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Ruim 13.000,- euro voor Zebra-Zorg
Heemstede - Tijdens een 
feestelijke veiling op dinsdag 
2 november jl. in Restaurant 
Groenendaal haalde Rotary-
club Heemstede onder de be-
zielende leiding van veiling-
meester Willem van den Berg 
13.000,- euro op als eerste 
bijdrage aan het rolstoelge-
schikt maken van Zorgboer-
derij Zebra-Zorg in Vogelen-
zang. Initiatiefneemsters en 
bestuurders van de Stichting 
Zebra-Zorg, Michaëla Tes-
selaar en Natasja Koeckho-
ven, namen de cheque in ont-
vangst van Rotarians en me-
de-organisatoren Jaap Bun-
nik en Elisabeth Rijpkema.

Rotaryclub Heemstede lijkt met 
deze actie een succesvol alter-
natief gevonden te hebben voor 
de gedurende vele jaren georga-
niseerde rommelmarkt Kitsch bij 
Kunst. Jaap Bunnik: “Ruim 11 jaar 
hebben we Kitch bij Kunst geor-
ganiseerd. Met veel plezier overi-
gens. Om organisatorische rede-
nen was het niet langer haalbaar 
en we waren op zoek naar iets 
nieuws. Met deze veiling hebben 
we een prima alternatief gevon-
den met een fantastisch resul-
taat!” Met het bedrag van ruim 
13.000,- euro zijn circa de eerste 
150 meter van het 285 meter ver-
hard graspad zeker gesteld, dat 
moet worden aangelegd om de 
boerderij ook bereikbaar te ma-
ken voor rolstoelgebruikers. Dit 

rolstoelpad bestaat uit speciale 
grastegels, zodat de monumenta-
le uitstraling van het beschermde 
pand behouden blijft.
De veiling, die dit jaar als try-out 
werd georganiseerd bleek direct 
succesvol, mede door het geva-
rieerde aanbod van veilingstuk-
ken, het enthousiasme van de 
genodigde bieders en de mede-
werking van vrienden van de Ro-
tary, waaronder veel ingebrachte 
stukken door Rotarians of familie 
van Rotarians met  o.a. kunst of 
workshops  van de Heemsteed-
se kunstenaars Marieke Diepen-
brock, Bep Roorda, Ellen Wolff,  
Anneke Hei, Marieke en Rosita 
van Wingerden. Ook zeiltochten 
op het IJsselmeer, een toer door 
de Bollenstreek in een Donker-
voort,  een vliegsimulatie, vakan-
tieweken in huizen van Lochem 
tot aan de Dordogne en nog veel 
meer. Tevens verleende Restau-
rant Groenendaal zijn culinaire 
medewerking.

Zebra-Zorg boerderij 
Stichting Zebra-Zorg is begin 
2008 opgericht door de zus-
jes Natasja Koeckhoven en 
Michaëla Tesselaar. De Zebra-
Zorg boerderij onderscheidt zich 
door het bieden van een plek 
waar de deelnemers zich veilig, 
geborgen en zichzelf voelen. Bij 
iedere deelnemer wordt geke-
ken waar zijn of haar interesses 
en mogelijkheden liggen.
Zoals zij zelf zeggen: “We zien 

ieder mens als uniek per-
soon en vinden dat ieder mens 
met hulpvragen recht heeft 
op kleinschalige, vraaggestuur-
de, zinvolle zorg met een hoge 
mate van flexibiliteit. Er wordt 
niet gekeken naar de beperkin-
gen, maar juist naar de mogelijk-
heden van de kinderen en jon-
geren, die zich hierdoor kunnen 
ontplooien.
Activiteiten met dieren zijn uiter-
mate geschikt om het beste bij 
de deelnemers naar boven te ha-
len.” Helaas kunnen nu geen rol-
stoelgebruikers de boerderij be-
zoeken. Rotaryclub Heemstede 
hoopt met deze eerste opbrengst 
dit voor de toekomst mede mo-
gelijk te hebben gemaakt.

V.l.n.r.: Erg blij nemen ze de cheque in ontvangst; Roos Holdrop, Michaëla Tesselaar en Natasja Koeckho-
ven-Tesselaar van Zebra-Zorg boerderij, tesamen met de voorzitter van Rotaryclub Heemstede, Ellen Wolff. november
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Frénk van der Linden
in gesprek met

Frans Thomése

Podium Oude Slot
LITERAIRE MATINÉE

zondag 21 november 2010    
Aanvang: 15:00 uur  Toegang: e 12,50 / e 10,-

Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
M O O I

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Heemstede - Op zaterdag 13 november om 11.30 uur komt 
Sinterklaas aan in de haven van Heemstede (bij de Heemsteed-
se Dreef). Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze fees-
telijke gebeurtenis! 
Programma:
11.30 uur  Aankomst Sinterklaas in de haven
12.00 uur  Vertrek naar het gemeentehuis
12.00 uur  Optreden Pietenband voor het raadhuis
12.30 uur   Aankomst Sinterklaas bij het raadhuis op het Raad-

huisplein; ontvangst door burgemeester op bordes 
en balkon

13.00 uur  Sinterklaas maakt een rondgang door het publiek
13.15 uur  Einde

Sinterklaas in Heemstede!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Nieuwe verbindingsweg
N 206 naar N 205 op dreef
Heemstede – Er is een nieuwe 
weg onderweg die Heemste-
de van oost tot west op de weg 
houdt.  Al tientallen jaren is de 
oost-west verbinding onderwerp 
van politiekaandacht en erger-
nis voor weggebruikers. Denk 
maar even aan de verbinding 
Heemsteedse Dreef naar Hoofd-
dorp via de Cruquiusbrug. Met 
de ontwikkeling van het gebied 
aan de Westflank van de Haar-
lemmermeer zuidelijk langs de 
Ringvaart,  zal de verkeersdruk 
nog meer toenemen.
Op initiatief van CDA-wethouder 
Christa Kuiper kwamen raads-
leden en leden van de Provin-
ciale Commissies Wegen Ver-
keer en Vervoer  van Noord- en 
Zuid Holland al begin 2009 in 
Heemstede op een zaterdag bij-
een om over deze “grensstreek-
politiek” te overleggen. De pro-
vincie is de belangrijkste speler 
en hier is sprake van twee ba-
zen: Noord-Holland en Zuid-
Holland. De oplossing is name-
lijk de verbinding tussen N205 
en N 206 waar de bestuurders 
het nu over eens zijn. Dat is het 
goede nieuws! Uitgewerkt in een 
eindrapport daterend 15 okto-
ber 2010. De gemeenteraden 

en de provinciale staten zullen 
zich over deze nieuwe weg moe-
ten buigen, want wil de weg er 
komen dan zal ook de financie-
ring geregeld moeten worden. 
De N206 van Noordwijk richting 
Haarlem, de kustroute, stopt nu 
bij de Zilk, waarna je via Vogel-
gezang en de Leidsevaart rich-
ting Haarlem kan sluipen. Geen 
handige ontsluiting. Een verbin-
ding met de N205, bekend als de 
Drie Merenweg, moet de oplos-
sing geven. Waar de verbinding 
precies komt, is nog niet bekend. 
Wel ligt de oplossing ergens tus-
sen Bennebroek en Hillegom 
waar de weg een aansluiting zal 
krijgen met de Nieuwe Benne-
broekerweg bij Zwaanshoek zo-
dat met een kleine doorsteek de 
A4, Schiphol - Den Haag nabij 
is. Voor Heemstede een gemak-
kelijke route om naar Den Haag 
te rijden in plaats van de druk-
ke N201, de Weg om de Noord. 
Heemstede zal welvaren als de 
ontsluiting er eenmaal is. Een 
vlotte verbinding met de A4, ont-
lasting van de Cruquiusbrug met 
als gevolg weer minder last op de 
Heemsteedse Dreef. Die Cruqui-
usbrug speelt helemaal een be-
langrijke rol als de woningbouw 

van de Westflank, beginnend bij 
Cruquius een feit wordt.
Met Bloemendaal, D66-wet-
houder Annemiek Schep, heeft 
Christa Kuiper al veel opge-
trokken om de besluitvorming 
van die verbindingsweg op de 
agenda`s bij de Provinciebestu-
ren te houden. Onderzoekbu-
reaus kwamen begin dit jaar nog 
tot de slotsom dat zonder deze 
ontsluitingsweg de verkeerson-
veiligheid en het sluipverkeer in 
het hele gebied nog veel groter 
zal worden. De betrokken over-
heden hebben tevens afspra-
ken gemaakt over het verbete-
ren van het openbare vervoer. 
Gesproken is over een “OV– 
corridor” tussen de Bollenstreek 
en Schiphol. Onderdeel daarvan 
is het doortrekken van de Zuid-
tangent-buslijnen naar Lisse en 
station Sassenheim. Over het 
aandeel dat Heemstede zal bij-
dragen aan de realisering van de 
weg, zal de gemeenteraad moe-
ten beslissen.

Als de plannen, dus ook de fi-
nanciële, er eenmaal doorzijn, 
kan het echte werk beginnen. 
Heemstede blijft benieuwd!
Ton van den Brink 

Herfstschilderij
Heemstede – In de tuin van Jan Brouwer te Heemstede staan in een van de borders alleen 
maar planten met rode, gele en oranje bloemen. Bloemen zijn er niet veel meer, maar de 
kleur is gebleven. Het een schilderij. (Foto: Jan Brouwer.)

Joodse en
Palestijnse 

tranen
Heemstede - Ds. Snoek 
(1920) zal donderdag 25 no-
vember vertellen over zijn 
levenswerk voor Israël en 
Palestijnen. Hij spreekt die 
middag over zijn recent 
verschenen boek ‘Joodse en 
Palestijnse tranen’. Twaalf 
jaar werkte hij in Tiberias – 
Israël. Daarna beheerde hij 5 
jaar het bureau Israël van de 
Wereldraad van Kerken te 
Geneve. In het boek behan-
delt hij behalve de houding 
van de kerken over de ver-
volging van de Joden tijdens 
de Duitse bezetting  ook zijn 
eigen levensgang, waarbij hij 
meer oog kreeg voor het leed 
van de Palestijnen.
De bijeenkomst begint om 
15.15 uur in de Pauwehof en 
wordt om 17.00 uur afgeslo-
ten. De Pauwehof ligt naast 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein in Heemstede. De 
toegang is gratis, een bijdra-
ge wordt op prijs gesteld.
Inlichtingen bij G. Blok,
tel. 023-528 17 24.

Jaarlijkse
donateuravond 

HKIV
Heemstede – De Heemsteed-
se Kring voor Internationale 
Vriendschap (HKIV) organiseert 
op vrijdag 12 november haar 
jaarlijkse donateuravond.
Aanvang 20.00 uur en plaats-
vindend in het G.S.V. centrum, 
Franz Schubertlaan 37 te Heem-
stede.
Het programma van deze avond 
staat in het teken van het jubile-
umjaar 2011.
Volgend jaar zal het namelijk 
25-jaar geleden zijn dat de of-
ficiële jumelage met 
Royal Leamington Spa hier in 
Heemstede werd bevestigd en 
dan zal tevens de officiële Part-
nerschaft met Bad Pyrmont, die 
in 2001 tot stand kwam, worden 
gevierd.
Het bestuur en hun donateurs 
willen graag van gedachten wis-
selen over de wijze waarop het 
jubileum kan worden gevierd.
Daarnaast zal een film worden 
vertoond van de officiële bijeen-
komst van 25 jaar geleden.
Een verloting is bovendien on-
derdeel van de avond met als 
hoofdprijs een prachtig foto-
boek over de laatste Fürstentreff 
in Bad Pyrmont, met o.a. foto’s 
van deelnemende donateurs.
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Apotheek Groenendaal
Controledag bloedglucose 12 november
Heemstede - Wilt u zeker we-
ten dat uw bloedglucosemeter 
goed werkt? En dat de meetre-
sultaten van de meter correct 
zijn? Laat ook uw bloedgluco-
semeter controleren op de Me-
tercontroledag.

Op 12 november organiseert 
Apotheek Groenendaal een 
Metercontroledag. Tijdens de-
ze dag kunnen mensen met 

diabetes die aan zelfcontro-
le doen hun eigen bloedgluco-
semeter kosteloos laten contro-
leren. Een goed functioneren-
de meter is voor diabetespa-
tiënten van groot belang omdat 
hun handelen hierop gebaseerd 
is. Ook kunnen mensen met di-
abetes tijdens de Metercontro-
ledag met hun vragen over zelf-
controle van de bloedglucose 
terecht bij de apotheek.

De Metercontroledag vindt 
plaats op 12 november bij Apo-
theek Groenendaal. Wilt u mee-
doen aan deze dag of een af-
spraak maken voor een gratis 
controle van uw eigen bloed-
glucosemeter? Neem dan con-
tact op met de apotheek op tel. 
023-5293686. Apotheek Groe-
nendaal: Valkenburgerlaan 50, 
2103 AP Heemstede. www.apo-
theekgroenendaal.nl .

Heemstede - Zelden zijn er in de 
vakwedstrijd geschiedenis zoveel 
producten ingeschreven aldus 
John Bakker, secretaris van de 
Amsterdamse slagers vereniging 
waaronder bijna  heel  Noord-
Holland valt. Ruim 200 deelne-
mers uit de ambachtelijke slagerij 
zorgden voor 1211 aangemelde 
producten. De verwachting was 
hooguit 1100 inzendingen. Uit het 
grote aantal inzendingen blijkt 
dat het ambacht van zelf worst-
maken en traiteur volop in bewe-
ging is, volgens juryvoorzitter Paul 
van Trigt. De 25e editie van de 
VAS-beurs vond plaats op 1 en 
2 november in de Amsterdamse 
Borchlandhal. In het vleesspek-
takel voor ambachtelijke slagers 

had slager Sjaak van der Werff 
negen producten ingeleverd, zijn 
medewerker Barry vier. Sjaak ver-
diende vijf goudsterren en Bar-
ry kreeg voor alle vier producten 
een goudster.  

Gouden erwtensoep
Hoe word je kampioen erwten-
soep maken? De hoofdjury vond 
de smaak van verse groenten 
heel belangrijk, lekkere  split-
erwten en prachtig vlees. Ver-
der proberen je mond te hou-
den over andere ingrediënten, 
dat is het oude geheim van  de 
lekkerste erwtensoep van Ne-
derland. Bij pekelvlees ligt dat 
even anders. Daar is het rijpen 
van limousinevlees heel belang-

rijk. Hoe sterk maak je de pekel-
oplossing en hoe lang laat je het 
vlees rijpen. Zo maak je toppe-
kelvlees waar je de vingers bij 
aflikt. Sjaak van der Werff was 
nog nooit kampioen van Neder-
land met enig product. Het is 
overigens voor het eerst dat een 
voorzitter van de VAS, want dat 
is Sjaak, kampioen werd. Het le-
verde wel een heel apart applaus 
op tijdens de feestelijke prijsuit-
reiking. Wel verdiende Sjaak in 
voorgaande jaren oorkondes, 
bijna ieder jaar wel een of meer. 
De slagerij van Sjaak van der 
Werff is gevestigd op de Glip in 
de Spar de Koning aan de Glip-
perdreef 105. 
Ton van den Brink

Vestiging nieuwe Vomar 
nog geen gelopen koers
Heemstede - Tijdens de alge-
mene beschouwing van afgelo-
pen week kwam het voornemen 
van de Vomar, om op termijn een 
nieuwe vestiging te openen aan 
de Binnenweg  ter sprake.
Het college blijkt niet onwelwil-
lend tegenover de plannen te 
staan en heeft ook niet zo heel 
veel mogelijkheden om particu-
lier initiatief te dwarsbomen.
De PvdA bij monde van fractie-
voorzitter Johan Maas vond het 
uit oogpunt van overlast en par-
keerdruk niet gewenst dat de 
Vomar haar plannen op deze 
locatie zou realiseren. Hij pleitte 
voor een vestiging in de omge-
ving van de Cruquiusweg.

In zijn optiek is een nieuwe gro-
te supermarkt binnen een straal 
van 1 km, waar verschillende  
andere supermarkten hun ne-
ring al hebben, niet gewenst.
Zoals bekend is geworden, zou 
de Vormar al verschillende ga-
rageboxen hebben aangekocht 
op het terrein tussen de Binnen-
weg en de Eikenlaan. Ook heb-
ben zij het pand van de zonne-
studio aan de Eikenlaan aange-
kocht, om op die plek een uit-
gang te creëren voor vrachtwa-
gens en/of toegang tot een on-
dergrondse parkeergarage.
Via de pers heeft wethouder Van 
de Stadt al laten weten dat hij 
het initiatief niet op voorhand wil 
blokkeren. “Ik heb de Vomar ge-
vraagd om met een voorstel te 
komen, zodat ik het voorlopige 
plan kan voorleggen aan de ge-
meenteraad. Met enig passen en 
meten is het heel goed mogelijk 
op deze locatie een grote super-
markt te vestigen.
Wij stellen als gemeente wel 
eisen, zo min mogelijk overlast, 
boodschappenkarretjes mogen 

het pand niet verlaten anders 
dan naar de parkeergarage. Ook 
de leveringen per vrachtwagen 
moeten inpandig gebeuren.
De omwonenden gaan er op 
vooruit. Als er op het dak van de 
Vomar een grasdak wordt aan-
gelegd gaan de bewoners er qua 
uitzicht alleen maar op vooruit.
Een parkeergarage maakt on-
derdeel uit van de voorlopi-
ge plannen. De in- en uitrit van 
de garage zou ter hoogte van 
de huidige zonnestudio moeten 
komen aan de Eikenlaan.
Dit kan op haar beurt het verkeer 
op de Julianalaan en de Binne-
weg ontlasten”, denkt de wet-
houder.

Het bestemmingsplan ter plaat-
se staat detailhandel niet toe 
maar met een ontheffing valt 
daar een mouw aan te pas-
sen. De Vomar heeft haar zin-
nen gezet op een locatie in 
Heemstede. Het huidige pand 
zal worden verkocht evenals het 
Oude Postkantoor dat via een 
constructie met bouwbedrijf 
Thunissen ook eigendom is van 
Horne BV de projectontwikke-
laar van de Vomar. 
De bewoners van de Eikenlaan 
en de Julianalaan zijn er niet ge-
rust op als op het terrein, gren-
zend aan hun achtertuinen, een 
grote supermarkt wordt gereali-
seerd. Een en ander zal nog de 
nodige weerstand stuiten. 
Eric van Westerloo

Ida Sabelis op lijst Provinciale Staten
Heemstede - Ida Sabelis, frac-
tievoorzitter voor GroenLinks 
in de Heemsteedse raad, staat 
nummer 12 op de lijst voor de 
Provinciale Statenverkiezingen 
(2 maart 2011).
Een plaats in het midden van de 

nieuwe lijst van GroenLinks voor 
de Provinciale Staten betekent: 
niet direct verkiesbaar. Wel geeft 
die plaats de mogelijkheid om 
intensiever dan tot nu toe ook 
de provinciale politiek te leren 
kennen.

Verwendag Mantelzorgers
Heemstede – Donderdag 11 november is de Dag van de Mantel-
zorg! Dit is een verwendag voor mantelzorgers. Het hele jaar staan 
zij klaar voor hun naaste, nu zijn zij aan de beurt! In de regio Zuid-
Kennemerland zijn op verschillende locaties leuke activiteiten. Zoals 
bij Casca aan de Herenweg.
Het programma is als volgt:
10.30 - 11.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en gebak 
11.00 - 12.30 uur 11.15 - 12.15 uur Zeepketting maken of Mozaïek 
 of Kennismaken met Zumba en evt. meedoen 
12.30 - 13.30 uur  Lunch 
13.30 - 14.30 uur  Muziekbingo, vreselijk leuk om mee te maken! 
14.30 - 15.00 uur  Sluiting met hapje en drankje

MIX-It Disco
Heemstede - Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Princehof, 
Glipperweg 57 in Heemstede. 
Kom jij ook zaterdag 20 novem-
ber? Iedereen is van harte wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, incl. twee frisdrankjes is 
6,- euro. Voor meer informatie: 
Casca: 023 - 548 38 28, plexat@
casca.nl of www.casca.nl.

Slager van der Werff kampioen
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Heemstede – De leerlingen van 
de Nicolaas Beetsschool hebben 
op dinsdag 2 november  genoten 
van Het Nationaal Schoolontbijt. 
De leerlingen en leerkrachten 
hebben op school gezamenlijk 
ontbeten met vers brood, divers 
beleg, een eitje en verse melk. 

Tja, als je net bent uitgeroepen  
tot  sportiefste school van Heem-
stede, dan sta als je eerste in de 
rij voor dit initiatief. 

De Nicolaas Beetsschool deed 
mee aan Het Nationaal School-
ontbijt, omdat goed ontbij-

ten belangrijk is voor de basis-
schoolleerlingen. Het Nationaal 
Schoolontbijt wil het belang en 
het plezier van een goed ontbijt 
onder de aandacht brengen van 
scholieren, hun ouders en leer-
krachten. Een goed ontbijt geeft 
kinderen bij de start van de dag 
de energie om te leren, te spelen 
en te sporten. 

Tijdens Het Nationaal Schoolont-
bijt van 2 tot en met 5 novem-
ber ontbijt ruim een half miljoen 
kinderen gezamenlijk op 2.500 
scholen in het hele land. Via spe-
ciaal ontwikkeld lesmateriaal le-

ren zij ook meer over het belang 
van een goed ontbijt als start van 
de dag. Ook de ouders ontvan-
gen informatie over het belang 
van een goed ontbijt.

Het Nationaal Schoolontbijt 
wordt georganiseerd door het 
Voorlichtingsbureau Brood en 
toegejuicht door het Voedings-
centrum en het Convenant Ge-
zond Gewicht. Een groot aantal 
partners leverde de producten 
voor een volledig ontbijt, waar-
bij Echte Bakkerij Buijs uit Haar-
lem zorgde voor vers brood en 
broodjes. 

Samen ontbijten geeft energie!
Schoolontbijt op De Nicolaas Beetssschool

Kunstlijn Heemstede, 
kijk kunst eens!
Heemstede – Woensdag, dus 
twee dagen te vroeg, opende 
wethouder Jur Botter woens-
dagmiddag de centrale expositie 
Heemsteedse kunstenaars in het 
raadhuis van Heemstede. Eigen-
lijk zou de Kunstlijn, waar deze 
expositie deel van uitmaakt, pas 
vrijdag geopend worden, maar  
een paar dagen extra genieten 
van het buitenkansje om van al-
le deelnemers een kunstwerk te 
zien in één expositie was prach-
tig.  Net zo prachtig als de Bur-
gerzaal, waarin de expositie ge-
houden werd en de centrale hal 
die zich mooi  leent voor beel-
den, keramiek en objecten. In-
middels zijn er al weer een aan-
tal exposities gehouden in die 
Burgerzaal en allemaal van een 
hoge kwaliteit. Botter vroeg en 
kreeg terecht applaus voor de 
timmerman Andre, het lukt hem 
altijd er wat moois van te maken, 
samen met de kritische kun-
stenaars Albert Röllich en Jo-
se van Waarde die als vrijwilli-

gers de expositie tot een suc-
ces maakten. Applaus ook voor 
Jan Reynders voor wie niets te 
veel was, als het de kunst maar 
dient. Reynders bedankte mede 
de Heemsteder voor de prach-
tige pagina`s, waaraan hij had 
mee kunnen werken. Op dat mo-
ment kwam de krant  binnen, net 
droog als een schilderij dat zo-
juist klaar was. Enkele heren in 
een hoekje hadden vanaf toen 
alleen nog maar oog voor de 
Heemsteder en vergaten de ex-
positie even. 

Kunstlijn
Joke Breemouer, directeur 
Kunstlijn Haarlem en regio, keek 
even terug naar de eerste kunst-
lijn, die letterlijk door Haarlem 
werd getrokken door een kun-
stenaar met de verfkwast in de 
hand en een pot waterverf in 
een kinderwagen. Dat liep ver-
keerd af, want de beloofde wa-
terverf bleek ecoline te zijn en 
gewone mensen liepen zo van 

de lijn de winkels binnen wat op 
zijn zachts gezegd… ach het is 
25 jaar geleden en nu is het leuk 
om te vertellen dat die lijn, die 
kunstlijn, is doorgetrokken naar 
Heemstede. Want in de jaren `90 
werd voor de Heemsteedse kun-
stenaars de centrale exposities 
gehouden in het Oude Slot en nu 
een jaar of vier in het Raadhuis.
Tijd om het glas te heffen op 
Kunstlijn en daarmee was het 
startsein gegeven om in die Bur-
gerzaal de inzendingen van de 
dertig deelnemers te bekijken 
en in het weekend de kunste-
naars in hun eigen omgeving op 
te zoeken. Want in hun ateliers, 
galeries, scholen en huiskamers 
maken zij hun schilderijen, beel-
den, keramiek en objecten  die 
soms nog omgeven zijn van een 
geheimzinnige waas. Een bezoek 
aan een kunstenaar in zijn eigen 
omgeving heeft altijd al iets van 
spanning, dat maakt zo`n kunst-
route juist zo avontuurlijk. 
Ton van den Brink

Wethouder Jur Botter opent de expositie Kunstlijn in het raadhuis.

Klassieke muziek op Hageveld
Heemstede - Op donderdag 18 
en vrijdag 19 november vindt er 
op College Hageveld in de aula 
een bijzonder evenement plaats. 
Op die avonden laten leerlin-
gen met muzikaal talent op klas-
siek gebied zien en horen wat ze 
kunnen. 
Deze klassieke muziekavond, 
waarop leerlingen uit alle klas-
senlagen kunnen optreden, 
wordt dit najaar voor de vierde 
keer georganiseerd. Op de vo-
rige drie edities kon het publiek 
genieten van  verbazingwekken-
de, ontroerende en in ieder ge-
val prachtige bijdragen van so-

listen, duo’s, ensembles en zelfs 
een klassieke danseres. Ook dit 
jaar belooft het een bijzonder 
programma te worden, met ou-
de vertrouwde deelnemers maar 
ook met aanstormend talent.
Wilt u bij één van deze avon-
den (aanvang 19.30 uur) aanwe-
zig zijn, dan kunt u kaarten tele-
fonisch reserveren bij de admi-
nistratie van College Hageveld 
(023-5100100). De kaarten kos-
ten 4 euro per stuk en dienen ui-
terlijk 1 dag van tevoren te wor-
den afgehaald (Hageveld 15, ba-
lie hoofdingang, tussen 9.00 en 
16.00 uur).

Vrouwenvereniging Passage
Heemstede - Christelijk maat-
schappelijke vrouwenvereniging 
Passage nodigt belangstellen-
de vrouwen van harte uit voor de 
afdelingsavond op donderdag 18 
november in de Pinksterkerk.
Vanaf 19.20 uur bent u welkom. 
Aanvang 19.45 uur.

De heer H. van der Berg uit Hoe-
velaken geeft een lezing over de 
Duitse Keizer in Doorn.
Zijn lezing is een mix van 
historische, kunstzinnige en 
anekdotische wetenswaardighe-
den over een prominent alloch-
toon.
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”Mijn uitvaart is geregeld, 
want ik heb een verzekering 
afgesloten” zei mevrouw Pie-
terse.  
Dit is ook wat de verzekeraar 
graag zegt. 
Maar de vraag is of dit in de 
praktijk zo zal werken. Is het 
werkelijk zo dat uw familie 
van alle zorgen af is, en ook 
niets meer hoeft te betalen?

Iets over het verzekeren van 
een uitvaart
Er wordt veel reclame ge-
maakt om u voor een uit-
vaart te verzekeren. Ik kan 
me voorstellen dat u door de 
veelheid aan informatie door 
de bomen het bos niet meer 
ziet.
Wat is wijsheid? Wat is goed 
voor mij/ons?
Er zijn een aantal vragen die 
u zichzelf kunt stellen zoals: 
wat wil ik tevoren regelen en 
hoe kan ik dat doen? Hoe 
kan ik mijn nabestaanden fi-
nancieel ontlasten?
De dood is geen onderwerp 
waar men het makkelijk over 
heeft. Dat is één van de rede-
nen dat mensen kiezen voor 
een verzekeringsvorm waarin 
de suggestie gewerkt wordt 
dat de nabestaanden niets 
meer hoeven te doen: alles is 
geregeld. Maar willen die na-
bestaanden dat? Misschien 
willen ze juist graag iets 
doen: zelf de  rouwkaart ont-
werpen of zelf de kist dragen, 
zelf kiezen of de overledene 
thuis blijft of niet, enz. Mis-
schien zijn de achterblijvers 
niet zo blij met het pakket 
dat in de verzekering zit: wil-
len ze een andere kist, meer 
rouwkaarten, geen cake bij 
de koffie, e.d. 

In dit bericht ga ik in op twee 
vormen om de uitvaart later 
te kunnen financieren.

Geld sparen/opzij zetten
De meest eenvoudige en 
goedkope vorm is zelf geld 
op een spaarrekening zet-
ten. Dit heeft als voordeel 
dat u zelf over uw geld kunt 
beschikken en vrij bent om te 
bepalen welke uitvaartonder-
nemer ingeschakeld zal wor-
den. Het is goedkoop, omdat 
u geen geld kwijt bent aan de 
verzekeraar zelf. Het nadeel 
van een eigen spaarrekening 
kan zijn dat het in moeilijke 
tijden lastig is het geld ook 
echt te laten staan.

De kapitaalverzekering 
Als het belangrijk voor u is 
vrijheid van keuze te heb-
ben en u wilt toch een ver-
zekering afsluiten dan is er 
de mogelijkheid van een 
kapitaalverzekering (ook 
wel sommenverzekering ge-
noemd). Er zijn verschillende 
vormen waarin dit kan. Er 
zijn verzekeringen waarbij 
je premie betaalt. Ook is het 
mogelijk in één of meerdere 
keren het benodigde bedrag 
te storten als koopsom. Het 
voordeel van deze verzeke-
ringsvorm is dat u vrij bent in 
de keuze van uitvaartonder-
nemer en in het zelf vorm ge-
ven van het laatste afscheid. 

De natura-verzekering is een 
tweede verzekeringvorm. 
Daar vertel ik in mijn volgen-
de bericht over.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Verzekeren (deel 1)

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Bijzondere schenkingen 
aan Historische vereniging
Heemstede-Bennebroek - 
Tot vijftig jaar geleden kreeg 
de huisvrouw haar was helder 
schoon met een zakje blauw. Ge-
vuld met blauwsel van een che-
mische samenstelling. In vroeger 
eeuwen kende Heemstede een 
fabriek waar blauwsel gemaakt 
werd van kobalt. Anja Kroon van 
de HVHB, de Historische Vereni-
ging Heemstede- Bennebroek, 
vertelde donderdagavond in het 
Trefpunt in Bennebroek over een 
stukje onbekende  geschiedenis. 
Op de grens Heemstede Benne-
broek recht tegenover de ingang 
van de Linnaeushof loopt een 
weggetje langs het Bennebroe-
kerbos naar manege Rusthof. 
Uit onderzoek in het kadaster en 
het bestuderen van oude kaar-
ten bleek dat er een complex van 
gebouwen heeft gestaan. Een 
blekerij met woonhuis, washuis, 
melkhuis, koeien- en paarden-
stallen een turfschuur  en een 
wagenhuis.  In gebruik als bleke-
rij tot eind 17e eeuw. In de jaren 
‘90 blijkt het bedrijf veranderd 
te zijn in een blauwselmakerij.  
Blauwsel werd gemaakt van ko-
balt, een erts dat als halffabri-
caat kwam uit Saksische mij-
nen. Men maakte blauwsel niet 
alleen voor eigen gebruik, maar 
verkocht ook aan Dordrecht en 
Gent. De laatste eigenaar, Izaak 
Moerkerk is in 1829 begraven 

op het toen nieuwe kerkhof aan 
de Herfstlaan, zijn graf is er nog 
steeds in het oude deel. Bekend 
was dat er blauwselfabrieken in 
Bloemendaal bestonden. Omdat 
Anja ergens in haar stamboom 
een blauwselmakersknecht was 
tegengekomen die op de Glip 
woonde, wilde ze dit uitzoeken. 
Anja Kroon kwam zo bij de ma-
nege van MacDonald terecht. 

Archiefsnoepjes
Het zijn soms heel bijzonde-
re voorwerpen die de histori-
sche vereniging als schenking 
krijgt. Hans Krol weet er altijd 
wel een verhaal bij. Van een paar 
van die bijzondere snoepjes liet 
hij de goed gevulde zaal proe-
ven. Zoals de 390 ansichtkaar-
ten van mevrouw Quak. Boeken 
en brochures waaronder een af-
fiche van Groenendaal, een fa-
miliebijbel van Hoefft, schilderij-
en die in depot zijn bij het His-
torisch Museum Haarlem. Jaar-
boeken, geluidsbanden, albums 
en knipsels,gidsen/kaarten en 
plattegronden. De oudste scherf 
van Heemstede die gevonden is 
op Hageveld tijdens de archeo-
logische opgravingen, die voor-
af gingen aan de bouw van de 
ondergrondse parkeergarage. 
Marloes van Buuren heeft alle 
driehonderd schenkingen gefo-
tografeerd. 

Jaarprogramma 2011
Marc de Bruijn gaf een voor-
proefje van het ambitieuze jaar-
programma voor 2011 van de 
vereniging met: ”Wat mogen on-
ze trouwe (en nieuwe) leden van 
de HVHB verwachten in 2011?” 
In februari een excursie + toe-
lichting NZH Museum Haarlem, 
in april een excursie + toelich-
ting Doopsgezinde Kerk Haar-
lem, op 19 mei de Algemene 
Jaarvergadering in het  Raad-
huis, in juni een themawande-
ling in Haarlem, op 10 septem-
ber wordt de Open Monumen-
tendag gehouden, in oktober is 
er een excursie en toelichting 
Radio Stiphout Haarlem of Mu-
seum de Zwarte Tulp Lisse en op 
17 november weer de Najaars-
bijeenkomst locatie: het Trefpunt 
in  Bennebroek. Op het  eind van 
het jaar: HeerlijkHeden 150 en 
vernieuwde website.
in 2012: 65-jarig bestaan van de 
vereniging en in 2013: Groenen-
daalboek ter gelegenheid van ju-
bileum dat het wandelbos Groe-
nendaal 100 jaar geleden aan-
gekocht werd door gemeente en 
daardoor voorkomen is dat het 
bollenland werd, dat nu vast be-
bouwd zou zijn. U kunt zich als 
lid van de HVHB opgeven bij 
T.  Bruseker, tel. 023-5285525. 
U krijgt dan 4 keer per jaar het 
tijdschrift HeerlijkHeden en kunt 
deelnemen aan interessante ex-
cursies.
Ton van den Brink

Heemstede - Duurzaam onder-
nemen is het codewoord van de-
ze tijd. Dat heeft Nieuw Groe-
nendaal / Tigra goed begre-
pen toen een nieuwe bedrijfs-
auto moest worden besteld. 
Fiat Rhee kwam op het juiste 
moment met de juiste auto: De 
Fiat Punto Evo MultiJet diesel. 
Deze schoonste dieselmotor die 
op dit moment bestaat voldoet 
aan de allerhoogste milieunor-
men.
Aan de allerhoogste norm vol-
doen is voor Nieuw Groenendaal 

/ Tigra al jaren heel normaal. De 
praktijk voor fysiotherapie heeft 
met HKZ het hoogste kwaliteits-
keurmerk voor de zorg en het fit-
nesscentrum is ISO 9001 gecer-
tificeerd. Voor patienten en klan-
ten betekent dit dat men kan re-
kenen op de hoogste kwaliteit 
fysiotherapie en fitness. Tigra 
Gezondheidsmanagement staat 
voor Gezondheid van de Zaak, 
waarbij de duurzame auto goed 
aansluit. 
De keuze voor deze nieuwe Fiat 
Punto Evo is daarmee een logi-

sche stap in de ontwikkeling van 
het bedrijf. In het vervolg worden 
op een duurzame manier de pa-
tienten aan huis behandeld en 
worden de bedrijven die klant 
zijn bij Tigra op een milieuvrien-
delijke manier bezocht. Voor 
korte ritjes is er echter vanzelf-
sprekend ook nog een bedrijfs-
fiets.

Norbert Hattink van Fiat Rhee 
overhandigt de sleutels aan de 

directie van Nieuw Groenendaal 
/ Tigra.

Nieuw Groenendaal Tigra gaat voor duurzaam
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Regio - Op donderdag 18 no-
vember houdt de ZorgSpecia-
list een informatieavond over de 
nieuwe kleinschalige woonpro-
jecten voor dementerende ou-
deren. 
De verbouwing van het monu-
mentale pand aan de Tromp-
straat in IJmuiden is begonnen. 
Nu zijn de bouwactiviteiten on-
der leiding van woningbedrijf 
Velsen nog in volle gang, maar in 
april 2011 opent de Trompstraat 
haar deuren voor 9 dementeren-
de bewoners die met zorgvuldi-
ge ondersteuning en begelei-
ding van de ZorgSpecialist hier 
‘net als thuis’ kunnen wonen.
Een tweede project wordt in het 
najaar van 2011 gerealiseerd aan 
de Velserduinweg. Ook dit pand 
wordt door het woningbedrijf  
verbouwd en zal een kleinscha-
lige warme leefomgeving bieden 
aan 8 dementerende ouderen.
Enthousiast vertelt directeur Es-
ther Vink, van huis uit verpleeg-
kundige, over de kleinschali-
ge woonprojecten: “ Onze on-
dersteuning is erop gericht om 

in deze mooie panden demen-
terende ouderen zo zelfstandig 
mogelijk te laten wonen. Het is 
géén instelling waar van tevo-
ren vastligt wat er op welk tijd-
stip dient te gebeuren. Wij slui-
ten aan bij de gevoelens en wen-
sen van de bewoners.  Naast 
persoonlijke aandacht en steun 
is er ruimte voor activiteiten en 
oog voor beweging.”

Voorlichting
Op de bijeenkomst op donder-
dag 18 november worden po-
tentiële bewoners en hun fami-
lieleden uitgebreid voorgelicht 
over de twee projecten. Ook ver-
tegenwoordigers van Draag-
net (het ondersteuningsnetwerk 
voor dementerenden in Kenne-
merland) en woningbedrijf Vel-
sen zullen aanwezig zijn op de 
informatieavond. Yvonne Loog-
man werkt als verpleegkundig 
cliëntenmanager bij de ZorgSpe-
cialist en gaat in april het bege-
leidend team van de Trompstraat 
coördineren. Mede vanuit haar 
inzet in het Alzheimercafé in 

Trompstraat in IJmuiden.

Arno Koek, Willem Snitker en Lodewijk Wiener.

The great European nude 
van Willem Snitker
Heemstede - Het is een poging 
om achter het geheim van de 
vrouw te komen, een constan-
te in het leven en de kunst. Van-
af de prehistorie tot in het he-
den hèt klassieke thema. Gevan-
gen in beeld en tekst. In beeld 
gesneden  door Willem Snit-
ker,  in tekst vastgelegd door Lo-
dewijk Wiener. De Bleeker Edi-
tie 2010 is uitgekomen en werd 
vrijdag gepresenteerd bij Boek-
handel Blokker. Met deze Blee-
ker editie heeft Willem Snitker 
een lijn gevonden in  bibliofiele 
uitgaven. Linosneden van naak-
te vrouwen met een bijbehoren-
de tekst die ook niets verhult. Hij 
ziet de Bleeker edities als een 
reis, waarbij hij voor elk traject 
van de reis een auteur, archi-
tect, componist uitnodigt om een 
stukje mee te reizen. Die reis be-
gon met David Mittchel met als 
bestemming Déjema, een VOC-
eiland in de baai van Nagasa-
ki. Vandaar maakte  hij met Wil-
lem van Toorn een hofreis, zijn 
derde traject eindigde met Ha-
fid Bouazza in de badhuizen en 
hamman in Istanboel. Nu be-
zocht hij eigenlijk New York waar 
Tom Wesselmann in Amerika die 
Great American Nudes schilder-
de, die nu minstens 10 miljoen 
dollar kosten. The Great Europe-
an Nudes van Snitker zijn in be-
perkte oplage gewoon te koop 
bij Boekhandel Blokker. Bijzon-
der aan de kunstboeken is dat 
elk exemplaar uniek is, want 
Snitker maakte veel linosneden 
van vrouwen  en ieder exemplaar 
heeft verschillende platen. Voor 
de volgende reis heeft de schrij-
ver Frans Thomése al geboekt.
De presentatie van het boek 
werd begeleid door Arno Koek, 
die de beide heren even aan de 
tand voelde over hun kennis-

making en  samenwerking. Lo-
dewijk had geen idee waaraan 
hij begon, vindt schrijven eigen-
lijk een gruwel, maar niet schrij-
ven nog erger, kon veel leren van 
Willem op zijn atelier terwijl Wil-
lem gek was van de werken van 
Wesselmann, maar zijn vrouw 
als enige echte en onvervangba-
re echtgenote zag. 

Constantijn Huygens prijs  
A.L. Snijders, hij maakte zijn der-
de vreugdesprong bij Boekhan-
del Blokker, zijn tweede bij thuis-
komst met zijn vrouw en de eer-
ste toen hij in goed gezelschap 
hoorde dat hij de Constantijn 
Huygens prijs had gewonnen.  
Voor de eigenaren van Boekhan-
del Blokker, Willeke ven der Meer 
en Arno Koek werd de presenta-
tie van deze Hommage aan de 
Vrouw een bijzondere gebeur-
tenis, want  maandag werd be-
kend gemaakt dat A.L. Snijders 
de winnaar van de Constantijn 
Huyens prijs. Vrijdag tijdens de 
presentatie van de Bleeker editie, 
kwam A.L. Snijders bij Boekhan-
del Blokker binnenlopen. Voor-
al voor Lodewijk Wiener was dit 
een complete verrassing. 
Snijders kreeg de oeuvreprijs 
voor een genre dat hij zelf heeft 
verzonnen: het ZKV, het zeer 
korte verhaal. Volgens de ju-
ry wist Snijders zelfs de kortste 
tekst grote blijvendheid te verle-
nen. “Het is dan ook logisch dat 
hij daartoe het ZKV verzon. Alle 
ballast is weg uit zijn teksten, die 
meestal niet langer zijn dan een 
pagina in druk en heel vaak aan-
merkelijk korter.” Het oeuvre van 
inmiddels vele honderden ZKV’s 
is uniek in de Nederlandse let-
terkunde. Snijders, een volgende 
reisgenoot van Snitker?
Ton van den Brink

Kievit maaltijdservice Haarlem 40 jaar
Regio - Kievit maaltijd verzorging en bezorging 
uit Haarlem bestaat al sinds 1970. Nu 40 jaar dus.
Natuurlijk is er het een en ander veranderd ge-
durende de veertig jaar, maar de basis van de 
maaltijden staat vast: soep, aardappels, vlees, 
groente en een toetje.  De kwaliteit is voor Kievit 
heel belangrijk.  De maaltijden worden dan ook 
per dag vers gekookt. De groenteman en de sla-
ger staan al vroeg voor de deur. Dagelijks wor-
den 2 verschillende menu’s gemaakt en er is een 
3e menu dat de gehele week op iedere dag be-
steld kan worden. Veel van de klanten zijn seni-
oren maar tegenwoordig zijn er ook veel jonge-
re mensen die van de service gebruik maken. En 
andere groepen zoals bedrijven en gezinsvervan-
gende tehuizen bijvoorbeeld. Vandaar dat het 3e 
menu de gewenste variatie biedt. Men is vrij om 
te bestellen er gelden geen minimale afnamen 
of contracten. Kievit heeft wel een contract met 
een aantal thuiszorgorganisaties. Als u hiervan 
lid bent krijgt u 5% korting over het hoofdmenu. 

De aardappels, vlees en groenten worden afzon-
derlijk van elkaar verpakt in aluminiumschaal-
tjes. De maaltijden worden gratis en warm bij u 
thuis bezorgd door chauffeurs.
Ook bezorgt Kievit kant-en-klare vriesverse 
maaltijden van Apetito. De grote verscheiden-
heid aan Apetito diners zorgt ervoor dat u naar 
hartelust kunt kiezen uit de lekkerste diners. Per 
diepvriesdoos (7 maaltijden) ontvangt u 1 zegel 
en met een volle spaarkaart krijgt u 1 dinerdoos 
gratis. De vriesverse maaltijden worden op een 
vast tijdstip op woensdag of donderdagmorgen 
bij u bezorgd. Tevens kunt u bij Kievit diverse sa-
lades en buffetten bestellen.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum krijgt u 
wanneer u zich aanmeldt als klant tussen 15 en 
27 november 2 weken lang soep en toetje gra-
tis. U kunt vrijblijvend bellen voor meer informa-
tie of het aanvragen van een folder of brochure. 
Tel. 023-5319143 of: www.kievitbv.nl
Adres: Waarderweg 94 B, Haarlem.

Informatieavond Kleinschalige Woonprojecten 
voor dementerende ouderen

IJmuiden weet ze welke vragen 
er bij mensen kunnen leven.
Op 18 november komen vele van 
deze vragen, zoals bijvoorbeeld 
de daginvulling, de financie-
ring en de verschillen tussen het 
wonen in een instelling en een 
kleinschalig woonproject aan 
bod. Naast het verkrijgen van in-
formatie bestaat er de mogelijk-
heid om vrijblijvend in te schrij-
ven voor het wonen in één van 
de kleinschalige woonprojecten 
van de ZorgSpecialist.
In verband met de beschikbare 
ruimte wordt het gewaardeerd 
wanneer u zich van tevoren voor 
deze avond aanmeldt.
Dit kan via de mail via info@de-
zorgspecialist.nl of telefonisch 
023-5100 200. 

Ontspannen afslanken met garantie
9 Gratis Anti-Cellulite behandelingen
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt U af op 
de plaatsten waar U dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Vooraf cen-
timeters gegarandeerd en nu 
9x  OzonZuurstofbehandelingen 
gratis!*
Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 

wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt
De methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het figuur 
gewerkt wordt. Omdat liggend 

bewegen minder belastend is 
kunnen ook mensen met reuma-
tische -, rug -en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.

LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-

zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. Voor meer infor-
matie en het maken van een af-
spraak: LaRiva, Instituut voor na-
tuurlijke figuurcorrectie, Raad-
huisstraat 27 te Heemstde. Tele-
foon: 023-547 44 19* alleen gel-
dig bij het volgen van de advies-
kuur. Kijk ook op: www.lariva.nl
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Winterspektakel op zaterdag 13 november

Gratis winterinspectie bij 
Profile Tyrecenter Merks
Heemstede - Op 13 novem-
ber organiseert Profile Tyre-
center Merks / Merks Auto-
schade uit Heemstede haar 
jaarlijkse dag van de veilig-
heid. Deze staat in het teken 
van veiligheid aan, in en rond-
om de auto. Jong en oud zijn 
van harte welkom van 9.00 
tot 15.00 uur. Erwtensoep en 
warme chocolademelk staan 
voor u klaar!

- Gratis wintercontrole, incl bij-
vullen van vloeistoffen (tot 1 ltr.)
- Uitdeuken zonder spuiten 10,-- 
euro per deuk
- Gratis pitherstel t.w.v. 45,- euro
-  Steenslag vrij maken van voor-
kop, d.m.v. chippen 50,- euro
- Winterbandenactie alleen op 
zaterdag 13 november:
4 Vredestein banden halen, 3 be-
talen inclusief gratis montage.

Nut en noodzaak van 
winterbanden  
We beginnen er eindelijk aan 
te wennen: winterbanden. De 
meeste Nederlandse auto’s rij-
den op wat ze in het buiten-
land zomerbanden noemen. 
Uit recent onderzoek is geble-
ken dat het verschil tussen zo-
mer- en winterbanden steeds 
groter wordt. Zomerbanden zijn 
minder betrouwbaar in winterse 
omstandigheden. De remweg is 
veel langer en de grip op de weg 
onvoldoende. 

In het buitenland kan het niet 
gebruiken van winterbanden in 
winterse omstandigheden min-
stens een bekeuring opleve-
ren. Zo moeten in auto’s Duits-
land in winterse omstandighe-
den beschikken over een winter-
uitrusting, zoals geschikte ban-
den en ruitensproeiervloeistof. 
Dat geldt ook voor Nederland-
se auto’s die van het Duitse we-
gennet gebruik maken. Wie zich 
niet aan die richtlijn houdt kan 
rekenen op een boete. Op berg-
wegen in Italië kan winteruitrus-
ting (kettingen of winterbanden) 
verplicht zijn. Wie het verkeers-
bord met die mededeling ne-
geert maakt kans op (mede)aan-
sprakelijkheid bij ongevallen en 
kan zelfs strafrechtelijk worden 

aangesproken. Ook in Frankrijk 
moeten de banden afgestemd 
zijn op de wegomstandigheden. 
Op de bergwegen in Oosten-
rijk kunnen sneeuwkettingen of 
winterbanden verplicht zijn. Een 
profiel van minder dan 4mm kan 
leiden tot een fikse verkeersboe-
te. In Zwitserland is weliswaar 
geen wettelijke regeling van 
kracht, maar wel een dringend 
advies. Zonder de juiste uitrus-

ting verandert ook daar de aan-
sprakelijkheid in het nadeel van 
de automobilist.
In Nederland zijn we nog niet 
zo ver. Toch heeft het besef dat 
winterbanden meer grip bieden 
tijdens koude, natte en glad-
de weersomstandigheden, ge-
leid tot een explosieve stijging 
van het aantal verkochte winter-
banden. Winterbanden zorgen in 
de herfstmaanden voor minder 
aquaplaning bij veel regenval en 
tijdens de wintermaanden voor 
een verkorte remweg bij ijzel en 
sneeuwval. Hier verliezen zomer-
banden juist hun grip op de weg, 
doordat ze harder en stugger 
worden. Winterbanden zijn van-
wege de speciale rubbersamen-
stelling en profielopbouw zeer 
geschikt en blijven bij de winter-
se weersomstandigheden altijd 
elastisch en flexibel.

Banden direct uit voorraad
leverbaar
“In de zomer denken wij al aan 
de wintermaanden, vooral met 

de laatste sneeuwrijke winters 
in onze herinnering. Om ook ko-
mend winterseizoen goed voor-
bereid te zijn op de vraag naar 
winterbanden hebben wij een 
grote voorraad winterbanden 
aangelegd. Om de doorstroom 
op onze vestiging optimaal te 
houden en wacht- en levertijden 
zo kort mogelijk te maken, ad-
viseren wij iedereen om zo snel 
mogelijk langs te komen bij Pro-

file Tyrecenter Merks Heemste-
de.

Profile Tyrecenter Merks  
Profile Tyrecenter Merks is een 
zelfstandig en allround autoser-
vicebedrijf dat hyperspecialist is 
op het gebied van banden en 
lichtmetalen wielen. Daarnaast 
richt het bedrijf zich op snelser-
vice en onderhoud aan alle mer-
ken auto’s, zoals APK - keurin-
gen, onderhoudsbeurten (groot-
klein), aircoservice, olie verver-
sen, remmen, accu’s, uitlaten en 
schokdempers. Het bedrijf werkt 
volgens de formule ‘binnen zon-
der afspraak, klaar terwijl u 
wacht’ en een duidelijke prijsop-
gave vooraf. Ook leaserijders zijn 
van harte welkom. Door de cen-
trale afspraken van Profile Tyre-
center met alle leasemaatschap-
pijen kunnen leaserijders snel 
en doelmatig geholpen worden. 
Profile Tyrecenter Nijverheids-
weg 24, Heemstede.
Tel. 023-5282454
www.merksautoschade.nl

Sint koopt het allernieuwste 
van Marlies Dekkers

De Heemsteder een belangrijke krant.
Wil u melden: Zondag de veertiende is de Sint weer in het land.
Hij komt met de boot op het Spaarne aan.
En wil dan altijd direct richting de Gierstraat gaan.               
Daar parkeert hij ‘Amerigo’ voor de deur.
En bewondert bij Nencies de etalage vol kleur!
Sint kan bij Nencies voor alles slagen.
En over de voorraad heeft hij nooit te klagen.
Mooie dusters, warme pyjama’s en heerlijke huispakken.
Maillots, panty’s of kousen die vanzelf blijven plakken.
Daar wordt Sint geholpen door dames die weten waar ze over 
praten.
Vol ervaring dat heeft Sint wel in de gaten.
De mooiste merken van klein tot groot.
Bedekt, pikant of een beetje bloot.
De Sint maakt het nog veel gekker.
En koopt het allernieuwste van Marlies Dekkers.
Met in zijn achterhoofd het idee dat hij weer naar Spanje zal 
vertrekken.
Trekt hij meteen de mooiste badpakken uit de rekken.
Het merk Je Suis maakt nu alles in Afrikaanse print.
Een favoriete serie van de Sint.
Op zondag 14 november is Nencies extra open.
Voor de mooiste december aankopen.
 

Nencies, Gierstraat 77, Haarlem. 
023-5315537

Nieuw Overbos?
Heemstede - Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat we 
dachten dat we steeds rijker zouden worden. De huizenprijzen ste-
gen de pan uit, de pensioenen leken vast en de banen lagen voor 
het oprapen. Bemiddelde ouderen, en daar heeft Heemstede er ge-
noeg van, konden hun dure huizen gemakkelijk verkopen en dat zou 
financiële ruimte bieden voor mooie verre reizen of andere aantrek-
kelijke zaken.
Dat was de tijd waarin de projectontwikkelaars plannen maakten 
voor een lucratief nieuw Overbos. Het zou de plek moeten worden 
waar tegen een flink hoge huur prettig en veilig gewoond kon wor-
den voor als de villa te groot werd. 
Nu is regeren vooruitzien. Bij de gemeente begrijpen ze natuurlijk 
ook wel dat het megalomane project nooit in hoofdzaak bewoond 
zal gaan worden door de doelgroep waar het oorspronkelijk voor 
bestemd was. Nee, het is in deze tijd en in de nabije toekomst veel 
verstandiger gewoon te blijven wonen waar je woont. 
Wat nu met Nieuw Overbos? De projectontwikkelaars staan immers 
al te trappelen.De plannen liggen ter inzage in het Gemeentehuis. 
Let op:alle grijze vlekken zijn te kappen bomen. Er zijn al verschillen-
de hobbels genomen en de vele bezwaarschriften zullen uiteinde-
lijk wel van tafel geveegd kunnen worden. Zo gaat het immers altijd.
Als de trein eenmaal rijdt, vraagt het wel een erg wijs bestuur om 
het licht op rood te durven zetten. Van dat onvermogen kent ieder-
een in ons land de schrijnende voorbeelden. 
Maar wie weet, misschien worden wij Heemstedenaren verrast en 
blijken er in onze gemeente toch voldoende weldenkende besluit-
vormers te vinden die beseffen dat het beter is ten halve te keren 
dan ten hele te dwalen.

drs. Rosalie de Wildt, Laan van Dick Laan 79
2101 PP Heemstede

INGEZONDEN

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Er valt niets te willen
er valt niets te doen

ik zit en volg
blijf scherp en

waak over de geboren
verworvenheden

om ze daarna
weer te laten oplossen

zodat er vanuit
dat niets

ruimte ontstaat
Ada lodder

 

Dichtstorten

Team Chateaubriand wint opnieuw
Heemstede - Slagerij-eetwinkel 
Chateaubriand heeft zilver ge-
wonnen bij de Slagerij van het 
Jaar-verkiezing 2010.
Deze vakprijs is een van de 
meest prestigieuze prijzen in de 
branche. Het is voor het der-
de achtereenvolgende jaar dat 
de Heemsteedse slagerij de 
Zilveren Hakbijl wist te win-
nen, in 2005 won Chateaubriand 

goud. In drie verschillende ron-
den zijn deelnemende slagers 
door een vak- en publieksjury 
uitvoering beoordeeld op onder 
meer: presentatie, assortiment, 
hygiëne, service en ondernemer-
schap. 
De verkiezing was dit jaar een 
zeer spannende strijd. Het ver-
schil tussen de nummer een en 
twee was miniem (slechts 0,02 

punt). Bedrijfsleider Johan van 
Uden: “Wij zijn heel erg blij met 
deze prijs. Het is een bekroning 
voor de inspanningen van het 
hele team dat zich elk dag inzet 
om een topproduct in de winkel 
neer te zetten.”
De Slagerij van het Jaar is een 
initiatief van het vakblad Vlees-
magazine en werd uitgereikt 
tijdens de VAS-beurs in Utrecht.
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Tamme algemene beschouwingen 
brengen weinig nieuws

Samen binden
Het CDA kan zich vinden in de 
voorstellen van het college en 
keurt de begroting dan ook on-
verkort goed. Fractievoorzitter 
Wim Heeremans kiest voor een 
solide financieel beleid, zijn par-
tij doet een beroep op de verant-
woordelijkheid van de inwoners 
en vraag aandacht voor die za-
ken die burgers onderling bin-
den. Tenslotte is de CDA voor-
stander van het profijtbeginsel 
waarbij de minima wel worden 
ontzien.
Heeremans breekt een lans voor 
de mantelzorgers. Er zijn volgens 
hem 2300 inwoners die meer 
dan drie maanden en acht uur 
per week voor een ander zorgen. 
Deze mensen mogen niet de du-
pe worden van bezuinigingen. 
Het CDA stelt voor invalide par-
keerplaatsen dichter bij de par-
keermeters te situeren. Het col-
lege beziet nog of parkeren voor 
invaliden gratis kan worden. Als 
Heemstede bestuurlijke samen-
werking gaat zoeken met om-
liggende gemeenten wenst het 
CDA dat Heemstede dan vol-
doende invloed houdt op het be-
leid.

Minder, minder, minder
Ook de VVD steunt het college-
akkoord. Zij stellen vast dat het 
vorige college, waarvan zij zelf 
deel uitmaakte, inactief was. De 
voorman van de VVD Cees Leen-
ders vond de gemaakte keu-
ze van het college verantwoord 
en hij denkt dat Heemstede de 
crisis goed door zal komen. Bij 
eventuele meevallers kiest de 
VVD er niet voor het geld direct 
weer uit te geven.
Het heroriënteren van de ge-
meentelijke taken is een bij de 
VVD een voortdurend proces en 
het graaien in de reserves wijst 
de partij af.
Bij het bezuinigen kiest de VVD 
voor minder bestuur, minder be-
leid, minder taken, minder subsi-

dies, minder bouwen en minder 
verkeer. De VVD wees het col-
lege op het feit dat 10% van de 
bezuiniging in de komende ja-
ren nog moet worden ingevuld. 
Omdat bezuinigen bij de burgers 
niet alleen voelbaar zijn door 
verschillende verhogingen opge-
legd door het rijk, wil de VVD de 
OZB als sluitpost van de begro-
ting blijven zien. Alleen een in-
flatiecorrectie is voor de VVD be-
spreekbaar.
De stijging van de loonkosten 
voor ambtenaren van 2,5% vindt 
de VVD veel te hoog. Leenders 
is ook een voorstander van het 
profijtbeginsel en komt op voor 
de kansarmen. Bij het ontwik-
kelen van nieuwbouwplannen 
vraagt de VVD aandacht voor 
een juiste invulling van de infra-
structuur.

Het gaat juist goed
GroenLinks vindt de begroting 
saai en is van mening dat de las-
ten momenteel niet eerlijk wor-
den verdeeld. Zij stellen vast 
dat de gemeente in 2010 geld 
zal overhouden en dat dit waar-
schijnlijk ook in 2011 zo zal zijn. 
Ida Sabels, de fractievoorzitter, 
zou graag zien dat de meeval-
lers worden geïnvesteerd in mi-
lieumaatregelen. De kern van 
haar verhaal was dat het juist 
zo verschrikkelijk goed gaat met 
Heemstede. Desondanks twij-
felt GroenLinks er toch aan of de 
minima er niet op achteruit zul-
len gaan. Sabelis wil het afval-
aanbod limiteren, dode bomen 
wel vervangen, doorgaan met 
de ontwikkeling van het Wilhel-
minaplein een 0 meting voor het 
ecologische beheer van Groe-
nendaal.
GroenLinks hekelt de wijze 
waarop de OBZ wordt ontzien 
en het geld dat via (verhoogde) 
rioolheffing binnenkomt niet 
eerlijk wordt verdeeld.  Het door-
berekenen van de afvoer van 
hemelwater gaat per pand. Het 

ene pand genereert meer wa-
ter dan het andere. Grote daken 
vangen meer water op dan klei-
ne zodat de grote daken zwaar-
der moeten worden belast vin-
den de Groenen. De gemiddel-
de stijging van woonlasten tikt 
volgens Sabelis zwaarder aan bij 
mensen met een laag inkomen. 
GroenLinks stelt vast dat de be-
zuinigingstrede voor mensen 
met een kleine beurs groter zijn 
dan voor mensen met een gro-
te beurs.

Benut het natuurlijk
verloop personeel
HBB wond zich op over de wijze 
waarop de begroting dit jaar was 
opgesteld. Milieu zit nu in de be-
groting van ruimtelijke ordening 
en de rioolheffing onder reini-
ging. Uit het antwoord van het 
college bleek dat fractievoorzit-
ter Ates tijdens de behandeling, 
van de voorstellen om tot een 
nieuwe begrotingsopzet te ko-
men, hier deze vraag had moe-
ten stellen. Bij de overige frac-
ties was dit kennelijk wel bekend 
stelde het college vast. De lo-
kale partij vraagt aandacht voor 
meer vrij liggende fietspaden op 
de Dreef, Glipperdreef en Johan 
Wagenaarlaan. Zij stelt vast dat 
de invoering van 30 km zones 
stagneert.
HBB wil geen verdere uitbrei-
ding van hoogbouw in Heem-
stede en noemt de ontwikkeling 
van het gebied rond de Haven 
van Heemstede als speerpunt. 
Ates dringt aan op een spoedi-
ge start van de kerntakendiscus-
sie. Hij wil dat de gemeente meer 
op personeel gaat bezuinigen en 
het natuurlijke verloop niet op-
vangt, zodat 10% in drie jaar kan 
worden bespaard.
HBB geeft er geen moeite mee 
als Heemstede iets duikelt in de 
rij van beste gemeenten. Een 
plaats in de top 20 is al mooi ge-
noeg. HBB is geen voorstander 
van het verhogen van de par-

keertarieven 1,50 euro per uur 
is het maximum ook het be-
taald parkeren bij Groenendaal 
wijst HBB af. Evenals de PvdA 
wil ook HBB de 50.000 euro voor 
het Wilhelminaplein weer te-
rug hebben op de begroting. Tot 
slot wil Ates graag weten hoe de 
100.000 euro bezuiniging op het 
ophalen van het huisvuil wordt 
gerealiseerd.

Duurzaamheid voorop
D66 ten slotte, wil papierloos 
gaan vergaderen en zoekt naar 
wijzigingen in de kwaliteit van 
het bestuur en steekt daarbij de 
hand in eigen boezem. Doen wij 
het als raad wel goed vragen de 
democraten 66 zich af. Zij pleiten 
vooral voor duurzaamheid. Winst 
denkt D66 te halen bij een nau-
were samenwerking met andere 
gemeenten.
Fractievoorzitter Klaasen vond 
het vreemd dat de oppositie 
geen tegen begroting had ge-
maakt en constateert dat er aan 
hogere lasten helaas niet valt te 
ontkomen. Als er verder bezui-
nigd moet worden denkt D66 
er aan de parkeertarieven te 
verhogen. De democraten wil-
len de verdere verstening te-
gengaan en stellen voor burgers 
en bedrijven groen en of straat-
meubilair te laten adopteren of 
te laten betalen. Samen met de 
overige fracties uit D66 haar 
zorgen over de steeds maar 
stijgende kosten van gezamen-
lijke regelingen zoals de veilig-
heidsregio en Paswerk. Heem-
stede mag wel meebetalen maar 
heeft op het beleid weinig tot 
geen invloed. De vraag is of en 
wat hier aan gedaan kan wor-
den. 

Beantwoording eenvoudig 
In hun beantwoording had het 
college het niet bepaald moeilijk 
en volstond zij met het toe lich-
ten van de besluiten en de voor-
nemens.

Volgens wethouders Kuiper 
(CDA) is er geen ruimte gemaakt 
voor nieuw beleid en past het 
college de komende jaren voor-
al op de winkel. “Qua mobiliteits-
vraagstukken zitten wij aan ta-
fel en leggen contacten in Den 
Haag en de Provincie.” De voor-
gestelde verhoging van de OZB 
met 2% valt iets gunstiger uit 
tot 1,92 %. Op het voorstel van 
GroenLinks om de hemelwater-
afvoer te berekenen op basis van 
de grootte van de daken wees zij 
af, alleen al omwille van de hoge 
uitvoeringskosten.

Wethouder Van de Stadt (VVD) 
bestreed de mening van HBB 
dat er te veel hoogbouw is ge-
komen. Als je vier woonlagen 
en meer in ogenschouw neemt, 
is er wel iets bijgekomen, maar 
er is ook hoogbouw verdwenen 
zoals de zusterflat en het zieken-
huis.
Aan een oplossing voor het Wil-
helminaplein wordt hard gewerkt 

volgens Van de Stadt, zij het in 
stilte. Er is nu geen noodzaak de 
eerder gereserveerde 50.000 eu-
ro als reservering te laten staan. 
Zodra er concrete plannen kun-
nen worden gemaakt (men is af-
hankelijk van de invulling van de 
oude Pandahof) komt de finan-
ciering vanzelf weer in beeld.
Bij het eventueel realiseren van 
bouwplannen voor een nieu-
we Vomar voorziet de wethou-
der geen overlast voor de omge-
ving. Tot slot is de wethouder van 
mening dat de minima niet 
achteruit zullen gaan in koop-
kracht.

Wethouder Botter (D66) gaf dui-
delijkheid over de spelregels en 
tarieven met betrekking tot de 
afvoer van vuil. Na driemaal 1 
m3 vuil te hebben afgeleverd bij 
de gemeentewerf moet er voor 
de vierde en volgende keren 40 
euro worden betaald.
Voor het ophalen van grofvuil 
wordt per keer 20 euro in reke-
ning gebracht.
Hij onderbouwde dit besluit als 
volgt. Als alles blijft zoals het nu 
is zouden allen bewoners per 
jaar meer moeten betalen. Door 
het profijtbeginsel toe te pas-
sen gaat de vervuiler nu betalen. 
Hierdoor betalen bewoners een 
kostendekkend bedrag voor het 
ophalen van de containers en 
al het extra, dus boven de stan-
daard dienstverlening moeten de 
burgers gaan betalen.

Als laatste voerde de burge-
meester het woord. Mevrouw 
Heeremans voelt niets voor be-
zuiniging op personeel. De op-
slag van 2,5 procent verdedig-
de ze door te wijzen op afspra-
ken die in 2009 zijn gemaakt met 
de overlegpartners om in 2011 
2% loonsverhoging toe te staan. 
Daarnaast is er een ½ procent 
nodig voor het toekennen van 
periodieken.

Bij de stemming stemde alleen 
GroenLinks tegen de begroting 
en werd het voorstel met 19 te-
gen 2 aangenomen. 
Eric van Westerloo

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Door Eric van Westerloo

Heemstede - Alleen de PvdA wist tijdens de behandeling van de algemene en financiële beschou-
wingen voor enig verbaal vuurwerk te zorgen. Fractievoorzitter Johan Maas nam, als grootste 
oppositiepartij, duidelijk de leiding op zich. Hij liet geen kans onbenut om de overige partijen 
het vuur na aan de schenen te leggen. Zo vindt hij dat het CDA geen machtsfactor van betekenis 
meer is in dit college en dat D66 slaafs de VVD volgt. Hij kon geen boodschap ontdekken in het 
collegeprogramma. De uitgesproken bijdrage van de VVD vond hij een tranentrekkend verhaal, 
maar het werd hem niet duidelijk waarvoor de VVD nu kiest de OZB of de minima. Zijn conclusie na 
de bijdrage van HBB was dat deze partij volgens hem snijdt in de dienstverlening aan de burgers.  
Maas wilde graag weten hoe de burgers door het college betrokken worden bij de kerntaken-
discussie. Hij zag brood in een samenwerking tussen door de gemeente gesubsidieerde instel-
lingen en de gemeente zelf. Als voorbeeld noemde hij de facilitaire diensten van Casca en de 
gemeente te laten samenwerken.

De PvdA wenst geen Vomar winkel op de locatie Binnenweg / Eikenlaan. Bij de woningbouw en 
verkop door corporaties ziet de PvdA een verschuiving naar huisvesting voor bovenmodaal en 
wil graag weten of en zo ja hoe het college deze tendens gaat keren. De ontwikkelingen rond 
het Wilhelminaplein is al jaren een speerpunt voor de PvdA. Nu trekt het college de 50.000 euro 
die gereserveerd stond in. Maas denkt dat het college hiermee een vertrouwensbreuk riskeert 
bij de omwonenden. Om de 50.000 euro weer terug te krijgen op de begroting stelt de PvdA 
voor de parkeertarieven te verhogen tot 1,70 en in 2014 tot 2,20 euro per uur. Dit zou voldoen-
de geld opleveren om de pannen voor het Wilhelminaplein verder uit te werken.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN 
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!
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Mars – de zoektocht naar water
De planeet Mars spreekt al tot de verbeelding sinds de oud-
heid: de planeet is genoemd naar de Romeinse god van de oor-
log. In de 19e eeuw dacht men kanalen te zien, die door intel-
ligente Marsbewoners gegra-
ven zouden zijn. Dat bleek ge-
zichtsbedrog, maar de ontdek-
kingen die in de laatste tien-
tallen jaren gedaan zijn door 
een hele stoet van Marsver-
kenners, zowel vanuit de ruim-
te als op de planeet zelf, zijn 
minstens zo spectaculair. De-
ze lezing van Pem Kalshoven 
is op woensdag 17 november 
om 20.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede en geeft u een overzicht 
van de laatste resultaten van de Mars Express, de Mars Rovers 
Spirit en Opportunity, en de Mars Reconnaissance Orbiter. En-
tree:  6,50 euro. Reserveren kan telefonisch op werkdagen tus-
sen 9 en12 uur: 023-548 38 28-1.
Kijk ook eens op www.casca.nl bij de persnieuwtjes of het 
Casca Nova programma voor andere leuke, interessante Cas-
ca Nova activiteiten. 

Film & Lunch 
Genieten van een dramafilm en tussendoor een lekkere lunch, 
dat kunnen senioren op donderdag 18 november bij Casca. 
(Bel voor meer informatie over de inhoud van de film.) 
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 14.00 uur in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten inclusief lunch: 10,00 
euro. Senioren van 65+ betalen  9,00 euro. 
In verband met de lunch graag vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 16 november, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werk-
dagen van 9-12 uur.

Trefpunt-Casca 
De Nieuwe Tijd na Napoleon
Drs. Lard van der Pal is official guide & tourleader, ook verzorgt 
hij lezingen over uiteenlopende onderwerpen zoals architectuur 
in Haarlem en religie in Amsterdam. In zijn interessante diale-
zing over de Nieuwe Tijd - een glorieuze tijd van de vaderland-
se geschiedenis – komen o.a. aan bod de droogmakerijen, Lo-
dewijk Napoleon, de nieuwe grondwet, de arbeidersbeweging, 
de industriële revolutie, Jugendstil in Nederland en de bouwstijl 
van Pierre Cuypers en Berlage.
De dialezing Vaderlandse geschiedenis: de Nieuwe Tijd na Na-
poleon is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 23 november om 14.30 uur. Entree: 3,00 euro.  
Reserveren kan telefonisch: 023-548 38 28-1 op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur. 
De volgende Trefpunt-Casca 
lezing is op dinsdag 7 decem-
ber, Piet Rosenhart vertelt dan 
over zijn voettocht naar Santi-
ago de Compostela, en laat u 
graag meegenieten.

Podium Oude Slot 
Pianorecital Severin von Eckardstein
Heemstede - Severin von Ec-
kardstein ontdekte de piano bij 
toeval in het huis van buurkinde-
ren en werd daar zo door gefas-
cineerd dat zijn ouders hem op 
zijn zesde verjaardag een piano 
cadeau deden. Von Eckardstein 
studeerde piano in zijn geboor-
testad. Zijn eerste lerares was 
een Hongaarse, en daarna kreeg 

hij onderricht van de Poolse Bar-
bara Szczepanska. Later stu-
deerde hij bij Karl-Heinz Käm-
merling aan het conservatorium 
in Hannover, en daarna bij Klaus 
Hellwig. Severin von Eckardstein 
wordt beschouwd als een van de 
werkelijk grote talenten met het 
vermogen uit te groeien tot een 
van de grootste pianisten ter we-
reld. Hij won vele prijzen waar-
onder in 2003 de eerste prijs tij-
dens de zeer prestigieuze In-
ternationale Koningin Elisabeth 
Wedstrijd in Brussel. Sindsdien 
treedt hij wereldwijd op met ge-
renommeerde orkesten en in re-
citals op vooraanstaande podia. 
In September 2007 maakte Se-
verin von Eckardstein zijn de-
buut bij het Koninklijk Concert-

gebouworkest. In 2010 is hij, op-
nieuw, te gast in de Meesterserie 
in het Concertgebouw. 
Vrijdag 19 november, 20.15 uur  
in De Oude Kerk Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Toegang: 
19,50/17,- euro. Reserveren 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626.

programma
Schubert: Sonate “Reliquie” D 
840
Chopin: Nocturne in c kl.t. op 48 
nr 1
Mazurkas op 59/1, 63/2, 50/3
Polonaise op 44
Sidney Corbett: 
Skrjabin: Sonate nr 10
Liszt: Sonate “après une lecture 
du Dante”

Literaire Matinee 
Frénk van der Linden in 
gesprek met Frans Thomése
Heemstede - Door de speciale 
warme sfeer van Het Oude Slot 
wordt een literaire matinee een 
bijzondere belevenis. Op zon-
dagmiddag 21 november gaat 
schrijver, journalist en documen-
tairemaker Frénk van der Linden 
in gesprek met de veelzijdige en 
succesvolle schrijver Frans Tho-
mése. Thomése publiceerde zijn 
eerste literaire verhaal in 1986 in 
het literair tijdschrift De Revisor. 
Dit verhaal maakt in 1990 deel 
uit van zijn debuut in boekvorm, 
de novellenbundel Zuidland. 

Thomése schreef negen romans 
en maakt deel uit van het ‘Hard 
Gras’ Team, het literaire voetbal-
tijdschrift. Hij heeft zeven biogra-
fieën op zijn website staan, als 
een zoektocht naar zijn eigen le-
ven. Zijn nieuwe roman ‘De Wel-
doener’ is een meedogenloze ro-
man over de romantische liefde.  
Frénk van der Lindenis is de win-
naar van de Prijs voor de Neder-
landse Dagbladjournalistiek, o.a. 
vanwege zijn interviews in de 
NRC. Programma’s als 30 Hoog 
van de NCRV-televisie, Kunststof 

en De Artiestenfoyer zijn van zijn 
hand. Vanzelfsprekend is boek-
handel Blokker deze middag van 
de partij met boeken van Frans 
Thomése. 

Zondag 21 november, 15.00 uur 
in Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 12,50 / 10,- euro. Reserve-
ren: www.podiumoudeslot.nl. of 
06-13133626.

Raadselachtige fiets Camplaan
Heemstede – Er is een 
‘groot raadsel’ op de Camp- 
laan. Familie Aaftink laat 
weten dat nu al zes weken 
een prachtige damesfiets  
op de stoep staat tussen de 
nummers 34 en 36.

Het is een paarse Gazelle 

met een kinderstoetje ach-
terop. De fiets staat op slot. 

Verschillende bewoners 
hebben de politie hierover 
gebeld. De buurt vraagt zich 
af van wie de fiets is en hoe-
lang hij nog op de stoep 
blijft staan.

Opgeven voor
Christmas carols zingen
Heemstede - Een dagje lekker ontspannen zonder ver te 
hoeven reizen? Op 1 november start traditiegetrouw in-
schrijving voor het zingen van Christmas carols in de goed 
verwarmde Oude Kerk in Heemstede. Deze dag heeft al 
veel trouwe deelnemers die er elk jaar naar uit zien. Dit 
jaar vindt deze dag plaats op zaterdag 11 december. Mee-
doen? Geef je op bij 023-52 88 742.

Hoe gaat het in zijn werk? Dirigent Piet Hulsbos zoekt 
mooie, vrolijke, ontroerende en verstilde carols  uit. Om 
goed voorbereid te zijn, kunt u de muziek al op woensdag 
17 november ophalen op Nobellaan 7 in Heemstede, tus-
sen 15.00 en 18.00 uur. U studeert dat in naar vermogen 
en op zaterdag 11 december is de scratchdag. Gestart 
wordt om 10.00 uur en de groep repeteert gedurende de 
dag. In de pauzes staan koffie en thee klaar in het naast-
gelegen Pauwehof. Om 16.15 uur is de kerk toeganke-
lijk voor publiek en om 16.30 uur vindt het sfeervolle con-
cert plaats.  Familieleden, vrienden en buren zijn welkom.
Deelnemerskosten: 15, - euro inclusief koffie/thee, lunch 
zelf verzorgen. Kledingadvies: zwart (donker) met een 
rood accent. U bent definitief ingeschreven wanneer u de 
muziek  betaald heeft op woensdag 17 november tussen 
15.00 en 18.00 uur op Nobellaan 7 te Heemstede. 

Zie ook: http://christmascarolsheemstede.wetpaint.com

Vrouwen van Nu
Heemstede - Woensdagmiddag 
17 november komen de heer en 
mevrouw Booman vertellen over 
het werk van de Stichting Hulp-
actie Polen, die in 1984 door hen 
werd opgericht. Zij zetten zich in 
voor o.a. een streekziekenhuis, 
tandartsenpraktijk, scholen en 
diverse in nood verkerende fami-
lies. Het beroemde glas en kris-
tal als ook Kerst- en Paasdeco-
raties uit Poolse ateliers, waar zij 
soms ook zelf assisteren, bren-
gen zij hier naar toe en verkopen 
dat om de hulp en transportkos-
ten te kunnen financieren. Be-
langstellenden zijn welkom in de 
Molenwerf aan de Molenwerf-
slaan 11 (achterom) in Heem-
stede, aanvang 14.00 uur; zaal 
open om 13.45 uur. Gasten beta-
len 2,50 euro toegang. Info: 023-
5736750 of 023-5280340.

PKN kerkdienst
Heemstede - Zondag 14 no-
vember: Oude Kerk: 10.00 u. ds. 
Arie Molendijk, dienst van Schrift 
en Tafel, m.m.v. de Cantorij o.l.v. 
Wil Bakker, en kinderkring en 
crèche; Kennemerduin: geen 
dienst; Pinksterkerk: geen dienst.
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Kon. HFC had een volledige off-day
Regio - Geen enkele minuut zat 
de Kon. HFC in de wedstrijd. Te-
genstander, het Amsterdam-
se DWV, had geen kind aan de 
Haarlemmers. Ook DWV speelde 
geen oogstrelend voetbal maar 
wist toch met enige regelmaat 
voor gevaar te zorgen voor het 
HFC doel. 
Op onverklaarbare wijze ontbrak 
de samenhang in het team van 
HFC en ontbrak de zuiverheid in 
het spel. Achmed Baghouz , de 
pijlsnelle linkerspits van DWV 
maakte het de HFC verdediging 
lastig met zijn rushes langs de 
zijlijn. Hij verzuimde echter zijn 
inspanningen te bekronen met 
afgemeten voorzetten, anders 
had het binnen een paar minu-
ten al raak kunnen zijn. Zijn di-
recte tegenstander werd in de 
rust gewisseld en volgden er 
omzettingen in de verdediging, 
zodat het gevaar van die kant 
kon worden geneutraliseerd.
Het spel spelde zich vooral op de 
helft van HFC af, dat alle zeilen 
moest bijzetten DWV te stoppen. 
Pas in de 10e minuut kwam Bart 
Nelis goed langs een aantal spe-
lers. Zijn pass op Yener was op 
maat. Yener knalde de bal buiten 
bereik van doelman Ouboumal-
ne op de lat.
Het was wederom de keeper van 
HFC Gerard van Rossum die met 
goed keeperswerk tot de rust 
schade wist te voorkomen. Scho-
ten van Van Haren, Bos en El Ab-
bassi stopte hij bekwaam.
HFC kon zich slechts beperk-
te zich tot het tegenhouden van 
de aanvallen en kwam er aan-

vallend niet echt aan te pas. De 
door coach Pieter Mulders door-
gevoerde wissels brachten ook 
na de rust niet de gewenste rust 
in de ploeg. DWV bleef de bo-
venliggende partij en hoewel 
HFC iets meer initiatief toonde 
had de ploeg nimmer uitzicht op 
het maken van een doelpunt.
Twee kansjes werden geteld 
voor HFC. Met een gelukje be-
landde de bal plots voor de inge-
vallen Stever Beverly. Oog in oog 
met de DWV doelman schoot hij 
de bal recht op het lichaam van 
de keeper. Tien minuten voor tijd 
zag scheidsrechter Mohammed 
in een licht duwtje van een HFC 
verdediger aanleiding een pe-
nalty te geven. De protesterende 
Yener kreeg daarbij zijn tweede 
gele kaart van de wedstrijd zodat 
hij kon vertrekken.
DWV spits Koen van Haaren liet 
de buitenkans niet onbenut en 
passeerde met een gericht schot 

doelman van Rossum 1-0.  Met 
nog een paar minuten te gaan 
en met tien man probeerde HFC 
nog de gelijkmaker te forceren, 
maar moest daarbij risico’s ne-
men achterin. Carlos Opoku gin 
in de aanval spelen waardoor er 
in de achterhoede één op één 
werd gespeeld. De bij DWV inge-
vallen Kobina Plange was ook al 
zo’n rappe buitenspeler die voor 
mooie acties zorgde. Een van zijn 
acties leidde tot een voorzet op 
Robin de Weij die na 92 minuten 
de stand op 2-0 bracht.
HFC verloor de tweedeplaats op 
de ranglijst, maar hebben het 
geluk dat naaste concurrenten 
ook punten verspeelden. Storm-
vogels staat fier aan kop in de 
eerste klasse met vier punten 
voorsprong op de Kennemers 
die nu tweede staan. HFC neemt 
het zondag in een thuiswedstrijd 
op tegen NVC.
Eric van Westerloo

De jeugd heeft
de toekomst bij HPC

Heemstede - Het was een druk weekend voor zwemvereniging 
HPC Heemstede. Een aantal jeugdzwemmers waren uitgeno-
digd voor een wedstrijd in het immense Slotervaartbad in Am-
sterdam dat samen met het Pieter van den Hoogenband zwem-
stadion in Eindhoven gerekend mag worden tot de meest presti-
gieuze zwemstadions van Nederland. De top van de Nederland-
se Jeugdzwemmers mocht daar aantreden en de HPC zwemmers 
lieten zien dat ze daar prima met mee konden komen. Jeroen 
Braspenning, David van Groen, Tim Walstock, Lennart van Win-
zum, Laurens Windt, Sylle Hoogeveen, Veerle Claassen, Mandy 
van der Linden en Carmen Meijer (helaas staan ze niet allemaal 
op de foto) mochten allemaal drie keer aan de start verschijnen 
en wisten bij elkaar 17 persoonlijke records te zwemmen. David 
was in supervorm en schreef niet alleen twee clubrecords uit de 
boeken (die er al vanaf 2003 en 2004 in stonden) maar haalde 
ook zijn tweede limiet binnen voor de Nederlands Jeugd Kam-
pioenschappen. Op alle drie de afstanden zwom hij zich in de 
top 10 met als beste resultaat een vijfde plaats op de 100 meter 
vrije slag. Tim zit heel dicht tegen een limiet voor het NJK aan, 
maar had vandaag helaas niet zijn beste dag. De volgende wed-
strijd gaat het hem zeker lukken! De jongens waren niet echt on-
der de indruk van het grote zwemstadion met elektronische tijd-
waarneming en 500 man op de tribune, maar de meiden vonden 
het ‘supercool’!
Trainer Ed Dekker was dik te-
vreden en verklaarde: “Dit 
soort wedstrijden zijn heel erg 
nuttig vanwege de zware te-
genstand. Het komt niet vaak 
voor dat je tegen de top van 
Nederland mag zwemmen. 
Onze zwemmers hebben het 
goed gedaan en zich prima 
staande gehouden!”

En terwijl in Amsterdam de oudere jeugd aan het zwemmen was, 
vond in Heemstede de HPC Jeugdbokaal plaats. Ieder jaar is het 
weer een feestje om de beginnende zwemmertjes in de leeftijd 
van 6 tot 11 jaar te zien zwemmen. Voor velen is dit hun eerste 
echte ‘medaillewedstrijd’ en als er dan ook nog van die mooie 
glimmende bekers te verdienen zijn is dat natuurlijk superspan-
nend! Vier verenigingen uit de regio (OEZA, DAW, ZV Haerlem en 
HPC) streden om de wisselbokaal met de grote oren! ZV Haer-
lem ging als een speer van start en won gelijk de eerste esta-
fette. De eerste klap is een daalder waard want estafettepunten 
tellen dubbel! Die eerste plek hebben ze niet meer afgestaan al 
is het de hele wedstrijd door heel erg spannend geweest. Dan 
stond OEZA op de tweede plaats, dan weer DAW en dan weer 
HPC. En ze kwamen steeds dichter bij die eerste plek maar wis-
ten hem dan net niet over te nemen. De laatste estafettes moes-
ten de doorslag geven. Met rode konen van de spanning wacht-
ten de zwemmers op de einduitslag die bekend werd gemaakt 

nadat de laatste individuele 
medailles waren uitgereikt. 
HPC eindigde op de vierde 
plaats, OEZA op de derde, 
DAW op de tweede en ZV 
Haerlem op de eerste plaats. 
Zij mochten de wisselbeker, 
die beschikbaar is gesteld 
door de hoofdsponsor van 
HPC, de Van Oosten Groep, 
mee naar huis nemen. VEW1 verliest van Olympia Haarlem

Heemstede - Afgelopen zater-
dag moest VEW1 aantreden te-
gen Olympia Haarlem. Eigen-
lijk kan dit verslag vrij kort zijn. 
Beide ploegen wisten er weinig 
van te bakken. Weinig tot geen 
kansen waren er te zien aan de 
sportparklaan nummer 10. In het 
eerste half uur had VEW het be-
tere van het spel waar de wil er 
wel was om te winnen. Maar tot 
grote kansen kwamen de man-
nen van trainer Fred van der 
Veldt niet. “ Tot aan de 16 gaat 
alles goed,  maar daarna gebeurt 
er niks meer” was het commen-
taar van de trainer van VEW.  
Sander Smit viel in de tweede 
helft geblesseerd uit en werd 

vervangen door Bo van Iperen. 
Jeffrey Blokker werd nog ver-
vangen door Maiky Keijzer. Maar 
ook dat veranderde niks aan de 
verhoudingen. Wouter Hamann 
pakte zijn gebruikelijke gele 
kaart en meer was er eigenlijk 
niet te zeggen over deze wed-
strijd. Tot aan de 89 minuut toen 
Olympia Haarlem via een coun-
ter score. VEW mocht eerst nog 
een vrije trap nemen op de rand 
van de 16 bij het vijandige doel, 
maar door een snelle uitval be-
landde de bal in het doel van de 
thuisclub. Deze nederlaag komt 
hard aan bij VEW. Men dacht de 
weg omhoog gevonden te heb-
ben maar vindt zich nu terug op 

een van de onderste plaatsen. 
Vorig jaar speelde VEW nog in 
de derde klasse. Volgende week 
komt SIZO op bezoek. Wellicht 
kan deze tegenstander VEW 
motiveren.

Het tweede deed goede zaken. 
Tegen het beter geachte RKA-
VIC uit Ouderkerk aan de Amstel 
werd het 3-1 voor VEW.  Hier-
door kon voor de tweede week 
in successie de winst en de pun-
ten worden bijgeschreven. Hoe-
wel RKAVIC het betere van het 
spel had, konden de gasten het 
vertoonde spel niet omzetten in 
goals. VEW was zeer efficiënt in 
de counter. Hierdoor kon de eer-

ste helft met 1-0 worden afge-
sloten.  De tweede helft bleek 
een copy van de eerste. RKA-
VIC bleef aanvallen maar kwam 
niet door de stugge verdediging 
heen. Dit leidde vooral tot frus-
tratie bij de gasten. Na nog een 
fout in de verdediging werd het 
2-0 voor VEW. Toen een kwar-
tier voor tijd de gasten wel ge-
luk hadden en het net vonden 
was het te laat. Na een paar mi-
nuten was het weer raak voor 
VEW. Maiky  Keijzer was de ge-
vierd man. Alle drie de doelpun-
ten kwamen van zijn voet. 

Na een geslaagde algemene le-
denvergadering is het nu tijd 
voor een echte Hollandse avond. 
Op 20 november kan er geno-
ten worden van Nederlandstali-
ge hits, gedraaid door DJ’s Wal-
ter en Ed. Alle leden zijn uitgeno-
digd. Daarna is goede hoop dat 
Sinterklaas komt kijken bij de 
mini’s van VEW rond 5 decem-
ber. Zeker is dat 3 december er 
weer een wijnavond wordt ge-
houden en 10 december er weer 
de mogelijkheid is om kerststuk-
jes te maken. Meer informatie: 
www.vewheemstede.nl

‘Wilde leeskring’ in Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 16 
november, van 20 – 22 uur 
organiseert de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken een 
‘wilde leeskring’. Deelnemers 
aan deze avond gaan met el-
kaar in gesprek over het ca-
deauboek De grote zaal van 
Jacoba van Velde. 

De avond vindt plaats in Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 1 
te Heemstede. Toegang is gratis.

Tijdens de landelijke campagne 
Nederland Leest wordt iedereen 
uitgenodigd met elkaar in dis-
cussie te gaan over één bepaald 
boek. De grote zaal staat dit jaar 
centraal en leden van de biblio-
theek ontvangen het boek gratis. 
Hoofdpersoon is een oude vrouw 
die haar laatste dagen slijt in een 
verpleegtehuis.
Waar ben ik eigenlijk? Hoe ben 
ik hier gekomen? Ik kan het me 
niet herinneren. Het lijkt wel een 

ziekenhuis, want het was zeker 
een verpleegster die vanmorgen 
bij mijn bed stond. Ik deed of ik 
sliep. Ze is weer weggegaan. Het 
zijn allemaal oude mensen. Zo-
als ik. Oude vrouwen, niet prettig 
om te zien. (Uit: De grote zaal).

Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl en op www.
nederlandleest.nl.
Reserveren voor deze lezing is 
verplicht via 023 – 5115300.



aanvang. Telefonisch reserve-
ren via theaterlijn: (023) 548 
38 38. 

Zondag 21 november
• Literaire Matinee: Frénk 
van der Linden in gesprek 
met Frans Thomése om 
15.00 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede.
Toegang: 12,50 / 10,- euro. Re-
serveren: www.podiumoude-
slot.nl. of 06-13133626.  

Regio
Exposities

November
• Expositie ‘van figuratie tot 
abstractie’ Hans Ittmann 
bij Kunsthandel AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 Heem- 
stede.

T/m zaterdag 27 november
• 60 Jaar gehandicapten-
zorg Hartekamp in beeld 
in de Janskerk te Haarlem, in 
het publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief. Vrle-
den, heden en toekomst van 
De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden 
en archiefmateriaal.
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. De toegang is gratis.
www.dehartekampgroep.nl en 
www.noord-hollandsarchief.nl.

• Tentoonstelling samen-
gesteld door Liz Meertens. 
Dagelijks te bezichtigen van-
af 10.00 uur tot 19.00 uur in 
Zuiderhout, Beelslaan 9, Haar-
lem.

T/m zondag 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (www.museum-
dezwartetulp.nl). In de ten-
toonstelling zijn vazen te zien 
van 48 keramisten. 

T/m dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl. De toegang is gratis.

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-
derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 
hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur.
Marcelisvaartpad 11, 2015 
CS te Haarlem (Ramplaan-
kwartier),  tel.nr. 023-5100537 
geopend van 08.00 tot 22.00 
uur.

de Heemsteder - 10 november 2010 pagina 19

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
T/m vrijdag 26 november
• Landschapsschilderijen van 
Joyce Brink. Expositie ‘tus-
sen fantasie en werkelijk-
heid’ in het raadhuis van 
Heemstede.
Inlichtingen: 023-5280416.

T/m dinsdag 30 november
• Duo-expositie Benne-
broek ‘Varkens op doek en 
vogels van keramiek’.
Expositie Nolly Cornet en An-
nemarie Honderdors in het 
voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. 
Maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 12.30 uur en 
op woensdag tussen 13.30 en 
16.30 uur. 

T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoemaker bij 
Galerie Bennebroek.
Naast de oude meesters van 
meestervervalser Leo Hor-
tensius.... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd.
Bennebroekerlaan 87 2121 GS 
Bennebroek.

Muziek

Zondag 14 november 
• Violiste Martine van Stigt 
Thans en pianist Daniël van 
der Hoeven (laureaten van 
het Prinses Christina Con-
cours) komen naar het Oude 
Slot. Aanvang 12.00 uur. Van-
af 11.15 uur staat koffie met 
taart klaar. Toegang: 13,50 
euro /11,- euro. Reserveren 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Donderdag 18 en
vrijdag 19 november
• Klassieke muziek op Ha-
geveld, (aanvang 19.30 uur). 

Agenda
Cultuur

Kaarten a 4 euro reserveren: 
023-5100100. Uiterlijk 1 dag 
van tevoren afhalen (Hageveld 
15, balie hoofdingang, tussen 
9.00 en 16.00 uur).

Vrijdag 19 november
• Pianorecital Severin von 
Eckardstein om 20.15 uur  
in De Oude Kerk Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Toegang: 
19,50/17,- euro. Reserveren 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Zondag 21 november 
• Theeconcert in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein met Vokaal Ensem-
ble Arcadelt onder leiding 
van Willem Mook. Liederen 
uit de Engelse Renaissance. 
Start: 15.00 uur.
Toegang gratis met deurcol-
lecte. Na afloop thee, koffie en 
gebak in de Pauwehof.

Theater
Zaterdag 13 november
• Cabaret-voorstelling ‘Co-
la’ van Leon van der Zan-
den in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 16,50 euro. 
CJP/Pas 65 15,50 euro. Telefo-
nisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Divers
Donderdag 11 november
• Thema-avond CDA ‘Invul-
ling vrije tijd babyboom-
generatie’. Paneldiscussie olv 
Boudi van Vlijmen.
Locatie: Heemstede, Pinkster-
kerk, Camplaan. Aanvang: 
20.00 uur.

Vrijdag 12 november
• Groei & Bloei afdeling 
Bennebroek e.o. houdt
lezingavond over Oost- 
Afrika. Locatie: ‘t Trefpunt van 
de Protestantse Kerk, Akonie-
tenplein in Bennebroek, aan-
vang 20.00 uur. De entree is 
gratis.

• Jaarlijkse donateuravond 
HKIV in het G.S.V. centrum, 
Franz Schubertlaan 37 te 
Heemstede. Aanvang: 20u. 
Programma in het teken van 
het jubileumjaar 2011.

Donderdag 18 november
• Bijeenkomst Christelijk 
maatschappelijke vrou-
wenvereniging Passage in 
de Pinksterkerk. Welkom van-
af 19.20 uur. Lezing over de 
Duitse Keizer in Doorn. 

Zaterdag 20 november 
• Huiskamerkomedie Mo-
derne mensen in gevecht 
met de digitale wereld in 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 17,50 euro. CJP/65+ 16,50 
euro. Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en 45 minuten voor 

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Muziek
Zaterdag 13 november
• Concert Koninklijk Haar-
lems mannenkoor Zang 
en Vriendschap om aan-
vang 20.15 uur in de Haarlem-
se Philharmonie. Kaarten aan 
de zaal.

• Hart en Ziel, concert door 
Vocaal Ensemble Kwarts in 
Doopsgezinde Kerk Frankes-
traat 24, Haarlem. Toegangs-
prijs: 12,50 euro. Info: www.
vocaalensemblekwarts.nl

• Haarlems Vrouwenkoor 
Hoor Haar viert 20-jarig be-
staan met jubileumconcert 
om 15.00 uur in de Oosterkerk, 
Zomerkade 163, Haarlem.
Toegangsprijs 10,- euro incl. 
pauzedrankje. Reserveren kan 
via b.v.leuven@planet.nl of via 
de koorleden. Kaartverkoop 
aan de zaal vanaf 14.30 uur.

Dinsdag 16 november
• Ensemble Duo Davidse/
Tamura geeft een concert in 
de Kerkzaal van het Spaarne 
Ziekenhuis in Hoofddorp. Ge-
varieerd klassiek programma 

van werken van Schumann, 
Ravel, Bernstein en Gersh-
win. Patiënten en hun be-
zoekers zijn van harte uitge-
nodigd dit concert bij te wo-
nen. Aanvang: 19.00 uur. Gra-
tis toegang. 
Concertagenda op www.
spaarneziekenhuis.nl

Vrijdag 19 november 
• Concertkoor Haarlem pre-
senteert ‘Ode for Saint Ce-
cilia’s day’ van G.F. Händel 
en, in samenwerking met 
de Koorschool Sint Bavo, 
de ‘Saint Nicolas Canta-
ta’ van B. Britten. Grote Zaal 
van de Philharmonie. Aanvang 
20.15 uur.
www.concertkoorhaarlem.nl
Toegang: 27 euro. Kaar-
ten: Philharmonie op 023- 
5121212. 

Zondag 21 november 
• Jaarconcert van het Haar-
lems (amateur) Symfonie 
Orkest in Doopgezinde Kerk 
aan de Frankenstraat 24. Van-
af 15.00 uur. Entree 12,50 euro 
65+ en CJP 10,- euro jongeren 
tot 15 jaar gratis. 

Vrijdag 26 november 
• Open je Hart, uniek con-
cert stichting Muziekpro-
jecten Pablo Neruda. Aan-
vang: 20.15 uur in de Adel-
bertuskerk , Rijksstraatweg, 
Haarlem. Kaarten à 15 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal of 
via de website www.neruda.nl 
/ info@neruda.nl

Divers
Donderdag 11 november
• Lezing Bijbel en Koran 
door Marlies ter Borg. Aan-
vang: 20.00 uur. Remonstrant-
se Kerk, hoek Pr. Hendrikka-
de/Oranjekade, Haarlem. En-
trée is vrij maar bij de uitgang 
is een collecte.

Zaterdag 13 november
• Haarlemse Boekenmarkt 
in de Grote of St. BAVOkerk 
met 70 (verlichte) kramen 
(met Verkadealbums ) Grote 
Markt 22, 2011 RD  9-17 uur. 
Toegang gratis.
Info: KollektorsItem P. Stroo-
mer Haarlem,
Tel. 023-5271959.

• Avond door Friese ver-
eniging ‘Gysbert Japicx’ in 
de Café Zaal ‘De Wildeman’, 
Hoofdstraat 142, Santpoort-
Noord. Met dansgroep uit 
Friesland.
Aanvang: 20.00 uur. 
Inlichtingen bij P. Heijblok, 
tel. 0255- 51 70 89 of L. Pen-
Berkenpas, tel. 023-532 95 60.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

Subsidie op 
zonnepanelen 
en zonneboilers
Op donderdag 25 november kunt u 

’s avonds tussen 18.00 en 21.00 uur in de 

hal van het raadhuis informatie krijgen over 

zonnepanelen en zonneboilers. Inwoners 

van Heemstede krijgen bovendien de 

mogelijkheid om zonnepanelen en zonne-

boilers met een aanzienlijke subsidie aan 

te schaffen.  

Met deze actie draagt u bij aan het ver-

beteren van het milieu én bespaart u op 

uw energieverbruik.

Geïnteresseerden kunnen zich op deze 

avond op volgorde van binnenkomst 

inschrijven. Er is voor 25 systemen subsidie 

beschikbaar, dus schrijf u tijdig in. Op is op!

Klimaat

Met zonne-energie draagt u bij aan het 

terugdringen van de CO2-uitstoot, het 

broeikasgas dat opwarming van de aarde 

veroorzaakt. Een zonneboiler verwarmt het 

huishoudelijk water en zonnepanelen 

maken stroom. Door het zelf opwekken 

van energie draagt u een steentje bij aan 

klimaatverbetering.

Voordeel

Met een systeem van drie zonnepanelen 

kunt u ongeveer 10 tot 15% besparen op 

uw energieverbruik.

Nieuwe periode 
JeugdSportPas in 
Heemstede! 

Benieuwd naar het aanbod en de les-

dagen, of direct inschrijven? Surf naar 

www.sportserviceheemstedezandvoort.nl, 

klik op de JSP-button en meld je aan! De 

inschrijving voor de tweede periode Jeugd-

SportPas in Heemstede sluit op 15 november. 

Wees er dus snel bij!

Het sportstimuleringsproject ‘JeugdSport-

Pas’ wordt gefi nancierd door de gemeente 

Heemstede om kinderen van groep 5 t/m 8 

van het basisonderwijs tegen een lage 

prijs kennis te laten maken met diverse 

takken van sport. De JeugdSportPas in 

Heemstede wordt uitgevoerd door Sport-

service Heemstede-Zandvoort. Zij betrekken 

bij de uitvoering daar waar mogelijk de 

Heemsteedse verenigingen.

Voor meer informatie over de JeugdSport-

Pas kunt u contact opnemen met Steffen 

van der Pol, telefoon (023) 574 01 16 of mail 

naar jspheza@sportserviceheemstede 

zandvoort.nl.

Een nieuwe periode vol leuke sportactiviteiten voor de Heemsteedse jeugd staat in de 

startblokken. Kinderen van groep vijf tot en met acht kunnen zich inschrijven voor 

tafeltennis, ballet, gymnastiek en schaatsen! Al deze sportcursussen zullen de komende 

weken worden aangeboden in het kader van de Heemsteedse ‘Jeugd-SportPas’. De 

sportcursussen bestaan uit vier lessen en kosten € 5,-- per cursus. 

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

•  Gevraagd: herinneringen aan 

kinderboerderij ‘t Molentje te 

Heemstede

•  Pas op voor babbeltrucs

•  Vrijwilligersfeest

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Sinterklaas 
in Heemstede
Op zaterdag 13 november om 11.30 uur komt Sinterklaas aan in de haven van Heemstede 

(bij de Heemsteedse Dreef). Uiteraard is iedereen van harte welkom bij deze feestelijke 

gebeurtenis! 

Programma:

11.30 uur Aankomst Sinterklaas in de haven

12.00 uur Vertrek naar het gemeentehuis

12.00 uur Optreden Pietenband voor het raadhuis

12.30 uur Aankomst Sinterklaas bij het raadhuis op het Raadhuisplein; ontvangst 

door de burgemeester op bordes en balkon

13.00 uur Sinterklaas maakt buiten een rondgang door het publiek

13.15 uur Einde
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De provincie Noord-Holland en de gemeente Heemstede bieden dit jaar een subsidie van 

€ 750,-- waardoor u nu een set zonnepanelen voor € 1200,-- kunt aanschaffen.

Is uw cv-ketel aan vervanging toe? Dan is het interessant om de aanschaf van een zonne-

boiler te overwegen. Hiervoor geldt een aantrekkelijke subsidie van het rijk.

Demonstratie

De installateur, Kapitein BV, is op 25 november van 18.00 tot 21.00 uur in het raadhuis om 

uitleg te geven over de verschillende systemen. In de hal worden zonnepanelen en zonne-

boilers getoond.  De installateur verzorgt tevens de inschrijving.

Pas op voor babbeltrucs

Iemand aan de deur? Let op!
Er komen wel eens onbekenden aan de deur. Mensen van instellingen of organisaties. 

De meeste mensen hebben goede bedoelingen, toch is het altijd verstandig om voor-

zichtig te zijn. Het komt gelukkig niet veel voor maar als een oplichter aan de deur 

staat, zal deze proberen u te overtuigen van bepaalde aankopen of proberen in huis te 

komen. En als dat gebeurt, dan is het één keer teveel. Houd daarom rekening met de 

onderstaande tips van de politie. 

Oplichters aan de deur

Oplichters doen er alles aan om uw vertrouwen te winnen en zien er vaak heel betrouwbaar uit. 

Ze proberen uw huis binnen te komen met allerlei smoezen. Of ze proberen er met vragen-

lijsten achter te komen wanneer u op vakantie bent om ongestoord te kunnen inbreken. 

Vooraankondiging

Onthoud in ieder geval dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij, en 

zelfs de thuiszorg nooit onaangekondigd bij u aan de deur komen. Hiervoor wordt altijd een 

afspraak gemaakt.

Betrouwbare mensen zullen nooit naar uw pincode vragen. Ook de politie vraagt nooit om 

uw pincode.

Veel bedrijven en instellingen sturen vooraf een brief met een datum waarop ze langskomen. 

Als bedrijven onaangekondigd langskomen of u vertrouwt de zaak niet, kunt u natuurlijk ook 

gewoon zeggen dat u geen tijd heeft en dat men een afspraak voor een andere dag met u 

moet maken wanneer een bekende (een buurvrouw, uw zoon of dochter) bij u thuis is.

Legitimatiebewijzen

Wanneer de aanbeller iemand is van een instelling, overheid of een bedrijf, vraag dan altijd 

om een legitimatiebewijs en bekijk dit op uw gemak. Ongeduldige types en personen die 

zich niet kunnen of willen legitimeren, laat u gewoon niet binnen. Als u het niet vertrouwt, 

bel dan direct de politie op 112.

Kopen aan de deur

Huis-aan-huisverkopers hebben meestal een vlotte babbel en hun aanbod klinkt vaak erg 

aantrekkelijk. Wees echter altijd op uw hoede, want aankopen aan de deur worden vaak 

overhaast gedaan. Kopen aan de deur valt in Nederland onder de Colportagewet. Dit bete-

kent dat u bij aankopen vanaf € 34,-- altijd acht dagen bedenktijd heeft en zonder opgaaf 

van reden, de overeenkomst ongedaan kan maken. Een aanbetaling is niet verplicht. De 

verkoper moet zichtbaar een naamkaartje dragen met daarop de bedrijfsnaam en het 

adres. Bij aankoop moet u een contract worden aangeboden. Binnen acht dagen kunt u dit 

schriftelijk annuleren.

Diensten

Er worden ook weleens diensten aangeboden aan de deur, zoals schoorsteenvegen of het 

slijpen van scharen en het stofferen van stoelen. Wanneer u interesse heeft, dan is het heel 

belangrijk dat u van tevoren schriftelijk de prijs vastlegt. Het is dan duidelijk welke dienst 

wordt verricht en wat de prijs hiervan is. De kosten kunnen anders achteraf enorm tegenvallen.

Niemand aan de deur?

Wilt u helemaal niemand aan de deur, dan kunt u speciale stickers voor op de deur bestellen 

via www.nietaandedeur.nl.

Gevraagd: herinneringen 
aan kinderboerderij 
‘t Molentje te Heemstede

In 2011 bestaat kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede 60 jaar. Wij zijn op zoek naar uw 

herinneringen aan de kinderboerderij. Heeft u vroeger zelf de boerderij bezocht en loopt u 

nu met uw (klein)kinderen over het terrein? Ging u elke week even langs bij uw lievelings-

dier of kwam u met schoolreis langs bij de kinderboerderij? Zomaar wat voorbeelden van 

herinneringen die wij graag van u vernemen.

Het is de bedoeling dat uw verhalen de basis gaan vormen voor een boekje over 60 jaar 

kinderboerderij ‘t Molentje. Uit de ingezonden herinneringen wordt een selectie gemaakt die 

in dit boek worden opgenomen.

Naast uw geschreven herinneringen zijn wij ook op zoek naar foto’s, fi lmpjes en video’s om 

een dvd over de geschiedenis van de kinderboerderij samen te stellen. In de loop van 2011 

wordt een speciale jubileumtentoonstelling ingericht in het bezoekerscentrum waarin een 

selectie van alle inzendingen gepresenteerd wordt.

Uw verhalen en foto’s stuurt u naar: Marijke Popping, Prof. Asserlaan 1, 2105 TK Heemstede 

of per e-mail: ingrid-schenk@live.nl 

Uiteraard ontvangen alle inzenders hun (beeld)materiaal terug na het verschijnen van het 

boek en/of dvd. 

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk 

Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke 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 werkdag tussen 09.00 en 13.00 

uur kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

De smoezen zijn heel uiteenlopend en 

klinken vaak ook heel geloofwaardig: “Heeft u 

misschien een envelop, ik wil deze € 50,-- 

teruggeven aan de buurvrouw maar ze is niet 

thuis.”,  “Er is een gasleiding geraakt bij werk-

zaamheden in de straat, ik moet even in uw 

meterkast en keuken zijn.”,  “Wij zijn de nieuwe 

buren, mogen wij bij u misschien even een 

maat opnemen.”, enzovoorts…

Vervolg van pag. 1 Subsidie op zonnepanelen en zonneboilers



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 0  N O V E M B E R  2 0 1 0

Vrijwilligersfeest
Op woensdag 17 november organiseert het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van de 

gemeente Heemstede, een feest voor vrijwilligers. Als blijk van waardering voor hun belangeloze 

inzet en enthousiasme wil de gemeente hen graag in het zonnetje zetten. Alle verenigingen, 

clubs en andere organisaties die met vrijwilligers werken zijn van harte welkom.

Tijdens dit feest wordt de Vrijwilligersprijs 2010 door wethouder Jur Botter uitgereikt. 

Onzichtbare Vrijwilliger

Binnen vele organisaties zijn er vrijwilligers werkzaam. Zij verzetten een hoop werk zonder op te 

vallen en vinden wat zij doen vanzelfsprekend. Vaak behoren zij tot de kern van vrijwilligers.

Dit jaar is de prijs - de pluim - voor ‘De onzichtbare vrijwilliger van het jaar’.

Prijs

De winnaar ontvangt een bijzondere herinnering en de organisatie ontvangt een geldprijs 

van € 250,--, te gebruiken voor het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers.

De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Zorg, Welzijn, Sport & Recreatie.

Programma

Het feest begint om 17.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. Om 18.00 uur wordt de 

‘Onzichtbare Vrijwilliger’ bekendgemaakt. Het feest is rond 19.30 uur afgelopen. 

Werk aan de weg   

Kruispunt Westelijke Randweg N208/Herenweg/Wagenweg

Tussen 8 november en 13 december 2010 werken de gemeente Haarlem en de provincie 

Noord-Holland aan de vervanging van het asfalt op de Westelijke Randweg (N208) tussen 

de Leidsevaart en de Wagenweg en op de Wagenweg tussen de Spanjaardslaan en de 

gemeente Heemstede. 

De werkzaamheden hebben ernstige gevolgen voor het verkeer van en naar Heemstede. 

Kijk op onze website www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Vanaf 22 november wordt een aantal populieren gekapt in de midden- en zijbermen van de 

Cruquiusweg, tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan. Ter hoogte van het werk wordt auto-

verkeer via één rijbaan geleid. De werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Leidsevaartweg

Tot eind november 2010 worden in de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en 

Leidsevaartweg, de fi etspaden op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen 

voor beperkte verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Van den Eijndekade

In verband met bouwwerkzaamheden geldt eenrichtingsverkeer op de Van den Eijndekade. 

Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor 

vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het kruispunt 

Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de Van den 

Eijndekade gebruikmaken.

Denk mee over de 

speelplaats Rembrandtlaan
De laatste actie uit de Speelvisie is de ontwikkeling van een nieuwe speellocatie aan de 

Rembrandtlaan. Hiervoor zoeken wij ongeveer vijf volwassenen en vijf kinderen die willen 

meedenken over de inrichting.

Uitgangspunten zijn dat de inrichting past in de groene omgeving en geschikt is voor de 

leeftijdscategorie tot 6 jaar. Een brainstorm met geïnteresseerden vormt de basis voor een 

voorlopig ontwerp dat naar alle mensen in de buurt wordt gestuurd. Bewoners krijgen 

vervolgens uitgebreid de gelegenheid om hierop hun reactie te geven. 

Meedenken?

Heeft u of hebben uw kinderen belangstelling om mee te denken? Op woensdagmiddag 

1 december worden de ideeën over de speelplaats gezamenlijk besproken. U kunt zich 

tot 19 november aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen aan 

gemeente@heemstede.nl of een brief aan de Gemeente Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Vermeld hierin dat het gaat om de "inrichting van speellocatie Rembrandtlaan", 

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd en de reden. Bij te veel aanmeldingen 

wordt een selectie gemaakt van mensen met verschillende belangen. Alle mensen die zich 

aanmelden krijgen een bericht thuis gestuurd. 

Ideeën

Kunt u niet aanwezig zijn op 1 december?  Stuur suggesties of ideeën over de speellocatie 

naar gemeente@heemstede.nl of naar het bovenstaande postadres. Uw ideeën worden 

dan besproken en waar mogelijk ingepast in het ontwerp. 

Vaststellen bestemmingsplan 
Vogelpark en omgeving

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 

ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 30 september 2010 het 

bestemmingsplan ‘Vogelpark en omgeving’ digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.

BPvogelparkeo-0201, gewijzigd heeft vastgesteld. 

De wijzigingen betreffen redactionele wijzigingen om het plan te laten voldoen aan de 

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008).

Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

bekijken. De authentieke planbestanden kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/index, 

zoek op Heemstede, klik op ‘STRI2008’, en klik vervolgens op de IDN (NL.IMRO.0397.

BPvogelparkeo-0201) van dit plan.   

Het besluit met bijbehorende stukken liggen daarnaast met ingang van 11 november 2010 

voor zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 

te Heemstede. 

U kunt ook het plan raadplegen op de website van de gemeente Heemstede.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad naar voren heben gebracht, kunnen met ingang van vrijdag 12 november 

gedurende 6 weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden 

die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij de gemeente-

raad kenbaar te maken

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 

worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase

Kadijk 34-36  het bouwen van een bungalow  2010.203

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Amstellaan 11 het plaatsen van 2 dakkapellen op het voor- en 2010.037

 achtergeveldakvlak

Voorweg 69 legalisatie uitbreiding 2010.036

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Binnenweg 141 C het bouwen van een tijdelijke brug over de Blekersvaart  2010.044

 voor bouwwerkzaamheden tot (1 augustus 2011) 

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Meerweg 59 het kappen van een boom 2010.038

Herenweg 44 het kappen van 2 bomen 2010.039

W. Denijslaan 11 het kappen van een boom 2010.042

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Burgemeester het verwijderen van asbest (bij de speeltuin) 2010.043

van Rappardlaan 5

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  11 november 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Binnenweg 141C het bouwen van een tijdelijke brug over de Blekersvaart 2010.044

 voor bouwwerkzaamheden tot (1 augustus 2011)

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 5 oktober 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor bouwen en 

afwijking van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Wilhelminaplein 18 het vergroten van een bovenwoning 2010.001

Binnenweg 141C het bouwen van een tijdelijke brug over de Blekersvaart 2010.044

 voor bouwwerkzaamheden tot (1 augustus 2011)

De verzoeken liggen vanaf 11 november 2010 gedurende 4 weken op maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens 

de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Voornemen verlenen actualisatie omgevingsvergunning voor 

het in werking hebben van een inrichting in de zin van de Wet 

milieubeheer

Cruquiusweg 49 actualisering omgevingsvergunning voor het in werking 2010.040

 hebben van een inrichting

De voorschriften van de vigerende omgevingsvergunning voor de gemeente Heemstede 

voor het in werking hebben van een baggerdepot, gelegen aan de Cruquiusweg 49 te 

Heemstede worden op grond van artikel 2.30 van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht geactualiseerd ten behoeve van de bescherming van het milieu. De reden is dat de 

voorschriften in de huidige vergunning zijn gebaseerd op de normstelling die is opgenomen 

in het Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit is recent vervangen door het Besluit 

bodemkwaliteit. Met de actualisatie wordt de bestaande omgevingsvergunning aangepast 

aan de normstelling van het Besluit bodemkwaliteit.

De gemeente is voornemens de vergunning voor de actualisatie te verlenen.

Het verzoek ligt vanaf 11 november 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage in de hal van het 

raadhuis aan het Raadhuisplein 1. Men kan tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 5 november 2010)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 163 het vervangen van een glaspui 2010.004

Johannes het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2010.006

Verhulstlaan 13

Omgevingsvergunning voor kappen

Sportparklaan 59 het kappen van een esdoorn 2010.003

Raadhuisplein 3 het kappen van een hulstboom 2010.017

Willemklooslaan 3 het kappen van 4 dennen 2010.022

Van Merlenlaan 28 het kappen van een zeeden 2010.023

Omgevingsvergunning voor kappen (gemeentelijke bomen)

Herenweg het kappen van 1 eik t.h.v. nummer 107, 1 eik t.h.v.  2010.019

 nummer 115, 1 eik t.h.v. nummer 118, 1 eik op de 

 hoek Kerklaan/Herenweg, 3 iepen op de hoek 

 Eijkmanlaan/Herenweg en 1 iep tegenover Herenweg 86

Zandvoortselaan tussen het kappen van 7 linden 2010.016

het Roemervisserplein

en de Vondelkade

Omgevingsvergunning voor slopen 

Lorentzlaan 36 het verwijderen van een asbest ontluchtingspijp 2010.008

Strawinskylaan 44 het verwijderen van asbesthoudende plafondbeplating 2010.018

 in de garage

Burgemeester van het verwijderen van asbest 2010.043

Rappardlaan 5

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevings-

vergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude 

recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 
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Vervolg omgevingsvergunning

De vergunningen liggen vanaf 11 november 2010 op maandag tot en met donderdag van 

08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 5 november  2010)

en ontheffing bestemmingsplan

Julianaplein 2 het plaatsen van een toegangshek 2010.172

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 11 november 2010 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep 

gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 23 december 2010 worden 

ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 5 november 2010)

Sportparklaan 8 een gevelwijziging van het clubgebouw M.H.C. Alliance 2010.208

Verleende sloopvergunning (verzonden 5 november 2010)

Stevinlaan 1-63 het verwijderen van asbest 2010.924

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 11 november 2010 op maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 

bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)

Heemsteedse het uitbreiden van een woonhuis 2010.202

Dreef 256

Het verzoek ligt vanaf 11 november 2010 gedurende 4 weken op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Drank- en horecavergunning
Op 3 november 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders, i.v.m. wijziging 

van leidinggevenden, besloten een nieuwe drank- en horecavergunning voor het uitoefenen 

van het horecabedrijf te verlenen aan Stichting De Hartekamp Groep, Herenweg 5.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Agenda

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 18 november 

2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaren tegen het verwijderen van fi etsen bij het station Heemstede-

Aerdenhout (bestuursdwang)

 - openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders 
Heemstede 2010-1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede hebben in hun vergadering van 

2 november 2010 het Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2010-1 vastgesteld. 

Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 6 augustus 2010. 

Meer informatie

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21. Het aanwijzingsbesluit kunt u inzien in het 

raadhuis van de gemeente Heemstede aan het Raadhuisplein 1 of bij Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Bij de gemeente 

Heemstede kunnen afschriften van het aanwijzingsbesluit tegen betaling van leges worden 

aangevraagd.

Verkeersbesluit

- het aanwijzen van een laad- en loshaven in de parkeerstrook aan de westzijde van de 

Drenthelaan. De laad- en loshaven komt te liggen ter hoogte van de panden 

Raadhuisstraat 69, 71 en 73. Op maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 18.00 uur 

mag de laad- en loshaven alleen gebruikt worden voor laden en lossen, buiten deze tijden 

mag er geparkeerd worden.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 11 november 2010 6 weken ter inzage. 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit 

besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift 

heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

ging, 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.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 




