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BEZORGERS

Op een grote paddestoel
Heemstede - “Op/in een grote paddestoel is dit
mijn achternichtje Madelon Visser als een lief kaboutertje”, vertelt Corrien Visser. De Heemsteedse is
creatief met photoshop, dat is een ding wat zeker

Gastles van
Unicef

Heemstede - Verleden week
dinsdag kreeg groep 6 van
De Ark bezoek van mevrouw
Drogtrop van Unicef.
Zij gaf een gastles over de rechten van het kind en vertoonde
aansluitend een dvd met de vijf
grootste ‘smoezen’ om niet naar
school te kunnen. Of anders ge-

is. Goed gelukt, deze Ann Geddes-achtige creatie!
Heeft u ook een leuke of mooie herfstfoto, al
dan niet met technische ingrepen? Stuur deze
naar de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl

zegd; de vijf belangrijkste redenen waarom kinderen, elders op
de wereld, niet naar school kunnen, ook al willen ze dat heel
graag. Het was een heel heldere
uitleg over het gegeven dat kinderen weliswaar recht hebben op
onderwijs, maar dat dat nog lang
niet overal vanzelfsprekend is.
De leerlingen van groep 6
mochten daarna aangeven hoe
zij dit probleem zouden kunnen
helpen oplossen. Dat gebeurde
in deze week bij nog 15 andere
scholen in Nederland.

Als dank voor het luisteren en
hun bijdrage kregen de kinderen van mevrouw Harries, vertegenwoordigster van Ikea, een
boek en een dertigtal knuffels.
De Ark heeft besloten om deze
knuffels op te sturen naar Kenia,
naar het weeshuis van de stichting Seeds in His Garden. Dit
weeshuis wordt dit jaar gesponsord door De Ark. Knuffels spelen trouwens een grote rol in deze actie. Ikea verkoopt deze wereldwijd en van elke verkochte
knuffel gaat 1.-euro naar Unicef
om onderwijs voor alle kinderen
mogelijk te maken.
Als extra verrassing kregen alle
kleuters een handpop en werd
de school verblijd met een behoorlijk bedrag, te besteden bij
deze woongigant.
Eind november wordt bekend
welke drie beste kinderideeën
in Nederland zijn uitgekozen.
Natuurlijk hopen de Arkleerlingen dat een van hun klasgenoten wordt genomineerd, want
dan mogen ze allemaal naar de
landelijke perspresentatie op 26
november.

VOOR INFO:

MARTIN

0251-674433
www.verspreidnet.nl

5

Geef uw
mening over
het burgerjaarverslag
Bennebroek - Onderzoeksbureau Daadkracht
onderzoekt voor gemeente Bennebroek op www.
bennebroek.nl wat inwoners van het burgerjaarverslag vinden. In het burgerjaarverslag schrijft de
burgemeester jaarlijks zijn
bevindingen over de kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening en participatie van burgers.
Alle inwoners kunnen tot en
met 25 november in een korte online enquête op de gemeentelijke website hun mening geven. Ook mensen die
het burgerjaarverslag niet
hebben gelezen, kunnen
hun mening geven. Als dank
voor de medewerking aan
het onderzoek worden onder de deelnemers aan het
onderzoek VVV Iris Waardecheques verloot.

DIER VAN DE WEEK

Heemstede – Een tijdje terug kreeg de redactie een leuk
mailtje. Het is van Thijs Blad
(13): “Ik ben zelf bezorger van
de Heemsteder en zie elke
week een foto van het dier
van de week langskomen. Dus
ik dacht: Onze superlieve cavia MOET daar ook in staan.
Zij heet Snippel, gaat piepen
als de ijskast opengaat, houdt

van: aaien, op schoot zitten en
natuurlijk van andijvie. Ze is
wit en zwart met een lief bruin
vlekje onder haar oog en is nu
al 2 jaar en vrij groot.”
Heeft u of heb jij ook zo’n
leuke kiek van uw/je huisdier? Mail naar de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl
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Heemstede – Het maken van sneeuwpoppen kan wel even
wachten want in de herfst is het ook leuk spelen. Dat laten deze
kinderen zien in de Spoorzichtlaan. Wat zal het verhaal achter
dit tafereeltje zijn? De ouders hebben de stoep netjes aangeharkt waarna de kids de bladerenberg hebben gebombardeerd
tot speellocatie?

Schrijf uw verhaal

Herinnering aan
het Sintfeest
Heemstede - Het is minder
dan een maand verwijderd van
het Sinterklaasfeest. Een typisch
Nederlands kinderfeest of eigenlijk familiefeest, dat in vele
huiskamers wordt gevierd rondom de magische vijfde december. Wordt het bij u een pakjesavond met bezoek van Sint en
Piet? Met surprises waar hard
aan geknutseld is en scherpe
gedichten? Of viert u het op heel
andere wijze? En hoe deed u dat
vroeger eigenlijk? De Heemsteder is benieuwd naar Sinterklaasherinneringen van lezers.
Dat kunnen herinneringen zijn

van vele jaren geleden maar
ook een terugblik naar vorig jaar
kan leuk zijn om over te vertellen! Schrijf uw Sintherinnering
in hooguit circa 300 woorden
(getypt half A4tje) en stuur uw
verhaal naar de redactie van de
Heemsteder: Camplaan 35, 2103
GV Heemstede. Mailen mag ook:
redactie@heemsteder.nl
Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.
(De redactie behoudt zich het
recht inzendingen niet te plaatsen; over de plaatsing kan niet
worden gecorrespondeerd)

Met de Ko-Bus naar
de Kerstmarkt
Heemstede - Even genieten
van de gezellige kerstsfeer.
Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede biedt de mogelijkheid aan ouderen om een bezoek te brengen aan de Kerstmarkt bij Intratuin, Cruquius.
De Ko-Bus rijdt op woensdag
28 november en op woensdag 12 december. Vertrek om
13.00 uur en terug om 16.15
uur. Deelnemers worden thuis
opgehaald en weer teruggebracht.

Het grootste Heemsteedse kinderkerstkoor
Heemstede - Het BAVO KINDERKOOR is een leuk kinderkoor van en voor kinderen vanaf
groep drie tot en met groep acht.
Het koor heeft nu het plan opgevat om het grootste kinderkerstkoor te vormen. De kerstuitvoering zal plaats hebben op kerstavond, maandag 24 december

om 19.00 uur in de Bavo Kerk.
Het koor treedt nu eens in de
maand of de zes weken op tijdens een gezinsviering, en dat is
leuk! Nu is het binnenkort kerstmis en het Bavo kinderkoor gaat
zingen in de kinderkerst nachtmis! Het zou leuk zijn als dit het
grootste kinderkerstkoor van

Heemstede zou zijn! HOE? Door
iedereen uit te nodigen die wel
eens in een koor wil zingen.
IEDEREEN? Je bent welkom vanaf groep 3 tot en met groep 8.
VERPLICHT TE BLIJVEN? Nee
hoor, dit is een kerstproject. Wil
je na kerst wel blijven? Van harte welkom!

De Ko-Bus biedt alleen vervoer, er is dus geen begeleiding tijdens het bezoek aan
de markt en de rollator moet
helaas thuis blijven.
Kosten bedragen 2,50 euro.
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24.
Geopend op maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00
uur en op vrijdag van 09.0013.00 uur. Telefoon 023-528
85 10.

WAAR? In de BAVO KERK Herenweg 88 - de rode deur!
WANNEER? Iedere dinsdag
avond vanaf 6 november, ook na
6 november ben je nog welkom
hoor! HOE LAAT? Om kwart
voor zeven (18.45 uur), tot half
acht (19.30 uur).
KOSTEN? Gratis, neem alleen je
plezier in zingen mee!
INFORMATIE? Bel Marielle Castelein 06-53276133.

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Editie 5
Oplage 14.750 + 2.400
Totaal 17.150 ex.
Let op!
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-, foto-, en / of tekstmateriaal
NIET beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook NIET per
e-mail, fotokopie of anderszins
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de
Uitgever!
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New York, hoe ver het was en hoe zwaar

Zes Heemsteedse
marathonlopers weer terug

Stress Management Workshop
Heemstede - Wist u dat stress
een natuurlijk, ingebouwd proces van ons lichaam is? De
oorspronkelijke bedoeling van
Moeder Natuur was om ons
grotere overleving kansen te
bieden bij de dreigingen en gevaren van het leven in het wild;
de beroemde “fight or flight
response” (vechten of vluchten). Hoe nuttig dit proces ook
kan zijn in de natuur, wil het
vaak mislopen in het dagelijks,
maatschappelijk leven.
Het doel van deze workshop
is om de verschillende begrippen op het gebied van stress
te verklaren, en om handige,
makkelijk toepasbare technieken te bieden om stress te
kunnen verwerken. De workshop wordt in twee sessies
gegeven. Gedurende de eerste sessie zal er gesproken
worden over de definitie van
stress, en over de oorzaken
en de lichamelijke en men-

tale uitwerkingen van stress.
Ook worden de gevolgen van
de langdurige expositie aan
stress uitgelegd. Aansluitend
zullen handige technieken
worden voorgesteld en meteen ter plekke beoefend.
Tussen de eerste en tweede
sessies, krijgen de deelnemers de kans om deze oefeningen in hun dagelijks leven
toe te passen.
Tijdens de tweede sessie worden de factoren van stress
in het dagelijkse leven doorgelicht, zal het opstellen van
persoonlijke aanpak plannen
worden voorgelegd en nadere
technieken voorgesteld en uitgevoerd worden.
De workshop zal plaats vinden
in de EHBO zaal Heemstede.
Kerkplein RK Bavo Kerk, Herenweg 88, 2101MP Heemstede op 21 en 28 november, ‘s
avonds tussen 8.00 en 10.30
uur. Kosten zijn 30 euro p/p.

Sanz bestaat 7 jaar!

Heemstede – Op 3 november 2000 opende Sanz in Heemstede voor het eerst haar deuren.Vanaf het begin was het al meteen druk en bleek dat er behoefte was aan een restaurant met
‘veel waar voor weinig geld’.

Heemstede – Maandag zijn de
zes Heemsteedse marathonlopers en hun twee begeleiders
teruggekomen met hun welverdiende medailles. Hun eerste marathon zit er op. Vol trots
laten Peter Grajer, Rob Boddeke
en Gerald Garrelts, Leo Schoonderbeek, Dick van den Bos en
Eric Beliën aan iedereen hun
“gouden” plak zien. Wat begon
in december vorig jaar met een
sportieve uitdaging binnen de
trimclub EMWG mondde uit in
dit evenement van ruim 42 kilometer of op z’n Amerikaans 26.2
miles.
Maandenlange training ging er
aan vooraf. Voor de zomer rustig
opbouwend, maar na de zomer
steeds zwaarder en intensiever.
Tot 4 keer trainen in de week.
Totaal hebben ze ruim 1.400 kilometer training in de kuiten.
Hier volgt het verslag van Peter
Grajer:
“En zondag 4 november was het
zover Om 10.00 uur werd het
startschot gegeven en begon
de wedstrijd. Wat een feest om
lopend heel New York te kunnen zien. Het begon in het zuiden in Staten Island, dan de
beroemde,grote Verazano brug

over en het stadsdeel Brooklyn
in. De tweede brug komt in
zicht en daarmee het stadsdeel
Queens. De derde brug over
de Eastriver is voor de meesten
een echte kuitenbreker. Steil en
lang, maar daarmee zijn we in
Manhattan aangekomen. Dan
komt er weer een zwaar stuk:
een rechte weg van 9 kilometer; er lijkt geen einde aan te komen. Dan duiken de lopers het
stadsdeel Bronx in. Normaal kan
je hier beter niet komen. Je horloge en je nieuwe schoenen ben
je hier zo kwijt, wordt er gegrapt,
maar vandaag niet ook hier is
het volop feest. Het laatste stuk
gaat weer door Manhattan naar
Central Park waar de finish is en
sommige lopers voldaan achterom kijken naar de route die ze
zojuist gelopen hebben.
De Amerikanen weten hoe ze
het moeten organiseren. 38.000
lopers worden snel naar de start
begeleid. De laatste warme kleding wordt weggeworpen en direct ingezameld voor de daklozen van de stad. In bijna elke
straat zijn muziekbands met opzwepende muziek om de renners aan te moedigen er staan
over de hele route 2 miljoen toe-

Film & lunch voor senioren

Heemstede - Donderdag 15 november wordt bij Casca voor senioren een bijzonder filmdrama gedraaid. (Bel Casca voor meer informatie over de inhoud van de film.) Aansluitend aan de film wordt in
de foyer van de Luifel een heerlijke lunch geserveerd, die gezellig
met elkaar genuttigd wordt.
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 13.00 uur in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief lunch: 8,50 euro.
Senioren van 65+ betalen 7,50 euro. Opgeven kan telefonisch tot en
met maandag 12 november. Tel. Casca: (023) 548 38 28.

schouwers hun longen uit hun
lijf te schreeuwen naar de lopers: “You looking good, man”
of “Good job”; overal vrijwilligers
en politie om de boel in goede banen te leiden. Voldoende
drinkposten om de vocht weer
aan te vullen.
In Central Park, vlak voor de finish lijkt het alsof je wordt gedragen door het publiek met hun
enthousiasme en gejoel trekken
ze je over de finishlijn. Je loopt
de laatste kilometers als vanzelf, je voelt je kuiten en je voeten niet. Je hebt geen spierpijn.
Je ziet ook niets meer, geen publiek, geen medelopers, niets Je
bent de eenzaamste man in heel
New York. Het enige wat je ziet
is de finish met de tijdsklok en je
vestigt in deze eerste marathon
je persoonlijk record. Je voelt je
heel bijzonder als je de medaille
krijgt omgehangen. Je hebt hem
zelf verdiend.”

Vrouw schopt
agent
Regio - De politie heeft woensdag 31 oktober rond 17.30 uur
een 32-jarige vrouw uit Zandvoort aangehouden.
De vrouw heeft, onder invloed van alcohol, verschillende vernielingen gepleegd in de
tuin van een pand aan de De
Schelp in Zandvoort. De vrouw
verzette zich tegen haar aanhouding, waarbij zij een agent
schopte. Zij is ingesloten voor
nader onderzoek en tegen de
vrouw wordt proces-verbaal
opgemaakt.

Dit werd afgelopen zomer ook
nog maar eens bevestigd door
de kritische recensent Bartlema
en Co van het Haarlems Dagblad, die Sanz een uitstekende
beoordeling gaf. (na te lezen op
www.sanz.nl).
“Door scherp in te kopen kunnen wij onze prijzen laag houden, Sanz heeft sinds de opening
nog nooit haar prijzen verhoogd,
een goedkoper restaurant op dit
niveau vind je nergens”, aldus
eigenaar Ruud Blom.
De Kaart
De basis is hoogwaardig koken
voor een schappelijke prijs, hierbij is de keuken Frans georiënteerd met internationale accenten en staat onder leiding van
chef kok Peter Kuijper.
De menukaart bestaat uit zeven
voorgerechten (allemaal onder
de 10 euro) en zeven hoofdgerechten (allemaal onder de 20
euro), de menukaart verandert
om de 5 weken, zodat ook voor
de frequente bezoeker er altijd
iets nieuws is.
Sanz heeft ook een driegangen
menu voor 24,50 euro een drie-

gangen tienermenu voor 17,50
euro en een driegangen kindermenu voor 7,50 euro.
Sanz heeft ook haar eigen catering en thuisservice, gespecialiseerd in complete maaltijden,
luxe hapjes, feesten en partijen,
maar ook ‘kok aan huis’ en buffetten, vanzelfsprekend onder
het motto ‘veel waar voor weinig geld’.
Zeven jaar
“Niet echt een jubileumjaar,
maar we willen deze maand november ook niet zomaar voorbij
laten gaan”, aldus Blom.
Tegen inlevering van dit artikel,
of tegen inlevering van een van
de, inmiddels befaamde, advertenties van Sanz, krijgt u ‘nog
meer waar, voor hetzelfde geld’.
Laat u culinair verrassen en u
krijgt ook nog een lekker flesje rode wijn mee, om thuis nog
even heerlijk na te genieten!
Brasserie Sanz is dagelijks geopend.
Jan van Goyenstraat 31
023-529 18 92
www.sanz.nl

Uitverkochte voorstellingen

Heemstede - De volgende voorstellingen in Theater de Luifel zijn
uitverkocht:
* 9 november: cabaret Ronald Goedemondt: Ze bestaan echt
* 17 november: muziek door Bill Baker’s Big Band: The Best of Bill
Baker
* 18 november: cabaret door Rooyackers, Kamps & Kamps: nr. 5
* 23 november: cabaret door Richard Groenendijk: Na de wedstrijd
Bezoekers kunnen altijd op de vrijdagmiddag vóór de voorstelling
naar Theater de Luifel bellen om te kijken of er kaartjes zijn teruggebracht. Telefoonnummer: (023) 548 38 28. Adres: Herenweg 96,
Heemstede.
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Conditie na ziekte verbeteren

Voorlichting ‘Sportief
bewegen na kanker’

Hoogopgeleide anderstalige cursisten ROC Nova College leren netwerken van Rotary Club Haarlem-Oost

Anderstaligen leren netwerken
Regio - Cursisten Taal en carrière van het ROC Nova College
waren op 24 oktober te gast bij Rotary Club Haarlem-Oost in
Restaurant Groenendaal in Heemstede. Daar konden zij afspraken maken voor persoonlijke coaching, stage, sollicitatietraining en hulp bij netwerken. Alle vijftien cursisten gingen
naar huis met een of twee concrete afspraken met een Rotarylid. Zes Rotaryleden hebben zich opgegeven om gastlessen
te geven. Een uitstekend resultaat.
Het was de derde ontmoeting
tussen Rotary Club HaarlemOost en een groep hoogopgeleide anderstalige cursisten van
het ROC Nova College. Rotary
Club Haarlem-Oost heeft twee
jaar geleden de cursus Taal en
carrière ‘geadopteerd’ en inmiddels ruim vijfendertig cursisten
geholpen.
Het doel van dit project is om
volwassen immigranten te helpen aan de juiste ingangen binnen de Nederlandse samenle-

ving en hen te helpen met de
juiste kennis en vaardigheden
binnen een bepaald vakgebied.
Het gaat om cursisten die bij
het ROC Nova College de cursus ‘Taal en carrière’ volgen.
Het niveau van het Nederlands
van deze cursisten is vergelijkbaar met havo/vwo. De meesten
hebben in het geboorteland een
studie of een beroepsopleiding
afgerond op hbo/wo-niveau.
De cursisten zijn afkomstig uit

Marokko, Jordanië, Rusland,
Azerbeijdjan, Polen, Peru, Mexico, Algerije, Maleisië, Letland,
Turkije en Spanje. Ze hebben
weliswaar vrijwel allemaal werk,
maar blijven steken in de lagere functies. Zij hebben het vereiste niveau, maar missen het
netwerk, de kennis van de Nederlandse cultuur en (werk-)gewoontes voor de baan die zij
zoeken. Dat is waar Rotary bij
kan helpen. Zo heeft een cursist
een coachinggesprek bij een internationaal ingenieursbureau
en kan een sportlerares fitnesslessen geven bij een groot verzekeringsbedrijf.
Voor meer informatie over de
cursus Taal en carrière, telefoon
(023) 530 20 10 en www.novacollege.nl

Onverwachte overeenkomsten tijdens
Dag van de Dialoog
Heemstede Als niemand luistert
naar niemand
vallen er doden
in plaats van woorden
Met deze woorden opende één
van de gespreksleiders één van
de dialoogtafels op de Dag van
de Dialoog, die donderdag 25
oktober in in Heemstede werd
gehouden. Deze bijzondere dag
voor het eerst door Casca georganiseerd. Het idee achter de
dag is mensen bij elkaar te brengen, die elkaar in het dagelijks
leven niet zo snel tegenkomen.
Elkaar ontmoeten en naar elkaar
luisteren, deze keer met als thema Erbij horen en Meedoen. Onder leiding van gespreksleiders

zijn ruim 70 mensen aangeschoven aan 10 tafels die verspreid
in Heemstede stonden. De voorbereiding is door verschillende
organisaties gedaan. Dialoogtafels waren er bij de bibliotheek,
Loket Heemstede, Pinksterkerk,
VVD en PvdA in het Gemeentekantoor, Woongroep Wellicht,
Casca, Pré Wonen, Elan Wonen
en Stichting Sint Jacob.
Kookclub
Maandag 29 oktober vond een
evaluatie plaats waarbij gespreksleiders en deelnemende
organisaties tot de conclusie zijn
gekomen dat deze dag een succes was en volgend jaar weer
georganiseerd zal worden. Tijdens de evaluatie zijn heerlijke
hapjes verzorgd door de kook-

club van de Baan bij Casca. Deze kookclub die bij Casca actief
is, is bestemd voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Op die manier leverden ook zij
hun bijdrage aan meedoen en
erbij horen. Op de Dag van de
Dialoog zelf werd onder het genot van hapjes en drankjes het
thema besproken aan de hand
van een paar vragen. Iedereen
kon vertellen over zichzelf en
wat erbij horen voor hem of haar
betekent. Wanneer heb je het
gevoel dat je erbij hoort en hoe
komt dat? Hoe ziet Heemstede
eruit als iedereen erbij hoort?
De tijd vloog om aan de tafels.
Er werd veel verteld en intensief
naar elkaar geluisterd.
Ouderen zijn bijgepraat over
subculturen onder jongeren.
Jongeren luisterden geboeid
naar de verhalen van ouderen
over bijvoorbeeld de Tweede

Regio - Het Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA) organiseert samen met het Platform Vermoeidheid van de NFK
in het kader van de Week van de
Chronisch Zieken op maandag
12 november een thema-avond
over het onderwerp ‘Sportief bewegen na kanker’. De voorlichting is bestemd voor ex-kankerpatiënten die zoeken naar mogelijkheden om hun conditie na
de behandeling te verbeteren.
De thema-avond vindt plaats
in de Gehoorzaal van Sanquin
(Bloedbank), Plesmanlaan 125
te Amsterdam en start om 19.30
uur. Voor aanmelding: IKA, afdeling psychosociale zorg, tel.
020 - 346 25 20 of e-mail j.liu@
ikca.nl
Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht na kanker. Recente gegevens geven aan dat
70 tot 100% van alle behandelde
kankerpatiënten te maken heeft
met ernstige kankergerelateerde vermoeidheid. Deze ver-

moeidheid kan lang duren. Gerichte bewegingsprogramma’s
kunnen de kankergerelateerde
vermoeidheid verminderen.
Een fysiotherapeut bespreekt
de verschillende mogelijkheden
van sportief bewegen om de
conditie na de behandeling voor
kanker te verbeteren. Er zal een
overzicht gegeven worden van
de bewegingsprogramma’s die
momenteel in de regio NoordHolland en Flevoland speciaal
voor ex-kankerpatiënten zijn
ontwikkeld. Er wordt aandacht
besteed aan o.a. het revalidatieprogramma ‘Herstel en Balans’ voor ex-kankerpatiënten.
Het programma wordt in diverse plaatsen in de regio uitgevoerd, te weten Alkmaar, Almere
(Flevoziekenhuis), Amsterdam,
Den Helder, Heemstede, Hilversum, Hoofddorp (Spaarne Ziekenhuis), Hoorn en Purmerend
(Waterland ziekenhuis). Daarnaast is er ruim gelegenheid
voor vragen.

Het weer op satellietbeelden

Regio - Op donderdag 15 november om 20.00 wordt in de
sterrenwacht ‘Copernicus’ een
lezing gehouden getiteld ‘Het
weer op satellietbeelden’. De lezing wordt verzorgd door de bekende publicist Drs. Cees Floor.
Sterrenwacht Copernicus bevindt zich achter het Duincentrum De Zandwaaier van het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland aan de Zeeweg in Overveen. De zaal gaat open 19.30
uur. Donateurs en belangstellenden vrij toegang.
Satellietbeelden
Begin jaren zestig van de vorige eeuw werden de eerste
weersatellieten in een baan
rond de aarde gebracht. Inmiddels is het vijfenveertig jaar verder. Het aantal instrumenten op
de satellieten is uitgebreid, het
Wereldoorlog. Iemand aandacht
geven, luisteren, vrijwilligerswerk doen, jezelf voorstellen
aan je nieuwe buren. Allemaal
manieren om iemand het gevoel
te geven erbij te horen.
Jongeren
De tafels waren gemengd samengesteld. De jongeren waren goed vertegenwoordigd
door een aantal leerlingen van
College Hageveld. Helaas kon
de Haemstede Barger VMBOt dit jaar niet meedoen. Daardoor werd de groep VMBO-ers
gemist. Ouderen woonachtig in
verzorgingshuizen en zelfstandig wonende ouderen waren
erbij. Mensen die al hun hele leven in Heemstede wonen

gaat niet meer uitsluitend om
toepassingen in de weerkunde, de beelden zijn aanzienlijk
scherper en de laatste vijf jaar
deels zelfs in ‘ware kleuren’. Wat
daarop te zien is, blijkt vaak nog
wel onverwacht. De schitterende opnamen weten steeds weer
te boeien en stellen ons in staat
te genieten van verschijnselen
waarvan onze ouders en voorouders geen weet hadden en
van uitzichten waarop zij geen
zicht hadden.
Drs. C. (Kees) Floor studeerde
meteorologie aan de Universiteit
van Utrecht en werkte 23 jaar
bij het KNMI. Talrijke publicaties
verschenen van zijn hand o.a. in
Natuurwetenschap en Techniek,
Zenit, Meteorologica en het
Weer! Magazine. Tevens publiceerde hij een drietal boeken.
en mensen die zich nieuw hebben gevestigd. Mensen uit de
kraakbeweging, mensen met
een vluchtelingenachtergrond,
bestuurders. Een zeer gemengd
gezelschap dat elkaar wist te
vinden aan die tafels.
Duidelijk werd dat discriminatie ook in Heemstede voorkomt
maar toch ook is er meer begrip
voor elkaar ontstaan. En er bleken onverwachte overeenkomsten te bestaan tussen oude
en jonge mensen. Zowel bij de
deelnemers als bij de gespreksleiders overheerste een tevreden gevoel.
Een verslag en foto’s zijn binnenkort op de website www.heemstedeindialoog.nl te bekijken.
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Museum doet boekje open
Regio - Het Historisch Museum Haarlem doet met de tentoonstelling ‘Een Boekje Open…’ een boekje open over de Haarlemse literaire traditie van drukkers, uitgevers en schrijvers.
Wim Vogel, Haarlemmer, Neerlandicus en schrijver van de
‘Literaire wandelgids van Haarlem’ opent vrijdag aanstaande
in het bijzijn van genodigden de tentoonstelling.
‘Een Boekje Open…’ neemt de
bezoeker aan de hand van portretten, foto’s, oude teksten en
liedjes, een nagemaakte ouderwetse studeerkamer en een
authentieke handdrukpers met
losse loden letters door de eeuwen heen mee naar interessante voorbeelden en citaten uit de
Haarlemse literatuur. Ook zijn foto’s te zien waarop hedendaags
bekende Haarlemmers één van
hun favoriete boeken tonen.

Oud-burgemeester Pop is de
maker van de foto’s van bekende Haarlemmers met een
favoriet boek. Pop heeft onder
andere de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders,
sportverslaggever Mart Smeets,
oud-schaatser Yvonne van Gennip en de alombekende haringverkoper Jos Lijnzaat op de
gevoelige plaat vastgelegd. De
tentoonstelling is vanaf morgen
voor publiek geopend en loopt

tot 2 juni 2008. Ruim 90 vrijwilligers zorgen sinds 25 jaar voor
het reilen en zeilen bij het Historisch Museum Haarlem. De
bestaande collectie bestaat
uit voorwerpen van historische
waarde uit de regio Zuid-Kennemerland, met name uit de
periode na 1850. De bestaande collectie wordt aangevuld
met wisselende tentoonstellingen. Het Historisch Museum Haarlem, gevestigd aan het
Groot Heiligland 47, is van dinsdag tot en met zaterdag open
van 12 uur tot 17 uur en op
zon- en feestdagen van 13 uur
tot 17 uur. Meer informatie is te
vinden op: www.historischmuseumhaarlem.nl

Workshop Manga/Striptekenen
Regio - Vrijdag 16 november
geeft Claire Schumacher een
cursus Manga/Striptekenen
in Bibliotheek Noord te Haarlem. De workshop is bedoeld
voor jongeren vanaf 12 jaar
en duurt van 15.00 tot 16.30
uur.
Claire Schumacher is een jonge talentvolle beeldend kunstenaar die geïnspireerd wordt
door manga. Ze staat vooral bekend als mascottetekenaar van

het Nederlandse anime/manga
blad ‘Aniway’ en geeft regelmatig mangaworkshops.
Deze workshop is één van de
vele activiteiten die de Stadsbibliotheek Haarlem organiseert rond de feestelijke opening van een aantal zogenaamde “Pleinen”in Bibliotheek
Noord. Die opening betreft het
Gezondheids
Informatieplein,
het NT2- Plein (Nederlands als
Tweede taal) en het 4you!, een
plein speciaal voor jongeren.

Op de site van Claire Schumacher www.kurea.nl zijn allerlei
illustraties van haar te zien.
Kijk voor meer informatie ook
op: www.sbhaarlem.nl. De bibliotheek Noord vindt u aan de
Planetenlaan 170. De toegang
is gratis. Vanwege een beperkt
aantal plaatsen voor deze workshop is aanmelding vooraf noodzakelijk. Reserveren kan via de
Stadsbibliotheek Haarlem, tel.nr:
023-5115300 of via de klantenservice van Bibliotheek Noord.

Dementie:

Hoe te herkennen en er mee om te gaan
Regio - De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheidszorg, organiseert in samenwerking met de Stadsbibliotheek Haarlem een informatiebijeenkomst over dementie voor
familieleden, betrokkenen en andere mantelzorgers. De bijeenkomst is op dinsdag 27 november a.s. in de Stadsbibliotheek
aan de Gasthuisstraat. De avond
duurt van 19.30 tot 22.00 uur. De
toegang bedraagt 3 euro. Graag
vooraf aanmelden op tel. 0900GGZ INFO / 0900–449 4636 (lokaal tarief, maandag t/m vrijdag
9.30 – 14.00 uur) of per e-mail:
i-service@geestgronden.nl. De-

mentie is voor veel mensen een
moeilijk te begrijpen ziekte. Bij
twee van de drie mensen die
aan dementie lijden, is er sprake van de ziekte van Alzheimer.
Bij deze ziekte sterven beetje bij
beetje de hersencellen af waardoor bepaalde functies van lichaam en geest niet meer normaal kunnen werken. Dementie brengt een proces op gang
dat bij sommigen heel geleidelijk verloopt en bij anderen juist
heel snel.
Hoe ga je ermee om?
Voor familieleden en mensen in
de omgeving kan het omgaan

met iemand met deze problematiek ingewikkeld en emotioneel
heel belastend zijn. Er zijn dikwijls ook vragen over hoe je nu
het beste met iemand om kan
gaan die deze ziekte heeft.
De informatiebijeenkomst dementie is bedoeld voor familieleden en andere betrokkenen van
mensen die te maken hebben
met dementie. Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over wat dementie is, hoe
het te herkennen en hoe er als
betrokkenen mee om te gaan.
Kijk voor meer informatie op
www.geestgronden.nl en op
www.sbhaarlem.nl

Posttraumatische Dystrofie
Regio – Op maandag 12 november houdt het Kennemer
Gasthuis een inloopochtend
waarin verschillende facetten
van de aandoening Posttraumatische Dystrofie ter sprake zullen komen.
De inloopochtenden vinden
plaats op elke tweede maandag
van de maand, van 10.00 – 12.00
uur in de Gasthuiszaal van loca-

tie zuid aan de Boerhaavelaan
22 te Haarlem.
Ze zijn bedoeld voor mensen die
zelf of in hun naaste omgeving
te maken hebben met Posttraumatische Dystrofie (ook bekend
onder de namen reflexdystrofie
en Südeck), een complexe, vaak
slecht begrepen aandoening die
kan optreden na opgelopen letsel aan armen of benen.

Tijdens de inloopochtenden
wordt (vooral ook praktische)
informatie gegeven door leden
van de Nederlandse Vereniging
van Posttraumatische Dystrofie,
er kunnen vragen worden gesteld en desgewenst ervaringen
worden uitgewisseld met lotgenoten. Inlichtingen: afdeling patiëntenservice van het Kennemer
Gasthuis, tel. 023 – 5453138.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwen is werken
Het klinkt misschien vreemd,
maar actief meewerken aan
de uitvaart heeft een positieve invloed op de rouwverwerking.
In het woord ‘rouwverwerken’ zit het werkwoord ‘werken’. Mensen die iemand
hebben verloren weten dit:
het is hard werken om de
rouw door te maken. Daarom
betrekken we u bij alles rond
het afscheid. U kunt meer
zelf doen dan u misschien
denkt.
Na overlijden zijn er diverse
momenten waarop naasten
zelf iets kunnen doen.
Zo vragen wij altijd of iemand
van de familie wil helpen bij
de laatste verzorging. Onze
ervaring is, als iemand daarvoor kiest, hij/zij het heel fijn
vond om dit doen. De hulp
kan variëren van zelf wassen
tot de knoopjes van het overhemd dicht doen of het haar
borstelen.
De kist kan zo gekozen worden dat kleinkinderen of bij
een ouder met jonge kinderen, de kinderen, deze beschilderen. De binnenkant
van het deksel is te gebruiken om heel persoonlijke
dingen op te schrijven of bijvoorbeeld een zoen met lippenstift te geven.
Het sluiten van de kist is een
ander moment. Dat mag u
zelf doen. Ik maakte een keer
mee dat een familie vóór het

sluiten van de kist met elkaar rond de kist ging staan.
Eén van hen las een tekst
voor van Toon Tellegen over
afscheid en loslaten. Toen
legden ze in stilte het deksel
op de kist. De kleinkinderen
mochten hem met schroeven
vastmaken.
Het zelf dragen van de kist
bij de kerk of op de begraafplaats is ook een mogelijkheid. Soms denken mensen
dat het emotioneel te zwaar
is. Dat kan. Aan de andere
kant biedt het ook een mogelijkheid iets te doen. Iets
doen geeft houvast, is een
manier om uitdrukking te geven aan je verbondenheid en
aan je verdriet.
In de afscheidsceremonie kan
veel zelf gedaan worden: uw
eigen muziek laten afspelen,
uw eigen verhaal vertellen
of een zelf gekozen gedicht
voorlezen. Kinderen steken
een kaars aan, waarbij zij
iets over hun opa/oma kunnen zeggen. Zo zijn er meer
voorbeelden te noemen om
zelf iets te doen. Daar kom
ik in een later stukje nog op
terug.

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238
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Heemstede rijdt veiliger
met Merks Profile Center

Voetbal

HBC- VEW levert
geen winnaar op
Heemstede - In de 4de klasse
worden veel derby’s gespeeld,
zaterdag 3 november stond
HBC- VEW op het programma.
Het eerste kwartier beloofde heel
wat want al na 10 minuten werd
de bal op de stip gelegd. Maarten Veenhof werd binnen de 16
meter neergelegd maar de anders zo trefzekere Gert Rothert
schoot de bal te zacht in. Vijf minuten later verkeek keeper Michael van Gennip zich op een
“bananenschot” van een HBCaanvaller, maar de bal belandde
tegen de paal. Toch kwam VEW
verdiend op 1-0. De aanval in
de 30ste minuut werd opgezet
door uitblinker Joseph Obeng,
die stuurde Michiel Dekker weg
die met veel kunst en vliegwerk
aanslagen moest ontwijken om
de bal te brengen bij Maarten
Veenhof. Alleen voor de keeper
was dat geen probleem. VEW
speelde op de aanval maar van
rechts kwam er te weinig gevaar.
Het gevaar kwam van de linkerkant maar Michiel Dekker werd
ten koste van (vee) overtredingen van goed voetbal afgehouden. De tweede helft leverde
weinig goed voetbal op, wel veel
spanning. HBC werd sterker en
nu moest de VEW verdediging
vaak stevig ingrijpen. De lat
stond VEW succes in de weg en

de HBC keeper hield knap een
“Bakhuys”kopbal van Michiel
Dekker uit zijn doel. De verdiende gelijkmaker kwam met nog
10 minuten te spelen. Michael
van Gennip kon een hard schot
niet goed verwerken, de terugspringende bal werd keurig in
het doel gelopen 1-1. Wim van
Marsbergen bracht drie verse
spelers in maar verandering in
de stand kwam er niet.
Programma zaterdag
Hoofddorp-1- VEW-1
VEW-2
THB-2- VEW-3
K’land-4- VEW-4
VEW-5- HBC-3
RCH-vet- VEW-vet
VEW-b- DIO-b
V’zang-c- VEW-c
Zandv.-d- VEW-d
United/DAV)-e- VEW-e1
VEW-e2- DIO-e
Overbos-m2- VEW-e3
KHFC-f- VEW-f1
VEW-f2- DSOV-f
Zw’burg-m1- VEW-f3

14.30 uur
Vrij
14.00 uur
14.45 uur
14.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
11.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.30 uur
08.45 uur
10.00 uur
09.30 uur
09.00 uur

Het VEW-meisjes team heeft
ook de eerste wedstrijd gespeeld. Tegenstander Hoofddorp was een maatje te klein.
De uitslag was 8-1.
De activiteiten kalender is alweer redelijk gevuld.

Zaterdag 9 november: Algemene ledenvergadering. Het nieuwe VEW bestuur stelt zich voor.
Aanvang 20.00 uur. Clubhuis
aan de Sportparklaan.
Vrijdag 30 november: Het Sinterklaasfeest voor de MINI’s en
de F- junioren. Broertjes en/of
zusjes zijn van harte welkom.Het
feest begint om 17.00 uur en eindigt om ongeveer 19.00 uur.
Inlichtingen: mvanrooijen@yahoo.com.
Vrijdag 30 november: WIJNPROEFAVOND. Dit jaarlijkse
fenomeen wordt (ook) gehouden op deze drukke dag. Aanvang 20.15 uur en de kosten bedragen 5 euro p.p.Inschrijven:
o.stoltenborg@hetnet.nl.
Vrijdag 14 december: 4de ronden VEW Klaverjascompetitie.
De 3de ronde VERVALT-vrijdag
9 nov- . De ALV moest noodgedwongen naar deze datum verplaatst worden.
Zaterdag 15 december: KERSTbingo. Gegevens volgen zsm.
Zaterdag 22.december: Kerstklaverjassen en een loterij.
Maandag 31 december: Het beroemde OLIEBOLLEN toernooi
in de Groenendaal Sporthal.

Heemstede – Veel automobilisten uit Heemstede en omstreken hebben zaterdag 3 november geprofiteerd van de aanbiedingen 4 winterbanden en 3
betalen bij Merks Profile Center aan de Nijverheidsweg 24.
Winterbanden van Vredestein,
waar je onder winterse omstandigheden bij 7 graden bovennul
al de voordelen van merkt. Betere grip door de speciale rubber samenstelling, die soepel
blijft waar zomerbanden hard
worden. Winterbanden die de
kans op aquaplaning verminderen door snelle afvoer van water.
Veel autobanden werden gevuld
met stikstof waardoor je langer
met de juiste spanning blijft rijden en dus voordeliger. Veel automobilisten die een gratis wintercheck lieten uitvoeren, dachten dat hun wagen in prima
staat was, maar toch bleken er
nogal wat gebreken aan banden, remmen en schokbrekers
voor te komen, die ofwel direct
werden gemaakt door de monteurs, of deze week nog aangepakt worden. Voor een goede
wintercheck kunt u altijd terecht
bij Merks aan de Nijverheidsweg. Tijdens de veiligheidsdag
werden er als een aardigheidje van Merks Autoschade, heel
veel kleine deukjes en pitjes
voor hele kleine prijsjes vakkun-

dig en onzichtbaar weggetoverd
en weggepoetst.
Kids for animals
Kids for animals is een jeugdclub van de Dierenbescherming. Leerlingen van de Graaf
Florisschool uit Vogelenzang
hebben een prijsvraag gewonnen en mochten een auto helemaal naar hun eigen ideeën
laten spuiten. De mannen van
Merks Autoschade weten hoe
ze een makeover van een auto moeten uitvoeren, want in
het vorige seizoen verzorgden
zij in het programma `De Grote
Beurt` van Veronica alle makeovers die de Heemsteedse designontwerper Alexander Bannink voor dat programma tekende. Zaterdag konden de kinderen van de Graaf Florisschool
hun handtekening zetten op
hun opgepimpte auto, die het
komend half jaar door Merks
ter beschikking gesteld wordt
aan Kids for animals. Het goede doel, uitgezocht door de leerlingen van die school. Kinderen
houden gewoon van dieren! Na
die korte overdracht aan de Kids
for animals kregen de kinderen
een snel petje, snoep en gingen
ze massaal naar het springkussen en de kartbaan.
Ton van den Brink

Opbrengst rommelmarkt
Houttuinen buitengewoon
Heemstede - Afgelopen zaterdag vond de jaarlijkse rommelmarkt plaats in de Hout-

mensen al sjouwend met
gevulde tassen het fraaie pand
verlaten. Ook konden bezoekers al

tuinen. Er waren tientallen
kraampjes met speelgoed, lampen, boeken, cd’s, potten vazen noem maar op. Je zag al
heel vroeg in de ochtend vele

vroeg aan de poffertjes of
pannenkoeken. Zelfs een haringstal was aanwezig.
Het rad van fortuin draaide de hele dag om mensen die lootjes hadden gekocht met een prijs naar huis
te laten gaan. De opbrengst
was buitengewoon en zal geheel ten goede komen aan de
80 bewoners van de Houttuinen.
Daar zullen dan uitstapjes voor
de bewoners mee kunnen worden gefinancierd.
Tegen de vele vrijwilligers die
hun handen zaterdag uit de
mouwen hebben gestoken kunnen bezoekers eensluidend zijn:
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Heemstedenaar naar het Noorden

Ferd Crone nieuwe eerste
burger van Leeuwarden
Heemstede - Er is al een groot aantal prominente Heemstedenaren met een eervolle benoeming elders op zak, uit het dorp
vertrokken. Op 15 november zal Ferd Crone door de raad van
Leeuwarden worden beëdigd tot de nieuwe burgemeester van
deze stad. Een aanleiding voor de Heemsteder om deze inwoner van Heemstede eens in de schijnwerpers te zetten.
Ferd Crone (53) heeft een lange staat van dienst binnen het
openbaar bestuur. Na zijn opleiding tot econoom aan de UVA,
waar hij o.a. voorzitter was van
de studentenvakbond ASVA,
bekleedde hij een groot aantal
functies als bestuurder. Vooral
het klimaat, milieu en financiën
waren de terreinen waarop hij
zich dienstbaar wenste te maken
aan de samenleving. Sinds 1994
maakt hij deel uit van de fractie
van de Partij van de Arbeid in de
Tweede Kamer en is daar woordvoerder financiën, energie en milieubeleid. In de tachtigerjaren
werkte Crone bij het FNV als beleidsmedewerker en vervolgens
bij het ministerie van VROM in
de functie van hoofd afdeling
mondiaal milieubeleid.
Co2 muur rond Leeuwarden
Uit recente berichten kwam naar
voren dat u in uw nieuwe baan
als burgemeester van Leeuwarden deze stad wil omvormen tot
een van de meest klimaatvriendelijke gemeenten van ons land.
“Dat klopt”, zegt Crone, ”Leeuwarden heeft al ontzettend veel
gedaan op dit gebied maar het
kan nog veel beter. Zo zijn er recent verwarmingsketels op de
markt gekomen die nog eens tot
30% aan energie besparen en
naast verwarmen van de woning
ook nog stroom genereren. Ook
in de industrie zijn er volop mogelijkheden het zuiniger te maken door de opslag of terugwinning van warmte en stroom. Er
liggen veel kansen om de CO2
uitstoot te verminderen en ik
zou graag zien dat deze kansen
in Leeuwarden ten volle worden
benut.”

Brandstichters
Bennebroek - Surveillerende
agenten werden zondag 4 november rond 15.15 uur door een
voorbijganger attent gemaakt
op brand bij de hangcontainer voor jongeren aan Middendorp. De agenten troffen bij de
container twee 16-jarige Bennebroekers aan die bezig waren met het verder opstoken van
een vuurtje. De container had
wat roet- en rookschade.
De beide heren zijn aangehouden en meegenomen naar het
bureau. Daar is proces-verbaal
tegen hen opgemaakt. Verder
zijn hun ouders in kennis gesteld.

U woont al negentien jaar in
Heemstede dus u moet een mening hebben over datgene dat
er in Heemstede zou moeten
veranderen. “Ja zeker, het woonklimaat wordt ernstig aangetast
door een slechte doorstroming
van het verkeer. De oplossing
zou naar mijn idee betekenen
dat er een railverbinding moet
komen met Zandvoort die aansluit op een station van de Zuid
Tangent. Hierdoor kan de verkeersdruk worden verminderd.
In de wintermaanden zou het
materieel kunnen worden ingezet tussen de Zuid Tangent
en bijvoorbeeld de Rai in Amsterdam zodat het optimaal kan
worden gebruikt.”
Waarom Leeuwarden?
Ferd laat mij zijn mooie huis zien
en de zeer rustige achtertuin die
nog steeds volop in herfstkleuren staat, dit is toch een plekje
waar je niet meer weg zou willen, is de vraag die opkomt. “Je
hebt gelijk”, zegt Ferd. ”Wij wonen hier heel lang met veel plezier en wij, als gezin, doen hier
ook niet gemakkelijk afstand
van. In Leeuwarden krijgen we
een uniek huis uit begin 1900
met een schitterende gracht
voor de deur en een mooi uitzicht op statige gebouwen aan
de overkant. Het huis heeft
rondom een tuin zodat we veel
privacy hebben. Onze jongste
dochter begint deze week al op
haar nieuwe school en heeft inmiddels afscheid genomen van
haar huidige klasgenoten en docenten. Haar vriendinnen zullen
allemaal bij ons komen logeren
en zij ziet uit naar het ontmoeten
van nieuwe vrienden.”

Bridge-drive
Heemstede - De 2e zondag
van november (11 november),
alweer voor het 7e jaar, een
bridgedrive bij H.B.C. de Toekomst.

U bent beroepspoliticus; was u
nu net zo makkelijk burgemeester geworden van Rotterdam of
Zeist? “Nee dat zeker niet, Leeuwarden was een bewuste keus;
niet te groot en niet te klein.
Friezen zijn in tegenstelling tot
wat in het Westen wel wordt
gedacht rustige en vriendelijke mensen die hard werken. Ik
denk dat ik daar op mijn plaats
ben. Naast korpsbeheerder van
de politie in de gehele provincie
zal ik mij waar mogelijk inzetten
voor de milieuzaak maar ook op
financieel/ economisch terrein
wil ik mijn steentje bijdragen.
Ik heb door de jaren heen een
groot netwerk opgebouwd en
daar zal Leeuwarden zeker profijt van hebben. Ik stond zoals zo
velen op lijstjes voor een ministerspost maar dat ambieerde ik
niet. Het trekt een enorme wissel op je privéleven en ik ben
dan ook heel tevreden met deze
benoeming als burgemeester.”
Landelijke politiek
Wij kunnen uiteraard niet heen
om de huidige landelijke politieke situatie. Is het niet zo dat de
PvdA wel heel erg veel heeft ingeleverd en de voor de verkiezingen gedane toezeggingen
heeft moeten inslikken? Het re-

uitgebreide lunch. De drive
begint om 10.00 uur (aanwezig om 9.30 uur).
Het aantal deelnemers is beperkt dus meldt U tijdig aan
bij voorkeur via hbc.bridge@
hotmail.com of door storting
van 32 euro per paar (incl.
koffie en lunch) op bankrekeningnummer 3863.35.168
tnv. Th.Verdonkschot-Assendelft inzake H.B.C. de “Toekomst” o.v.v. de namen van het
bridgepaar.

Onder begeleiding van Ron
Jedema die gaat zorgen dat
alles tot in de puntjes verloopt.
Wij gaan zorgen voor een lekker bakkie koffie een heerlijke
lunch en ook een prijzentafel
in natura zal niet ontbreken.
De kosten hieraan verbonden Locatie: Sportpark H.B.C.,
zijn 16 per persoon incl. een Cruquiusweg 39 te Heemstede.

ferendum over Europa, onderzoek Uruzgan, topinkomens waren toch onbespreekbare zaken
voor de PvdA. “Het lijkt zo dat wij
flink hebben moeten inleveren
maar wij denken daar anders
over. Wij hebben meer geld voor
zorg en onderwijs kunnen regelen, wij hebben het generaalpardon erdoor gekregen, de liberalisering van de huren is ongedaan gemaakt en het ontslagrecht zal overeind blijven. In de
pers wordt alleen aandacht geschonken aan wat wij niet hebben bereikt. Zaken die door het
CDA en Christen Unie zijn ingeleverd komen amper in de publiciteit. Het is aan de PvdA en
met name Wouter Bos, de taak
om duidelijk aan te geven hoe
en waarom zaken verlopen zoals zij verlopen. Met ruim dertien jaar in de Tweede Kamer
heb ik veel meegemaakt. In aanvang was Wim Kok, ook niet op
zijn sterkst maar groeide in zijn
rol als staatsman. Ik verwacht
dat dit met Wouter Bos ook zal
gebeuren.” Hoe kijkt u tegen de
huidige afkalving van de grote partijen aan en de opkomst
van allerhande bewegingen zoals Verdonk, Wilders en eigenlijk ook de SP ? “Er is het een en
ander gaande binnen de poli-

tieke partijstructuren”, zegt Ferd,
“maar ook dat zullen wij overwinnen. Het is allemaal al eerder
vertoond na een dip komen de
middenpartijen er weer bovenop.
Wat hebben de nieuwe bewegingen te bieden? De SP wil de
hypotheekrenteaftrek beperken
en de laagste inkomens er sterk
op vooruit laten gaan, de kosten
(6 miljard) komen voor rekening
van het bedrijfsleven. Het gevolg
zal zijn dat bedrijven, nog meer
dan nu, hun toevlucht zoeken
tot lage lonenlanden waardoor
werknemers op straat komen te
staan. Is dat wat de SP wil? Ik
denk dat de gevestigde middenpartijen voldoende veerkracht en
overtuigingskracht hebben en
houden om duidelijk aan te geven wat zij willen en wie de rekening betaalt, duidelijkheid en
openheid voorop dus.” Ik neem
afscheid van deze gedreven bestuurder die na de VVD‘er Geert
Dales een extra dimensie kan
toevoegen aan de hoofdstad van
Friesland. Ferd moet verder met
het regelen van al die zaken die
bij een verhuizing nu eenmaal
moeten gebeuren. De Heemsteder wenst hem en zijn gezin een
goed verblijf in Leeuwarden en
veel succes in zijn nieuwe baan.
Eric van Westerloo

Stoomgemaal ontsnapte aan sloop

Boek met cd-rom
160 jaar De Cruquius
Regio - In 2007 is het 160 jaar
geleden dat stoomgemaal
de Cruquius werd gebouwd.
Naar aanleiding hiervan verschijnt het boek met cd-rom
getiteld Corpus Cruquius.
160 jaar stoomgemaal De
Cruquius en wordt gepresenteerd tijdens het symposium ‘De eerste steen boven’
op maandag 19 november,
ter herinnering aan de eerste
steenlegging van stoomgemaal De Cruquius.
Het boek bevat een zestal populair-wetenschappelijke bijdragen van onderzoekers die vanuit
hun eigen discipline een lezing
houden tijdens het symposium.
Wetenschappelijk onderzoeker
Vincent Erdin stelde uit een studie van diverse archieven in ons
land de bijbehorende cd-rom
Corpus Cruquius samen. De cdrom en het boek zullen nieuw
licht werpen op de vroeg-industriële geschiedenis van Nederland. Het boek met cd-rom verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
Museum sinds 1936
Koning Willem I wilde Nederland op de kaart zetten met de
droogmaking van de Haarlemmermeer. Hiertoe werden halverwege de negentiende eeuw
drie stoomgemalen gebouwd.
De gemalen kregen de namen
van beroemde waterstaatkundigen: Leeghwater, Lijnden en

Cruquius. Met hun neogotische elementen, zoals kantelen,
steunberen, spitsbogen en rijk
geornamenteerd traceerwerk,
de fraaie gietijzeren elementen
in de machinekamer, en uiteraard de enorme stoommachine zelf met de balansarmen en
pompen, waren de drie gemalen
ware kathedralen van techniek.
De stoomgemalen pompten van
1849 tot 1852 het Haarlemmermeer leeg en hielden daarna
de Haarlemmerpolder droog. In
1895 werd de Cruquius reservegemaal, om ten slotte op 10
juni 1933 met een ceremoniële laatste pompslag buiten bedrijf te worden gesteld. Op het
nippertje ontsnapte dit unieke
stoomgemaal aan de sloop, toen
op 22 oktober 1934 Stichting De
Cruquius werd opgericht die het
oude gemaal onder haar hoede
nam. Het stoomgemaal is sinds
1936 een museum. Hiermee is
het wonder van negentiendeeeuwse werktuigbouwkundige
en civiele techniek toekomstige
generaties behouden gebleven.
Drs. Vincent Erdin studeerde
Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam en onderzocht de sociale historie van
het stoomgemaal de Cruquius.
Momenteel werkt hij aan een
proefschrift over stoombemaling
in Nederland. Gerald Wilmink
is directeur-conservator van
Museum De Cruquius. Het
boek kost 24,95 euro en telt 88
pagina’s.
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Eerste ‘Poppy ‘ voor burgemeester
Marianne Heeremans
Heemstede – Een vuurrode
klaproos, in Engelstalige landen genoemd de ”Poppy” , het
symbool van herdenking van alle geallieerden die sneuvelden
voor onze vrijheid, werd dinsdag
uitgereikt door Dr. Howard Miller namens het Royal Canadian Legion Netherlands Branch.
De kleine plechtigheid in de
kamer van de burgemeester in
het gemeentekantoor werd bijgewoond door enkele leden die
behoren tot de Heemsteedse
Veteranen en door vrijwilligers
die zich hadden opgegeven na
een oproep in de Heemsteder
van 10 oktober. Miller gaf in zijn
speech aan dat het Royal Canadian Legion sinds vier jaar actief
is in Nederland. Voortvloeiend
uit de uitstekende relatie die bestaat tussen de Canadese en de
Nederlandse bevolking had de
Canadese regering in 2003 een
“charter” goedgekeurd voor een
eigen branche in Nederland. Deze heeft hoofdzakelijk te maken
met herdenking. Meer bekendheid geven aan het Nederlandse volk en het stimuleren van
meer sociale betrokkenheid en
verantwoordelijkheid. Zij kunnen onder andere een bijdrage leveren aan het onderwijs.
De herdenkingsdag is de 11de
dag van de 11de maand op het
11de uur. Dan worden alle geallieerden herdacht die gesneuveld zijn sinds de eerste Wereldoorlog. Militairen van de V.N. en
NAVO staan klaar om onze vrede, vrijheid en democratie, waar
ook ter wereld, te bewaken,
soms ten koste van hun leven.
Dit jaar worden in het bijzonder
herdacht onze militairen, die in
Afghanistan zijn gevallen.
Klaproos, poppy
Waarom de ‘Poppy”? De klaproos of de poppy is het symbool

van herdenking, omdat in de
loop van twee eeuwen de klaproos het symbool is geworden
van het bloed dat is vergoten
door alle geallieerden die zijn
gesneuveld voor onze vrijheid.
De eerste wereldoorlog, toen
bekend als “The war to end all
wars” was de bloedigste van alle
oorlogen, voornamelijk in België
en Frankrijk waar ineens op de
slagvelden overal de klaproos
groeide. Veteranen uit de velden van Vlaanderen veronderstelden dat de rode kleur van de
klaproos was ontstaan door het
bloed van de vele doden. Soldaten vreesden dat hun dood vergeten zou worden en vergeefs

Kerkbollenveiling met
hoog bezoek
Heemstede – De 131ste kerkbollenveiling van de Bavokerk in
Heemstede krijgt hoog bezoek,
want U komt! U met een hoofdletter, zoals dat vroeger gebruikelijk was. U wordt in de watten
gelegd met koffie en later een
drankje en een hapje. Daartussendoor kan U meebieden op
een kleine 400 artikelen van rode, rose, oranje of gele tulpen,
tot pondjes paling, whiskey en
whisky, diners voor vier, bijzondere duiten, truffels, postzegels
en nog meer bijzondere objecten. Belangstelling is er vanuit
het bisdom want vicaris Mgr.
drs. M. de Groot komt in ieder
geval en misschien laat Yvonne
van Gennip zich even zien. Kan

ze gelijk even het sfeertje proeven. Zij heeft als object namelijk
aangeboden: een dagdeel coaching voor sportteam. Heeft u
een uurtje juridisch advies nodig, u kan bieden op een uurtje
Meijer advocaten. Niet tevreden
met uw interieur? Bied mee op
een advies bij u thuis van Lindner-van Liemt. Een kinderpartijtje voor acht mensjes van Van
Vessem Zandvoort of een uurtje rondom de Bavokerk aan de
Herenweg vliegen in een simulator?
Het kan allemaal met de kerkbollenveiling op vrijdag 16 november. Het verjongde team van
de commissie Kerkbollenveiling staat garant voor een ge-

zou zijn geweest. Herdenking,
gesymboliseerd door de poppy, is het eeuwige antwoord dat
angst verzacht. Miller verzocht
de burgemeester de klaproos
tot en met 11 november te dragen. Dat zegde zij graag toe en
voegde er aan toe dat voor ons
natuurlijk de vierde mei zo belangrijk is. “Dat zij, die niet herdenken, gedoemd zijn de geschiedenis te herhalen”.
Gelukkig wordt er vandaag de
dag veel werk gemaakt van het
herdenken op school. Met het
project: adopteer een monument, worden de groepen zeven en acht van de basisscholen betrokken bij de herdenking
heel verzorgde avond met U in
de hoofdrol als de man/vrouw
in bonus die de kerk even aan
een nieuwe bliksemafleider
helpt. Kosten 30.000 euro! De
jonge veilingmeesters Timo van
Amerongen en Marcel Beelen
schotelen u op een vlotte manier bijna 400 artikelen voor.
Objecten, diensten, van veel
middenstanders, horeca, organisaties, waaronder veel nieuwe
sponsors die de Kerkbollenveiling allemaal een groot succes
gunnen. Zij maken het mogelijk
om met zo min mogelijk kosten
veel geld op die avond te krijgen
voor het nodige onderhoud van
de mooie neogotische kerk, die
voor iedereen in Heemstede een
baken is.
Kinderveiling
Voor het eerst zal er een kinderveiling gehouden worden.
Niet de kinderen worden ge-

op 4 mei. Op de onlangs gehouden Dag van de Dialoog had zij
aan haar tafel een aantal jongeren van middelbare scholen en
zij complimenteert deze leerlingen met hun betrokkenheid bij
de wereld. Zij zijn zich heel goed
bewust van wat zich afspeelt in
de wereld; de tijd dat ouders en
de school het altijd beter weten,
is wel voorbij!
Op 2-3-9 en 10 november zullen
vrijwilligers bij de Hema op de
Binnenweg bij u klaprozen, de
poppies opspelden aan voorbijgangers, waarmee u kunt meedoen aan deze herdenking. Het
is uitdrukkelijk géén collecte.
Ton van den Brink
veild, maar zo heet het nu eenmaal. Wel worden er een aantal speciaal voor kinderen geselecteerde spullen geveild, waar
kinderen onder begeleiding van
een ouder of verzorger op kunnen bieden. Voorafgaand aan de
kinderveiling geeft veilingmeester Marcel Beelen aan de kinderen een duidelijke uitleg over de
werking van een veiling. Op deze kinderveiling stopt het bieden
bij 15 euro. De kinderveiling begint om half acht tot ongeveer
acht uur.
U bent uitgenodigd voor 16 november in de Luifel in het Casca
gebouw aan de Herenweg 96. u
kunt natuurlijk parkeren op het
terrein van de Bavokerk, vlak
bij Casca. U bent de hoofdpersoon en de organisatie van de
Kerkbollenveiling zal U met die
hoofdletter ontvangen.
Ton van den Brink

Drie maal
zwemgoud in
Walstock
Heemstede - In Zaandam heeft
Tim Walstock bij het Sprint-Gala
flink toegeslagen. Op alle drie
de nummers waar de HPCzwemmer uitkwam zwom hij
een persoonlijk record, verbeterde hij clubrecords en won hij
alleen maar goud. Ook Nadia
du Fossé (50 m. vlinderslag)
en Timo van der Veen (twee
maal) konden goud ophalen
na hun afstanden. Anouk van
Dam zorgde dat alle drie de
kleuren thuis kwamen, terwijl
haar broer Michael goed was
voor twee maal zilver en een
bronzen plak. Zilver werd er
behaald door Gwyn Bird, Jeroen Braspenning en Wessel
Buijs. Ook bij de jongste werd
er zilver gewonnen. De 8-jarige Nikita Vos won zilver op
de vlinderslag. Carmen Meijer
moet vanwege ziekte rustiger
aan doen, maar toch wist zij
brons mee naar Heemstede te
nemen op de rugslag. In totaal
werden er bij de Heemsteedse
zwemvereniging 34 persoonlijke records aangescherpt. Linda Abu El Hassan zwom naar
een heel mooi record op de
vlinderslag, terwijl Patricia Degenaars er veel afhaalde op de
wisselslag.

Containerbrand
Scholtenlaan
Heemstede - Zaterdagavond
rond 23.20 uur werd de brandweer van Heemstede opgeroepen om voor een brandgerucht
naar de Herenweg/Kerklaan te
gaan. Ter plekke bleek het te
gaan om de rook van een containerbrand aan de achterkant
van de flat aan de Scholtenlaan.
De brandweer heeft de container
buiten onder water gezet. Ook de
brandweer uit Hoofddorp kwam
ter plaatse met de hoogwerker.
Deze had een grote ventilator bij
zich, waarmee alle rook uit de flat
weggeblazen werd.

Autokrakers
Regio - Een oplettende getuige meldde 4 november rond 7.15
uur dat twee mannen bezig waren met het openbreken van een
bestelauto die stond geparkeerd
aan de Nederlandlaan in Haarlem. Agenten troffen de beide
mannen in de buurt aan en hebben hen aangehouden. Het waren Haarlemmers van 31 en 20
jaar. De 31-jarige verzette zich tegen zijn aan houding maar kon na
een korte worsteling in de boeien worden gewerkt. De mannen
hadden met een breekijzer en een
slijptol geprobeerd de bestelauto
open te breken. Ze zijn ingesloten. De politie onderzoekt wat ze
op hun kerfstok hebben.
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Rossini en Bruckner door
Haarlems Gemengd Koor
Heemstede - Zondagmiddag
was het volop genieten voor
liefhebbers van klassieke koormuziek. In de Bavo in Heemstede trad het Haarlems Gemengd
Koor op met mismuziek van
Rossini en Bruckner.
Rossini,
de
operaschrijver,
schreef slechts weinig kerkmuziek. Zijn operastijl is dan
ook wel een beetje te horen in
de werken van zondagmiddag,
de Petite Messe Solennelle. De
misdelen werden aangevuld
met enkele motetten van Anton
Bruckner. Het koor onder leiding
van Frank Hameleers werd op
piano begeleid door Ben Martin
Weijand en op harmonium door
vaste begeleidster Gerrie Meijers. Solisten waren sopraan Judith Petra, alt Harda van Wageningen, tenor Mattijs Hoogendijk en bariton Pieter Hendriks.

Deze eenmalige samenwerking
leidde tot vele hoogtepunten in
de Bavo in Heemstede.
Het Haarlems Gemengd Koor is
een van de vier Oratoriumverenigingen in Haarlem en bestaat sinds 1921. Repetities zijn
elke dinsdagavond in de Doopsgezinde Kerk aan de Frankestraat. Naast het tweejaarlijkse
Weihnachtsoratorium. werkt het
koor aan diverse projecten. Met
name tenoren worden uitgenodigd lid te worden, hiervoor kunt
u contact opnemen met Ignace
Verberk via 023-5260986.
Op 9 april zal het Haarlems Gemengd Koor Die Jahreszeiten
van Haydn in de Philharmonie
brengen, zet die datum vast in
uw agenda. Voor informatie:
023-5328167 of www.hgk-koor.
nl.

Kennemer Gasthuis breidt
uit voor meer zorg
Regio - Op het terrein van het
Kennemer Gasthuis locatie zuid
wordt volgend jaar een nieuw
multifunctioneel gebouw neergezet. Met dit gebouw kan het
ziekenhuis, door de verhuur aan
zorggerelateerde instellingen en
bedrijven, het aanbod van zorg
en zorgdiensten verder verbreden en verbeteren.
Het Kennemer Gasthuis zal
een multifunctioneel gebouw
van 5.000 m2, het zogenoemde

‘Boerhaavegebouw’, laten bouwen naast de locatie zuid aan
de Boerhaavelaan in Schalkwijk.
Het vijf lagen tellende gebouw is
geen uitbreiding van het ziekenhuis zelf, maar biedt plaats aan
andere zorggerelateerde instellingen en bedrijven.
De start van de bouw vindt naar
verwachting plaats in het voorjaar 2008, zodra 70% van de
ruimte in het gebouw is verhuurd. Het Kennemer Gasthuis

Het Haarlems Gemengd Koor zorgde zondag voor een gevoelige uitvoering van mismuziek van Rossini en
Bruckner
is verheugd met de realisatie
van dit Boerhaavegebouw, omdat hierdoor het zorgaanbod en
de zorgdiensten bij het ziekenhuis kan worden uitgebreid.
Zo komt er een bedrijf voor orthopedische hulpmiddelen en
een praktijk voor fysiotherapie
en manuele therapie. Hierover
wordt met verschillende geïnteresseerden gesproken. Daarnaast zullen het donorcentrum
van de bloedbank Sanquin en
de kinderopvang Kennemer Kabouters, nu tijdelijk gehuisvest
op het parkeerterrein van het
Kennemer Gasthuis, verhuizen
naar het nieuwe gebouw.
Het gebouw Boerhaave is in opdracht van het Kennemer Gasthuis ontworpen door EGM Architecten uit Dordrecht. De uitvoering zal plaats vinden door
Sprangers Bouwbedrijf. Naar
verwachting wordt het gebouw
eind 2008 opgeleverd.

Ongeval veroorzaakt
tijdens motorrijles

Digitale impressie van het Boerhaavegebouw.

Word bezorger van deze krant
Heemstede - De Heemsteder is op zoek naar bezorgers voor
diverse wijken waar nu of de komende tijd geen bezorger is.
Jong (v.a. 13) tot ouder (v.a. 65) kan zich aanmelden voor deze leuke bijbaan. Het rondbrengen van de Heemsteder (elke
woensdagmiddag) verdient best lekker en is gebeurd voordat je
er erg in hebt. Bovendien ben je als krantenbezorger altijd lekker buiten. Wie zich nu aanmeldt, zit goed aangezien de jaarwisseling voor krantenbezorgers altijd een extra zakcentje in petto
heeft. Begin januari ga je langs de deur met de eerste krant van
2008 èn je wenskaartje. Inwoners mogen naar wens een leuk
fooitje geven!
Inlichtingen: VerspreidNet BV, tel. 0251-674433.

Heemstede - Op de kruising
van de Heemsteedse Dreef en
de Cruquiusweg vond zaterdag
3 november om 11.00 uur een
aanrijding plaats tussen een
motor en twee fietsers. De 22jarige bestuurder van de motor reed tijdens zijn motorrijles over de Heemsteedse Dreef
vanuit Haarlem en reed richting Cruquiusweg. Bij de kruising zag hij niet dat stoplicht op
rood stond en kon hij twee fietsers niet meer ontwijken. Een
van hen, een 72-jarige vrouw
uit Heemstede, moest met de
ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Zij hield
aan het ongeval een gebroken
sleutelbeen en twee gebroken
ribben over. De andere fietser
mankeerde niets. De politie onderzoekt de zaak.

Mazda2 bij Mazda
Schalken in Heemstede
Heemstede - In ieder van ons
huist een puur menselijke emotie, een verlangen, om eropuit te
trekken. De hang naar avontuur.
Het is het gevoel van uitbundigheid en opwinding, de emotie
van beweging. Een gevoel waar
de Mazda2 met zijn uitgekiende
combinatie van stijl en veelzijdigheid feilloos op inspeelt. De
nieuwe Mazda2 is verkrijgbaar
bij Mazda Schalken aan de Havenstraat 81-83.

Waarom kiezen voor deze nieuwe Mazda? Als u op zoek bent
naar een sportieve, dynamische,
compacte auto of een veelzijdige, ruime gezinsauto dan bent
u nu klaar met zoeken want
de Mazda2 voldoet aan al deze
wensen.
U kunt kiezen uit drie levendige
zestienkleppen benzinemotoren en een moderne commonrail dieselmotor die garant staat
voor een gunstig brandstofverbruik en een lage emissie van
schadelijke stoffen. Handmatig

of automatisch schakelen? Met
de Activematic-transmissie kunt
u dat nog tijdens het rijden beslissen, zonder dat u een koppelingspedaal nodig hebt. Bovendien kunt u met deze transmissie een nog lager brandstofverbruik realiseren.
De nieuwe Mazda2 is het eerste model van Mazda dat een
doorontwikkeling laat zien van
de nieuwste generatie Mazda’s.
Met kenmerken als veiliger, lichter en zuiniger voldoet de nieuwe Mazda2 aan alle wereldwijde milieu- en veiligheidseisen
en combineert dat met een aansprekend en buitengewoon dynamisch ontwerp en verbeterde rijeigenschappen, waarmee
de auto zich op opvallende wijze onderscheidt in het groeiende B-segment, dat in Europa inmiddels zo’n 25 % van de markt
voor nieuwe auto’s heeft veroverd.
Meer weten? Ga eens langs bij
Mazda Heemstede of bel: 0235293731.
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Heemstede - Voor een zo massale opkomst van vrijwilligers
kan je geen nieuw raadhuis bouwen, aldus wethouder Sjaak
Struijf vrijdagavond bij de uitreiking van de vrijwilligersprijs
2007. Oud- wethouder Nera Otsen sprak als voorzitter van de
jury Vrijwilligerprijs 2007 tot veel bekenden, zij kent de vrijwilligers van Heemstede als geen ander.

Reddingsbrigade wint vrijwilligersprijs 2007
Toch was het voor de jury, bestaande uit Geke Doornbos van
Bosbeek, Marten Jukema van
Sport, Willy Chermin van Welzijn
Ouderen en Katinka Verdonk
van Casca, een zeer moeilijke
zaak om uit de genomineerden
toch winnaars te kiezen.
Volgens Otsen is de schatting
dat een kwart van de bevolking vrijwilligerswerk doet, dat
betekent in Heemstede alleen
al ruim 6000 mensen. Gelukkig waren ze er niet allemaal en
hadden ze heel verstandig afgevaardigden gestuurd. Opzet
van de verkiezing was om aandacht te geven aan de vele vormen van vrijwilligerswerk, zoals
actieve buurtbewoners, groepen
van vrijwilligers en organisaties
van vrijwilligers. Per categorie
werd een prijs uitgereikt. Maar
eerst noemde Nera Otsen de
genomineerden.
De Unie van Vrijwilligers had de
78 jarige mevrouw Verhulst-Ter
Hart voorgedragen; zij was jarenlang als vrijwilliger de projectleider van het Boek aan Huis
Heemstede. Ouderen, zieken en
gehandicapten werden voorzien
van boeken van de bibliotheek.
Casac had zijn vrijwilligers
Vluchtelingenwerk Heemstede
voorgedragen. Zuster Petra de
Knegt van Bosbeek werd voorgedragen omdat zij dagelijks op
de afdeling geriatrie helpt met
eten geven. Daarnaast speelt zij
piano of orgel bij kerkvieringen.
De Hartekampgroep droeg alle
vrijwilligers voor die op een geheel nieuwe manier meervoudig
gehandicapten de kerstnacht
laten beleven via zang, muziek,
ruiken aan wierook, kaneel en
dennengroen, het proeven van
warme appelmoes en een levende kerststal. De stuurgroep

Merlet had Han Schoo voorgedragen als de trekker van
het initiatief van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in
Heemstede, Merlet. Hockeyclub
Alliance, dit jaar 80, had de archiefcommissie voorgedragen
voor haar jarenlange werk in de
archieven, resulterend in een
schitterend jubileumboek, geschreven door Walter Janssen.

leden en 50 actieve vrijwilligers.
Sinds 1919 uitgegroeid tot een
semi-professionele organisatie
met als doel: het voorkomen en
bestrijden van verdrinkingsongevallen, bewaking op en rond
het water, oefenen en meedoen
aan demonstraties. Met de nieuwe jonge voorzitter Jochem Cornelis is de Reddingsbrigade op
de goede vaarweg.

De SOS Telefonische Hulpdienst
had al haar 50 vrijwilligers die
samen goed voor 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar zijn voor een persoonlijk
gesprek. De scoutinggroep WABO nomineerde de enige mannelijke begeleider Marc Suerink
voor al zijn activiteiten. Zorgcentrum De Heemhaven had al zijn
vrijwilligers voorgedragen, die
in lief en leed klaar staan voor
de bewoners. Welzijn Ouderen
droeg 15 vervoersvrijwilligers
voor die altijd op tijd rijden en
goedgehumeurd. Het kan dus
wel! Casca Tussenschoolse Opvang nomineerde de vrijwilligers
van de TSO Valkenburgschool,
vanwege de betrokkenheid en
positieve opstelling bij de vele
veranderingen. Het Symfonisch
Blaasorkest had mevrouw Clara Wittop Koning voorgedragen
vanwege haar ondersteuning
van de dirigent en als orkestmanager een aanspreekpunt
van alle 80 leden. Daarnaast is
zij vrijwilliger bij het Vluchtelingenwerk van Casca. Humanitas
Zuid-Kennemerland nomineerde Jaap van der Pijl mede vanwege de vele huisbezoeken en
zijn trouw.

Voor de jury de winnaar in de
categorie Vrijwilligersgroep en
in hun rood-gele outfit leverde dit een een leuk plaatje op
bij de uitreiking van de Vrijwilligersprijs die met een dik applaus ondersteund werd door
alle aanwezige vrijwilligers. Het
zijn ook van die heerlijke knullen
die je als het nodig is, ook op het
land weten te redden!

De Heemsteedse Reddingsbrigade droeg haar vrijwilligers
voor. Deze club is een van de
grootste reddingsbrigades van
Nederland met meer dan 300

Mevrouw Mea Hinderdors van
de gemeentereiniging kreeg de
prijs in de categorie Buurtbewoners vanwege haar 40 jarig klaar
staan met koffie voor de mensen van de gemeentereiniging,
de plantsoenendienst, de postbode en anderen die dag in dag
uit buiten aan het werk zijn. Zomers met een glaasje fris, in de
winter met en kopje soep.
In de categorie vrijwilligers was
Clara Wittop-Koning de winnaar. Laatste woord van Nera
Otsen als juryvoorzitter: over deze uitslag kan niet worden gecorrespondeerd! Voor José van
Duin van Steunpunt Vrijwilligers een hele onderneming om
de verkiezing Vrijwilligers 2007
in goede banen te leiden, maar
met de warme ontvangst van de
gemeente voelde iedere vrijwilligers zich ook van “bovenaf” gewaardeerd.
Ton van den Brink.

Provincie Noord-Holland
sponsort topbasketbal
Regio - De provincie NoordHolland sponsort ook dit
jaar de Amsterdam Haarlem
Basketbal Week (AHBW).
Dit internationaal basketbalevenement is de opvolger van de Haarlemse Basketbalweek en vindt plaats
van 21 tot 30 december in
het Kennemer Sportcenter
in Haarlem.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten dit
jaar opnieuw dit internationale basketbalevenement te
sponsoren. AHWB is een evenement waar het publiek kan
genieten van topbasketbal
waarbij Nederlandse teams
het opnemen tegen buitenlandse topbasketbalteams in
poules. Op de laatste twee
dagen worden de finales gespeeld. Daarnaast is er een
Basketball Experience waarbij iedereen een balletje kan
schieten of mee kan doen met
clinics. Met deze sponsoring

wil de provincie haar sportieve
‘gezicht’ aan de inwoners van
Noord-Holland tonen. De provincie sponsort voor een bedrag van 40.000 euro.
Onderdeel van de sponsoring is een provinciale prijsvraag (die binnenkort wordt
uitgeschreven) waarmee vrijkaarten voor de finale en halve finale gewonnen kunnen
worden.
Basketballiefhebbers kunnen dan genieten van
een sportief dagje topsport in
Haarlem, provinciehoofdstad
van Noord-Holland.
De provincie Noord-Holland
sponsort evenementen die
voor een breed publiek interessant en aansprekend zijn
en een nationale of internationale uitstraling hebben.
Door de provincienaam aan
een evenement te verbinden,
ontstaan voor de provincie
kansen voor positieve profilering en nieuwe mogelijkheden
voor publieks- of relatieactiviteiten.

Wethouder leest voor
Heemstede – Woensdag 24 oktober start het voorlezen in de openbare bibliotheek Heemstede.
Iedere woensdagmiddag (met uitzondering van de vakanties) wordt
er voorgelezen voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar in een daarvoor
speciaal ingerichte ruimte bij de jeugdafdeling. Kinderen die graag
voorgelezen worden zijn welkom tussen 14.30 en 15.00 uur voor een
verhaal , iets te drinken en als zij dat willen om een kleurplaat te
kleuren. Vanmiddag heeft wethouder Sjaak Struijf in het kader van
het voorleesproject een prentenboek voorgelezen aan de kinderen
in de bieb. Hierna gaf hij ‘het stokje’ door aan vrijwilligers.
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Voorlichtingsdag Thuiszorgwinkel

Alles goed geregeld
voor de nabestaanden?
Heemstede – Op vrijdag 9 november zal Marleen Verspoor
van het bedrijf Via Verspoor
van 11 tot 16 uur aanwezig zijn
bij thuiszorgwinkel van Gool,
Raadhuisstraat 63 in Heemstede
om voorlichting te geven over
alle zaken die mensen voor hun
overlijden al kunnen vastleggen
of regelen opdat achterblijvers
hier een grote steun aan hebben.

IVN Strandexcursie

´Wat vinden we op het strand?`
Regio - Op zondag 11 november organiseert het IVN ZuidKennemerland onder leiding van
IVN-Natuurgidsen een leuke
strandexcursie voor jong en oud
bij Bloemendaal aan Zee. Laat u
eens verrassen door de dingen
die langs de vloedlijn te vinden
zijn! Vertrek om 11.00 uur bij de
strandopgang aan de kop van
de Zeeweg, Bloemendaal aan
Zee. Deelname is gratis. Duur:
2 uur. Warme kleding en goed
schoeisel aanbevolen! Aanmel-

den vooraf is niet nodig. Informatie: Yneke Bettink, 023 - 525
4995 of op www.ivnzk.nl.
Het leuke van het strand is dat
er altijd wel iets te zien of te vinden is, zeker in de herfstperiode. Bij storm wordt de zeebodem omgewoeld en enkele dagen later is het strand bedekt
met dieren die kort tevoren nog
in het zand ingegraven waren.
Er spoelen dan levende wormen
bv goudkammetjes en schelp-

dieren: grote strandschelp en
kokkels aan. En als er na een
storm een tijdje een vrij krachtige oostenwind staat dan is het
strand bijzonder rijk aan schelpen, slakken en soms de vaak
minder populaire kwallen!
Wie eens lekker wil uitwaaien
en interessante dingen wil weten over het strand is van harte
welkom. Voor de echte strandliefhebber, jong of oud, is het
juist leuk om aan deze excursie
mee te doen!

Oudste symfonie orkest
in de regio viert feest
Regio – Het Haarlems Amateur Symfonie Orkest viert op zondag 11 november zijn 75-jarig
jubileum in de Philharmonie te Haarlem. Het optreden, dat een zeer afwisselend programma
belooft, start om 15.00 uur.
Zoals een speciaal voor het
HASO geschreven Burlesque
voor Piano en Orkest, getiteld: HIPHOP van Erik Lotichius; Bij de uitvoering van dit stuk
neemt de Haarlemse pianist
JAAP STORK de solopartij voor
zijn rekening. Van de bekende
Haarlemse componistenfamilie Andriessen wordt gespeeld:
Ricercare van vader Hendrik en
van zoon Jurriaan zijn 8e symfonie ‘Le Celebrazione’. Na de
pauze zingt JOSEE KONING,

begeleid door een combo en
het HASO songs van Boudewijn
de Groot en Lennart Nijgh. Omdat het HASO ook aan de toekomst denkt doen drie jeugdorkesten zowel zelfstandig als
gezamenlijk mee aan het jubileumconcert. Het zijn het Bloemendaals Jeugdorkest; het Meteoren orkest van de Muziekschool Zuid-Kennemerland en
Camerata Bloemendaal. Hiermee doen zij ervaring op met
het spelen in een groot symfo-

Ayurvedisch koken
Heemstede - Een tafel vol lekkere, bijzondere,
maar vooral ook uitgebalanceerde combinaties
van gerechten. Lekker koken is niet weer alleen
hip maar ook gezond. In de Ayurvedische traditie is
een uitgekiende relatie gelegd tussen gezondheid
en voeding. Voeding is de belangrijkste bron van
ons welzijn, maar kan ook medicijn zijn. In deze
lezing van Alena Zastrow maakt u kennis met de

nie orkest en op een geweldig
podium. De vier orkesten tezamen maken het feestje compleet met het spelen van melodieën uit films en musicals. Het
geheel staat o.l.v. ANNELIES
SMIT.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
HASO-leden en de Philharmonie
023-5121212.
Entree: 18.= euro; 65+ en CJP
16,50 euro; tot 14 jaar 10.euro. Prijs inclusief consumptie
en garderobe.

beginselen van de Ayurvedische voedingsleer en
hoe de drie verschillende bio-energetische krachten, vata, pitta en kapha, kunnen worden toegepast. Qua smaak is dit de rijke Indiase en Nederlandse keuken ten voeten uit met al zijn kruiden en
specerijen. Bent u overtuigd? Na de lezing kunt u
zich opgeven voor een Ayurvedische kookcursus.
De lezing wordt gegeven op donderdag 15 november om 20.00 uur, entree: 5 euro. Reserveren kan
van 9 tot 12 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede of tel: (023) 5483828 – keuze 1

Na het overlijden van iemand komen nabestaanden vaak terecht
in een berg van regelzaken waar
zij snel de weg in dreigen kwijt
te raken. Onbekendheid met de
materie plus onbekendheid in
de administratie van de overledene met de vindplaatsen van
belangrijke papieren en goederen maakt die taak extra zwaar.
Daarnaast moet een huis vaak
worden leeggeruimd en weet
men veelal geen goede bestemming voor de diverse spullen uit
het huis van de overledene.
Tijdens de voorlichtingsdag komen diverse zaken aan bod. Zo

wordt er informatie gegeven
over een (donor)codicil en registratie van wilsverklaringen. Ook
euthanasieverklaring en nietreanimeren verklaring komen
aan bod.
Het bedrijf
Het bedrijf Via Verspoor is gespecialiseerd in het (tijdens leven) registreren van alle zaken
die belangrijk zijn voor de achterblijvers, maar biedt tevens
praktische hulp bij alle regelzaken na overlijden, van administratie tot huisontruiming.
Thuiszorgwinkel van Gool is een
winkel met een regionale functie waar artikelen en hulpmiddelen kunnen worden gekocht
voor eten en drinken, lopen en
bewegen, het aanmeten van
elastische kousen, en diverse
oplossingen biedt voor andere
praktische zaken die aanpassing behoeven. Tevens heeft de
winkel diverse artikelen voor
zwangerschap, kraamtijd en
baby.
Er is voldoende parkeergelegenheid in de Raadhuisstraat.

Waaiers door de
eeuwen heen
Heemstede - Op dinsdagmiddag 13 november zal de dialezing
voor Trefpunt-Heemstede gepresenteerd worden door mevrouw
Drs. F.M. Hovinga-Eijsden. Zij
gaat vertellen over ‘Waaiers door
de eeuwen heen’. Aan de hand
van o.a. door haar meegebrachte voorbeelden zult u kennismaken met dit boeiende onderwerp. Zelfs in de oudheid werd
de waaier voor diverse doeleinden gebruikt. Men ziet ze op
grafstenen in Assyrië, Babylonië
en het Romeinse rijk, maar ook
op wandschilderingen in Egyptische pyramides. In de Middeleeuwen werden ze gebruikt bij
de liturgievieringen, aan de hoven en door mannen en vrouwen van adel. Door de ontdekkingsreizen rond 1600 kwamen
nieuwe modellen naar Europa
en in de achttiende eeuw werden bijzondere nationale ge-

beurtenissen op een waaierblad
afgebeeld. Later gebruikte de
vrouw de waaier slechts bij het
uitgaan en vervolgens ontstond
de “reclamewaaier”.
Waar en wanneer
U bent van harte welkom op de
Trefpuntmiddag die om 14.30
uur begint in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18 in het
hart van Heemstede. Met openbaar vervoer bereikbaar bus 3 of
140 halte Wipperplein of bus 4
halte Raadhuisplein. Eindtijd ca.
16.45 uur. Entree 2,50 euro.

Italiaans eten bij Plexat
Heemstede - Op vrijdag 16 november gaan we heerlijk Italiaans
koken. De jongerenwerkers van Plexat zorgen voor de ingrediënten, het recept en natuurlijk een keuken met alle benodigdheden.
Hou jij ook zo van pasta, formaggio of pomodori? Dan maken we
deze avond een heerlijk Italiaans gerecht en na afloop eten we dit
gezamenlijk op. Voor deze avond zijn de kosten 5 euro. Geef je van
tevoren op. Dit kan in Plexat – de Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
telefonisch: (023)5483828 of via e-mail plexat@casca.nl.
Zie voor het hele programma van ‘Het is Weer Vrijdag’ook
www.casca.nl bij Plexat.
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Wat een kunst in Heemstede!

Tientallen kunstenaars pakken
uit in de Kunstlijn 2007
Heemstede – Zaterdagmiddag 4 uur in het Nova
college, waar dertig kunstenaars Open Atelier hielden met muziek van het orkest”Huiskamergeluk”,
knipte Elan Wonen directeur Grischa Lowinsky, een
gouden draad door met een schaar die werd aangeboden door Lilaluna van het verteltheater. Wat Elan
Wonen betreft kunnen de 25 kunstenaars die er nu
werken, zeker het volgend jaar nog hun ateliers gebruiken. Hij gaf de kunstenaars een compliment over
de naam waaronder zij opereren en exposeren: “de
school”. Het klink als Cobra en is een prachtig equivalent ervan. Een rondgang in de kunstzalen leverde
veel kreten op als: “wat een kunst” ! Dat geldt eveneens voor de ruimten in de Molen aan de Glip, waar
een kunstenaarscollectief de kunst met levende muziek opluisterde. Veel publiek onderweg en op deze
locaties waar de kunstenaars graag antwoorden gaven op opmerkingen als: wat moet dit voorstellen? Is
dit een foto of…? Is dit van groep 5? Hoe kom je op
het idee? Je kan je de vraag stellen of kunst echt uitleg nodig heeft. Toch waagden veel kunstenaars het
om een antwoord te geven. Soms met succes! Duidelijk zijn de klaprozen van Erika de Wit. Duidelijk de

dansers van Henk Koelemeier die overigens met dit
beeld toont een begaafd beeldhouwer te zijn naast
zijn bekendheid als Cobra schilder. Wat Willem Snitker bedoelt met zijn wereldbeeld, dat gedrukt is op
300 jaar oude boekbladen van de Nederlandsche Historiën van PC Hooft, waarop plattegronden van onder
andere Haerlem, Heemstede en Hoorn, als onderdeel
van zijn project : “Center Ville”? Vraag het Snitker in
zijn galerie aan de Bleekersvaartweg en u krijgt gegarandeerd een boeiend betoog.
Ateliers 195-197
Heemstede kent al een rijke geschiedenis aan de
Glippperdreef, in de Ateliers 195-197 werd de Klare Lijn, geschonken door Jack Prins met getemde
chaos van metalen sculpturen aan de wand. Waar
Willemijn Faber haar wasdag viert met foto`s van
waslijnen. Was-lijnen! Zeven kunstenaars hielden hier
open huis waar autonome, optische omtreklijnen op
foto`s, sieraden, schilderijen en installaties, klare taal
spraken. In de villa Meerzicht naast de Ateliers 195197 toonde de bekende Heemsteedse Annemiek Couzy, de mens en de vrouw in zijn volle glorie en kleur. Zij

daagt uit om te kijken om het leven te verrijken. Kleur
is haar passie en haar lievelingskleur? Oranje hmmm!
Amstel Art
Eigenaar van Amstel Art aan het Wilhelminaplein, Gert
Jan Keizer, ontdekte enige tijd geleden een nieuwe
jonge Botticelli in de schilder Armeen Gasparian.
Vroege renaissance figuren die sterk doen denken
aan schilderijen van Botticelli, geplaatst in een achtergrond van Russische folklore. In de heldere en vooral
harmonische kleuren ontstaan de intensieve beelden
die bijna bedwelmend werken. Tot 18 november nog
van te genieten bij Amstel Art.
Wat een kunst in Heemstede! Het bracht veel mensen op de been die kennis maakten met een groot
en rijk aanbod dat Heemstede herbergt. Voor de bezoeker eigenlijk een kleine kunst om kennis te maken met een veelzijdig aanbod van Kunst met de grote
K,waar menig land dat rijk is aan oliedollars, nog niet
aan kan tippen. Dat rijke cultuuraanbod moeten we
koesteren.
Ton van den Brink
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Altvioliste Esra Pehlivanli
in Museum de Cruquius
Regio - Op zaterdag 17 november treedt de alvioliste Esra
Pehlivanli op in Museum de Cruquius. Zij zij prachtige werken
spelen als 73 van R. Schumann, Arpeggione Sonate in a kl.t. D
821 van F. Schubert en de vioolsolosonate van Penderecki.
Dit jaar is er gekozen voor altviool als solo-instrument bij een
van de concerten in Museum de
Cruquius. Ingeklemd tussen de
immens populaire viool en de
cello, is met zijn krachtige, volle klanken de altviool een lange tijd in de muziekgeschiede-

nis een ondergeschoven kindje
geweest. Componisten waagden zich er sporadisch aan interessante partijen voor het instrument te schrijven. Pas in de
negentiende eeuw begon langzamerhand wat meer aandacht
voor de altviool te ontstaan en

een eeuw later werden veelvuldig stukken geschreven door
componisten als Bartók, Hindemith, Kurtág en Cage. En juist
het solo strijkspel heeft een
puurheid die verademend is.
Vaak worden ook stukken die
oorspronkelijk voor cello of viool zijn geschreven door altviool uitgevoerd. Op dit moment
is de rijzende ster in dit genre
de Turkse Esra Pehlivanli samen
met pianiste Anastasia Safonova. Zij spelen Schumann Fantasiestücke Op.73 en Schubert
Arpeggione sonate a-klein D821
en de vioolsolosonate van Penderecki.
De altvioliste Esra Pehlivanli begon haar muziekstudie aan het
Staatsconservatorium in haar
geboorteplaats Ankara en voltooide haar studie met onderscheiding in negen jaar, een
jaar eerder dan in het algemeen
verwacht. Vervolgens ging Esra
studeren met Michael Kugel in
België. Ze voltooide met onderscheiding haar master-degree
aan het Conservatorium te Gent
en soloist master-degree aan
het Conservatorium van Maastricht.
Esra Pehlivanli won prijzen op
prestigieuze concoursen zoals
Kryzstof Penderecki International
Contemporary Music Competition in Polen (2001), en in dezelfde jaar Torneo Internazionale di
Musica in Italië. In 2002 won ze
de eerste prijs in de Premio Valentino Bucchi International Viola Competition in Rome, waar ze

Esra Pehlivanli.
ook kreeg een ere medaille van
de president van Italië.
Esra’s repertoire strekt zich uit
vanaf de barok tot hedendaagse
muziek. Ze gaf concerten in Nederland, België, Duitsland, Italië,
Frankrijk, Denemarken, Turkije,
Polen, Oostenrijk en Luxembourg. Ook nam zij deel aan internationale muziek festivals,
zoals Schleswig-Holstein Musik
Festival (Duitsland), Grachtenfestival (Nederland) en radio &

12½ Jaar ouderensoos feestelijk
gevierd in Meerwijkcentrum
Regio - De ouderensoos voor mensen met een verstandelijke
en/of psychische beperking in het Meerwijkcentrum aan het
Leonardo da Vinciplein 73 in Haarlem vierde op 1 november
het 12½ jarig bestaan. De ouderensoos is een initiatief van de
Dagbesteding van De Hartekamp Groep, organisatie voor ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in
de regio Kennemerland en omstreken.
Cliënten en vrijwilligers werden aangenaam verrast met
een jubileum cadeautje en beroeps kracht Hilly Veuger ontving een aantal leuke planten
om de nieuwe soosruimte op te
fleuren.
De soos wordt begeleid door
een beroepskracht van de Dagbesteding in samenwerking met
een team van 12 vrijwilligers.
De ouderensoos is er voor mensen vanaf 55 jaar die uitgewerkt
zijn of hun werkleven willen afbouwen. Dit kunnen zowel mensen van binnen De Hartekamp
Groep als daarbuiten zijn. Bij-

voorbeeld mensen die thuis of in
een collega-instelling wonen.
Het motto van de soos is : ‘niets
moet, alles mag’. De bezoekers
kunnen zelf kiezen wat zij willen
doen. Sommige bezoekers maken alleen een praatje anderen
zijn druk in de weer met spel of
knutselen. Ook het maken van
een wandeling of boodschappen doen in de directe omgeving staan op het programma.
Een keer per maand geeft Hilly
Veuger een workshop bijvoorbeeld creatieve werkvormen en
kunnen de bezoekers naar het
nabij gelegen dagcentrum Ber-

nadottelaan waar wordt voorgelezen door medewerkers van de
centrale bibliotheek.
Tegel met opschrift
De ouderensoos is op maandag,
dinsdag en donderdag open van
10.00 uur tot 14.00 uur. Er komen ongeveer 20 bezoekers per
dag, zij zorgen zelf voor het vervoer vanuit de woonsituatie.
Wanneer u interesse hebt om
mee te doen met de soos, kunt
u contact opnemen met de beroepskracht via nummer 0655717605. U kunt bijvoorbeeld
een keer vrijblijvend komen
kennismaken en ervaren hoe de
soos verloopt of informatie krijgen over de voorwaarden om te
kunnen doen. Belangstellenden
die zich willen aanmelden als
vrijwilliger kunnen contact opnemen met Caroline Salomonz,
coördinator vrijwilligerswerk van

De Hartekamp Groep. Haar telefoonnummer is: 06-50885651.
De ouderensoos is erg tevreden over de nieuwe ruimte die
zij kort geleden heeft gekregen
op de begane grond van het
Meerwijkcentrum. De ruimte is
nu ook goed bereikbaar voor
mensen die wat slechter ter
been zijn. Nieuw is de samenwerking met de nabij gelegen
brede school. Heruit komen gezamenlijke activiteiten voort die
het contact tussen de bezoekers
van de soos en de leerlingen en
docenten van de school bevorderen.
Tijdens de jubileum viering werden twee cliënten die sinds februari 1995 meedoen met de
soos verrast met een tegel met
opschrift en kregen alle vrijwilligers een leuk aandenken en
veel lof en waardering voor hun
onmisbare inzet.

TV opnames voor RTL, TRT, Concertzender. Esra treedt tegenwoordig op als solist met orkest
en met haar eigen kamermuziek
ensembles (duo’s met piano en
met accordeon).
Voor meer informatie concerten
zie www.CruquiusConcerten.nl
De toegangsprijs bedraagt 17,50
euro inclusief pauzeconsumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar via
schouwburg de Meerse: 023 –
556 37 07.

Goulash bij WOH
Heemstede - In de maand
november staat de keuken
van Hongarije centraal tijdens
de maaltijd die door Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede
(SWOH) wordt georganiseerd.
Hongariije is ook toegetreden
tot de Europese Unie. Hongarije is een prachtig land
bekend om zijn uitgestrekte
poesta’s en de opwindende
tzardas. De gastvrouwen van
Welzijn Ouderen Heemstede
(WOH) serveren op dinsdag
27 november een maaltijd met
een traditionele goulash. Vanaf dinsdag 6 november kan
een maaltijdbon worden gekocht op kantoor van WOH.
Wat kunt u verwachten? Een
voor-, hoofd- en nagerecht,
incl. 2 drankjes. De maaltijd
wordt afgesloten met een kopje koffie of thee met iets lekkers. Dit alles kost slechts: 8,50
euro. Voor inschrijving kan
contact worden opgenomen
met Welzijn Ouderen Heemstede, tel. 023-528 85 10.
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Laatste begroting
Bennebroek een feit
Bennebroek - Na aanvankelijk behoord te hebben tot de ambachtsheerlijkheid ”Heemstede” is sinds 1653 Bennebroek
een zelfstandige gemeente geweest. De zelfstandigheid houdt
nu per 1 januari 2009 op en Bennebroek zal als kern deel gaan
uitmaken van de gemeente Bloemendaal. De begroting voor
2008 zal daarom de laatste begroting zijn die door een zelfstandig Bennebroek wordt uitgebracht.
Zoals het hoort bij een laatste
begroting sluit deze met een
positief saldo van bijna 10.000
euro. Dit pas nadat er ongeveer 300.000 euro is onttrokken aan de algemene reserves
om de begroting te laten sluiten.
De reserves gaan toch mee naar
Bloemendaal zodat de opstellers
gedacht moeten hebben wij kijken niet op een tonnetje meer of
minder.
Wat opvalt is dat het afscheid
nemen van de zelfstandigheid
volgend jaar 100.000 euro gaat
kosten. Aangenomen mag worden dat de burgerij wordt getrakteerd op feesten en partijen, waarmee de overgang naar
Bloemendaal kan worden gevierd. Omdat een meerjarenbegroting moet worden gepresenteerd is ook hier invulling aan
gegeven. Veel waarde moet daar
niet aan worden gehecht, omdat
als onderdeel van Bloemendaal
er wel het een en ander zal veranderen in de begroting.
Burgers
De totale begroting behelst 8,1
miljoen euro waarbij het algemeen bestuur 1,8 opslokt net
zoveel als de sociale voorzieningen. De volksgezondheid en milieubeleid samen kost 1,3 miljoen. Het gemeentefonds keert
in 2008 3,4 miljoen euro uit aan
Bennebroek. Aan OZB belasting
hoopt de gemeente 1,1 miljoen
te ontvangen. Bent u eigenaar/
bewoner van een woning met
een waarde van 350.000 euro,
dan gaat u 296 euro OZB betalen en aan rioolrechten een bedrag van 219 euro. Als u geen
eigenaar bent dat wordt dat
laatste 73 euro per jaar. De 240
liter vuilcontainer gaat 245 euro
kosten en de kleine emmer 196
euro. De hondenbelasting wordt
85 euro voor de eerste hond en
de begrafenisrechten gaan met
1% omhoog. Een groot aantal
leges en precariorechten gaan
met 1,25 % verhoogd worden
maar zijn ook dan nog niet allemaal kostendekkend.
Meer verhogingen
Met de toekomstige fusie mag
worden verwacht dat de tarieven in de nieuwe gemeente gelijkgetrokken zullen worden. In
Bloemendaal betaalt men op
dit moment al meer aan afvalstoffenheffingen en ook het
OZB tarief ligt aanmerkelijk hoger. Het rioolrecht is in Bloemendaal nihil en dat pakt weer

voordelig uit voor de nieuwe inwoners. Ook aan hondenbelasting zal een fractie minder worden betaald. Omdat een aantal
ambtenaren moet worden ingezet om het fusieproces te laten
slagen, is en zal er achterstand
binnen het reguliere werk ontstaan. Het college erkent dat er
al achterstand is ontstaan met
het opstellen van onderhoudsplannen er zal daarom in 2008
voor 123.000 euro externe capaciteit worden ingehuurd. Bij
de overgang naar Bloemendaal
is het gewenst dat alle onderhoudsplannen geactualiseerd
zijn. Ook het opstellen van een
ICT beleidsplan zal 75.000 euro
extra kosten. De vaste schuld,
per inwoner van Bennebroek 74
euro in 2006 ,loopt terug naar 42
euro in 2008.
Reserves en voorzieningen
De gemeente beschikt over een
bedrag aan algemene reserves van ongeveer 5 miljoen euro. Verder is er een bedrag van 2
miljoen toegekend aan bestemmingsreserve. Deze reserve is
geoormerkt om voor bepaalde
toekomstige uitgaven te reserveren. Ook voor het onderhoud aan
en investeringen in wegen, scholen, sporthal, wachtgelden e.d. is
een bedrag aan voorzieningen
opgenomen van 3,6 miljoen. Opgeteld beschikt Bennebroek dus
over ruim 10 miljoen euro aan reserves en is mede daardoor een
financieel gezonde gemeente te
noemen. De meerjarenbegroting
laat tot 2011 jaarlijks een klein
overschot zien.Het aantal geplande woningen zal toenemen
in de komende jaren van 2191 nu
tot 2234 in 2011, het aantal inwoners blijft stabiel rond de 5200.
Veel nieuw beleid is niet terug te
vinden in deze begroting maar
dat was ook niet te verwachten.
Vanaf 1 januari 2009 zal Bloemendaal zicht daadwerkelijk
gaan bemoeien met de invulling
van de plannen en dit uiteraard
afstemmen met de huidige planning van Bennebroek en de andere kernen. Alle zaken die al ingang zijn gezet worden door het
huidige bestuur zoveel mogelijk
uitgevoerd, al zal er wel regelmatig overleg met Bloemendaal zijn.
Verder is het passen op de winkel tot 1 januari 2009.
Voorbehoud
Op donderdag 8 november zal
de gemeenteraad van Bennebroek het laatste woord heb-

ben en kan zij nog wijzigingen
aanbrengen in deze begroting.
Mocht daartoe aanleiding zijn
zal de Heemsteder u daar over
berichten. Formeel is dit de
laatste begroting van een zelfstandig Bennebroek. De begroting voor 2009 zal in samenspraak met Bloemendaal worden opgesteld.
Één voorbehoud moet nog worden gemaakt. De tweedekamer moet in de loop van het
volgend jaar de fusie nog goedkeuren. Mocht er om welke rededen dan ook een vertraging
ontstaan of de fusie worden
afgewezen dan zal het college wederom aan de slag moeten en een begroting voor 2009
opstellen. Vooralsnog gaat men
er vanuit dat dit de allerlaatste
begroting is van een zelfstandig
Bennebroek.
Eric van Westerloo

Open Dag
Sparrenbosschool
Bennebroek - Op woensdagochtend 21 november aanstaande organiseert de Sparrenbosschool in Bennebroek
een open dag. Ouders die
op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind kunnen
die ochtend rondgeleid worden door de school om zo een
goede indruk te krijgen. Op
die dag zijn er ook leden van
de ouderraad en medezeggenschapsraad aanwezig om
informatie te geven.
Belangstellenden zijn welkom
op woensdag 21 november
tussen 9.00 uur en 11.30 uur.
Adres: Kleine Sparrenlaan 7,
telefoon 023-584 6429 (www.
sparrenbosschool.nl).

Kennismaken met
synchroonzwemmen
Heemstede - Speciaal voor jonge kinderen vanaf 6 jaar organiseert de Heemsteedse Zwemen Poloclub HPC 5 gratis kennismakingslessen (zwemdiploma is een vereiste). Tijdens deze lessen worden de kinderen
op speelse wijze in contact gebracht met de combinatie van
water, muziek en beweging. De
5 lessen worden afgesloten met
een echte uitvoering, waarbij familie en vrienden van harte welkom zijn. Hou je van dans, muziek en zwemmen, dan is synchroonzwemmen echt iets voor
jou. Pak je badpak en handdoek en meld je aan! Folders
met meer informatie liggen bij
het zwembad Groenendaal en
bij de bibliotheek van Heemstede. Wil je daar niet op wachten?

Bel dan met Nynke Müller (0235355949) of Ellen Vollenga (0235357512).
Je kunt ze ook mailen: rebergenmuller@chello.nl of e_vollenga@hotmail.com. De kennismakingslessen starten op zaterdag 17 november a.s. om 09.00
in zwembad Groenendaal (achteringang van het zwembad,
parkeerterrein naast de hockeyvelden).
Als je synchroonzwemmen wel
leuk vindt, maar je kunt niet
naar de kennismakingslessen
komen: dan ben je natuurlijk
ook welkom om een kijkje te nemen op onze trainingen, als je je
badpak meeneemt, kun je direct
meedoen! Zaterdagochtend van
08.00 - 10.00 uur en maandagavond van 19.00 - 20.00 uur.

Jazzpianist in Oude Slot
Heemstede - Solo optreden
van jazzpianist Michiel Borstlap
op dinsdag 13 november in het
Oude Slot. Wie kent hem niet?
Michiel Borstlap, met zijn schitterende, energieke, en weergaloze pianospel. Eigenlijk behoeft
deze pianist geen introductie. Hij
is immers één van de toonaangevende jazzmusici van Nederland, die wordt geprezen om zijn
flamboy-ante virtuositeit aan de
piano. Zonder enige twijfel het
‘wonderkind’ van de Nederlandse
jazzpiano en inmiddels wereldberoemd. In 1996 kreeg Michiel

Borstlap de prestigieuze Amerikaanse Thelonious Monk Award
voor zijn compositie ‘Memory
Of Enchantment’. Hij beschouwt
het als een grote eer dat Herbie
Hancock en Wayne Shorter deze
compositie hebben uitgevoerd.
Michiel Borstlap speelt in allerlei bezettingen van solo, duo, trio
en kwartet tot in concerten met
het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Hij treedt regelmatig op met Trijntje Oosterhuis en
de formatie Michiel Borstlap Jazz
Group. Hij is een graag geziene
gast op grote podia en concertzalen in Nederland, maar deze
muzikale globetrotter geeft ook
concerten overal ter wereld. Momenteel werkt Michiel Borstlap
nauw samen met Gino Vannelli. Hun tournee in 2007 door Europa en Amerika was een groot
succes. Op kleine intieme podia
voelt hij zich nog steeds thuis.
Het podium en de zaal van het
Oude Slot stralen deze intimiteit
uit. Het pianospel van Michiel in
de sfeer van het Oude Slot blijft
een bijzondere ervaring. Het concert vindt plaats op 13 november
om 20.15 uur in Het Oude Slot,
ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Reserveren kaarten
06-13133626 of voor het concert
aan de zaal. www.podiumoudeslot.nl
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CDA op bezoek in de Indische Buurt

Geluidsschermen langs
de Cruquiusweg?
Heemstede - Mensen die betrokken zijn bij de buurt kwamen
dinsdagavond naar de garage van Van Schagen aan de Achterweg om te praten met raadsleden en bestuur van het CDA
Heemstede. Dat het nodig is om je te laten zien in de wijk is
duidelijk als je kijkt naar de vele opmerkingen en aanbevelingen van bewoners, die overigens afkwamen op het licht van
de stallampen die wel brandden, waar de straatverlichting het
hier en daar liet afweten.
Het CDA als licht in de duisternis? Even letterlijk wel, of ze direct alle problemen en wensen
kunne invullen is een ander verhaal. Wel staat vast, dat de CDA
bestuurders, net als onlangs in
de Rivierenwijk, het niet bij woorden alleen laten. Of het gaat om
hangjongeren bij de Muziekschool, de nieuwe hangplek op
de Cruquiusweg, of de nieuwe
felle lichten van de sportvelden
op de Sportparklaan, de suggesties van de buurtbewoners
zijn in dank genoteerd en deze
zullen ongetwijfeld de aandacht

“hogerop” krijgen. Parkeren is
soms een probleem dat opgelost is als iedereen maar 1 parkeerplek voor zijn huis zou gebruiken. Nu staan er nogal wat
bedrijfsauto`s extra. De wethouder van verkeer, Christa Kuiper,
ook aanwezig, kreeg een aantal aanbevelingen en wensen,
als een zebrapad bij de kruising
Meer en Boslaan/Sportparklaan,
waar veel kinderen moeten oversteken en auto`s nogal hard rijden. De Cruquiusweg heeft nogal wat aandacht met vragen als:
waarom geen tweerichtingsver-

keer op de ventweg? Geluidsschermen naast de Cruquiusweg
richting Hoofddorp ? een vangrail tussen Cruquiusweg en ventweg ter bescherming van fietsers
en voetgangers op die ventweg?
Aandacht vraagt ook fietspaden
die plotseling overgaan naar de
rijweg zoals op de Valkenburgerlaan tegenover Yverda en op de
Javalaan ter hoogte van de Bilitonstraat. Verschillende speelplaatsen vragen verbeteringen,
Hier en daar ijzeren kooien om
bladeren te verzamelen, zoals in
de J. Wagnerlaan zijn welkom.
Alle aanbevelingen en wensen
om de buurt te verbeteren hebben de volle aandacht. De wethouder is blij met het directe
contact met bewoners en alle
CDA raadleden zijn al bezig in
hun eigen commissies om deze
zaken aan te kaarten.
Ton van den Brink

Ouders kunnen hun vroeg
geboren baby thuis volgen
Regio - Voor ouders van baby’s die te vroeg worden geboren en die daardoor langdurig op de afdeling Neonatologie moeten verblijven,
biedt het Spaarne Ziekenhuis
de – voor deze regio – unieke mogelijkheid hun kindje
thuis te volgen. 24 Uur per
dag is de baby vanuit huis te
zien via een webcam. Voor
dit doel zijn vijf webcams
aangebracht op de afdeling.
Op vrijdag 9 november worden de webcams officieel in
gebruik genomen. In de toekomst kan de moeder ook via
een laptop naar de baby kijken, wanneer zij nog op de
afdeling Verloskunde ligt.

Kinderarts Peter de Winter is
initiatiefnemer van dit project,
dat na een voorbereiding van
meer dan anderhalf jaar, in het
najaar van 2007 van start is gegaan. “Dankzij een paar gulle
giften konden we starten met
dit project. Het technische gedeelte en de zorg rondom de
beveiliging vroegen veel aandacht.
Het gebruik maken van een webcam vraagt om duidelijke afspraken. Daarnaast moet de privacy van het kindje en de andere kinderen op de afdeling gewaarborgd zijn. Dat geldt ook
voor de privacy van de verpleegkundigen en medici die de zorg

voor het kindje dragen”, aldus
Peter de Winter. “De reacties van
ouders die als eerste van deze
faciliteit gebruik konden maken
zijn heel positief. Ik verwacht
dat ouders minder bezorgd zullen zijn, wanneer zij gebruik maken van de webcams en zo hun
kindje 24-uur per dag kunnen
zien.”
Vooral baby’s die langer liggen
komen in aanmerking voor deze nieuwe faciliteit. Meestal komen deze baby’s uit academische ziekenhuizen. De webcams
staan in principe altijd aan. Alleen wanneer de baby onderzocht of verzorgd wordt, wordt
de webcam even uitgezet.

Mishandeling
ex-vriendin

Regio - Een 22-jarige man uit
Amsterdam is zondag 4 november om 11.15 uur door de politie aangehouden in de Thomas
Morestraat te Haarlem vanwege
mishandeling van zijn ex-vriendin. De man was naar haar toegekomen om hun kind op te
halen. In de tussentijd had de
vrouw haar kind ondergebracht
bij haar moeder.
De man heeft inmiddels afstand
gedaan van de huissleutels van
zijn ex-vriendin. De politie heeft
de zaak in onderzoek.

Feestelijke start voorverkoop Midwinterfeest
Heemstede - Op woensdag 14 november start de voorverkoop van de kaarten voor het Midwinterfeest op kinderboerderij ´t Molentje. Van 13.00 tot 17.30 uur kunnen de
eerste kaartjes worden gekocht. Om alvast in de sfeer te
komen, worden er die middag heerlijke wafels gebakken
en is er muziek. En er is dan nog ruime keuze in entreetijden!
Daarna zijn de kaarten verkrijgbaar op de Kinderboerderij en het Gemeentekantoor aan de Havenstraat gedurende openingstijden. Het Midwinterfeest wordt dit jaar gehouden op vrijdag 14 december. De kinderboerderij is dan
met hulp van vele vrijwilligers omgetoverd tot een sprookjesachtige omgeving met honderden lichtjes, waarbij de
kinderen de tovenaar kunnen helpen. Ze moeten dan
op zoek naar alle weggetoverde kleuren. Want een wereld zonder kleuren is een wereld zonder vrolijkheid en
dromen.
Het Midwinterfeest vindt
plaats op het terrein van Kinderboerderij `t Molentje tussen 17.30 en 20.00 uur aan de
Burgemeester Van Rappardlaan 1 in het Wandelbos Groenendaal.
Kaarten kosten 3,50 euro per
stuk en geven toegang voor
één volwassene met twee kinderen tot en met 8 jaar.
Verhaal
De heks is in haar nopjes. Ze
heeft er jaren over gedaan,
maar het is haar eindelijk gelukt om een zwart-wit poeder te maken en hiermee alle kleuren weg te toveren. De
hele wereld is zwart-wit en samen met de trol viert ze daarom feest. Dat alle mensen,

kinderen, dieren en bosbewoners daar niet zo gelukkig
mee zijn is wel duidelijk. Een
wereld zonder kleuren, is immers een wereld zonder vrolijkheid en dromen.
De tovenaar is hard aan het
werk gegaan en denkt dat het
wel lukt om alle kleuren weer
terug te toveren. Maar dan is
de hulp van alle kinderen wel
nodig.
Als dit plan slaagt, dan zal de
regenboog weer stralen en
hebben alle bloemen en vlinders hun kleuren weer terug.
Ook het dromenvrouwtje kan
dan ´s nachts haar dromen
weer rondbrengen aan de kinderen.
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Kerstkaarten
maken

Interkerkelijke werkgroep

‘Weer een schooltje in
Roemenië gerenoveerd!’

Bennebroek - Als u zelf kaarten maken ook zo leuk vindt, dan
bent u op dinsdag 20 november
welkom bij de SWOB. Ervaren
kaartenmaakster Conny Nederstigt brengt u deze ochtend verschillende technieken en handigheden bij, zoals embossing
en shadowpaint. De workshop is
van 9.30 – 12.00 uur. Er zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Kosten workshop incl. materiaal
kaarten en koffie/thee 6 euro.
Locatie: leeszaal van de bibliotheek. Opgave uiterlijk 13 november in verband met de te
bestellen materialen.
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u bij de SWOB terecht aan de Bennebroekerlaan
3a te Bennebroek. Dagelijks bereikbaar van 9.00 – 11.30 uur.
Tel. 584 53 00.

Nordic Walking
met de SWOB

Bennebroek - Op dinsdag 13
november kunt u weer meedoen met Nordic Walking in de
duinen. Een SWOB-vrijwilligster weet een mooie route langs
een van de vele paden. Het is
heerlijk om in deze mooie omgeving sportief bezig te zijn en
u ziet ongetwijfeld herten. Als
u óók ervaring hebt met Nordic
Walking, dan bent u van harte
welkom om mee te gaan. Duur
wandeling plm. 1 ½ - 2 uur.
Vertrek van ’t Panneland om
10.00 uur.

Net als vorig jaar heeft de interkerkelijke werkgroep OostEuropa te Bennebroek de actie
“sponsor een dakpan” met groot
succes afgerond. Het plattelandsschooltje in Merei/Nenciulesti in de regio Buzau, in het
oosten van Roemenië, is dit jaar
voorzien van een nieuwe dakbedekking, een nieuwe houten vloer en nieuw sanitair. Bovendien zijn de plafonds en de
binnen- en buitenmuren onder
handen genomen. Dankzij de financiële steun van veel Bennebroekers, een aandeel in de op-

Jongeren keren zich tegen agent

Winnaar Lena Lijstje-fiets
Heemstede - Anne Maike Somsen is de gelukkige
winaar van de enige echte Lena Lijstje-omafiets bij
Boekhandel Blokker!
In het Libris-magazine van
boekhandel Blokker stond in
de kinderboekenweek een
prijsvraag, waarmee je een
echte Lena Lijstje-fiets kon
winnen.
Anne Maike Somsen vulde de
prijsvraag in en werd zomaar

de winnaar! Er waren veel
deelnemers, maar helaas kon
er maar één de fiets winnen.
Het gezin Somsen telt 4 zusjes, dus de fiets is in goede
handen beland!
Thijs Roozen won de 2e prijs,
bestaande uit een Francine
Oomen boekenpakket.
Op de foto Anne Maike Somsen
(winnares) en Willeke van der
Meer (boekhandel Blokker)

Concert voor familie, vrienden en buren

Diashow bij
Christmas carols zingen
Passage
Heemstede - Het bestuur van
vrouwenbeweging Passage nodigt de leden van harte uit voor
de afdelingsavond op donderdag 15 november in de Pinksterkerk. Vanaf 19.30 bent u
welkom. Aanvang 20.00 uur. De
heer F. van den Burg uit Den
Haag zal de aanwezigen, door
middel van dia’s, laten genieten
van de fascinerende en kleurrijke natuur van de Nationale Parken in het Westen van de Verenigde Staten. Gasten zijn van
harte welkom.

Trouwring
gevonden
Heemstede - Op de Burg.
Van Lennepweg bij de vuilcontainers tegenover het
Overbos is een trouwring gevonden. De inscriptie luidt:
28-8-1961. Het is een gladde ring. Inlichtingen: 0235284495

brengst van de fancy fair in april
jl., de medewerking van de drie
Bennebroekse kerken en een
subsidie van NCDO is deze renovatie door het inschakelen
van ondernemers uit de regio
Buzau voorspoedig verlopen. Bij
de start van het nieuwe schoolseizoen konden de verheugde
leerlingen en leerkrachten het
gebouwtje direct in gebruik nemen. In de hal van het schooltje
zal een plaquette worden aangebracht waarop de dank van
de plaatselijke bevolking aan
Bennebroek is verwoord.

Heemstede - Vanaf 1 november
kunt u zich weer opgeven voor
de scratch van Christmas Carols.
Op 24 november bestaat dan de
mogelijkheid om de muziek op
te halen. Voor de 8e keer alweer
kunt u “from scratch” meezingen in de goed verwarmde Oude Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede, het prachtige 17e
eeuwse kerkje. Christmas Carols
zingen betekent een dag heerlijk zingen, even weg zijn van de
wereld, een verwendag. Het zingen vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 december.
De zang begint om 10.00 uur en
het geheel staat weer onder leiding van Piet Hulsbos, dirigent
van meerdere koren en tevens
vaste organist van deze kerk. U
studeert een aantal mooie, ont-

roerende, vrolijke Christmas carols in, waarna u om 16.00 uur
een sfeervol concertje geeft. Familie, vrienden en buren, iedereen is welkom, de toegang is
gratis; na afloop is bij de uitgang
een collecte waarvan de opbrengst ten goede komt aan de
uitbreiding van het orgel.
Kledingadvies: zwart (donker)
met een rood accent.
Deelnemerskosten: 15 euro inclusief koffie/thee in de Pauwehof, lunch zelf verzorgen. U bent
definitief ingeschreven wanneer u de muziek afgehaald en
betaald hebt. Dat kan op zaterdag 24 november van 11.0014.00 uur aan de Nobellaan 7 te
Heemstede. Opgave en verdere
informatie: 023-52 88 742.

Inloopochtend rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten (NVVR) verzorgt op dinsdag 13 november haar maandelijkse inloopochtend
in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Tussen 10.30 – 12.30 uur
kunnen belangstellenden terecht voor informatie over chronische
rugklachten. Een en ander vindt plaats in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort en dat is in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Inlichtingen: (023) 890 83 60.

Heemstede – Woensdag 31
oktober heeft de politie twee 18jarige mannen uit Heemstede en
Haarlem aangehouden voor een
snackbar aan de Glipper Dreef.
Een politieagent controleerde
omstreeks 20.00 uur de persoonsgegevens van een aantal
rondhangende jongeren, toen
twee auto’s aan kwamen rijden.
De inzittenden bemoeiden zich
met deze controle. De Heemstedenaar vond het nodig om de
agenten een grote mond te geven en niet te willen meewerken
aan het opgeven van zijn gege-

Heroïne in cafe
Regio - Bij een horecagelegenheid aan de Italielaan te Haarlem heeft de politie vrijdag 2
november alle bezoekers gecontroleerd op bezit van vuurwapens en verdovende middelen. Vier verdachten zijn aangehouden. Het gaat om drie
Haarlemmers (26, 28 en 43 jaar

vens. Hierop werd hij aangehouden. De Haarlemmer probeerde
deze aanhouding te verijdelen
door de agent te bedreigen. De
andere verdachte keerde zich
ook tegen de agent, waarop de
agent heeft gedreigd met de
inzet van pepperspray.
Dit werkte, de Heemstedenaar
werd aangehouden, maar de
Haarlemmer ging ervan door.
Hij melde zich later op het
bureau. Beide jongemannen zijn
later die avond met een procesverbaal op zak weer heengezonden.
oud) en een 23-jarige man uit
Velsen-Noord. Daarbij zijn in totaal een halve kilo heroïne, ruim
30 XTC-pillen en 12 wikkels met
cocaïne in beslag genomen. Bij
deze actie heeft de politie geen
wapens en/of munitie aangetroffen. De horecagelegenheid
is voor bepaalde tijd gesloten.
De politie heeft de zaak in onderzoek.

Harry Potter fans kunnen
nieuwe boek winnen
Heemstede - In de nacht
van vrijdag 16 op zaterdag
17 november start de boekverkoop van het nieuwste
Harry Potter-boek: Harry
Potter en de Relieken van
de Dood.
Vrijdagnacht 16 november
om 0.00 uur opent boekhandel Blokker zijn deuren voor
de nieuwsgierige fans. Voorafgaand aan de verkoop kan iedereen tussen de 10 en 16 jaar
meedoen aan de grote Harry
Potter Quiz. Deze quiz is vrijdag 16 november van 22.0023.30 uur bij Plexat in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
De vragen en geluids- of videofragmenten zullen niet
makkelijk zijn, maar voor de

echte fan een uitdaging. En
de prijs is niet mis: de beste
drie winnen het nieuwe boek!
Meedoen aan deze quiz is
gratis, maar geef je wel van
tevoren even op: telefoon
023 - 548 38 28 of email:
plexat@casca.nl
Na afloop van de quiz komt
een personage uit de Harry
Potter boeken naar Plexat en
lopen we met z’n allen (op eigen verantwoording) naar
boekhandel Blokker aan de
Binnenweg 138 voor de prijsuitreiking. De boekverkoop
start immers pas om middernacht. Weet jij veel van de
Harry Potter-boeken. Doe dan
mee en wie weet ben jij één
van de gelukkige winnaars.
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Behandeling begroting 2008 door gemeenteraad
Eerder heeft u in de speciale begrotingsbijlage de voorstellen van het college van burgemeester en ww ethouders (B&W) voor de begroting van
2008 kunnen lezen. De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze voorstellen. De raadsleden kunnen voorstellen voor wijzigingen
indienen en na stemming hierover zal de begroting worden vastgesteld. Dat doet de gemeenteraad tijdens twee openbare vergaderingen op
donderdagavond 8 november en vrijdagmiddag 9 november in het gemeentekantoor aan Havenstraat 87 (3e verdieping).

Donderdag 8 november,
aanvang 19.00 uur
Op donderdagavond openen de politieke
partijen (fracties) het debat met de “algemene politieke beschouwingen”. Elke
fractie geeft zijn visie op de toekomst van
Heemstede en op de plannen die het
college van B&W in de begroting voorstelt. De beschouwingen duren van 19.00
tot ca. 21.30 uur. Na een schorsing van

ongeveer een uur, reageert het college op
de algemene beschouwingen. Dit duurt
van ca. 22.30 tot 23.30 uur.

Vrijdag 9 november,
aanvang 13.00 uur
De gemeenteraad heeft het recht de voorgestelde begroting 2008 te wijzigen.
Vrijdagmiddag om 13.00 uur beginnen
de fracties met het indienen van hun

wijzigingen voor de begroting en hun
speciale verzoeken aan het college voor
2008. De gemeenteraad en het college
gaan daarover met elkaar in debat.
Tussen 15.30 en 16.30 uur worden de
stemverklaringen en de stemmingen
verwacht.

Kom naar de vergaderingen
Beide vergaderingen zijn openbaar en u

bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.
De volledige agenda en de vergaderstukken zijn te vinden op de website van de
gemeente, www.heemstede.nl > Politiek &
bestuur > Begroting 2008.
Voor vragen over de begrotingsbehandeling kunt u contact opnemen met
de griffie (023) 548 56 46 en/of
raadsgriffier@heemstede.nl.

Van de raad...

Spreekrecht gewijzigd
De gemeenteraad vergadert iedere maand op de laatste donderdag. De besluiten van de
raad worden voorbereid in een commissievergadering. De Heemsteedse raad bestaat uit
drie commissies: Samenleving, Ruimte en Middelen. De vergaderingen zijn openbaar, de
agenda’s leest u in HeemstedeNieuws. Om invloed uit te oefenen op beslissingen van het
bestuur kunt u voor een vergadering inspreken. Dit is het spreekrecht. De gemeenteraad
heeft op 25 oktober besloten om de werkwijze van de commissies en raad te veranderen.
Daarbij is het één en ander veranderd in de inspreekmogelijkheden.

Wat wijzigt er voor u?
Het spreekrecht in de commissies is uitgebreid zodat er meer ruimte is voor
insprekers. Daarnaast is het ook altijd
mogelijk om tijdens fractievergaderingen
(de vergaderingen van de politieke partijen)
uw mening te geven. Het spreekrecht voor
de raad is afgeschaft.

Inspreken tijdens commissievergaderingen
Raadscommissies zijn bedoeld voor het
vergaren van informatie en het uitwisselen
van opvattingen. Inbreng van inwoners is
juist hier van wezenlijk belang. Voorheen
werd de totale inspreektijd beperkt tot

30 minuten per vergadering, ongeacht het
aantal sprekers. Vanaf nu wordt bij veel
aanmeldingen van insprekers extra tijd
gereserveerd. Het kan gebeuren dat een
extra avond voor het inspreken wordt
ingeroosterd. Tevens wordt het spreekrecht interactiever doordat er nu discussie
tussen inspreker en commissieleden
mogelijk is.
Wilt u zich aanmelden om in te spreken?
Dit kan dagelijks bij de raadsgriffie
van
Heemstede
via
e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon
(023) 548 56 46 / 548 56 37.
lees verder op pag. 2

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

Vrijwilliger van het jaar
Jaarlijks reikt de gemeente de prijs uit voor
de Vrijwilliger van het jaar. Dit jaar ging de
prijs naar de Heemsteedse Reddingsbrigade
(HRB). Wethouder Sjaak Struijf reikte de prijs
afgelopen vrijdag 2 november uit tijdens het
Vrijwilligersfeest. Op deze bijeenkomst
werden alle vrijwilligers in Heemstede op
feestelijke wijze in het zonnetje gezet.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Burgerservicenummer
• Bouwplannen
• Bestemmingsplan

• Ontwerpbesluit
monumentenvergunning
• Agenda's

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Geen inspraak tijdens raadsvergadering
Het is niet meer mogelijk om in te spreken
tijdens een raadsvergadering.
De opiniërende fase is afgesloten, de
raadsvergadering
is
besluitvormend.
Uiteraard kunt u nog steeds de raadsvergaderingen bezoeken.

Uw mening geven bij de fractievergaderingen
Vóór de commissievergaderingen en vóór
de raadsvergadering vergaderen de afzon-

derlijke politieke fracties over de onderwerpen en vormen hun oordeel. U kunt
hier ook uw mening laten horen. De politieke partijen vergaderen twee keer per
maand.
Om hierbij aanwezig te zijn kunt u zich
aanmelden bij de fractiesecretariaten van
de politieke partijen.
VVD de heer Cees Leenders,
e-mail: cleendersvvd@heemstede.nl,
telefoon (023) 529 55 86
CDA mevrouw Els van de Weijer,
e-mail: evandeweijercda@heemstede.nl,
telefoon (023) 528 10 56

PvdA mevrouw Joke Ruitenberg,
e-mail: jruitenbergpvda@heemstede.nl,
telefoon (023) 528 79 92
GroenLinks mevrouw Ida Sabelis,
e-mail: isabelisgl@heemstede.nl,
telefoon (023) 528 52 49
HBB de heer Remco Ates,
e-mail: rateshbb@heemstede.nl,
telefoon (023) 528 06 16
D66 de heer Edo Boonstra,
e-mail: eboonstrad66@heemstede.nl,
telefoon (023) 529 07 38
Nieuw Heemstede de heer Ruud Prins,
e-mail: rprinsnh@heemstede.nl,
telefoon (023) 528 80 49

Burgerservicenummer vervangt SoFi-nummer
U heeft een SoFi-nummer. Vanaf 26
november 2007 is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het BSN is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen,
hoeft u niets te doen. Uw SoFi-nummer
wordt automatisch omgezet in uw BSN.
Voortaan krijgt iedereen die zich bij de
gemeente inschrijft een BSN. Dit merkt u
bijvoorbeeld als u uw pasgeboren kind
aangeeft bij de gemeente. Uw zoon of
dochter krijgt dan meteen een BSN.
Wat u ook gaat merken, is dat steeds meer
instanties om uw BSN gaan vragen. Net
als uw SoFi-nummer staat uw BSN op uw
paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs. U
heeft het dus altijd bij de hand. Wel zal het
even duren voordat het BSN overal is
ingevoerd. Niet alle overheidsinstanties
gebruiken het BSN nu al. Als een instantie
naar uw SoFi-nummer vraagt, kunt u
gewoon uw BSN opgeven.

Eén nummer
Het BSN heeft voordelen voor u en voor de
overheid. Als straks alle overheidsinstanties met het BSN werken, kunnen
gegevens eenvoudiger en betrouwbaarder
worden uitgewisseld. Dat maakt bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering
en het doorgeven van een verhuizing
gemakkelijker.
Steeds meer gemeenten, waaronder ook
de gemeente Heemstede, hebben al een
‘digitale balie’ waarbij u thuis via internet
allerlei zaken kunt regelen. Het BSN is een
onmisbaar onderdeel in het verbeteren van
de digitale dienstverlening van de overheid. De overheid gebruikt het BSN ook bij
het uitwisselen van gegevens tussen verschillende overheidsinstanties. Niet alleen
vereenvoudigt dit de administratie van de
overheid, ook is er minder kans op fouten.

Met het BSN kan de overheid efficiënter en
sneller werken. En u krijgt een betere
service.

Met één nummer is het geregeld
Uw BSN is uw eigen persoonsnummer.
Het is niet alleen gemakkelijk om iets met
de gemeente te regelen. U gebruikt het
ook bij tal van andere overheidsinstanties
en organisaties.
Als u gaat werken, geeft u uw BSN aan uw
werkgever. Uw werkgever regelt voor u
een aantal zaken met bijvoorbeeld de
Belastingdienst en uw pensioenfonds. Hij
maakt daarbij gebruik van uw BSN.
Ook de zorg gaat het BSN gebruiken. Bij
een bezoek aan uw huisarts, bij een
afspraak in het ziekenhuis, bij het afhalen
van medicijnen of bij het aanvragen van
thuiszorg kan men dan naar uw BSN
vragen. Deze controle is bedoeld om vast
te stellen dat medische gegevens en
patiënt bij elkaar horen.
In al dit soort situaties helpt het BSN om
persoonsverwisselingen, bijvoorbeeld als
gevolg van verkeerd gespelde namen, te
voorkomen.

Privacy en veiligheid
De overheid gaat zorgvuldig en veilig om
met uw persoonsgegevens.

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

Woensdag 14 november

Feestelijke start
voorverkoop kaarten
Midwinterfeest
‘t Molentje

Uiteraard geldt dit ook voor uw BSN. Niet
iedereen mag zomaar uw BSN gebruiken.
Welke instanties of organisaties het BSN
mogen gebruiken, is wettelijk geregeld. Op
de website www.burgerservicenummer.nl
kunt u lezen welke organisaties persoonsgegevens met behulp van het BSN mogen
opslaan en/of uitwisselen met andere
organisaties.

Op woensdag 14 november start de
voorverkoop van de kaarten voor
het Midwinterfeest op kinderboerderij
't Molentje. Van 13.00 tot 17.30 uur
kunt u de eerste kaartjes kopen. Om
alvast in de sfeer te komen, worden er
die middag heerlijke wafels gebakken
en is er muziek. En er is dan nog ruime
keuze in entreetijden!

Omdat het BSN helpt bij het vaststellen
van de identiteit is het ook een belangrijk
middel in de bestrijding van fraude.

Daarna zijn de kaarten verkrijgbaar op
de Kinderboerderij en het Gemeentekantoor aan de Havenstraat gedurende
openingstijden. Het Midwinterfeest wordt
dit jaar gehouden op vrijdag 14 december. De kinderboerderij is dan met hulp
van vele vrijwilligers omgetoverd tot
een sprookjesachtige omgeving met
honderden lichtjes, waarbij de kinderen
de tovenaar kunnen helpen. Ze moeten
dan op zoek naar alle weggetoverde
kleuren. Want een wereld zonder kleuren
is een wereld zonder vrolijkheid en
dromen.

Klachten of vragen?
Organisaties die gebruik maken van het
BSN gaan zorgvuldig om met de gegevens. Toch kan het gebeuren dat u zelf of
een organisatie, waar u mee te maken
hebt, een fout in uw BSN of in de daaraan
gekoppelde gegevens constateert. Het is
belangrijk dat u daar met die organisatie uit
probeert te komen.
Lukt dat niet, of heeft u andere vragen, dan
kunt u contact opnemen met het BSNpunt.
Telefoon (088) 900 10 10
Fax (088) 900 10 20
www.burgerservicenummer.nl

Het burgerservicenummer in het kort:
-

HeemstedeMail

U hoeft niets te doen; uw SoFi-nummer wordt automatisch omgezet in uw BSN.
Wie zich voor het eerst inschrijft bij de gemeente krijgt een BSN.
Uw BSN is straks uw unieke nummer voor uw contacten met de overheid.
Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs en/of identiteitskaart.
De overheid mag het BSN gebruiken.
Andere organisaties mogen het BSN gebruiken, als dat wettelijk geregeld is.

Meer weten over het BSN en wie uw BSN mag gebruiken? Kijk op
www.burgerservicenummer.nl. U kunt ook bellen met het BSN-punt (088) 900 10 10.

Het Midwinterfeest vindt plaats op het
terrein van Kinderboerderij `t Molentje
tussen 17.30 en 20.00 uur aan de
Burgemeester Van Rappardlaan 1 in
het Wandelbos Groenendaal.
Kaarten kosten € 3,50 per stuk en
geven toegang voor één volwassene
met twee kinderen tot en met 8 jaar.

Uittreksel
bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2006.261
2007.299
2007.301
2007.302

het uitbreiden van een woonhuis en
plaatsen kozijnen in de berging
het wijzigen van voorgevelkozijnen
het bouwen van 18 woningen en
3 appartementen ( Vogelpark)
het uitbreiden van een woonhuis,
plaatsen dakkapel op het voordakvlak, vergroten dakkapel op het
zijgeveldakvlak

- Leidsevaartweg 69
- M. Vaumontlaan 3
- Schollevaarlaan,
kadastraal B 9477
- Overboslaan 7

Verleende monumentenvergunning (verzonden 1 november 2007)
2007.124

het schilderen van een muur van het
- Groenendaal 3
restaurant Groenendaal
De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bestemmingsplan
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
- Beatrixplantsoen 23

Het verzoek ligt vanaf 08-11-2007 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht,
telefoon (023) 548 57 52.

De twaalfde wijziging bouwverordening
gemeente Heemstede
treedt in werking 8 dagen na deze publicatie.
Met ingang van 8 november 2007 liggen
de vastgestelde wijzigingen van de
Bouwverordening ter inzage op de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht.

Ontwerpbesluit monumentenvergunning
2007.284

het verbouwen van een opslagruimte in
- Hageveld 15
College Hageveld tot een geluidsstudio
voor Branding radio en tv
Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning ligt vanaf 08-11-2007
gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 55.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.Iedere

serviceteams om kleinere onderhouds-

tot twee dagen vergen. De werkzaam-

het verbouwen van een woonhuis
- Glipperpad 1
met kantoor
De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Op 25 oktober 2007 heeft de raad van de
gemeente Heemstede de 12e wijziging van
de Bouwverordening Heemstede op basis
van de Woningwet vastgesteld.
De 12e wijziging van de Bouwverordening

De gemeente Heemstede beschikt over

www.heemstede.nl

ten te verhelpen die niet meer dan één

2007.300

plaatsen erfafscheiding

Meld dit bij de
Serviceteams

Gratis het laatste
nieuws over
Heemstede per
e-mail?

werkzaamheden uit te voeren en klach-

Aanvraag monumentenvergunning

2007.297

Gevaar of schade
op straat?

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

heden kunnen betrekking hebben op
straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen),

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website vindt u

verkeers- en straatnaamborden, open-

uitgebreide informatie over wonen,

bare groenvoorzieningen etc.

werken en recreëren in Heemstede.

Bel het speciale telefoonnummer (023)
548 57 62 of vul het formulier in op de

Bezoek www.heemstede.nl voor het

homepage van de gemeentelijke web-

digitale loket (producten en dien-

site (www.heemstede.nl). U kunt ook
een brief schrijven aan:

sten), uitgebreide politieke infor-

Gemeente Heemstede,

matie, de officiële mededelingen

t.a.v. Serviceteams,

(bouwvergunningen e.d.) en infor-

Antwoordnummer 8,

matie over projecten in Heemstede.

2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

Kapvergunning(en)
Er is een kapvergunning
verleend voor:

gemeente Heemstede sectie B 9855 in
verband met noodzakelijk onderhoud.

Het kappen van 2 kastanjes op het perceel
Hageveld 1, kadastraal bekend gemeente
Heemstede, sectie A nr. 9763 in verband
met de kastanjeziekte.
Op basis van artikel 4.3.5. van de APV zijn
de volgende voorschriften aan deze vergunning verbonden:
- Vóór 31 maart 2009 dienen 2 bomen van
de 1e grootte te worden geplant met een
stamomtrek van 20/25.
- De vergunning is pas van kracht met
ingang van de dag waarop de bezwaartermijn afloopt.
Indien gedurende de bezwaartermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de vergunning niet van
kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Verzonden 7 november 2007.

Er zijn kapvergunningen
verleend voor:
Het toppen van 4 populieren op het perceel
Einthovenlaan 24, kadastraal bekend

Het kappen van 8 bomen op het perceel
van het voormalig P&R terrein kadastraal
bekend gemeente Heemstede sectie B
9674 in verband met de herontwikkeling
van het terrein.
Aan deze vergunningen is het volgende
bijzondere voorschrift verbonden:
De vergunningen zijn pas van kracht met
ingang van de dag na de dag waarop de
bezwaartermijn afloopt.
Indien gedurende de bezwaartermijn een
verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, worden deze vergunningen niet
van kracht voordat op dat verzoek is
beslist.
Verzonden 7 november 2007.
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 7 november gedurende
6 weken ter inzage in het gemeentekantoor
aan de Havenstraat 87. U kunt tegen dit
besluit bezwaar maken.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Agenda's
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 12 november
a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vrijstelling bestemmingsplan “Zand-voortselaan-Herenweg” t.b.v. “De Overstap” (B-stuk)
- Vrijstelling bestemmingsplan Kerklaan 99 (B-stuk)
- Advies procedure voor vrijstelling artikel 19 WRO voor ZOED, Kinderdagverblijf en dagopvang Provinciënwijk (C-stuk) o.v.v. D66
- Brief van Bomenstichting d.d. 19 oktober 2007, inzake ‘bomen in uw gemeente’ (overige
punten)
- Overzicht bouwplannen (overige punten)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag
14 november a.s. om 20.00 uur in het gemeentekantoor aan de Havenstraat. U bent van
harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Begroting Paswerk 2008 (A-stuk)
- Rapport van de rekenkamer(commissie)s Zuid-Kennemerland “Gemeenschappelijke regelingen: gemeenschappelijke controle?” (A-stuk)
- Woonplaatsbesluit (A-stuk)
- Deregulering APV (A-stuk)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het
spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A, B of C stukken.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

De vergadering van commissie Samenleving op 13 november gaat niet door. De leden van
de commissie Samenleving zijn uitgenodigd voor het agendapunt ‘Begroting Paswerk 2008’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 november
2007 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
20.00 uur bezwaar tegen brief van 6 maart 2006 inzake geluids-rapport
- openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en de verleende bouwvergunning 1e fase voor het uitbreiden van een winkel aan de Zandvoortselaan 34-36
- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07.

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

Ter inzage

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

