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Bennebroek - In de herfstva-
kantie heeft de Koninklijke Ma-
rechaussee (KMAR) een bezoek 
gebracht aan Naschoolse Op-
vang Villa Kakelbont in Benne-
broek. Net zoals iedere vakantie 
was er een leuk en creatief the-
ma bedacht. Deze herfstvakan-
tie was het thema “Later word 
ik…..”. In dit kader is de Konink-
lijke Marechaussee  uitgenodigd 
om voorlichting te geven over 
hetgeen zij allemaal doen. 

Vol enthousiasme kwam de 
KMAR het grote Willinkveld op-
gereden met een KMAR-auto. 
De zwaailichten evenals de sire-
nes moesten uiteraard even ge-
test worden door de kinderen 

van de NSO. Niet alleen de au-
to kreeg volle aandacht, ook de 
verschillende soorten tenues. 
Het gevechtstenue had de in-
teresse van de jongens, het ga-
latenue was erg in trek bij de 
meiden. Enkele kinderen moch-
ten een kogelwerend vest dra-
gen, anderen werden in de boei-
en geslagen. De marechaussees 
waren wel zo verstandig ge-
weest om het sleuteltje mee te 
nemen om de kinderen weer te 
kunnen bevrijden. 
Na een uitgebreide uitleg waarin 
ook de opleiding tot marechaus-
see aan de orde kwam, werden 
de kinderen nog verrast met een 
mooie goodiebag. Onder de in-
druk van hetgeen ze hadden ge-

zien en gehoord, werd de KMAR 
weer enthousiast uitgezwaaid 
door iedereen van Villa Kakel-
bont. 

Nog even was er hilariteit, en 
toch ook wel schrik, bij de kin-
deren van het Kinderdagverblijf 
(dat uitkijkt op het Willinkveld). 
Want hun lieve juf Dominique 
werd afgevoerd in de KMAR-
auto. Gelukkig kreeg zij alleen 
maar een lift naar het hek om 
deze weer op slot te doen. 
Toen was het KMAR-bezoek 
toch echt voorbij. En was er weer 
volop de mogelijkheid om de op-
gedane indrukken te verwerken 
met een mooi knutselwerk om ’s 
avonds thuis te laten zien.

Raadhuisstraat & Binnenweg 
doen mee aan verkiezing
Heemstede - Begin dit jaar 
heeft de winkeliersvereniging 
WCH het initiatief genomen 
om met de ondernemers op de 
Raadhuisstraat & Binnenweg 
mee te gaan doen aan de web-
site NL Streets. Een eerste ge-
sprek werd gevoerd met de da-
mes Eva & Astrid van NL Streets 
en vervolgens werd besloten om 
leden en niet-leden uit te nodi-
gen voor een informatieavond bij 
Boekhandel Blokker.
De opkomst was goed en de eer-
ste toezeggingen waren binnen 

waardoor NL Streets en de WCH 
defi nitief van start gingen op de 
website. Foto’s werden gemaakt 
en teksten geschreven. De zo-
merperiode was een mooie tijd 
om nog meer ondernemers bij 
het initiatief te betrekken. En ook 
hierbij werden zowel leden als 
niet-leden bereid gevonden om 
mee te gaan doen.
Inmiddels is het november en 
kan worden vast gesteld dat 
Heemstede een mooi en breed 
gedragen platform heeft gereali-
seerd met maar liefst 32 winkels! 

Dat aantal zal zeer waarschijnlijk 
nog groeien omdat nog niet alle 
formulieren zijn ingeleverd en nu 
de winkeliers on-line te ‘vinden’ 
zijn is het natuurlijk ook makke-
lijker instappen voor de nog twij-
felende winkeliers. Ook de inter-
acties op Facebook geven al aan 
dat de winkeliers internet niet 
als een bedreiging maar als een 
aanvulling zien.
Gevolg van deelname is wel dat 
de Raadhuisstraat & Binnen-
weg nu automatisch deelnemen 
aan de verkiezing voor “Leuk-

ste winkelstraat van Nederland!”. 
Hoewel ze in Heemstede bin-
nen de winkeliersvereniging nog 
niet het idee hebben dat ze zul-
len gaan winnen is het wel een 
mooie graadmeter en een doel 
om naartoe te groeien! Bijvoor-
beeld aankleding en planten-
bakken staan nog op het wen-
senlijstje om de winkelstraat van 
Heemstede gezelliger te maken.
Op de website www.nlstreets.
nl kunt u zelf een kijkje nemen 
en uw lokale winkelcentrum een 
steuntje in de rug geven. De 
Raadhuisstraat & Binnenweg 
zullen u dankbaar zijn in het eer-
ste jaar dat zij deelnemen. Daar-
naast is er de mogelijkheid om 
te kiezen voor de leukste winkel; 
uiteraard zijn er ook in Heemste-
de een paar kanshebbers bij!

Bennebroek - In de herfstva-Bennebroek - In de herfstva-Bennebroek van de NSO. Niet alleen de au- zien en gehoord, werd de KMAR 

Later word ik. . . . . . . .
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Stand

Heemstede 
(vanaf	26	oktober	t/m

1	november	2012)

Huwelijken:
Geen

Geboorten:
Fay	M.	Schoonhoven,	doch-
ter	 van	 P.	 Schoonhoven	 en	
J.	Douglas

Heemstede	 -	 Aan	 Herenweg	
103	 vinden	 we	 nog	 een	 restant	
van	 het	 ‘Rijkse	 Roomsche	 le-
ven’	in	Heemstede.	Hier	stonden	
vroeger	 naast	 elkaar	 de	 Jozef-
school,	daaraan	gebouwd	de	on-
derwijzerswoning	 en	 daarnaast	
het	 broederhuis	 van	 de	 broe-
ders	 van	 De	 la	 Salle,	 die	 velen	

Herenweg 103.

in	Heemstede	onderwijs	hebben	
gegeven.	
De	Jozefschool	werd	in	1979	ge-
sloopt.	Hij	was	toen	al	niet	meer	
in	 gebruik;	 er	 was	 een	 nieuwe	
school	gebouwd	aan	de	Van	der	
Waalslaan,	die	in	1993	bij	de	fusie	
met	 de	 Sint	 Antoniusschool	 De	
Ark	werd	genoemd.	Het	broeder-

Onbekend Heemstede
Herenweg 103

huis	verdween	in	1988.	Op	beide	
plaatsen	kwam	nieuwbouw.
Bij	de	sloop	van	de	Jozefschool	
werd	 de	 onderwijzerswoning	
losgezaagd	en	hersteld.	En	zo	is	
deze	nu	een	onbekend	moment,	
ingebouwd	 tussen	 nieuwbouw,	
een	overblijfsel	uit	het	verleden.	
Het	 ornament	 dat	 het	 dak	 van	
de	 Jozefschool	 sierde,	 de	 ‘hoed	
van	 Jozef’	 staat	 nu	 in	 de	 ach-
tertuin.	 In	de	voortuin	staat	een	
prachtige	 beukenboom	 en	 aan	
de	zijkant	van	de	woning	zit	een	
deur,	die	eens	toegang	gaf	tot	de	
speelplaats.	
In	 HeerlijkHeden	 (het	 kwartaal-
tijdschrift	 van	 de	 Historische	
Vereniging	 Heemstede-Ben-
nebroek)	 nummer	 151	 publi-
ceerden	 we	 recent	 een	 artikel	
over	de	panden,	die	hier	aan	de	
Herenweg	 stonden	 en	 inmid-
dels	 verdwenen	 zijn.	 U	 kunt	 dit	
nummer	 raadplegen	 via	 www.
hv-hb.nl.

Heemstede - Beide foto’s in de rubriek van 
deze week zijn van Arjen Verlaan en zijn 
gemaakt in de nacht van 1 op 2 oktober 
2011 toen spoor 1 is vernieuwd. Deze trein 
met bemensing doet haar werk ‘s nachts: 
ERS loc Class 66/18 (ERS=European Rail-
way Service) met steenslag wat op de an-
dere foto met donderend geraas vanaf de 
wagons wordt gedumpt en precies op de 
goede plek valt, op het doek en klaar om te 
worden aangevuld (later die nacht en ook 
overdag) met betonnen dwarsliggers en 
nieuwe rails en aanverwante werken.
Maar liefst 18 wagons stonden die nacht 
steenslag te lossen en hadden hun lading 
in de Amsterdamse Westhaven opgehaald.
Wagons WTR 57523 noemt men ook wel 
Fas...F, wat staat voor open stortwagon, de 

a in de afkorting voor: met draaistellen. De 
s in de afkorting = maximumsnelheid 100 
km/uur voor deze wagons. Kiepen van de 
vracht steenslag gebeurt door deze 4-as-
sige zijlosser aan beiden kanten (net wel-
ke zijde gewenst is), door middel van pers-
lucht en een pneumatische cilinder kan het 
kantelen en lossen.
Opvallend is het volle licht van de perron-
verlichting en zo ook de wachtruimtes...
goed benut om deze foto’s te maken.
Copyright foto’s Arjen Verlaan.

Het spoor van toen

Petrakerk
Heemstede	 -	 De	 dienst	 in	 de	
Petrakerk	 aan	 de	 Limburglaan	
begint	 zondag	11	november	 om	
10.00	 uur,	 voorgegaan	 door	 ds.	
J.	Dekker	uit	Enschede.	Er	is	kin-
deropvang	en	Bijbelklas	voor	kin-
deren	in	de	basisschoolleeftijd.	
	

Parochie 
OLV Hemelvaart
Heemstede	 -	 Zondag	 11	 no-
vember	 is	 er	 een	 stille	 mis	 om	
9.00	uur,	een	gezongen	mis	met	
meerstemmig	 Latijn	 om	 10.30	
uur	en	Lof	om	19.00	uur	in	de	Pa-
rochie	 OLV	 Hemelvaart,	 Valken-
burgplein	 20	 in	 Heemstede.	 Al-
le	vieringen	worden	voorgegaan	
door	pastoor	A.J.M.	Hendriks.

Rupsje 
Nooitgenoeg

Regio	 -	 Poppentheater	 Het	
@penstaartje	 is	een	rondrei-
zend	theater	met	een	gevari-
eerd	 aanbod	 van	 kinder-	 en	
gezinsvoorstellingen	 die	 zo-
wel	educatief,	muzikaal,	fees-
telijk,	 sfeervol	 als	 poëtisch	
zijn.	Op	 10	 en	 11	 november	
om	 11.00	 uur	 bij	 is	 dit	 pop-
pentheater	te	gast	bij	de	Zil-
veren	 Maan	 	 in	 de	 Aardap-
pelkelder	 op	 het	 Landgoed	
Elswout	 te	 Overveen	 met	 de	
voorstelling	 Rupsje	 Nooitge-
noeg.
Een	 voorstelling	 met	 liedjes	
en	 met	 een	 boodschap	 die	
niemand	 zal	 vergeten:	 Als	 je	
groeien	wilt,	moet	je	wel	goed	
eten!	Vanaf	3	jaar.	
Informatie	 en	 reserveren:	
023-5353782/06-22946290	of	
via	 	 	 www.poppentheaterde-
zilverenmaan.nl.
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Nieuwe nummer van 
Heerlijkheden is verschenen
Heemstede	-	Vorige	week	is	het	
nieuwe	nummer	van	HeerlijkHe-
den,	het	tijdschrift	van	de	Histo-
rische	 Vereniging	 Heemstede-
Bennebroek	verschenen.
Op	de	 voorzijde	 van	deze	Heer-
lijkHeden	154	het	gezin	van	Da-
vid	 Leeuw	 en	 Cornelia	 Hooft,	 in	
de	17de	eeuw	de	eigenaars	van	
de	buitenplaats	Leeuw	en	Hooft.	
In	 het	 openingsartikel	 komt	 u	
meer	te	weten	over	de	gewoon-
te	 om	 familieportretten	 te	 laten	
schilderen	en	over	wat	er	nu	nog	
over	is	van	de	voormalige	buiten-
plaats	 	 op	 de	 grens	 van	 Heem-
stede	 en	 Haarlem.	 Wie	 kent	 er	
niet	de	molen	zonder	wieken	op	
de	 Glip,	 de	 molen	 van	 Höcker?	
De	 voorloper	 werd	 gebouwd	 in	
1535.	 De	 interessante	 geschie-
denis	 vertelt	 onder	 meer	 over	
malen	op	de	wind,	op	stoom	en	
op	elektriciteit.	Alles	voorzien	van	
veel	 foto’s	 en	 bijzondere	 docu-
menten.	 Een	 stukje	 verder	 rich-
ting	zuiden	ligt	het	Bennebroek-
bos,	dat	van	oudsher	bij	het	Huis	
te	Bennebroek	hoorde.	De	eerste	
parkaanleg	 dateert	 uit	 het	 mid-
den	van	de	17de	eeuw	en	sinds-
dien	is	er	veel	gebeurd.	Toch	zijn	

in	het	bos	nog	sporen	van	vroe-
ger	 te	vinden.	 In	dit	nummer	de	
start	 van	 een	 korte	 serie	 over	
Bouwbureau	 J.E.	 Baalbergen	 en	
A.	Volkers,	dat	 in	de	 jaren	 twin-
tig	en	dertig	maar	liefst	178	wo-
ningen	in	Heemstede	bouwde	in	
een	 herkenbare	 stijl:	 rode	 bak-
steen,	een	pannendak,	een	erker	
en	veel	glas-in-lood.	Zij	bouwden	
ook	 de	 winkels	 aan	 de	 Jan	 van	
Goyenstraat:	 Sinterklaas	 op	 het	
dak	 staat	op	een	dak	 van	Baal-
bergen	 &	 Volkers.	 De	 firma	 Van	
Lent	heeft	in	Heemstede	een	his-
torie	van	bijna	100	jaar	automo-
bielbedrijven,	 maar	 begon	 ooit	
als	rijwielzaak.	We	mochten	put-
ten	uit	het	 rijke	 fotoarchief.	Ver-
der	 in	dit	nummer	een	KLM-pi-
onier,	 de	 bunkers	 net	 buiten	
Heemstede	 bij	 de	 Cruquius,	 het	
vervolg	van	de	serie	foto’s	uit	de	
jaren	twintig	en	dertig	en	actueel	
nieuws	op	het	gebied	van	karak-
terbehoud.	HeerlijkHeden	is	ver-
krijgbaar	 bij	 Boekhandel	 Blok-
ker,	 De	 Pijp,	 Bruna,	 Van	 Ostade	
en	 Mans	 (Zandvoortselaan)	 in	
Heemstede	en	bij	Bruna	in	Ben-
nebroek.	 Op	 www.hv-hb.nl	 kunt	
u	een	aantal	pagina’s	bekijken.

Het welvarende Amsterdamse koopmansgezin van David Leeuw en 
Cornelia Hooft, later bewoners van de buitenplaats Leeuw en Hooft 
in Heemstede. Abraham van den Tempel schilderde dit familieportret 
rond 1655.

Heemstede	 -	 De	 eigenaresse	
van	 Fireplace	 aan	 de	 Blekers-
vaartweg	 is	net	 terug	uit	Frank-
rijk	 waar	 weer	 leuke	 lampen,	
kannetjes	 en	 kruiken,	 een	 ou-
de	vaas	en	een	schattig	stoeltje	
van	 	 brocantemarkten	 gehaald	
zijn.	 De	 Bourgogne	 is	 nog	 een	
dankbare	 streek	 waar	 je	 spul-
len	voor	leuke	prijsjes	kunt	weg-
halen,	 tenminste,	 als	 je	 er	goed	
de	 weg	 weet.	 Oude	 haardpla-
ten,	 kandelaars,	 vuurbokken	
van	 gietijzer,	 kruiken.	 Firepla-
ce	 wisselt	 regelmatig	 de	 show-
modellen	in	de	sfeervolle	winkel	
waar	 stijlschouwen	en	moderne	
open	haarden	u	al	warm	maken.	
Nieuw	gemaakt	uit	zandsteen	en	
marmer,	geven	zij	vorm	aan	ver-
sies	 uit	 vervlogen	 tijden	 en	 aan	
een	vormgeving	van	deze	tijd.	
Om	hout	te	stoken,	gas	of	elek-
triciteit,	met	eigen	mensen	wordt	
uw	 warme	 plek	 in	 huis	 gereali-
seerd	op	nog	ambachtelijke	wij-
ze.	 Vakmanschap	 sinds	 1975.	

Met	 de	 aanpassingen	 voor	 het	
rookkanaal	 en	 met	 veilige	 ma-
terialen.	 Als	 uitgangspunt	 een	
sfeer	brengen	in	huis	die	u	graag	
koestert.	 Tussen	 de	 vele	 open-
haard	 modellen	 staat	 ook	 mooi	
goed	uit	Engeland,	waar	op	vei-
lingen	nog	koopjes	gehaald	wor-
den.	 Ook	 hier	 is	 het	 een	 sport	
om	de	 leukste	spullen	voor	Ne-
derland	 te	 vinden.	 Niet	 alles	 is	
zomaar	 geschikt	 voor	 het	 vaste	
land.	 Je	moet	wel	de	spelregels	
bij	 de	 veilingen	 kennen	 en	 we-
ten	waar	je	die	oude	tafel,	piano-
krukje,	stoel	of	 fauteuil	kan	vin-
den.	Het	 lukt	 bijna	 altijd	 en	het	
is	weer	spannend	als	die	spullen	
uitgeladen	worden.	Sfeer	vindt	u	
bij	 Fireplace,	 waar	 ze	 nog	 bou-
wen	 met	 een	 grote	 voorliefde	
voor	authentiek.	Loop	eens	bin-
nen	bij	Fireplace	aan	de	Blekers-
vaartweg	14,	u	vindt	er	altijd	iets	
leuks,	 spannends,	 unieks	 voor	
uw	huis.	
Ton van den Brink 

Sfeer bij Fireplace

Heemstede	-		De	koudere	en	
natte	 periode	 is	 weer	 aange-
broken.	 Veel	 mensen	 hebben	
last	 van	 verkoudheid	 of	 voe-
len	zich	grieperig.	Over	weer-
standverhogende	 producten	
is		veel	geschreven	en	bij	veel	
mensen	 ook	 bekend.	 Er	 zijn	
diverse	 producten	 die	 u	 kunt	
nemen	 om	 de	 weerstand	 in	
de	 koudere	 maanden	 te	 ver-
hogen	 of	 bij	 verkoudheid	 en	
griep	 de	 weerstand	 een	 extra	
‘boost’	 te	geven	om	er	sneller	
vanaf	te	komen.	Momenteel	is	
er	een	nieuw	product	dat	zich	
niet	richt	op	de	weerstandver-
hoging	 maar	 wat	 daadwerke-
lijk	preventief	werkt	tegen	het	
binnendringen	van	virussen.
Het	 product,	 Noviral	 Prevent	
Spray,	 is	 een	 neusspray	 op	
natuurlijke	 basis	 die	 een	 be-
schermlaag	aanbreng	tegen	in	
de	 lucht	aanwezige	 ziektekie-
men.	Het	product	is	gebaseerd	
op	 100%	 natuurlijke	 bestand-
delen.	 De	 actieve	 bestandde-
len	neutraliseren	de	ziektekie-

men.		Het	product	is	ideaal	te	
gebruiken	 als	 u	 op	 plaatsen	
komt	 waar	 veel	 ziektekiemen	
zich	 makkelijk	 verspreiden,	 te	
denken	valt	aan	openbaar	ver-
voer,	 scholen,	 kinderopvang,		
winkelcentra,	 etc.	 Zo	 kan	 het	
product	 incidenteel	 en	 regel-
matig	 gebruikt	 worden,	 hele-
maal	 afhankelijk	 van	 waar	 u	
zich	bevindt.
Het	product	 is	 klinisch	bewe-
zen	 en	 geregistreerd	 als	 me-
disch	 hulpmiddel.	 	 Het	 pro-
duct	is	verkrijgbaar	bij	uw	DA	
Drogisterij	 &	 Parfumerie	 van	
der	Schuit.	Zij	staan	ook	graag	
voor	u	klaar	voor	informatie	en	
advies.	 U	 vind	 de	 DA	 Drogist	
aan	de	Jan	van	Goyenstraat	13	
te	Heemstede.

Nog	 een	 kleine	 noot	 van	 de	
DA	Drogist:	door	de	grote	be-
langstelling	 voor	 het	 Chia-
zaad	waren	zij	vroegtijdig	door	
de	 voorraad	 heen.	 Inmiddels	
is	 het	 Chia-zaad	 weer	 volop	
leverbaar!

Bescherming tegen 
griep en verkoudheid

Dienst in 
Het Trefpunt

Bennebroek	-	Bij	de	protestan-
te	gemeente	Het	Trefpunt,	Ako-
nietenplein	 1,	 leidt	 zondag	 11	
november	 ds.	 P.I.C.	 Terpstra	 de	
dienst	om	10.00	uur.	Het	 is	 een	
gezamenlijke	 dienst	 met	 P.K.N.	
Heemstede,	 een	 Dienst	 van	
Schrift	en	Tafel.	Er	 is	Kom	in	de	
Kring	(0-9	jaar).

PKN Bennebroek 
en Heemstede

Bennebroek	-	Bij	de	Hervormde	
Gemeente	 Bennebroek	 aan	 de	
Binnenweg	67	is	ds.	W.M.	Schin-
kelshoek	 zondag	 11	 november	
om	 10.00	 uur	 de	 voorganger.	
Woensdag	7	november	gaat	ds.	
W.M.	 Schinkelshoek	 om	 19.30	
uur	voor	tijdens	Dankdag.

Bennebroek	 -	 Op	 woensdag	 7	
november,	19.00	uur	leidt	pastor	
Verhaegh	 de	 eucharistieviering	
bij	 de	 R.K.	 Parochie	 Sint-Jozef	
Bennebroek.	 Vrijdag	 09.00	 uur	
is	 er	 ook	 een	 eucharistiedienst	
met	 past.	 Verhaegh.	 Zaterdag	
aanstaande,	 om	19.00	uur,	 is	 er	
een	eucharistieviering,	met	past.	
Verhaegh	en	Nederlandse	liede-
ren.	Ook	zondag	kunt	u	naar	de	
eucharistiedienst	 met	 past.	 Ver-
haegh,	om	10.30	uur.	Het	Caeci-
liakoor	 verleent	 dan	 medewer-
king.	Woensdag	14	november	 is	
er	om	19.00	uur	weer	een	eucha-
ristiedienst,	met	past.	Verhaegh.

R.K. Parochie 
Sint Jozef

Heemstede	 -	 Op	 zaterdag	 10	
november	zal	er	van	12.00-16.00	
uur	 een	 doorlopende	 Kalligrafie	
demonstratie	 worden	 verzorgd	
bij	 de	 Roos	 vulpenspeciaalzaak	
in	 Heemstede.	 Ria	 Bijnsdorp	
deelt	 deze	 middag	 aan	 belang-
stellenden	 technieken	 en	 infor-
matie	over	de	kunst	van	schoon-
schrijven.	 Veel	 mensen	 vin-
den	 het	 schrijven	 met	 een	 vul-
pen	 al	 een	 belevenis	 maar	 zo-
dra	je	de	smaak	te	pakken	krijgt	
van	het	schrijven	met	een	stub-	
of	een	oblique	penpunt	dan	na-
dert	Kalligrafie	al	snel.	Een	eer-
ste	stap	kan	al	gezet	worden	met	
het	schrijven	van	de	mooie	col-
lectie	kerstkaarten	die	ook	weer	
verkrijgbaar	 is	bij	De	Roos.	Dan	
hoeft	het	niet	eens	met	de	echte	
Kalligrafie	pen	met	inkt	maar	het	
kan	 bijvoorbeeld	 ook	 met	 een	
handige	kalligrafie	 stift.	De	 ver-
schillende	stijlen,	 letters	en	ma-
terialen	zullen	u	verrassen	even-
als	de	scherpe	aanbiedingen	van	
onder	 meer	 Sheaffer,	 Visconti,	
Lamy,	Rotring	en	Bruynzeel.

Vrijwilligersprijs 2012 én feest
Heemstede	-	Gemeente	Heem-
stede	 geeft	 elk	 jaar	 een	 feest	
voor	 vrijwilligers	 als	 blijk	 van	
waardering	 	voor	hun	enthousi-
asme	en	inzet.	Dit	jaar	is	dat	voor	
de	10e	keer!
Tijdens	het	feest,	dat	op	woens-
dag	 21	 november	 bij	 Casca	 de	
Luifel	 wordt	 gehouden,	 zal	 de	
Vrijwilligersprijs	2012	van	de	ge-
meente	 Heemstede	 worden	 uit-
gereikt.	Het	thema	van	dit	jaar	is	
Vrijwilligerswerk	in	beeld.
Het	 Steunpunt	 Vrijwilligerswerk,	
een	 initiatief	 van	 de	 gemeente	
Heemstede,	 nodigt	 vrijwilligers,	
verenigingen	 én	 clubs	 en	 orga-

nisaties	die	met	vrijwilligers	wer-
ken	 van	harte	uit	 om	van	19.30	
uur	tot	23.30	uur	hierbij	aanwe-
zig	 te	 zijn	 en	op	 feestelijke	wij-
ze	stil	te	staan	bij	al	het	vrijwilli-
gerswerk	dat	in	en	om	Heemste-
de	wordt	verricht.	
Als	vrijwilliger	bent,	meldt	u	dan	
–	liefst	via	uw	organisatie	–	
aan	voor	het	feest.	Dit	kan	via	de	
mail:	jvanduin@casca.nl.
U	kunt	nog	stemmen	op	de	 fo-
to	met	thema	Vrijwilligerswerk	in	
Beeld	 2012	 	 tot	 en	 met	 zondag	
11	 november	 via:	 	 www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl/home/
Prijs2012.
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Heemstede	-	Bij	de	opening	van	
de	Vintage	Store	aan	de	Cruqui-
usweg	in	Heemstede	werd	al	ge-
sproken	over	het	houden	van	en-
kele	veilingen	per	 jaar	voor	een	
goed	doel.	De	Vintagewinkel	met	
1800	 vierkante	 meter	 boeken,	
kleding,	huisraad,	meubelen,	die	
een	tweede	leven	makkelijk	aan	
kunnen	 voor	 weinig	 geld,	 heeft	
sinds	 de	 opening	 in	 september	
al	 een	 overweldigende	 belang-
stelling	 van	 Heemstede	 en	 om-
streken	gehad.	Ook	scholen	we-
ten	inmiddels	dit	bijzondere	wa-
renhuis	 te	vinden	en	houden	er	
workshops.	Zaterdag	10	novem-
ber,	vanaf	14	uur,		houdt	de	Vin-
tage	 winkel	 een	 veiling	 van	 di-
verse	 leuke	 spullen.	 Spelregels	

zijn:	onder	10	euro	met	50	cent	
omhoog,	boven	de	10	euro	met	
een	hele	euro	en	boven	de	100	
euro	met	5	euro.	
Er	 zijn	dertig	artikelen	door	be-
drijfsleider	Mark	Compier	uitge-
zocht.	 Hij	 nodigt	 Heemstede	 uit	
hier	royaal	op	te	bieden,	want	de	
opbrengst	 gaat	 naar	 hun	 goe-
de	doel,	Edukans.	In	de	tien	jaar	
van	haar	bestaan,	hielp	Edukans	
850.000	 kinderen	 naar	 school.	
150.000	 jongeren	 leerden	 een	
vak,	 17.000	 docenten	 zijn	 opge-
leid	en	10.500	ouders	werden	bij	
school	 betrokken.	 900.000	 kin-
deren	en	jongeren	in	Nederland	
weten	niet	dat	niet	ieder	kind	op	
deze	 wereld	 naar	 school	 kan!	
In	 2003	 gingen	 43	 Nederland-

se	 pabostudenten	 naar	 Afrika	
om	te	kijken	hoe	basisonderwijs	
er	daar	uitzag.	Dit	 jaar	gaat	het	
duizendste	lid	mee!	Donderdag-
middag	 hield	 het	 Nationale	 be-
stuur	 van	 Edukans	 haar	 verga-
dering	in	de	Vintagestore.	Na	af-
loop	 hielpen	 alle	 bestuursleden	
mee	om	achter	de	schermen	een	
wagen	te	lossen	en	mee	te	hel-
pen	om	artikelen	klaar	te	maken	
voor	de	winkel.	Zij	steken	graag	
de	handen	uit	de	mouwen.	Nog	
nooit	gehoord	van	Edukans?	Een	
mooie	reden	om	de	Vintagestore	
aan	 de	 Cruquiusweg	 te	 bezoe-
ken	bij	die	bijzondere	veiling	op	
zaterdag	10	november	om	14.00	
uur.		
Ton van den Brink 

Veiling in Vintage Store op zaterdagmiddag

Vriendschap op de Willinkschool
Bennebroek	 -	 Wanneer	 je	 het	
karakteristieke	 schoolgebouw	
van	 de	 Willinkschool	 aan	 de	
Rijksstraatweg	 in	 Bennebroek	
betreedt	 valt	 het	 meteen	 op:	
hier	is	hard	gewerkt.	De	renova-
tie	van	de	afgelopen	zomer	heeft	
het	 gebouw	 weer	 glans	 gege-
ven.	Werp	je	een	nog	iets	nauw-
keuriger	blik	dan	valt	er	meer	te	
zien:	 hier	 is	 niet	 gewoon	 hard	
gewerkt,	 hier	 is	 hard	 samenge-
werkt.	 In	 de	 centrale	 hal	 knalt	
een	kleurig	schilderwerk	je	tege-
moet.	Dat	kan	toch	niet	door	één	
persoon	gemaakt	zijn?	
Onder	 leiding	 van	 kunstenares	
Christie	 de	 Keijzer	 zijn	 leerlin-
gen,	ouders	en	personeel	samen	
aan	het	werk	 	 aan	een	prachti-
ge	wandschildering.	Dat	dat	sa-
men	 moet	 gebeuren	 is	 essenti-
eel:	 thema	 van	 het	 kunstwerk	
is	 namelijk	 “vriendschap”,	 en	
vriendschap	 beleef	 je	 nou	 een-
maal	niet	alleen.	De	start	van	het	
kunstproject	was	 een	presenta-
tie	van	het	thema	“vriendschap”	
voor	 alle	 leerlingen	 in	 de	 aula.	
Ook	werd	uitgelegd	hoe	we	sa-
men	dit	kunstwerk	tot	stand	zou-
den	gaan	brengen.	De	kinderen	
uit	de	groepen	1	t/m	4	waren	de	
tekenkunstenaars.	 Zij	 maakten	

de	tekeningen	die	Christie	heeft	
verwerkt	in	een	levensgrote	col-
lage.	 Deze	 grote	 tekening	 is	 op	
de	wand	gezet	en	wordt	momen-
teel	ingekleurd	door	de	schilder-
kunstenaars:	de	kinderen	uit	de	
groepen	5	t/m	8.	Zij	leerden	on-
dertussen	 van	 Christie	 van	 al-
les	over	techniek	(kwastgebruik,	
verfgebruik)	 en	 kleurgebruik.	
Ouders	 en	 leerkrachten	 helpen		
ook	bij	het	schilderen,	waardoor	

het	nog	meer	een	project	wordt	
van	 de	 hele	 school.	 De	 geza-
menlijk	 gevoelde	 inspiratie	 re-
sulteert	 in	een	prachtige	wand-
schildering,	waaraan	je	kan	zien	
wat	voor	plek	de	Willinkschool	is.	
Op	 donderdag	 15	 november	
wordt	 het	 kunstwerk	 onthuld	
en	 de	 ‘nieuwe’	 school	 officieel	
geopend.	 	 Voor	 meer	 informa-
tie	 over	 wandschilderprojecten:	
www.	christiesschilderingen.nl.

Er zijn veel momenten in het 
leven dat we afscheid moeten 
nemen en loslaten. Dat gaat 
de een gemakkelijker af dan 
de ander. 
De dood brengt onvermijde-
lijk afscheid nemen en los-
laten met zich mee. Op zo’n 
moment merken we dat dit 
misschien wel de moeilijkste 
opdracht in het leven is.
Als de dood onaangekon-
digd komt moet het proces 
van loslaten abrupt begin-
nen. Rationeel besef je dat 
je naaste is overleden, maar 
emotioneel is het heel onwe-
zenlijk. Je hebt het gevoel dat 
die persoon ieder moment de 
ogen open kan doen, of de 
deur binnen komt. 
Je hebt een hoofd vol vragen, 
veel gevoelens die je uit ba-
lans halen en confronteren 
met jezelf en met gevoelens 
die je nog niet kende. Je lijkt 
eerst alle controle even te 
verliezen om dan terug dich-
ter bij jezelf te komen.
Maar ook als de dood ver-
wacht komt, is het moment 
waarop de laatste adem 
uitgeblazen wordt toch een 
schok.

Wat is loslaten?
Is dat vergeten? Nee, dat ze-
ker niet. Toon Hermans zegt 
het als volgt: Afscheid nemen 
is met zachte vingers wat 
voorbij is dichtdoen en ver-
pakken in de goede herinne-
ring. Is verwijlen bij een brok 
leven en stilstaan op de pie-
ken van vreugde en verdriet.
In de dagen tussen overlij-
den en uitvaart vindt dit pro-

ces van afscheid nemen en 
loslaten intensief plaats. Als 
iemand thuis opgebaard is 
zie je letterlijk het lichamelijk 
proces van loslaten. “Ik voel 
dat de ziel nu echt uit zijn 
lichaam is”, horen wij regel-
matig mensen zeggen. Dit te 
zien en te voelen helpt om los 
te laten. 
De avond voorafgaand aan 
de uitvaart sluiten we meest-
al samen met de familie de 
kist. Nabestaanden ervaren 
dat vaak als moment dat ze 
er ook aan toe zijn, ze zijn er 
in de loop van de dagen naar 
toe gegroeid, hebben los 
kunnen laten.

Na de uitvaart zal het loslaten 
en afscheid nemen nog een 
tijd doorgaan. Gewoontes die 
je had zijn niet meer nodig, 
vanzelfsprekendheden vallen 
weg. Iemand zit ook gewoon 
nog in je systeem. Tijdens je 
vakantie vlak na de uitvaart 
denk je: ”Oh ja, even naar pa 
bellen.” Maar je beseft ook 
direct dat dat niet meer kan.

Afscheid nemen is met dank-
bare handen weemoedig 
meedragen alles wat waard 
is om niet te vergeten, Toon 
Hermans.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Afscheid en loslaten

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

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

Buiten
Soms	sta	je	plots	bij	iemand	buiten
Niet	naast	zijn	voortuin	op	de	stoep
Maar	voelbaar	geestelijk	erbuiten

En	daarvoor	helpt	geen	hulpgeroep.

Mijn liefde
Na	die	eerste	kus
Die	eerste	zoen

Die	tweede	zoen	Wat	zijn	we	toen
Voor	‘t	eerst	gaan	doen?

Koffiedrinken	in	‘t	plantsoen
In	‘t	zéér	bekende	Gronings	Pavillioen.

Jack Voermans, uit de bundel ‘Rijmsels IX’
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Lucas Primeurs 90 jaar 
in groenten en fruit
Heemstede	 -	 Negentig	 jaar	
geleden	 begon	 opa	 Joop	 een	
groentewinkel	in	de	Ursulastraat		
in	Haarlem.	Na	10	jaar	verhuisde	
hij	 met	 de	 zaak	 naar	 het	 Nieu-
we	Kerksplein	in	Haarlem.	Daar-
naast	 had	 hij	 nog	 een	 ventwijk	
met	 paard	 en	 wagen	 in	 Heem-
stede.	 In	 1972	 nam	 vader	 Ben	
Lucas	de	zaak	over,	die	hij	op	dat	
plein	 in	Haarlem	 tot	1994	hield.	
Rob	Lucas,	al	vanaf	1982	werk-
zaam	in	de	groente-	en	fruithan-
del,	 zag	 dit	 mooie	 vak	 ook	 wel	
zitten	 en	 begon	 in	 1993	 samen	
met	zijn	vrouw	Annemieke	Lucas	
Primeurs	 in	 de	 Jan	 van	 Goyen-
straat	 in	Heemstede.	Vader	Ben	
werkt	nog	steeds	met	veel	pas-
sie	en	plezier	op	76-jarige	leeftijd	
mee	in	het	bedrijf	in	Heemstede.	
Nu,	 90	 jaar	 later,	 is	 er	 wel	 wat	
veranderd.	 Zo	 werd	 er	 vroeger	
een	struik	andijvie	verkocht	aan	
de	klant	en	mee	gegeven	in	een	
oude	krant,	nu	is	het	vooral	ge-
sneden	andijvie	of	kant-en-klaar	
als	 stamppot	 met	 een	 spekje.	
Een	 moderne	 winkel	 met	 een	
grote	werkruimte	om	alle	groen-

ten	 en	 specialiteiten	 in	 groen-
ten	 en	 fruit	 hygiënisch	 te	 ver-
werken.	De	derde	generatie	die	
met	passie	werkt	aan	 tevreden-
heid	bij	de	klanten.	Rob	kan	nog	
lachen	 als	 hij	 vertelt	 hoe	 hij	 bij	
een	klant	misschien	wel	het	hu-
welijk	redde.	

De	boze	mevrouw	komt	verhaal	
halen	 over	 slechte	 asperges.	
Niet	te	eten	volgens	meneer,	die	
was	nu	razend,	tot	Rob	erachter	
kwam	dat	mevrouw	de	asperges	
met	schillen	had	gekookt	en	ge-
serveerd	 als	 super	 verse	 asper-
ges	die	gisteren	nog	stonden	te	
groeien.	 Hij	 heeft	 de	 mevrouw	
maar	 een	 pak	 nieuwe	 asperges	
meegegeven	met	een	duidelijke	
gebruiksaanwijzing.	 Dat	 zoiets	
met	 raapstelen	 ook	 gebeuren	
kon?	 Jawel,	 een	 mevrouw	 had	
de	stelen	gekookt	en	het	lekkere	
blad	weggegooid.	Of	hier	het	hu-
welijk	stand	hield	is	onbekend.	
Of	er	een	vierde	generatie	Lucas	
groenteman/vrouw	 komt	 weten	
ze	 nog	 niet.	 Maar	 voorlopig	 is	
het	nog	niet	zover	want	Rob	en	

Annemiek	gaan	nog	steeds	met	
veel	 passie	 en	 plezier	 door	 met	
de	verkoop	van	al	deze	heerlijk-
heden.	Van	7	 tot	en	met	14	no-
vember	vieren	ze	dit	met	diverse	
aanbiedingen.	 Als	 primeur	 een	
goed	gevulde	groenten-	en	fruit-
tas,	inclusief	gerechten,	voor	ne-
gentig	dubbeltjes.	Onvergetelijke	
groenten	die	negentig	jaar	gele-
den	 heel	 gewoon	 waren,	 krij-
gen	 alle	 aandacht.	 Gele	 lobbi-
ge	peen,	chioggia	biet,	koolraap,	
oerbiet	 en	 Bloemendaalse	 ge-
le	kool.	Lucas	Primeurs	geeft	er	
ook	recepten	bij.	

Koopmansgeluk	voor	Lucas	Pri-
meurs?	Laat	nou	net	in	die	week	
het	 boek	 “Recht	 voor	 z`n	 raap”	
uitkomen.	Geschreven	door	An-
nette	 van	 Ruitenberg	 met	 na-
tuurfotograaf	 Ruth	 de	 Ruwe	 en	
Han	 de	 Kroon,	 de	 groenteman,	
gespecialiseerd	in		`onvergetelij-
ke	 `groenten.	Ze	wisten	vroeger	
ook	 wat	 lekker	 was!	 Lucas	 Pri-
meurs	in	de	Jan	van	Goyenstraat,	
negentig	jaar	jong	en	bij	de	tijd!	
Ton van den Brink

Sanz behaalt plek in 
top van Nederland!

Heemstede	-	Tot	grote	vreugde	van	het	team	van	Sanz,	heeft	
de	brasserie	uit	de	Jan	van	Goyenstraat	nu	het	vierde	jaar	op	rij	
een	vermelding	gekregen	in	de	Gault	Millaugids.	De	gids	waar-
in	alleen	de	beste	300	restaurants	van	Nederland	het	vermel-
den	waard	zijn!	Deze	vermelding	bleef	niet	onopgemerkt,	waar-
door	Sanz	ook	een	plaatsje	 als	nieuwkomer	 in	de	 restaurant-
gids	 ‘Lekker	2013’	kreeg.	De	gids	schreef	o.a.	over	Sanz:	“Wat 
is dit een leuke tent!”, “Dagverse, pure en met passie bereide ge-
rechten” en “Wij  begrijpen nu waarom het hier zo druk is” tot 
“Geweldige prijs-kwaliteit verhouding”. 		Dit	betekent	dat	Sanz	tot	
de	toprestaurant	van	Nederland	hoort!	“Wij	zijn	enorm	trots	dat	
wij	met	het	voltallige	Sanz-team	deze	ereplekken	behaald	heb-
ben.	 	Echter,	u	als	gast	blijft	voor	ons	toch	het	allerbelangrijk-
ste	en	wij	waarderen	het	dan	ook	zeer	dat	u	ons	telkens	weer	
blijft	 bezoeken.	Uiteraard	 zullen	 wij	 ons	 best	 blijven	 doen	 on-
ze	naam	en	plek	in	de	top	waar	te	blijven	maken…”,	aldus	Ruud	
Blom	van	Sanz.		

Sinterklaas en Kerst 
Sanz	heeft	ervoor	gekozen	om	1e	en	2e	kerstdag	bij	te	komen	
van	een	geweldig	jaar.	Tevens	zal	het	afhalen	van	het	Sanz-Take-
Away	menu	niet	mogelijk	zijn	dit	jaar.		Uiteraard	bent	u	verder	
dagelijks	van	harte	welkom	bij	Sanz	om	u	te	laten	verrassen	met	
de	bekroonde	gerechten	in	het	6-gangen	verrassingsmenu	voor	
nog	steeds	slechts	29,50	euro	p.p.		

Cadeau 
Zoekt	u	nog	een	orgineel	en	lekker	cadeau	voor	Sint	of	onder	de	
kerstboom?	Denk	eens	aan	een	dinerbon!	U	geeft	al	een	Sanz	
cadeaubon	met	een	compleet	6-gangen	verrassingsdiner	inclu-
sief	drankjes	voor	47,50	euro	p.p.	cadeau!		Wilt	u	zelf	de	recen-
sies	over	Sanz	 lezen	 in	de	Gault	Millau	en/of	de	Lekker?	Kom	
dan	gerust	eens	langs	dan	kunt	u	in	het	restaurant	een	exem-
plaar	inkijken.
Brasserie	 Sanz,	Jan	 van	 Goyenstraat	 31,	2102	 CA	 Heemste-
de,	023-5291892,	www.sanz.nl.

Sportontbijt groot succes
Heemstede - Woensdag 31 
oktober hoefde groep 6 van 
basisschool de Ark niet naar 
school. Met nóg vier Heem-
steedse ‘groep zessers’ wer-
den ze rond half negen ont-
vangen in het restaurant van 
Sportcomplex Groenendaal, 
waar een heerlijk, gezond 
ontbijt klaarstond.

Na	 een	 kort	 woordje	 van	 Tim	
Vreeburg,	de	coördinator	van	het	
Sportontbijt,	sportwethouder	Jur	
Botter	èn	een	heuse	bakker	met	
hoge	 muts	 (namens	 van	 Ves-

sem	 &	 Le	 Patichou)	 konden	 de	
kinderen	zich	te	goed	doen	aan	
bolletjes	 kaas,	 worst,	 hagelslag	
of	 jam.	 Ook	 waren	 er	 heerlijke	
krentenbollen	en	als	drinken	een	
bekertje	melk	of	water.

Na	 het	 ontbijt	 kregen	 ze	 een	
kleedkamer	toegewezen	en	rond	
half	 10	kon	de	warming	up	be-
ginnen.	Vervolgens	waren	er	vijf	
sportactiviteiten	 van	 25	 minu-
ten,	begeleid	door	ervaren	sport-
docenten.	De	kinderen	maakten	
kennis	met	karate,	basketbal,	ju-
do,	tafeltennis	en	dans	en	deden	

allemaal	enthousiast	mee.	Intus-
sen	 liep	 Mjammie,	 een	 wande-
lende	 boterham,	 rond.	 Elk	 kind	
mocht	met	Mjammie	op	de	foto!	

Om	 11.50	 uur	 was	 de	 afsluiting	
in	 de	 sporthal	 en	 bij	 het	 verla-
ten	 van	 het	 sportcomplex	 deel-
de	de	bakker	papieren	tasjes	uit	
met	onder	andere	een	zonneklep	
en	een	button.	De	kinderen	gin-
gen	 ietwat	 moe,	 maar	 voldaan	
rond	12	uur	huiswaarts.	Het	was	
een	zeer	geslaagde,	sportieve	en	
goed	 georganiseerde	 ochtend	
geweest.
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Training bij Instituut voor 
Fysiotherapie levert resultaat op
Heemstede	 -	 Zondag	 28	 ok-
tober	 vond	de	Heemstede	Loop	
plaats	 in	 en	 rondom	 het	 Groe-
nendaalse	 bos.	 Deze	 wedstrijd	
werd	gehouden	onder	prachtige	
omstandigheden.	 Het	 Instituut	
voor	 Fysiotherapie	 Heemste-
de	deed	ook	mee	met	een	aan-
tal	lopers,	die	in	mei	en	septem-
ber	 met	 de	 training	 waren	 be-
gonnen.	Geen	van	hen	had	eer-
der	een	wedstrijd	gelopen	en	er	
werd	 gestart	 op	 de	 5	 en	 10	 ki-
lometer.	 Sommigen	 waren	 ge-

spannen	 en	 zenuwachtig	 of	 ze	
het	 zouden	 redden.	 Het	 doel	
was	 om	 zonder	 te	 wandelen	 5	
kilometer	 te	 kunnen	 afleggen.	
Met	een	zonnetje	erbij	klonk	om	
12:00	 uur	 het	 startschot	 en	 ie-
dereen	begon	meteen	zijn	eigen	
tempo	 te	 lopen.	 De	 route	 door	
het	bos	was	voor	de	hardlopers	
bekend	 terrein	 aangezien	 daar	
elke	dinsdag	getraind	wordt.	Ie-
dereen	heeft	de	5	kilometer	vol-
bracht	 zonder	 te	 wandelen.	 Dit	
is	 zeker	 knap	 te	 noemen,	 aan-

gezien	 sommigen	 pas	 2	 maan-
den	hardlopen.	Het	Instituut	voor	
Fysiotherapie	 is	daarom	ook	ui-
terst	trots	op	de	lopers.	Komen-
de	winter	gaat	het	Instituut	weer	
een	 groep	 starten	 in	 de	 och-
tend	 en	 volgend	 voorjaar	 komt	
er	weer	 een	beginnersgroep	op	
de	 dinsdagmiddag.	 Het	 doel	 is	
om	op	een	verantwoorde	manier	
te	leren	hardlopen.	Vragen	en/of	
aanmelden	kan	altijd	bij	het	 In-
stituut	voor	Fysiotherapie	Heem-
stede,	telefoon	023-5281906.

Heemstede	-	Wegens	het	enor-
me	 succes	 in	 2011	 organiseert	
initiatiefnemer	 Tuday	 Sports	 &	
Leisure	de	tweede	editie	van	de	
wintersportbeurs	 Snow&Ice	 op	
25	november	van	10.00	tot	17.00	
uur	 in	en	om	de	showroom	van	
Martin	Schilder,	Cruquiusweg	37	
in	Heemstede.	
Snow&Ice	 biedt	 de	 bezoeker	
reisinformatie,	 	 ski-	 &	 snow-
boardlesinformatie,	 vervoer	 &	
veiligheid,	 	skionderhoud	&	ser-
vice,	 verkoop	 van	 hardware	 zo-
als	skisets,	snowboards,	schaat-
sen,	 kleding,	 bescherming	 	 en	
accessoires,	 en	 is	 er	 de	 twee-
dehands	 wintersportbeurs	 voor	
skikleding,	hardware	en	schaat-
sen.	 	 Tevens	 zullen	 er	 winter-
se	 versnaperingen	 verkrijgbaar	
zijn	en	is	er	voor	de	kinderen	een	
springkussen.		
Martin	Schilder	en	Otototaal	ver-
zorgen	 allerlei	 	 informatie	 om-
trent	het	vervoer	in	de	winter	met	
de	auto.	Hierbij	tips	en	adviezen	
over	 winterbanden,	 sneeuw-
kettingen,	 dakkoffers	 en	de	au-
to	 winterklaar	 maken.	 	 Skicen-
trum	 Hoofddorp	 voorziet	 u	 van	
allerlei	 les-informatie	 en	 Ar-
ke	 is	 aanwezig	 met	 reisinfor-

matie	 over	 diverse	 skibestem-
mingen.	 	 Tuday	 Sports	 &	 leisu-
re	uit	Heemstede	vertegenwoor-
digt	een	aantal	bekende	winter-
sportmerken	met	 ski-	 en	 snow-
boardsets,	 skischoenen	 ,	 be-
scherming,	 kleding,	 accessoires	
en	er	is	een	Outlet	met	kortingen	
tot	 wel	 70	 procent	 op	 helmen,	
handschoenen,	 sokken,	 	 brillen	
en	goggles.	 	Vooral	 voor	kinde-
ren	 zijn	 er	 interessante	 aanbie-
ding	 in	 skisets	 en	 meegroeien-
de	kinderskischoenen.	Ook	heeft	
Tuday	 Sports	 &	 Leisure	 een	 in-
teressante	 ski-aanbieding	 in	
tweedehands	skisets.	Bij	skiser-
vice	 Johan	 van	 Son	 kunt	 u	 di-
rect	uw	ski’s	of	snowboard	ach-
terlaten	voor	onderhoud	en	ser-
vice.	De	skiwinkel	Hillegom	komt	
met	 een	 breed	 aanbod	 schoei-
sel,	 bescherming,	 kleding.	 Ski-	
en	 	 snowboard	 schoenen,	 voor	
elke	 voet	 een	 passend	 model.		
Daarnaast	nog	sportcams,	diver-
se	merken	skikleding	en	acces-
soires.

Ruilbeurs
Heeft	 u	 tweede	 hands	 winter-
sport	artikelen	en/of	A	merk	ski-
kleding,	 en	 wilt	 u	 deze	 te	 koop	

aanbieden?	 Op	 donderdag	 	 15	
en	22	november,		vrijdag		16	en	
23	november	en	zaterdag		17	en	
24	november	 	 kunt	u	 van	10.00	
tot	 17.00	uur	uw	goederen	 inle-
veren	bij	Tuday	Sports	&	Leisure.
Innamelocatie	 Industrieweg	 4	 A		
in	Heemstede.	Bij	inlevering	ont-
vangt	u	een	bewijs	van	inlevering	
en	de	spelregels.	U	kunt	de	vol-
gende	 goederen	 inleveren:	 car-
veski’s	 +	 stokken,	 snowboards,	
funski’s	 +	 bijbehorende	 schoe-
nen;	 schaatsen,	 skihelmen	 en	
winter-/skikleding;	 sneewkettin-
gen	en	dakkoffers.	De	artikelen	
dienen	netjes,	schoon	en	zonder	
defecten	te	zijn.	 	De	organisatie	
behoudt	zich	het	recht	om	spul-
len	te	weigeren.	Tijdens	de	beurs	
staan	uw	spullen	voor	eigen	risi-
co.	Niet	verkochte	en	afgehaalde	
kleding	worden	geschonken	aan	
een	goed	doel.

Kom	alvast	in	winterse	sferen	tij-
dens	 Snow&Ice	 2012,	 doe	 uw	
voordeel	 op	 zondag	 25	 novem-
ber	aan	de	Cruiuquiusweg	37	te	
Heemstede.	Er	is	voldoende	gra-
tis	parkeergelegenheid!	Kijk	voor	
meer	 informatie	 op	 de	 website	
www.snowandice.nl.

Snow&Ice 2012
Grote wintersportbeurs in Heemstede

Bennebroek	 -	 Op	 9	 en	 10	 no-
vember	zet	Route	26	de	vrouwen	
in	 de	 spotlights!!!	 Waarom	 dit	
thema?	 Eigenaresse	 Petra	 legt	
uit	 dat	 kleding	kopen	een	 feest	
moet	zijn,	want	elke	vrouw	wil	er	
leuk	uitzien	met	betaalbare	kle-
ding.	En	hoe	 leuk	 is	het	om	dat	
onder	het	genot	van	een	drankje	
en	een	hapje	te	doen.	Nou	wordt	
dit	altijd	al	gedaan	bij	Route	26,	
maar	deze	2	dagen	willen	Petra	
en	 Anja	 er	 een	 extra	 feestelijk	
tintje	aan	geven.
Route	26	heeft	1	april	2011	haar	
deuren	geopend	aan	de	Benne-
broekerlaan	 47	 in	 Bennebroek.	
Daar	zijn	Petra	en	Anja	ook	be-
gonnen	 om	 avonden	 te	 orga-
niseren	 met	 groepjes	 vriendin-
nen.	 Onder	 het	 genot	 van	 een	
drankje	 wordt	 alles	 geshowd	
en	 aangetrokken,	 daarna	 kun-

nen	de	 vriendinnen	gaan	 shop-
pen.	 In	 het	 voorjaar	 van	 2012	
deed	 zich	 de	 mogelijkheid	 voor	
om	de	ruimte	naast	Route	26	er-
bij	 te	huren.	Petra	 legt	uit:	 “Dat	
was	 best	 een	 moeilijke	 beslis-
sing,	 want	 het	 is	 een	 onzekere	
tijd	zoals	voor	alle	ondernemers.	
Maar	 na	 wikken	 en	 wegen	 heb	
ik	 toch	 de	 knoop	 doorgehakt.	
Achteraf	zijn	we	er	ook	heel	erg	
blij	mee.	De	ruimte	die	we	erbij	
hebben	 gekregen	 is	 enorm,	 ze-
ker	 voor	 de	 activiteiten	 die	 wij	
organiseren.	 Zoals	 workshops	
met	kleding	die	dames	nog	niet	
weg	 willen	 doen,	 maar	 die	 ze	
ook	niet	meer	kunnen	combine-
ren	met	hun	garderobe,	wij	ge-
ven	 dan	 adviezen.	 Het	 leuke	 is	
dat	 er	 vaak	 maar	 weinig	 nodig	
is	 om	het	 toch	 te	 kunnen	com-
bineren	 met	 onze	 nieuwe	 kle-

ding.	Wat	wij	ook	merken	is	dat	
er	steeds	meer	mannen	mee	ko-
men	om	gezellig	te	shoppen	met	
hun	vrouw.	Die	drinken	dan	een	
kopje	koffie	in	onze	koffiecorner.	
Naast	de	winkel	 voeren	wij	ook	
een	 webwinkel	 www.route26.
nl	 die	 druk	 bezocht	 wordt,	 ze-
ker	door	de	dames	uit	de	omge-
ving.	Om	te	kijken	wat	er	nieuw	
binnen	 gekomen	 is,	 of	 iets	 wat	
ze	achteraf	toch	wel	willen	aan-
kopen	 en	 dat	 te	 laten	 weghan-
gen,	 of	 om	 het	 in	 de	 winkel	 op	
te	halen.	Op	laten	sturen	kan	na-
tuurlijk	 ook,	 wij	 verzenden	 gra-
tis	door	heel	Nederland.	Mensen	
die	zich	hebben	aangemeld	voor	
onze	nieuwsbrief	krijgen	ook	als	
eerste	 informatie	 over	 aanbie-
dingen,	 activiteiten	 en	 uitver-
koopavonden	die	wij	elk	seizoen	
organiseren.	

De	merken	die	worden	gevoerd	
zijn;	 Geisha,	 Ya	 Ya,	 Tramonta-
na,	Esqualo,	Romano,	Demm	en	
Lebig.

Route26,	 Bennebroekerlaan	
47-49	 in	 Bennebroek,	 tel.	 023-
7520026/06-19291556,	 www.
route26.nl.

Vrouwen in de spotlights bij Route 26

A-minute-to-win-it
Heemstede	-	Op	vrijdag	16	no-
vember	 gaan	 de	 deelnemers	
van	‘t	Is	weer	Vrijdag	(11	t/m	14	
jaar)	het	van	TV	bekende	spel	A-	
minute-to-win-it	 spelen.	 Bin-
nen	een	minuut	moet	 je	 allerlei	
behendigheidsspelletjes	 doen…	
kun	jij	winnen?	 ‘T=Weer	Vrijdag	
is	altijd	in	de	jongerenruimte	van	
Plexat	bij	Casca	in	de	Luifel,	He-
renweg	96,	Heemstede	van	20.00	
tot	22.00	uur.	Entree:	2	euro.	

Oudere man 
botst tegen auto
Heemstede	 -	 Een	 oudere	 man	
is	 zaterdagochtend	 met	 zijn	 45	
kilometer-wagentje	 tegen	 een	
auto	voor	het	verkeerslicht	gere-
den.	De	man	had	vermoedelijk	te	
laat	opgemerkt	dat	het	verkeers-
licht	 op	 de	 Heemsteedse	 Dreef	
ter	 hoogte	 van	 het	 Wipperplein	
op	 rood	 stond	 en	 botste	 tegen	
een	wachtende	auto.
Het	 wagentje	 van	 de	 man	 liep	
bij	het	ongeval	forse	schade	op.	
De	 personenwagen	 hield	 aan	
het	ongeval	een	kapotte	bumper	
over.	Bij	het	ongeval	raakte	nie-
mand	 gewond	 en	 bleef	 het	 be-
perkt	tot	materiële	schade.	Poli-
tieagenten	hebben	de	gegevens	
van	 beide	 partijen	 opgenomen	
en	de	wagen	van	de	oude	man	
is	 door	 een	 reparatiebedrijf	 op-
gehaald.	
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Schoolontbijt Vondelschool 
met nieuwe directeur
Aerdenhout	 -	 In	 het	 hele	 land	
werd	 woensdag	 door	 kinde-
ren	op	school	ontbeten.	Hier	en	
daar	 schoven	 prinsessen,	 ka-
merleden	en	burgemeesters	aan	
de	 kleine	 tafels	 om	 een	 goed	
ontbijt	 te	 nemen.	 In	 de	 Vondel-
school	schoof	een	nieuw	gezicht	

aan	 bij	 de	 kleuters	 van	 de	 eer-
ste	groepen	en	later	bij	de	`gro-
te`	kinderen	van	de	groepen	7	en	
8.	Tim	Klazinga,	de	nieuwe	direc-
teur	van	de	Vondelschool	in	Aer-
denhout.	Net	één	dag	in	functie	
en	dan	al	met	je	neus	in	de	bo-
ter.	Met	het	hele	team	in	kamer-

jassen	ontbijten,	ook	ouders	wa-
ren	 in	badjas	gekomen	om,	ge-
heel	in	stijl,	te	helpen	bij	het	uit-
delen	en	de	afwas.	Patisserie	en	
tegenwoordig	 ook	 broodbak-
ker	Tummers,	had	voor	350	kin-
deren	 de	 verse	 volkoren	 carrés	
en	 rozijnen	 carrés,	 vloergebak-

Sprookje in de Kinderboerderij

Een herfstbal in zwart-wit en 
kleur voor kinderen van 3 tot 80
Heemstede	 -	 Een	 kinderboer-
derij	 die	 veranderd	 is	 in	 een	
sprookjesbos.	 Het	 kan	 zomaar	
gebeuren	 in	 het	 Groenendaalse	
Bos.	Hoog	in	de	boom	hangt	een	
vrolijk	 prinsesje,	 dat	 lacht.	 Even	
verder	lachen	de	elfjes	niet	meer.	
Zij	vertellen	een	verhaal	over	een	
heks	die	kwaad	wil.	Alle	kleuren	
zijn	 verdwenen,	 bloemen,	 vlin-
ders,	alles	is			zwart-wit,	zelfs	de	
heks	heeft	geen	kleur.	Elfjes	wij-
zen	de	weg	naar	de	tovenaar	die	
hard	werkt	aan	kleuren.	Hij	moet	
er	 zeven	 maken.	 Kinderen	 die	
het	 sprookje	 meebeleven	 gaan	
de	 tovenaar	 helpen.	 Naast	 de	
stolpstal	zit	Wiesewinde	die	wel	
kan	huilen	van	verdriet	dat	alles	

zwart	 is.	 Kinderen	 vertellen	 dat	
ze	 komen	 helpen.	 Bij	 de	 klim-
boom	staan	Sarnarren.	Ze	doen	
geen	 kwaad,	 ze	 vinden	 het	 wel	
leuk	dat	alle	kleurenweg	zijn.	Ze	
zijn	 wel	 een	 beetje	 dom.	 Bij	 de	
tunnel	 geven	 ze	 de	 kleurstaaf-
jes	van	de	tovenaar	af	en	je	ziet	
al	kleur.	

Potsenmakerskoor
Gelukt!	 Fijn	 dat	 alle	 kleuren	 te-
rug	zijn,	nu	komen	ook	de	dro-
men	 terug.	Dromenvangers	we-
ten	de	dromen	die	een	beetje	de	
weg	kwijt	waren,	te	vangen.	Aan	
de	andere	kant	van	de	brug	zingt	
het	 gemeentelijk	 potsenmakers	
koor	van	B&W	en	mensen	van	de	

gemeente	 liedjes	 uit	 de	 zwart-
witte	zangbundel	“Zing	met	ons	
mee”	 	Ze	 lijken	wel	uit	de	Mid-
deleeuwen	te	komen.	Of	Sprook-
jesland?	Ze	zijn	sprookjesachtig,	
kleurrijk	 en	 zingen	 liedjes	 van	
vroeger,	nu	en	straks.	
In	 sprookjes	 is	 alles	 moge-
lijk,	 zwart-wit,	 zeven	 kleuren	
en	 droommuziek.	 Was	 het	 nu	
een	 droom?	 Een	 sprookje?	 Een	
spel	 van	 de	 Vrienden	 van	 de	
Kinderboerderij	 die	 ieder	 jaar	
weer	 een	 sprookje	 mogelijk	
maken	en	dromen	van	een	don-
ker	bos	dat	ze	versieren	met	hulp	
van	 de	 Feestwinkel	 I`m	 in	 Hea-
ven	 van	 de	 Blekersvaartweg.	
Zij	 maakten	 die	 bloemen	 in	

ken	 roggetarwebrood	 en	 bin-
nendoor	volkorenbrood	gezorgd.	
Vincent	van	den	Bosch	van	Tum-
mers	legde	uit	waarom	juist	voor	
die	 carrés	 gekozen	 was.	 In	 de	
volksmond	heten	ze	bollen,	maar	
bij	 de	 vierkante	 broodjes	 geeft	
dat	 minder	 spanning	 op	 het	
broodje	 en	 daarom	 smaken	 ze	
minder	taai	en	voller	van	smaak.	
Bij	 Tummers	 is	 het	 deeg	 al-
tijd	minstens	 twintig	uur	onder-
weg,	 zo	 noemen	 ze	 het	 proces	
van	 maken	 en	 bakken,	 om	 het	
beste	 uit	 granen	 te	 halen,	 dat	
proef	je!

Nationale Schoolontbijt
Tien	jaar	geleden	begon	het	Na-
tionale	 Schoolontbijt	 op	 enke-
le	scholen	met	een	`broodnodig	
`ontbijt.	Je	hebt	echt	een	ontbij-
tje	nodig	om	met	energie	aan	de	
dag	 te	 beginnen.	 Je	 hersenen	
hebben	 namelijk	 koolhydraten	
nodig	om	goed	te	kunnen	func-
tioneren.	 Een	 goed	 ontbijt	 le-
vert	 energie	 voor	 concentratie-
vermogen	op	school.	 .	Het	Nati-
onale	 Schoolontbijt	 zorgen	 voor	
boter,	 kaas,	 melk,	 hagelslag	 en	
fruit.	Na	het	ontbijt	werd	er	met	
frisse	 moed	 en	 nieuwe	 energie	
geleerd	 	 over	 gezonde	 voeding	
en	 het	 goede	 doel:	 het	 Oran-
je	 Fonds,	 dat	 dit	 jaar	 ook	 zijn	
10-jarig	jubileum	viert.	Ontbijten	
brengt	mensen	bij	elkaar.	Overal,	
ook	in	de	Vondelschool,	waar	nu	
ook	vanuit	het	Vogelpark,	Heem-
steedse	 kinderen	 naar	 school	
gaan.	
Ton van den Brink

zwart-wit	 en	 verderop	 in	
kleur	 met	 heel	 veel	 ballon-
nen.	 	 Vera	 de	 Backker	 maak-
te	 de	 mooie	 illustraties,	 Grimas	
zorgde	 voor	 de	 mooie	 elfjes,	
narren,	 heks,	 dromenvangers	
en	 kabouters.	 Timmerfabriek	 `t	
Spant,	 HMS,	 brandweer,	 politie	
en	de	zonnezeilen	van	Squaricls	
zorgden	voor	de	veiligheid,	licht,	
tunnels	 en	 na	 de	 droom	 was	
het		lekker	eten	bij	de	pannekoe-
kenbakkers	van	de	Konijnenberg	
of		wafels	van	de	Groenvoorzie-
ning	met	hete	chocolade	en	mu-
ziek	 van	het	 accordeon.	De	bij-
tjes	 waren	 warempel	 ook	 nog	
wakker,	 zij	 verkochten	 de	 eni-
ge	 echte	 honing	 van	 Heemste-
de.	 Een	 droom	 van	 de	 veertig	
vrijwilligers	van	de	Vrienden	van	
de	Kinderboerderij	die	zaterdag-
avond	 zo	 mooi	 uitkwam.	 Even	
naar	 huis	 om	 daar	 weg	 te	 dro-
men	 van	 zevenenzeventig	 kleu-
ren	 in	 het	 Sprookjesland	 van	
Groenendaal.	
Ton van den Brink

De Sint en 
zijn Pieten in 
Bennebroek

Bennebroek	 - Op zater-
dag 17 november zal St. 
Nicolaas met zijn Pieten 
naar Bennebroek ko-
men. Nadat hij met de 
boot is aangemeerd aan 
de Ringvaart, ter hoog-
te van de Jacob van 
Heemskerklaan, zal hij 
een rijtoer met een old-
timer door het dorp ma-
ken. De toer zal via het 
gemeentehuis leiden 
naar de aula van de Har-
tekamp, waar de Sint en 
zijn Pieten tezamen met 
de kinderen een feest-
middag aangeboden 
krijgt. Deze feestmiddag 
is voor kinderen tot en 
met 8 jaar. Aan het be-
gin van de feestmiddag 
vindt er een verkiezing 
plaats voor de mooi-
ste pietenmuts of mij-
ter. Maak thuis een zo 
mooi mogelijke hoofd-
deksel en kom hiermee 
naar de feestzaal. St. Ni-
colaas zal voor het kind-
je met de mooiste muts 
en mijter een cadeautje 
meebrengen. 

Dienst in 
Cruquius

Regio	 -	 Bij	 de	 Kerkdiensten	
Stichting	 Epilepsie	 Instellingen	
Nederland	 in	 gebouw	 De	 Rank	
op	 terrein	 De	 Cruquiushoeve	
leidt	 pastor	 	 Mariëlle	 Roosen	 –	
van	der	Lans		zondag	11	novem-
ber	 de	 viering	 om	 15.00	 uur.	 U	
vindt	De	Rank	aan	de	Spiering-
weg	101	in	Cruquius.

Smokkelspel
Heemstede	 -	 Bij	 ‘T=Weer	
Vrijdag	 kun	 je	 als	 je	 tussen	
11	 en	 14	 jaar	 bent	 onge-
stoord	chillen,	hangen,	potje	
poolen,	 airhockey	 spelen	 of	
WII-en	op	een	groot	scherm.

Maar	 vaak	 doen	 de	 tieners	
ook	 een	 cool	 spel	 of	 vette	
sportieve	 activiteit.	 Op	 vrij-
dag	9	november	gaan	de	tie-
ners	 het	 Smokkelspel	 spe-
len.	Ben	jij	de	slimste	smok-
kelaar?	Spannend!

‘T=Weer	Vrijdag	is	altijd	in	de	
jongerenruimte	 van	 Plexat	
bij	 Casca	 in	 de	 Luifel,	 He-
renweg	 96,	 Heemstede	 van	
20.00-22.00	 uur.	 Entree:	 2	
euro.	
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Voelen en verbinden op 
zondagochtend bij De Lente

Van	 der	 Laan	 heeft	 er	 zelf	 een	
lange	 zoektocht	 voor	 nodig	 ge-
had	 om	 zijn	 eigen	 plek	 te	 vin-
den.	 “In	 een	 vorig	 leven	 was	 ik	
econoom	en	wetenschapper.	Op	
mijn	 dertigste	 was	 ik	 hard	 aan	
het	werk	en	streefde	een	mooie	
carrière	 na.	 Daarnaast	 wilde	
ik	 ook	 vliegen.	Net	 als	mijn	 va-
der,	 gezagvoerder	 bij	 de	 KLM,	
trok	 de	 magische	 wereld	 van	
de	 cockpit	 en	 die	 mooie	 blau-
we	 pakken.	 Het	 was	 mijn	 jon-
gensdroom.	Dus	nam	ik	na	mijn	
werk	vlieglessen,	 ik	deed	het	er	
gewoon	bij,	maar	 in	wezen	was	
ik	bezig	mezelf	kompleet	voorbij	
te	lopen.	”
Liefst	vijf	keer	ging	Dirk	van	der	
Laan	 op	 voor	 zijn	 beroepsvlieg-
brevet,	maar	telkens	gooiden	de	
weersomstandigheden	 roet	 in	
het	 eten.	 “Alsof	 het	 niet	 mocht.	
Ik	zat	 toen	al	dichtbij	een	enor-
me	burn-out,	maar	soms	negeer	
je	de	signalen	van	binnenuit	en	
krijg	 je	 de	 signalen	 uit	 een	 an-
dere	hoek,	in	mijn	geval	was	dat	
het	 steeds	 niet	 doorgaan	 van	
het	 examen.	 Het	 was	 voor	 mij	
een	aanwijzing	dat	het	niet	goed	
zat.	De	boel	klapte	en	 ik	besef-
te	dat	vliegen	niet	echt	mijn	pas-
sie	was;	ik	wilde	het	alleen	maar	
zijn.	 Het	 was	 de	 omslag	 om	 op	
zoek	te	gaan	naar	datgene	waar-
bij	mijn	hart	ligt	en	waarin	ik	mijn	
gevoel	kwijt	kan.	 Ik	ging	me	af-
vragen:	wat	heb	ik	hier	eigenlijk	
in	dit	leven	te	doen?		Het	spoor-
de	me	aan	rond	te	kijken	bij	al-
lerlei	 religies	 en	 spirituele	 stro-
mingen.	 Ik	 las	 veel,	 voelde	 me	
ook	 wel	 thuis	 bij	 diverse	 groe-
peringen,	 maar	 bleef	 toch	 met	
de	vraag	zitten	wat	nou	precies	
mijn	rol	is	in	het	geheel.	Tijdens	
een	 van	 die	 zoektochten	 kwam	
ik	 in	aanraking	met	een	boekje,	
dat	simpel	uitleg	gaf	hoe	je	je	in-
nerlijke	gids	kan	vinden.	Zonder	
al	teveel	verwachtingen	–	ik	was	
tenslotte	 een	 nuchtere	 weten-
schapper	-		ging	ik	aan	de	slag.	

Heemstede –  Vanaf zondag 11 november organiseert Dirk 
van der Laan (51) themaochtenden bij Praktijk de Lente. Het 
zijn wekelijks terugkerende bijeenkomsten op zondagochtend 
waarbij woorden en inzichten centraal staan. Stilstaan bij de 
plek die je inneemt in je leven met een moment voor jezelf, om 
via tekst en muziek te komen tot voelen en verbinden. 

Voor onderzoek naar prostaatkanker
Heemstede Conferentie doet mee aan Movember
Heemstede	 -	 In	 november	 zet	 de	 Heem-
stede	 Conferentie	 zich	 in	 om	 onder-
zoek	 naar	 prostaatkanker	 mogelijk	 te	 ma-
ken.	 Een	 aantal	 leden	 van	 het	 genootschap	
laat	 gedurende	 de	 maand	 november	 zijn	 snor	
staan	 en	 sluit	 daarmee	 aan	 bij	 de	 wereld-	
wijde	 beweging	 Movember	 (www.movember.
com)	waar	bekende	artiesten	als	Justin	Bieber,	
Snoop	 Dogg	 en	 Jenson	 Button	 al	 eerder	 aan	
meededen.	Op	29	november	om	21:30	uur	is	de	
ontknoping	in	café	De	Eerste	Aanleg	in	Heem-
stede,	waar	de	deelnemers	hun	snor	komen	la-
ten	zien.
De	gezondheid	van	de	man	is	iets	wat	de	Heem-

stede	Conferentie	na	aan	het	hart	ligt.	De	deel-
nemende	 leden	hebben	beloofd	om	 in	novem-
ber	een	snor	te	laten	staan	om	geld	in	te	zame-
len	voor	onderzoek	en	mensen	bewust	te	maken	
met	de	gevaren	van	prostaatkanker.
Het	initiatief	van	de	Heemstede	Conferentie	kan	
worden	 gesteund	 via	 www.movember.com/nl/
donate/payment/team_id/707377.	 Elk	 bedrag	 is	
welkom.

De	Heemstede	Conferentie	bestaat	uit	een	aan-
tal	 heren	 van	 nog	 geen	 middelbare	 leeftijd	 en	
komt	 maandelijks	 bijeen	 om	 wereld-	 en	 lokale	
problemen	te	bespreken.

Wonder	boven	wonder	stuitte	 ik	
vrij	 snel	 op	 de	 stem	 die	 mij	 nu	
nog	altijd	inspiratie	geeft.	”
De	voormalig	econoom	en	piloot	
vond	zijn	ware	passie	in	het	ma-
ken	van	teksten,	die	hem	worden	
ingegeven,	 en	 in	de	muziek.	Hij	
volgde	een	opleiding	tot	liedjes-
zanger,	 maakte	 cd’s	 en	 regelde	
optredens.	Met	de	spanning	die	
het	spelen	voor	een	zaal	met	pu-
bliek	meebrengt,	kwam	de	druk	
terug.	 “Ik	 moest	 mezelf	 hoeden	
voor	de	valkuilen	waarin	 ik	eer-
der	ben	getrapt.	 Ik	wil	wel	 lied-
jes	 zingen,	 maar	 dan	 met	 klei-
ne	groepen	mensen,	die	het	fijn	
vinden	ernaar	te	luisteren.	Wat	ik	
nu	doe	heeft	mij	inzicht	gegeven	
over	wat	ik	gedaan	heb,	waar	ik	
de	mist	inging.	Dat	ik	niet	in	het	
moment	genoot,	maar	alleen	be-
zig	was	met	het	doel,	om	iets	te	
bereiken.	Dat	leverde	mij	uitein-
delijk	zoveel	angst	op.	Want	stel	
dat	 ik	de	doelen	niet	zou	berei-
ken.	
De	themaochtenden	en	de	wan-
delingen	 (op	 zaterdagochtend)	
doe	ik	omdat	ik	het	zelf	leuk	vind.	
Ik	heb	niet	de	pretentie	om	het	
meer	te	laten	zijn	dan	het	is,	tek-
sten	met	muziek	delen	en	luiste-
ren	naar	wat	mensen	te	vertellen	
hebben.	 Ik	 speel	 daarbij	 op	 de	
piano	in	de	hoop	dat	de	muziek	
de	teksten	versterkt	en	de	moge-
lijkheid	biedt	om	naar	binnen	te	
keren	en	het	eigen	gevoel	te	la-
ten	spreken.
Waar	 liefde	 is,	 kan	 geen	 angst	
zijn	 en	 is	 slechts	 lichtheid	 en	
vreugde.	 Het	 gaandeweg	 meer	
en	meer	ervaren	van	deze	licht-
heid	en	vreugde	 is	waar	het	 tij-
dens	deze	ochtenden	om	draait.“
De	themaochtenden	zijn	op	zon-
dag	tussen	9.30		en	12.00	uur	bij	
Praktijk	de	Lente,	Valkenburger-
laan	 73,	 Heemstede,	 voor	 groe-
pen	 van	 maximaal	 7	 deelne-
mers.	Opgeven	kan	via	de	web-
site	 www.NieuwBewustzijn.net.	
De	kosten	zijn	10	euro	per	week.	
Een	keertje	gratis	proberen	kan	
ook.
Mirjam Goossens

Vogelenzang	 -	 “Een	 gezelli-
ge	 ontmoetingsplek	 voor	 ieder-
een,	 laagdrempelig	en	met	wei-
nig	 poeha,	 maar	 wel	 eentje	 die	
kwaliteit	biedt.”	Dat	 is	wat	eige-
naar	Marco	Coppens	voor	ogen	
stond	toen	hij	Brasserie	Vogelen-
zang	zo’n	anderhalf	jaar	geleden	
opende.	In	deze	opzet	is	hij	goed	
geslaagd:	na	een	flinke	verbou-
wing	 heeft	 Brasserie	 Vogelen-
zang	 een	 restaurant-gedeelte,	
een	café,	diverse	zalen	en	 twee	
mooie	terrassen.	Groepen	tot	wel	
150	 personen	 kunnen	 met	 ge-
mak	in	de	Brasserie	terecht.	
Het	 wildseizoen	 is	 weer	 aange-
broken	 en	 Brasserie	 Vogelen-
zang	 is	 daarop	 ingesprongen.	
Coppens:	 “In	 tegenstelling	 tot	
vorig	 jaar,	 toen	 het	 wildseizoen	
wegens	 de	 mooie	 nazomer	 erg	
langzaam	op	gang	kwam,	is	het	
wild	nu	al	volop	verkrijgbaar”.	En	
Coppens	ziet	zelfs	nog	een	voor-
deel	in	het	koele	herfstweer	van	
dit	jaar.	“Persoonlijk	vind	ik	deze	
wat	 zwaardere	 gerechten	 beter	
smaken	bij	een	wat	 lagere	tem-
peratuur	dan	 in	 een	warm	zon-
netje”.	Hij	 kan	 zich	echter	 voor-
stellen	dat	er	mensen	zijn	die	al-
le	 gangen	 wild	 te	 veel	 van	 het	
goede	vinden.	“Desgewenst	bie-

Wildseizoen geopend bij 
Brasserie Vogelenzang

den	wij	een	(minder	wild)	alter-
natief		voor	een	gerecht	dat	niet	
zo	in	de	smaak	valt.	Op	deze	ma-
nier	 komt	 zowel	 de	wildliefheb-
ber	als	zijn	tammere	tafelgenoot	
aan	zijn	trekken”.	
Misschien	 nog	 ver	 weg,	 maar	
de	brigade	 van	Brasserie	Voge-
lenzang	 is	al	druk	bezig	met	de	
voorbereidingen	voor	Kerst.	Bei-
de	 dagen	 kunt	 u	 terecht	 voor	
een	 Kerstbrunch	 voor	 35	 euro	

per	 persoon	 en	 een	 4-gangen	
Kerstdiner	 voor	 47,50	 per	 per-
soon.	 Voor	 meer	 informatie	 en	
de	 precieze	 samenstelling	 van	
de	gerechten	kunt	u	op	de	web-
site	 www.brasserievogelenzang.
nl	kijken.
Ook	 als	 u	 een	 keer	 wat	 minder	
tijd	 heeft	 en	 toch	 snel	 wat	 lek-
kers	 wilt	 eten,	 kunt	 u	 bij	 Bras-
serie	 Vogelenzang	 terecht.	 Voor	
9,50	kunt	u	bij	de	brasserie	van	
dinsdag	 tot	 en	 met	 vrijdag	 een	
dagschotel	 eten.	 Deze	 kunt	 u	
vinden	 op	 de	 website	 of	 de	 fa-
cebook-pagina,	maar	ook	wordt	
er	regelmatig	een	sms	verstuurd	
met	 de	 dagschotel.	 Als	 u	 deze	
sms	ook	wilt	ontvangen	hoeft	u	
alleen	maar	uw	mobiele	nummer	
door	te	geven	en	u	wordt	op	de	
hoogte	 gehouden.	 Kortom,	 voor	
alle	 gelegenheden	 is	 het	 prima	
vertoeven	bij	de	Brasserie.
Brasserie	Vogelenzang	is	te	vin-
den	 aan	 de	 Vogelenzangseweg	
182	 in	 Vogelenzang.	 E-mail	 in-
fo@brasserievogelenzang.nl.	
Openingstijden:	 dinsdag	 tot	 en	
met	 zondag	 van	11:00	 tot	 23.00	
uur.	 Tel:	 023-7432712.	 Kijk	 voor	
meer	informatie	en	volledige	me-
nukaart	 op	 www.brasserievoge-
lenzang.nl.

Marjet van den Brand op de Binnenweg
Heemstede	 -	 De	 spanning	 bij	
Marjet	 van	 den	 Brand,	 deel-
neemster	aan	The	Voice	of	Hol-
land	neemt	toe.	Vrijdag	treedt		zij	
aan	 in	 de	 eerste	 live	 show	 van	
het	programma.	In	the	Blind	Au-
ditions	 draaide	 Roel	 van	 Velzen	
als	 eerste	 zijn	 stoel,	 	 gevolgd	
door	 Trijntje	 Oosterhuis.	 Mar-
jet	koos	voor	Roel	en	nam	het	in		
‘the	Battle’	op	tegen	Sebastiano.	
Haar	snelle	ontwikkeling	zorgde	
er	voor	dat	van	Velzen	zijn	voor-
keur	voor	haar	uitsprak.	En	daar-
mee	 heeft	 zij	 de	 liveshows	 be-
reikt.	En	zo	begint	 	de	17-jarige	

Marjet	een	bekende	Heemsteed-
se	 te	worden.	Tijd	dat	de	 inwo-
ners	van	Heemstede	nader	ken-
nis	 met	 haar	 maken.	 Na	 de	 in-
tocht	 van	Sinterklaas	op	18	no-
vember	 zal	 vanaf	 14.00	uur	 een	
feestje	 worden	 gebouwd	 	 rond	
het	podium	bij	de	 ING-bank	op	
de	Binnenweg.	Voorafgaand	aan	
haar	optreden	staat	het	podium	
ter	 beschikking	 aan	 de	 Haar-
lemse	band	‘the	Biet’	en	instruc-
teurs	 van	Clublife.	Voor	 zangta-
lenten	die	 in	de	voetsporen	wil-
len	 treden	 van	 Marjet	 is	 er	 de	
mogelijkheid	 om	 vanaf	 12.00	

Programma Binnenweg,
in samenwerking met Winkelcentrum Heemstede: 

	 Remix	(neem	je	eigen	cd	op)		 12:00	tot	15:00	uur	
	 Bewegen	met	Club	Life	 14:00	tot	14:15	uur	
	 Rock	en	Coverband	The	Biet		 14:15	tot	14:45	uur	
	 Prijsuitreiking	Remix		 14:45	tot	15:00	uur	
	 Rock	en	Coverband	The	Biet			 15:00	tot	15:30	uur	
	 Marjet	van	den	Brand	 15:30	tot	16:15	uur	

uur	 in	 een	 professionele	 (mo-
biele)	studio,	bij	het	podium,		al-
leen	 of	 met	 meerderen,	 een	 cd	
in	 te	 zingen	 	 bij	 een	 geluids-
band.	 De	 tekst	 is	 via	 een	 auto-
cue	af	te	lezen.	Er	zijn	geen	kos-
ten	 aan	 deze	 opname	 verbon-
den	en	vooraf	aanmelden	is	niet	
nodig.	De	beste	opname	van	de	
dag	 wordt	 afgespeeld	 voor	 het	
publiek	 en	 wordt	 beloond	 met	
een	 prijs.	 Voor	 meer	 informatie:	
www.remixcompany.com.



Kunstlijn Heemstede 
weer met publieksprijs
Heemstede - Met korte inter-
views met enkele kunstenaars 
en het maken van een foto van 
alle deelnemende kunstenaars 
voor de Heemsteder, opende 
vrijdagmiddag wethouder cul-
tuur, Jur Botter, Kunstlijn Heem-
stede 2012 in de Burgerzaal. Ver-
nieuwingen maken de expositie 
van 29 kunstenaars weer inte-
ressant. Jan Reijnders, met Al-
bert Rollich, de organisatoren, 
kwam met het nieuws dat de 
publieksprijs terug is. Er is veel 
abstract werk te zien, ook am-
bachtelijk werk zoals het rusten-
de hert in de bossen bij de Oase 
van An Luthart en de moderne 
kijk van Jack Prins met zijn ge-
abstraheerde hekwerk van ijzer-
draad met takjes en blaadjes. 
Nieuw is dat ook Casca bereid 
was de deuren te openen, daar 
exposeren acht kunstenaars. 
Botter bedankte de twee initia-
tiefnemers voor hun inspannin-
gen, maanden voorbereiding en 
hun enthousiasme voor de kunst 
in Heemstede. 
Henk Koelemeijer had zijn Iron 
Lady, een paard, ambachtelij-
ke gesmeed uit staal, gestald in 
de hal. Een ode aan zijn vrouw 
met een gedicht over een stal die 

er is voor iedereen. Kunstenares 
Fernade Daniels sprong hier-
op in met de vraag wie nu ooit 
begon met kunst in Heemstede. 
Jan Miense Molenaar, er is een 
plein in Heemstede naar hem 
vernoemd, had een vrouw. Wie 
oh wie was die vrouw? Het ant-
woord kwam vanuit het publiek. 
Mevrouw Van Leeuwen wist Ju-
dith Leijster te noemen. Judith 
scoorde eveneens een straat-
naam. Werken van deze kunste-
naars hangen bij de buren in het 
Frans Hals museum. Hoe mooi 
zouden die geëxposeerd kunnen 
worden in de Burgerzaal naast 
hedendaagse kunst uit Heem-
stede. 

Publieksprijs
De hele maand november vindt 
u in de hal en burgerzaal van
het raadhuis kunstwerken van 
29 Heemsteedse kunstenaars. 
De jaarlijkse Kunstlijnexpositie 
met schilderijen, foto`s, beelden 
en sieraden. U vindt er tevens 
een formulier met de namen van 
de 29 kunstenaars met de bijbe-
horende nummers, die horen bij 
de kunstwerken.
Uw voorkeur voor een kunstwerk 
kunt u op dit formulier invullen 

en meedingen naar een kunst-
werk voor u zelf. Deze publieks-
prijs is weer door de kunstenaars 
zelf ingesteld en door hen gefi -
nancierd, samen met de Kunst-
lijn 2012 en de gemeente. Ter ge-
ruststelling van alle aanwezige 
kunstenaars kon wethouder Jur 
Botter mededelen dat de Kunst-
lijn blijft bestaan. Dat leverde ap-
plaus op! 
Ton van den Brink

Foto’s: Joke van der Zee
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Rode konen bij HPC jeugdbokaal
Heemstede	 -	 Zondag	 werd	 in	
Heemstede	 gestreden	 om	 de	
HPC	 Jeugdbokaal	 2012.	 De-
ze	zwemwedstrijd	voor	jonge	en	
vooral	beginnende	zwemmertjes	
is	altijd	weer	een	feest.	Voor	veel	
van	 de	 kinderen	 is	 het	 een	 van	
hun	eerste	echte	wedstrijden	en	
dat	is	natuurlijk	super	spannend.	
Ze	zwemmen	niet	alleen	voor	de	
individuele	 medailles,	 maar	 ook	
om	 punten	 bij	 elkaar	 te	 zwem-
men	voor	de	vereniging.	De	ver-
eniging	 met	 de	 meeste	 punten	
krijgt	 uiteraard	 de	 beker	 voor	
de	eerste	prijs	en	daarnaast	ook	
nog	 de	 wisselbokaal.	 De	 esta-
fettes	zijn	extra	belangrijk,	want	
daar	zijn	dubbele	punten	mee	te	

verdienen.	Voor	HPC	kwamen	23	
zwemmers	aan	de	start,	waarvan	
de	 meesten	 op	 het	 wedstrijd-
zwemmen	 zitten,	 maar	 ook	 een	
aantal	 op	 het	 Waterplezier,	 het	
programma	 dat	 erop	 gericht	 is	
om	kinderen	die	net	hun	zwem-
diploma	 hebben	 behaald	 spe-
lenderwijs	de	verschillende	kan-
ten	 van	 de	 zwemsport	 te	 laten	
ontdekken	 en	 vooral	 de	 aange-
leerde	vaardigheden	laat	behou-
den.	En	ze	deden	het	geweldig!	
In	 totaal	 wisten	 ze	 23	 medail-
les	 binnen	 te	 slepen,	 waarvan	
5	gouden,	9	zilveren	en	9	bron-
zen.	Na	afloop	van	de	wedstrijd	
werd	er	door	de	zwemmers	met	
rode	konen	van	de	spanning	ge-

wacht	 op	 de	 einduitslag.	 Dia-
na	van	Oosten,	algemeen	direc-
teur	 van	 de	 hoofdsponsor	 van	
HPC,	de	Van	Oosten	Groep,	reik-
te	eerst	alle	medailles	uit.	Daar-
na	 was	 het	 tijd	 voor	 de	 bekers.	
Alle	 zeven	 verenigingen	 gingen	
naar	huis	met	een	mooie	beker!	
Uiteindelijk	 bleek	 dat	 de	 esta-	
fettes	 de	 doorslag	 hadden	 ge-
geven.	 NZ&PC	 uit	 Noordwijk	
had	 alle	 estafettes	 gewonnen	
en	 daarmee	 zoveel	 punten	 be-
haald	dat	ze	niet	meer	in	te	halen	
waren!	 Zij	 waren	 de	 grote	 win-
naars	 van	 de	 HPC	 Jeugbokaal	
2012.	 De	 HPC	 zwemmers	 ein-
digden	op	een	geweldige	 twee-
de	plaats.

INGEZONDEN

Zaterdagbridge Bel Air
Heemskerk en Van der Berg 

aan de leiding
Heemstede - Van de 82 pa-
ren tellende competitie van Vrij 
bridgen op zaterdag, georgani-
seerd door de Bridge club Bel 
Air waren er 78 aanwezig. De 
twee zalen van het GSV ge-
bouw aan de Frans Schubert-
laan zaten propvol.  In de A lijn 
(grote zaal) streden 24 paren 
om de eer en die was deze keer 
weggelegd voor Lenie v. Rixel 
en An Vink met een score van 
60,06%. Ans Heemskerk en Gea 
v.d. Berg deden het met 59,60% 
ook bijzonder goed en de eer-
ste plaats in de totaalstand is 
voor hen. De regerende kam-
pioenen, John Missaar en Mar-
tin Baas bleven op 56,25% ste-
ken, waardoor zij naar de twee-
de plaats zakten. Agnes en Ri-
chard Kemper doen het dit jaar 
een stuk beter. Met een score 
van 58,27% staan zij derde. In-
eke Korremans en Ans Plomp 
herstelden zich enigszins van 
het slechte resultaat (44,42%) 
van de vorige keer door nu 
57,54% te halen. Toos Hooger-
vorst moest het zonder Tonny 
Lammers stellen en met Carla 
Hill werd maar 44,24% gehaald, 
waardoor dit paar enkele plaat-
sen moesten laten schieten. Jos 
en Alex Zethof haalden niet het 
normale niveau en met een sco-
re van 37,99% staan zij nu op de 
laatste plaats.
In de B-groep kwam Jo Capel-
le met Mieke Huizing aan tafel 
en ondanks het feit dat er, zo 
te horen, veel mis ging aan ta-
fel behaalde dit paar een sco-
re van 65,63%.  Carla en Hans 
Verdonkschot mochten in de A 

lijn optreden en kwamen daar 
tot 48,33%. De tweede plaats 
in de B-groep kon nog be-
houden worden. Pieta en Fer-
ry Hagen kropen naar de der-
de plaats met een score van 
54,17%. Ook Ineke en Ben Jon-
kers deden het 61,88% zeer 
behoorlijk. Margreet Lodder 
en Mieke Toele kwamen uit in 
de C lijn en behaalden daar de 
tweede plaats met 63,69%, zo-
dat zij op 1 december weer in 
de grote zaal mogen spelen. 
Ook Jeanette Colin en Her-
mine Burgers komen met een 
score van 65,48% weer terug. 
Diverse paren die een keer in 
de grote zaal mochten spelen 
gaan weer terug. Lenie Post en 
Alien de Heyer behaalden maar 
49,17% en dat was net voldoen-
de om bij de eerste 22 te komen 
in de B groep. Ook An Bover-
hof en Yvon de Jong moesten 
met 43m13% een stapje terug 
doen. Tessa Rutkens (een be-
ginnend bridgester) en Piet Ko-
ning mochten vanwege het re-
sultaat op 6 oktober in de B lijn 
spelen. Dat werd geen succes, 
45,21% behaalden zij. De groot-
ste val maakten Marga Kuyper 
en Emmy v.d. Wiel. Zij stonden 
op de 10de plaats in de B groep  
en door een score van 37.29% 
staan zij nu op plaats 44. Terwijl 
Lucy Doeswijk en Ina Langeveld 
de sprong maakten van plaats 
51 naar 20 door met 61,11% de 
eerste plaats te pakken in de D-
lijn.
Op zaterdag 1 december wordt 
de derde wedstrijd gehouden. 
Piet van den RaadZorgbalans start met Thuiszorg Buurtteams

Heemstede/Bennebroek	 -	 In-
woners	van	Bennebroek,	Heem-
stede,	 Aerdenhout,	 Bentveld	
en	 Vogelenzang	 krijgen	 van-
af		5	november	hun	eigen	Thuis-
zorg	Buurteams	van	Zorgbalans.	
Daarmee	kunnen	zij	rekenen	op	
flexibele	 en	 persoonlijke	 thuis-
zorg.	 In	 plaats	 van	 soms	 dage-
lijks	een	aantal	wisselende	thuis-
zorgmedewerkers	 over	 de	 vloer,	

krijgen	de	cliënten	nu	vaste	klei-
ne	 teams	 om	 zich	 heen.	 Daar-
mee	hebben	ze	ook	meer	invloed	
op	de	zorgtijden.	
Zorgbalans	 verleent	 al	 jaren	
thuiszorg	 aan	 een	 grote	 groep	
cliënten	 in	 Kennemerland.	 Net	
als	 elders	 in	 het	 land,	 hebben	
ook	 hier	 ouderen	 die	 zelfstan-
dig	 thuis	 wonen	 in	 toenemen-
de	mate	 thuiszorg	nodig.	Sybrig	

Kempen,	 teamcoach	 van	 Zorg-
balans	 Thuiszorg:	 “Met	 kleine,	
zelfsturende	 wijkgerichte	 teams	
kunnen	we	uitermate	flexibel	in-
springen	 op	 de	 wensen	 en	 be-
hoeften	 van	 onze	 cliënten.	 Bij	
ons	werken	mensen	met	een	dijk	
aan	 ervaring	 die	 zichzelf	 prima	
kunnen	 organiseren.	 De	 team-
leden	teams	zorgen	zelf	voor	de	
planning.	Ook	zijn	 ze	direct	be-
reikbaar	voor	de	cliënten	en	wer-
ven	 ze	hun	eigen	 teamgenoten.	
Zo	 ontstaan	 hechte	 teams	 met	
grote	slagkracht	die	de	cliënten	
in	de	wijk	nog	beter	bedienen	en	
korte	lijnen	hebben	met	bijvoor-
beeld	de	huisarts,	de	dagverzor-
ging	en	natuurlijk	de	mantelzor-
gers	en	vrijwilligers.”
De	 zelfsturende	 buurteams	 blij-
ven	 deel	 uitmaken	 van	 Zorg-
balans	 Thuiszorg.	 Dat	 heeft	 als	
groot	 voordeel	 dat	 zowel	 de	
zorgmedewerkers	 als	 de	 cliën-
ten	kunnen	terugvallen	op	de	ve-
le	diensten	van	Zorgbalans.	Zo-
als	 op	 de	 gespecialiseerde	 ver-
pleging	 rond	 hartfalen,	 oncolo-
gie	 en	 CVA	 bijvoorbeeld.	 Of	 op	

de	 teams	 voor	 alarmopvolging,	
longaandoeningen,	wondverzor-
ging	en	diëtetiek.	De	buurtteams	
kunnen	 voor	 cliënten	 die tijde-
lijk	of	langdurig	meer	zorg	nodig	
hebben	dus	direct	hulp	inroepen	
van	 hun	 (gespecialiseerde)	 col-
lega’s.	
De	 eerste	 negen	 Zorgbalans	
Buurtteams	 zijn	 maandag	 van	
start	gegaan.	Als	alles	naar	wens	

gaat	 en	 cliënten	 en	 medewer-
kers	tevreden	zijn	met	de	nieuwe	
werkwijze,	volgen	ook	de	andere	
thuiszorgteams	 van	 Zorgbalans.	
Er	komen	dan	Zorgbalans	Buurt-
teams	van	Velsen	tot	in	Hillegom.	
In	 de	 tussentijd	 blijven	 de	 hui-
dige	 thuiszorgteams	 natuurlijk	
met	net	zoveel	enthousiasme	en	
professionaliteit	hun	cliënten	de	
beste	zorg	geven	die	mogelijk	is.
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Casca Buitenschoolse 
Opvang Mambo 10 jaar
Heemstede	 -	 In	 aparte	 ge-
bouwtjes	 naast	 de	 ‘grote’	 scho-
len,	 vinden	 kinderen	 hun	 plek	
om	na	schooltijd	met	leeftijdsge-
noten	te	spelen,	of	gewoon	lek-
ker	een	boek	lezen,	of	achter	de	
computer	zitten,	of	lekker	buiten	
te	 spelen.	 De	 twee	 gebouwtjes	
staan	bij	de	basisscholen	de	Ark	
en	de	Evenaar	in	de	Geleerden-
wijk	 en	heten	Mambo.	 Je	hoort	
de	kinderen	al	roepen:	ik	ga	naar	
Mambo!!!	
Vrijdag	 waren	 ze	 helemaal	 op-
gewonden	om	naar	hun	Mambo	
te	 gaan.	 Dennis	 de	 Goochelaar	
zou	komen,	want	het	is	feest.	De	

twee	Mambo`s	bestaan	tien	jaar	
en	dat	moet	je	vieren	met	cham-
pagne	en	ballonnen!		Maar	eerst	
maakte	de	goochelaar	er	al	een	
feest	 van	met	zijn	 trucs	waar	 je	
niks	 van	 snapt.	 Hoeft	 ook	 niet,	
het	 is	 spannend,	 leuk	 en	 als	 je	
het	 een	 beetje	 snapt,	 mag	 je	
klappen.	 De	 ouders	 op	 de	 ach-
tergrond	 genoten	 misschien	
nog	 meer	 van	 die	 verwonder-
de	smoeltjes	van	hun	kroost.	Het	
Mambo-team,	juf	Yvonne	Krijgs-
man	 met	 Thomas	 Metz,	 Kay	
Eijspaart,	 Silvana	 Zegwaart	 en	
Merel	 Barnhoorn,	 geniet	 mee.	
Alweer	 tien	 jaar	 Buitenschoolse	

Opvang	 onder	 de vleugels	 van	
Casca,	 eigenlijk	 al	 twintig	 jaar	
BSO	 in	de	buurt.	Na	Dennis	de	
Goochelaar	 komt	 de	 champag-
ne	binnen	en	wordt	het	glas	ge-
heven	op	dit	 jubileum	en	wordt	
er	 gezongen.	 Wat	 smaakt	 die	
Mambo-taart	 geweldig!	 Het	
wordt	 buiten	 al	 een	 heel	 klein	
beetje	 donker	 als	 de	 ballonnen	
met	 de	 wenskaarten	 worden	
opgelaten.	 Het	 feest	 had	 nog	
een	 avondprogramma	 in	 Plexat,	
de	 jongerendisco	 van	 Casca	 in	
de	 Luifel.	 Te	 gekke	 disco	 met	
een	 super	 DJ,	 die	 weet	 wat	 de	
jonge	 jeugd	 wil	 horen.	 De	 kin-
deren	 kwamen	 allemaal	 in	 het	
wit,	 maar	 dat	 noem	 je	 ‘Dress-	
code	 White’.	 Heerlijk	 om	 zo	
opgevangen	 te	 worden	 door	
Casca.	
Ton van den Brink

Regio	 -	 De	 afgelopen	 decen-
nia	 wist	 de	 Kon.	 HFC	 in	 de	 re-
guliere	 competitie	 nooit	 te	 win-
nen	 van	EDO.	Zondag	was	dan	
eindelijk	de	ommekeer.	Met	een	
verdiende	 3-1	 overwinning	 trok	
HFC	aan	het	langste	eind.	Vooral	
de	eerste	helft	was	HFC	opper-
machtig	en	drong	het	EDO	in	het	
defensief.	Het	was	aan	doelman	
Danny	 van	 der	 Giezen	 te	 dan-
ken	 dat	 HFC	 de	 wedstrijd	 niet	
voor	rust	al	definitief	besliste.	De	
EDO-goalie	lag	zeker	vijf	maal	in	
de	baan	van	een	schot	en	voor-
kwam	daarmee	een	afgang	voor	
EDO.	Het	HFC-spel	was	op	mo-
menten	 van	 hoog	 niveau.	 Spe-
lers	vonden	elkaar	blindelings	en	
de	aanvallen	werden	op	snelheid	
uitgevoerd.	
EDO	 kwam	 in	 de	 tweede	 helft	
sterker	terug	maar	zo	nu	en	dan	
één	helft	een	voldoende	halen	is	
te	weinig.	EDO	is	de	minst	sco-
rende	 ploeg	 in	 de	 Hoofdklas-
se	 en	 ook	 de	 selectie	 is	 niet	
breed	genoeg	om	potten	te	bre-
ken.	Jammer,	want	een	derby	te-
gen	HFC	die,	ondanks	het	slech-

te	weer,	nog	1000	toeschouwers	
trok,	 is	goed	voor	het	voetbal	 in	
de	regio.	Het	collectief	is	dit	jaar	
de	kracht	van	HFC	en	de	spelers	
zijn	bereid	 voor	elkaar	het	 vuile	
werk	op	te	knappen.
Het	 was	 niet	 onverwacht	 dat	
HFC	 binnen	 10	 minuten	 al	 op	
een	 1-0	 voorsprong	 kwam.	 Uit-
blinker	 aan	 HFC-zijde,	 Jef-
frey	Sam	Sin,	prikte	de	bal	ach-
ter	 doelman	 Van	 der	 Giezen	 na	
een	 dieptepass	 van	 Donny	 Ver-
dam.	 Lionel	 Frederik	 was	 min-
der	zelfzuchtig	dan	de	afgelopen	
week	 tegen	 Quick	 en	 bediende	
zijn	medespelers	zoals	het	moet.	
Dat	 er	 uit	 zijn	 voorzetten	 geen	
doelpunt	 viel	 lag	 zeker	niet	aan	
hem.	Hijzelf	had	ook	nog	kansen	
de	voorsprong	te	vergroten	maar	
ook	hij	vond	Van	der	Giezen	op	
zijn	weg.	Ver	 in	blessuretijd	van	
de	 eerste	 helft	 kwam	 EDO,	 uit	
het	niets,	op	gelijke	hoogte	door	
een	 kopbal	 van	 Thomas	 Mul-
der.	Doelman	Van	der	Werff	ver-
keek	zich	volledige	op	een	voor-
zet,	 waarna	 Mulder	 tussen	 een	
woud	van	HFC-verdedigers	voor	

de	1-1	zorgde.
Na	 rust	 kwam	 EDO	 meer	 en	
meer	 in	de	wedstrijd	 en	wat	bij	
HFC	lukte	in	de	eerste	helft	lukte	
nu	bij	EDO.	Hakim	Ajnaoua	bleef	
achter	 in	 de	 kleedkamer	 met	
een	 blessure	 en	 Wouter	 Haar-
mans	nam	zijn	plek	 in	de	 voor-
hoede	over.	Deze	super	sub	was	
het	die	na	een	pass	van	Martijn	
Tjong-A-Njoek	fraai	de	2-1	bin-
nenschoof.	EDO	deed	het	nodi-
ge	 terug	 om	 toch	 nog	 met	 een	
punt	naar	Haarlem	Noord	 terug	
te	 keren.	 Zij	 waren	 er	 verschil-
lende	keren	dicht	bij.	Salfeddine	

Kon. HFC boekt historische 
overwinning op EDO

VEW benoemt drie 
leden van verdienste

Heemstede	 -	 VEW	 is	 drie	 le-
den	 van	 verdienste	 rijker.	 Rob	
Neeskens,	Rob	Phillippo	en	On-
no	Stoltenborg	kregen	op	de	al-
gemene	 ledenvergadering	 van	
vrijdag	 2	 november	 uit	 handen	
van	 voorzitter	Harry	Wierda	een	
wel	 verdiende	 oorkonde	 over-
handigd.	De	zaterdag	daaropvol-
gend	 leed	VEW1	een	nederlaag	
in	een	doelpuntenrijke	wedstrijd.

Onno	 Stoltenborg	 is	 de	 “million	
dollar	men”	van	VEW.	Niet	alleen	
in	geld	maar	ook	in	het	samen-
houden	 van	 zijn	 team	 in	 de	 rol	
van	elftalleider.		Op	het	financië-
le	vlak	een	kanjer.	Hij	begon	met	
een	boterhamzakje	met	wat	los-
geld	maar	haalde	vervolgens	de	
ene	sponsor	na	de	ander	binnen	
voor	(de	jeugd	van)	VEW.	Verder	
was	 hij	 zeer	 creatief	 in	 het	 vin-

den	 van	 geld.	 Onder	 andere	 de	
wijnavond	en	sponsordiner	kun-
nen	 op	 zijn	 conto	 worden	 ge-
schreven.	 Beide	 geniale	 vindin-
gen	 voor	 VEW.	 	 Onno	 Stolten-
borg	 organiseerde	 vijf	 jaar	 lang	
een	VEW	jeugdtoernooi.	Iets	wat	
er	in	lange	tijd	niet	meer	was	ge-
weest.	 Ook	 zorgde	 hij	 samen	
met	 anderen	 voor	 bemensing	
voor	marktkraampjes	ter	promo-
tie	van	VEW.	
Rob	 Neeskens	 is	 de	 Johan	
Cruijff	 van	 VEW.	 Een	 gevoels-
mens.	Zijn	kracht	ligt	in	de	pas-
sie	 die	 hij	 heeft	 voor	 het	 voet-
bal	en	voor	VEW.	Dit	kan	hij	op	
een	 Cruijffiaanse	 manier	 over-
brengen	 waardoor	 je	 voor	 hem	
en	VEW	door	het	vuur	wilt	gaan.	
Als	hoogtepunt	als	trainer/coach	
leidde	 hij	 samen	 met	 Kees	 van	

der	 Steeg	 de	 promotie	 van	 de	
A1	 naar	 de	 interregionale	 com-
petitie.	 Na	 als	 speler	 actief	 te	
zijn	 geweest	 werd	 hij	 vrijwilli-
ger	 als	 jeugdvoorzitter,	 teamlei-
der	 en	 trainer/coach.	 Voor	 Rob	
Neeskens	 is	het	geen	probleem	
om	elke	week,	 jaar	 in	 jaar	uit,	2	
keer	in	de	week	op	het	trainings-
veld	 en	 de	 hele	 zaterdag	 actief	
voor	VEW	te	zijn.	Werken	met	de	
jeugd	is	zijn	passie.	Dit	kwam	zo-
wel	op	als	naast	het	veld	tot	ui-
ting.	Bijvoorbeeld	tijdens	neven-
activiteit	 zoals	 organisator	 van	
het	zomerkamp	of	de	zeer	goede	
vermommingen	 als	 vos	 tijdens	
de	vossenjacht.	
Rob	 Philippo	 organiseerde	 vele	
kienavonden,	onderhield	en	on-
derhoudt	 voor	 VEW	 de	 contac-
ten	 met	 basisscholen.	 VEW	 is	
voor	hem	zijn	tweede	huis.		Maar	

soms	lijkt	het	wel	zijn	eerste	huis	
te	zijn.	Hij	is	de	huismeester	van	
VEW	 en	 is	 de	 inkoper	 van	 een	
natje	 en	 een	 droogje.	 Hij	 staat	
altijd	 voor	 anderen	 klaar.	 Doet	
aan	 klaverjassen,	 bezoekt	 ge-
blesseerde	 spelers	 en	 ronselde	
in	zijn	tijd	ook	nog	wel	eens	een	
(hoofd)	 sponsor	 voor	 VEW.	 Rob	
Philippo	 is	 vaak	het	 aanspreek-
punt	 voor	 jeugdouders.	 Ook	
was	 hij	 elftalleider	 van	 het	 eer-
ste.	Vandaar	dat	 je	bij	 hem	ook	
terecht	 kan	 voor	 een	 goed	 ver-
haal	over	oud	trainers	en	spelers	
van	VEW.	
VEW	speelde	afgelopen	zaterdag	
uit	 tegen	De	Meer.	 In	een	doel-
puntrijke	wedstrijd	trok	VEW	aan	
het	 kortste	 eind.	 VEW	 maakte	
drie	doelpunten,	maar	De	Meer	
maakte	er	jammer	genoeg	vier.

el	Abid	zag	zijn	inzet	door	doel-
man	 Van	 der	 Werff	 uit	 de	 krui-
sing	 getikt	 en	 Farik	 Yurdakan	
liet	een	kopbal	op	de	doellat	be-
landen.	In	die	fase	had	EDO	ze-
ker	een	doelpunt	verdiend	maar	
HFC	 bleef	 overeind.	 De	 bevrij-
dende	3-1	kwam	van	de	voet	van	
de	 altijd	 attente	 topscorer	 Mar-
tijn	Tjong-A-Njoek.	
EDO	staat	in	de	gevarenzone	en	
zal	de	punten	bij	elkaar	moeten	
sprokkelen.	 Het	 ontvangt	 zon-
dag	De	Zouaven	en	HFC	speelt	
uit	tegen	Leonidas	in	Rotterdam.		
Eric van Westerlo o

Dienst in 
ziekenhuis

Regio	 -	Zondag	11	novem-
ber	 is	 ds.	 Petra	 Renes	 om	
10.00	 uur	 voorganger	 tij-
dens	de	dienst	in	het	Spaar-
ne	Ziekenhuis	in	Hoofddorp.	
De	zang	wordt	ondersteund	
door	het	Exoduskoor	uit	Hil-
legom.	 Het	 is	 een	 avond-
maalviering.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 4 december
•	Schilderijen van Riet Aarts 
en Cathelijne van der Burg	
in	 het	 voormalig	 gemeente-
huis	 van	 Bennebroek	 aan	 de	
Bennebroekerlaan	5.

Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie 
Palsma	in	Praktijk	Deen,	loka-
tie	Meijerslaan	258,	Heemste-
de.	Te	bezichtigen	op	dinsdag	
t/m	 vrijdag	 tussen	 9.00-13.00	
uur.	Op	dinsdag	tot	20.30	uur,	
op	vrijdag	ook	tot	17.00	uur.

Tot en met 1 december
• Schilderijen van Irma van 
de Zande	in	raadhuis	Heem-
stede.

Tot en met 6 januari 2013
•	Schilderijen van Mayam-
ba	 in	bibliotheek	Heemstede,	
Julianaplein	1.

Muziek
Zaterdag 10 november
•	 Evi de Jean	 in	 Theater	 de	
Luifel,	 20.15	 uur.	 Kaarten:	
www.theaterdeluifel.nl	of	023-
5483838.

Zondag 18 november
•	 Theeconcert in de Oude 
Kerk	aan	het	Wilhelminaplein	
in	 Heemstede	 om	 15.00	 uur:	
Strijkersensemble	 Kennemer	
Consort	met	muziek	van	Holst,	
Honegger,	 Tchaikovsky	 en	
Nielsen.	 Toegang	 gratis	 met	
deurcollecte.	 Na	 afloop	 thee,	
koffie	en	gebak	in	de	naastge-
legen	Pauwehof.

•	Na aankomst van Sint Ni-
colaas in Heemstede feest-
je op de Binnenweg met 
onder andere een optreden 
van de Heemsteedse Voice 
of Holland-deelneemster 
Marjet van den Brand.	Feest	
op	 de	 Binnenweg	 van	 12.00	
tot	16.15	uur,	optreden	Marjet	
van	15.30	tot	16.15	uur.

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
•	 Huiskamerconcerten bij 
Loek van der Meer,	J.P.	Strij-
boslaan	 1	 in	 Heemstede,	 za-
terdag	 20.00	 uur,	 zondag	
14.00	 uur.	 Aanmelden:	 023-
5284495.

Theater
Vrijdag 9 november
• Cabaretduo Schudden	 in	

Agenda
Cultuur Theater	 de	 Luifel,	 20.15	 uur.	

Kaarten:	 www.theaterdeluifel.
nl	of	023-5483838.

Woensdag 14 november
•	Cabaret in het Oude Slot: 
Yora Rienstra met haar 
nieuwe programma: ‘We 
maken er wat van’,	 20.15	
uur.	Kaarten:	www.podiumou-
deslot.nl	of	06-13133626.

Donderdag 22 november
•	‘Requiem voor Boudewijn 
Büch’ tien jaar na zijn dood 
door Diederik van Vleuten 
en Jaap Stork	 in	 de	 Luifel,	
Herenweg	 96	 in	 Heemstede,	
20.15	 uur.	 Reserveren:	 023-
548	38	28.

Diversen
Zaterdag 10 november
• Dag van de Mantelzorg,	
diverse	activiteiten.	Informatie:	
www.tandemmantelzorg.nl.

• Veiling in de Vintage Store 
op	de	Cruquiusweg	in	Heem-
stede,	 14.00	 uur.	 Opbrengst	
voor	Edukans.

• Doorlopende kalligrafie-
demonstratie	 bij	 de	 Roos	
vulpenspeciaalzaak,	 Binnen-
weg	110	in	Heemstede,	12.00-
16.00	uur.

Donderdag 15 november
•	 Interview met Leon De 
Winter over VSV	 bij	 boek-
handel	 Blokker,	 Binnen-
weg	in	Heemstede,	20.00	uur.	
Aanmelden	 gewenst:	 023-
5282472.

Vrijdag 16 november
• Lezing over siergras-
sen bij	Groei	&	Bloei	Benne-
broek	 in	 Het	 Trefpunt,	 Ako-
nietenplein	 1	 in	 Benne-
broek,	20.00	uur.	Entree	gratis.	
Informatie:	 www.bennebroek.
groei.nl.

•	 Lezing over Frankrijk en 
de Franse dorpen voor Al-
liance Française	 in	de	Pink-
sterkerk	aan	de	Camplaan	18	
in	Heemstede,	20.15	uur.

•	 Kerkbollenveiling	 in	 de	
grote	 zaal	 van	 de	 Luifel,	 He-
renweg	 96,	 Heemstede.	 Vei-
ling	 speciaal	 voor	 kinderen:	
19.30-20.00	uur.	En	de	 ‘echte’	
grote	veiling	vanaf	20.15	uur.
Inlichtingen:	5483828.

Zaterdag 17 november
• Intocht Sinterklaas om 
11.30 uur in de Haven van 
Heemstede. 12.00	 uur:	 naar	
de	 Raadhuisstraat	 en	 om	
12.30	uur	welkom	op	het	bor-
des	 door	 burgemeester	 Ma-
rianne	 Heeremans.	 Ca.	 13.30	
uur	Rit	over	Binnenweg.

• Sinterklaas bezoekt Ben-
nebroek,	 13.15	 komt	 hij	 met	
de	boot	aan	op	de	Ringvaart-
dijk,	 vanaf	 14.00	 uur	 rijtoer	
door	het	dorp,	14.30	uur	ont-

vangst	op	 stadhuis	door	bur-
gemeester	 Nederveen,	 vanaf	
15.15	 uur	 feestmiddag	 in	 au-
la	van	de	Hartekamp.
	
Zondag 18 november
•	Lezing WO II en W.F. Her-
mans door Ewoud Kieft	 in	
Bibliotheek	Heemstede,	14.00-
16.00	uur.	Entree	gratis,	reser-
veren:	023-5115300.

Woensdag 21 november
• Feest voor vrijwilligers en 
uitreiking vrijwilligersprijs	
bij	Casca	 in	de	Luifel,	Heren-
weg	96	 in	Heemstede,	19.30-
23.30	 uur.	 Informatie:	 www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Zondag 25 november
• Snow&Ice 2012,	 grote	
wintersportbeurs	in	en	om	de	
showroom	 van	 Martin	 Schil-
der,	Cruquiusweg	37	in	Heem-
stede,	 10.00-17.00	 uur.	 Infor-
matie:	www.snowandice.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 18 november
• Kees Juffermans uit 
Heemstede en Fabrice 
Hünd uit Amsterdam expo-
seren	 in	 Galerie	 Kunst	 2001,	
Snelliuslaan	 35	 in	 Badhoeve-
dorp.	Informatie:	www.galerie-
kunst2001.nl.

Tot en met 24 november
•	 Tentoonstelling ‘Trading 
Places’, Faillissementsveilin-
gen	 in	 Noord-Holland	 in	 het	
Noord-Hollands	Archief,	Jans-
straat	40	in	Haarlem.

Tot en met 25 november
•	‘Spaar Haarlem, de expo-
sitie’	 gebaseerd	 op	 het	 suc-
cesvolle	 spaarplaatjesboek	
Spaar	 Haarlem	 in	 Bibliotheek	
Centrum	in	Haarlem.

•	 Thema-expositie Organic 
met onder andere schilde-
rijen van Griet Halbertsma	
uit	Heemstede	in	De	Cultuur-
tempel	 Haarlem,	 eerste	 eta-
ge	Van	Duivenboden	Interieur,	
Gedempte	Oude	Gracht	88.
Informatie:	 www.	 griethal-
bertsma.nl	 en	 www.vandui-
venbode.nl.

Tot en met december
• Schilderijen van Sas-
kia van der Kind	bij	Sanquin	
Bloedbank,	Boerhaavelaan	22	
in	Haarlem.

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplo-

sie in het Kunstfort bij Vijf-
huizen.	 Exposant	 is	 Frans-
je	 Killaars	 (1959).	 De	 ruimtes	
van	het	militaire	fort	zijn	door	
Killaars	ingericht	met	installa-
ties	 van	 felgekleurde	 stoffen,	
wandkleden	en	in	dekens	ge
hulde	 paspoppen.	 Open:	 ie-
dere	 vrijdag	 t/m	 zondag	 van-
af	13.00	tot	17.00	uur.	Op	zon-
dagen	worden	vanaf	14.00	uur	
gratis	kunstrondleidingen	aan	
bezoekers	gegeven.		

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Len-
te-poëzie’	 in	 Museum	 de
Zwarte	 Tulp	 in	 Lisse.	 Info:	
www.museumdezwartetulp.nl.

Tot eind december
•	 Schilderijen van Nien-
ke Muijser	 in	 het	 theehuis,	
Cruquiusdijk	 32	 in	 Cruquius.	
Informatie:	 www.nienke-art.
com.

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

Muziek
Vrijdag 9 november
•	 Dance2Move4Life in	 het	
Patronaat	 in	 Haarlem,	 23.00-
06.00	 uur.	 Informatie:	 www.
dance2move4life.nl.

• Orthodoxe gezangen uit 
Rusland en Servië door	Ne-
derlands	 en	 Servisch	 koor	 in	
de	Sint	Josephkerk,	Jansstraat	
43,	Haarlem,	20.15	uur.

• Eerste Cruquiusconcert: 
het Ruysdael Kwartet	 in	
Museum	 de	 Cruquius,	 20.15	
uur.	 Kaarten:	 www.Cruquius-
Concerten.nl	of	023-5563707.

Zondag 11 november
• Concert Haarlems Jazz-
koor in	 gebouw	 Zang	 &	
Vriendschap,	 Jansstraat	 in	
Haarlerm,	15.00	uur.	

• Vocaal ensemble Cor-
de Vocali viert lustrum met 
Spaanse Barok	 in	 de	 Nieu-
we	Kerk	 in	Haarlem,	Nieuwe-
kerksplein	36,	15.00	uur.	Infor-
matie:	www.cordevocali.nl.

Zaterdag 17 november
•	 Concert door Marco de 
Vaate op het Ahrend & 
Brunzema orgel	 in	de	Men-
nokapel,	 Grote	 Houtstraat	 43	
in	 Haarlem,	 15.30	 uur.	 Entree	
gratis.	Info:	www.vdgh.nl.

Zondag 18 november
•	 Jubileumconcert Haar-
lems Amateur Symfonie 
Orkest	 in	de	Philharmonie	 in	
Haarlem,	 14.30	 uur.	 Kaarten:	
023-5121212	of	www.theater-
haarlem.nl.

•	 Wings Ensemble geeft 2 
concerten in	 de	 Janskerk	 in	
Haarlem,	 11.30	 en	 15.00	 uur,	
m.m.v.	 mezzosopraan	 Mar-
jolein	 Niels.	 Kaarten:	 www.
wingsensemble.nl.

Zondag 25 november
•	 Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest speelt bijzon-
dere versie van Moessorg-
ski’s Schilderijententoon-
stelling	 in	 de	 Doopsgezinde	
Kerk,	Frankestraat	24	in	Haar-
lem,	20.15	uur.
Kaarten:	www.hpho.nl.

Diversen
Zaterdag 10 en
zondag 11 november
•	 Spirituele beurs Nicky’s 
Place	 in	 Haarlem	 in	 het	 ou-
derensteunpunt	 aan	 de	 Vasn	
Oosten	 de	 bruynstraat	 60,	
12.00-17.00	 uur.	 Informatie:	
www.nickysplace.nl.

• Rupsje Nooitgenoeg	(van-
af	3	jaar)	in	poppentheater	De	
Zilveren	 Maan	 op	 landgoed	
Elswout,	 11.00	 uur.	 Informa-
tie:	 www.poppentheaterdezil-
verenmaan.nl.

Dinsdag 13 november 
•	Groei & Bloei presentatie 
‘De tuinen van De Golf van 
Napels’	 in	 De	 Blinkert,	 Roc-
kaertshof	66	in	Haarlem,	20.00	
uur.	Entree	gratis.

Donderdag 15 november
• Schrijver Nop Maas ver-
telt in	 museum	 Het	 Dolhuys	
in	 Haarlem	 over ‘Kroniek 
van een schuldig leven’, het 
derde en laatste deel van 
de biografie over volks-
schrijver Gerard Reve,	19.30	
uur.	Reserveren:	www.hetdol-
huys.nl.

•	 Thema-avond ‘Veiligheid 
op de fiets’	 in	 de	 Antoni-
usschool	 aan	 de	 Teding	 van	
Berkhoutlaan	 20	 in	 Aerden-
hout,	 20.00	 uur.	 Aanmelden:	
antoniusschool@gmail.com.

Dinsdag 20 november 
•	Schrijver en stand-up co-
median Raoul Heertje	 is	 te	
gast	 in	 Bibliotheek	 Centrum,	
Gasthuisstraat	32	 in	Haarlem,	
20.00	 uur.	 Reserveren:	 023-
5115300.	



Begrotingsraad  
op 8 en 9 november

kijk op www.heemstede.nl
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Wethouders in de wijk:  
vrijdag 16 november 

Intocht Sinterklaas 

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede.  
 

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas om 11.30 
uur met de boot aan in de haven van Heemstede aan 
de Heemsteedse Dreef. Rond 12.00 uur vertrekt de 
Sint naar het raadhuis, waar  burgemeester Marianne 
Heeremans hem om 12.30 uur welkom heet in 
Heemstede. Een happening waar je bij moet zijn! 
Omstreeks 13.30 uur vertrekt Sinterklaas in zijn koets 
voor een ritje over de Binnenweg. 

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Commissievergaderingen verplaatst
De geplande commissievergaderingen op 13, 14 en 
15 november worden verplaatst naar donderdag 29 
november. Op die dag vergaderen de commissies 
achter elkaar vanaf 20.00 uur. Op deze avond zal de raad 
naar verwachting het bestemmingsplan Woonwijken 
Zuidoost vaststellen. Verder worden vragen gesteld over 
de gekozen variant om de Geniebrug fietsvriendelijker 
te maken. Ook gaat het over de voortzetting van de 
combinatiefunctionarissen die sport, onderwijs en 

cultuur met elkaar verbinden. Zij stimuleren sport- en 
beweegaanbod op en rondom scholen en bevorderen 
dat jeugd vertrouwd raakt me kunst- en cultuurvormen.
De volledige agenda volgt binnenkort in 
HeemstedeNieuws en op www.heemstede.nl; hier 
vindt u ook informatie over het spreekrecht tijdens 
vergaderingen.

Op vrijdag 16 november zijn Christa Kuiper, Jur Botter 
en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 12.00 uur 
aanwezig in restaurant ‘Le cheval blanc’ in de Jan van 
Goyenstraat 29. U wordt van harte uitgenodigd hier 
langs te komen om met hen in contact te komen.

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

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

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

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

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

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



Nieuw Beleidsplan Wmo/lokaal gezond-
heidsbeleid 2012-2016 ‘Oog voor elkaar’
Bij besluit van 1 november 2012 heeft de raad het 
Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-
2016 “Oog voor elkaar” vastgesteld. 
Het beleidsplan treedt met ingang van 15 november 
2012 in werking. 

Het beleidsplan ligt tot en met 30 januari 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. Het beleidsplan is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”.

Jubileumfeest voor vrijwilligers 
Woensdag 21 november 2012, 19.30 - 23.30 uur

De gemeente Heemstede geeft ieder jaar een feest 
voor vrijwilligers als blijk van waardering voor al hun 
enthousiasme en inzet. Dit jaar voor de 10e keer!
Tijdens het feest zal de Vrijwilligersprijs 2012 van de 
gemeente Heemstede uitgereikt worden. Het thema 
van dit jaar is Vrijwilligerswerk in Beeld! 
 
Waar?   De Luifel, Casca, Herenweg 96  

te Heemstede
Wanneer?  Woensdag 21 november 2012
Hoe laat?  19.30  Ontvangst, koffie/thee
  20.00 Prijsuitreiking
  21.00  Een bijzonder optreden 

van…
  23.30 Einde van het feest

Vrijwilligers kunnen zich voor dit feest aanmelden via: 
jvanduin@casca.nl
In verband met een maximum aantal zitplaatsen in 
het theater is aanmelding noodzakelijk. In de foyer 
wordt een groot scherm opgesteld, zodat bij meer 
aanmeldingen iedereen toch aan het feest kan 
deelnemen.

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 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede is er 
voor u!

Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 15 november 2012 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
20.00 uur  bezwaar tegen de aanschrijving m.b.t. een 

last onder dwangsom voor dakkapellen op 
het perceel Koediefslaan 2 - openbaar -

20.30 uur   bezwaren tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een extra etage op de woning aan de 
Einthovenlaan 10 - openbaar -

 

21.00 uur  bezwaar tegen de terugvordering van een 
subsidie over het jaar 2011 - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige 
agenda. De definitieve agenda zal op 
dinsdag voorafgaand aan de datum van de 
hoorzitting via de website www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

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

Workshop ‘jongeren en geld’  
op 14 november vol

In de week van het geld van 12 t/m 16 november 
organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin 
Heemstede (CJG Heemstede) een workshop voor 
jongeren en ouders over geld. Helaas is het niet meer 
mogelijk om je hiervoor aan te melden. Heb je nog 
vragen over deze workshop, dan kun je die stellen 
via telefoonnummer (023) 548 38 28 (keuze 1) of via 
e-mail: info@casca.nl o.v.v. workshop jongeren en geld. 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin  
Wil je meer weten over de verschillende workshops 
van het CJG Heemstede of heb je een andere vraag? 
Voor alles over opvoeden en opgroeien kun je terecht 
bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook 
als aanstaand ouder ben je van harte welkom. Je kunt 
zonder afspraak langskomen, bellen of een e-mail 
sturen. Meer informatie en de openingstijden vind je  
op www.cjgheemstede.nl.



Vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een wit 
vaartuig met oranje accenten aangetroffen in het 
Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van Tooropkade 13. 
Dit vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom 
is van de gemeente.

Het is verboden met dit vaartuig op deze plaats een 
ligplaats in te nemen of te hebben (artikel 3 aanhef 

en onder b van de Verordening op het gebruik van 
openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 14 november 2012 de gelegenheid om zijn 
vaartuig buiten Heemstede te brengen dan wel een 
ligplaats in te nemen waar dit wel is toegestaan. Indien 
de eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 
het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Johannes Vermeerstraat 3 het vergroten van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.285 
ontvangen 24 oktober 2012

-  Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.284 
ontvangen 23 oktober 2012

-  Nijverheidsweg 27 het wijzigen van gevels en de 
entree van het bedrijfspand 2012.287 
ontvangen 24 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van het 

woonhuis en het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak 2012.286 
ontvangen 25 oktober 2012 

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Broeder Josephlaan 20  het kappen van een den 

2012.282  
ontvangen 24 oktober 2012

-  Richard Holplein 3 het kappen van een denneboom 
2012.288 
ontvangen 26 oktober 2012

-  Herenweg 5 het kappen van 37 beuken,  1 esdoorn,  
1 berk, 1  kastanje, 9 eiken 2012.289 
ontvangen 26 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten)
-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 

Landgoed Huis te Manpad 2012.290 
ontvangen 26 oktober 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  8 november 
2012 van maandag tot en met donderdag van  08.30 
- 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter 
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 31 oktober  2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Laan van Insulinde 25 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2012.212

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 2 november  2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Sportparklaan 17 het kappen van een ceder en  

een den 2012.278
-  Glipperweg 4 het kappen van 25 populieren 

2012.250
-  Crayenestersingel t.h.v. nr. 57 het kappen van  

1 populier 2012.275
-  Adriaan Pauwlaan 4 het kappen van 2 cederbomen 

2012.265
-  Kerklaan 90 het kappen van een esdoorn en een 

populier 2012.272
 

-  Paulus Potterlaan 12 het kappen van 3 berken,  
3 coniferen, 1 esdoorn en 2 dennen 2012.274

-  Glipperweg 6 het kappen van 2 beuken 2012.283
-  Herenweg 80A  het kappen van 1 esdoorn,  

1 kastanjeboom en 2 eiken 2012.276
-  Johannes Vermeerstraat 7 het kappen van een 

schietwilg 2012.279
-  Spaarnzichtlaan 3 het kappen van een esdoorn 

2012.277

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 8 
november 2012 van maandag tot en met donderdag 
van 08.30  - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie : ‘Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor het 
verstoren van een monument (verbouwen, slopen of 
op andere wijze aantasten)
-  Herenweg 21C een woning splitsen in 2 woningen 

2012.178

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 8 november 
2012 van maandag tot en met donderdag van  08.30 
- 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter 
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen 
hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 
Een beroepschrift moet uiterlijk   20 december 2012 
worden ingediend. Zie : ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Raadsbesluiten 1 november 2012
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:
-  Najaarsnota 2012
De nota is aangenomen met 19 stemmen voor en 2 
tegen. De fractie van GL stemde tegen.

De volgende besluiten zijn unaniem en zonder 
beraadslaging vastgesteld:
-  Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht.
-  Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-

Kennemerland.
-  Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk).
-  Beleidsplan WMO/lokaal gezondheidsbeleid 2012-

2016 ‘Oog voor elkaar’.
-  Beschikbaar stellen krediet ad €140.000,- voor 

verbouwing zolder oudbouw van het Raadhuis.



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

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

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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Verkeersbesluit
Parkeerverbod oostzijde Nijverheidsweg 
Het instellen van een parkeerverbod aan de oostzijde 
van de Nijverheidsweg. 
Het besluit in werking te laten treden zodra er nieuwe 
parkeervakken op de Nijverheidsweg zijn aangelegd 
waardoor parkeren op de rijbaan niet meer nodig is.

Het besluit en de bijbehorende tekening ligt vanaf  
7 november 2012 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald.

Nieuwe Verordening gunning opdrachten door toekenning  
van een uitsluitend recht Heemstede 2012

Uitschrijving GBA

Bij besluit van 1 november 2012 heeft de raad de 
Verordening gunning opdrachten door toekenning 
van een uitsluitend recht Heemstede 2012 vastgesteld. 
De Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht Heemstede 2012 treedt met 
ingang van 15 november 2012 in werking. 
De verordening ligt tot en met 30 januari 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis.  

De verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder  
“Lokale regelingen”.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

-  L.Q. Dulin, geboren 05-09-1986, Weissenbruchweg 11;
- J.G. van Schaik, geboren 21-03-1988, Kerklaan 54;

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 

Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon (023) 548 58 68. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

-  A.J. Maarschalk, geboren 17-09-1945, 
Crayenestersingel 32;

-  D.I. Lottering, geboren 20-02-1991, Kerklaan 129;
-  R.F. Marlissa, geboren 02-04-1964, Overijssellaan 239;

-  A.O.R. Barrios Garcia, geboren 18-08-1991, 
Pelikaanlaan 139.

 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken. Zie ‘bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’. Ook kunnen 
belanghebbenden bij onverwijlde spoed een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank te 
Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.




