
Heemstede - Hij kan het zò 
mooi vertellen, dat kinderen er 
stil van worden! Wethouder Sjaak 
Struijf las woensdagmiddag voor 
aan kinderen van 3 tot 7 jaar in 
de Heemsteedse bibliotheek om 
het voorlezen te promoten. Vol-
gens de jeugdbibliothecaresse 
Katinka de Klerk is dit een activi-
teit van de bibliotheek Haarlem, 
die door Heemstede is overge-
nomen en met succes. De voor-
lezers Fred Prang en Gerry Eg-
gerding waren woensdag bij het 
voorlezen van de wethouder, om 

het stokje van hem over te ne-
men, hetgeen Fred even voor 
zijn rekening nam. Hij kreeg 
het boekje Octopus Kietel van 
Ruth Galloway symbolisch over-
handigd van wethouder Sjaak 
Struijf.  De kinderen waren weer 
direct in de ban van diaman-
ten, ijspegels en dieren. Konij-
nen, krokodillen, katjes, kevers 
en kippen doen het altijd goed in 
leesboeken. Er zat wel een ge-
haaid jochie tussen dat kennelijk 
eerder in een heuse oceaan ge-
zwommen had, want hij wist al 

veel van haaien. Vanaf nu is er 
iedere woensdagmiddag, maar 
niet in de vakanties,  voorlezen 
in de openbare bibliotheek aan 
het Julianaplein door de enthou-
siaste groep voorleesvrijwilligers. 
Bedoeld voor kinderen van 3 tot 
7 jaar, die dan welkom zijn van-
af 14.30 uur tot 15.00 uur in de 
speciaal hiervoor ingerichte zaal 
op de eerste etage.  Ze krijgen 
ook iets te drinken en als ze een 
kleurplaat willen kleuren kan dat 
ook. 

Ton van den Brink  
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Wethouder even voorleesvrijwilliger

In de ban van diamanten,
ijspegels en krokodillen

Gouden Glasbak
voor Bennebroek
Bennebroek – Vorige week 
dinsdag nam Dick van Woer-
sem, hoofd buitendienst van de 
gemeente Bennebroek, namens 
de gemeente de Gouden Glas-
bak in ontvangst. Bennebroekse 
inwoners (in totaal 5.225 men-
sen) brachten per persoon om-
gerekend 40,7 kilo glas naar de 
glasbakken. Bennebroek mocht-
niet alleen de Gouden Glasbak 
award, maar ook 2.500 euro in 
ontvangst nemen.  

 Bezoek onze showroom:     Openingstijden:
 HAARLEM             ma t/m vr 8:00 - 17:30
 Vondelweg 540       do 19:00 - 21:00
 tel. 023-538 22 77      za 10:00 - 17:00

N I E U W B O U W  +  R E N O V A T I E
VAN DER VLUGT

S E L E C T W I N D O W S

W W W . V A N D E R V L U G T . N L

N I E U W B O U W  +  R E N O V A T I E
1956

200751 JAAR!

RAMEN

DEUREN

CARPORTS

SERRES

BALKONBEGLAZING

SCHUIFPUIEN

DAKKAPELLEN

VOUWWANDEN

GARAGEDEUREN

KOZIJNEN

VERANDA’S

1300m2 SHOWROOM!

€ 12,50

Nú 
in de winkel bij

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
M O O I

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

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

Samen

500 GR. VLeeS + 500 GR. UIen en KRUIDen

Podium Oude Slot
WOENSDAG 28 NOVEMBER / 18:30 uur

www.podiumoudeslot.nl  /  tel. 06-13 13 36 26

Trio John Clement
met vocalist Gé Titulaer

Het Oude Slot
ingang Ringvaartlaan 

Heemstede

De avond wordt extra luister bijgezet 
door een tapas-buffet. Inloop vanaf 18:30 uur.

Buffet om 19:00 uur

Heemstede - Chow Chow 
Lynne woont bij de familie 
Beverdam aan Te Winkelhof.

Wie dit type hond niet zo goed 
kent: de chow chow staat be-
kend als hond met blauwe 
tong.  Mevrouw Beverdam ver-

telt ons een grappige anekdo-
te over dit bijzondere kenmerk: 
“Ik heb al heel lang dit ras. 
Vroeger stelden de kinderen 
de vraag: waarom een blauwe 
tong en dan zei ik heel serieus: 
die tong gaat elke morgen in 
de inktpot!”

DIER VAN DE WEEK
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LET Op!
Nadrukkelijk maken wij u er 
op attent, dat door ons in deze 
krant geproduceerd adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Hedy de Bats uit Benne-
broek wandelde twee weken 
geleden in het Groenen-
daalse bos. Samen met 
dochter Alexandra (4) kwam 
ze prachtige herfstpadde-
stoelen tegen.
Met haar Canon Ixus 960 
bracht ze de kleine juweeltjes 
schitterend in beeld.N
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Voortuinkeuringen 
in Heemstede

Heemstede - In de gemeen-
te Heemstede hebben vrij-
willigers van de vereniging 
Groei & Bloei de afgelopen 
maanden de van de open-
bare weg af zichtbare voor-
tuinen, balkonbeplantingen 
en geveltuinen gekeurd. 

Volgens de vereniging zijn er 
steeds minder leuke tuinen 
zichtbaar door ‘verstening’ van 
de tuinen en de trend om met 
hoge hagen de tuinen voor 
nieuwsgierige blikken te ver-
bergen. Gelukkig zijn er toch 
weer een flink aantal prijswin-
naars en eervolle vermeldingen 
uit de keuring naar voren ge-
komen. De betrokken tuinei-
genaren hebben inmiddels een 
brief met een uitnodiging voor 
de prijsuitreiking ontvangen. 
Iedere belangstellende wordt 
uitgenodigd om de prijsuitrei-
king bij te wonen. Die wordt 
gehouden op 21 november in 
de Pinksterkerk, Camplaan 18 
in Heemstede.  Aanvang 20.00 
uur; einde uiterlijk 22.00 uur. 

Het programma luidt:
•  Welkomstwoord door onze 

voorzitter, de heer A.J. de 
Vries en bedanken keurders.

•  Uitreiking van de eerste prij-
zen door mevrouw mr. C.D.M. 
Kuiper, wethouder van onder 
meer Groenvoorziening van 
de gemeente Heemstede.

•  Uitreiking van de verde-
re prijzen en vertoning van 
(beamer) foto’s van een aan-
tal winnende tuinen.

 •  Thee/koffie, aangeboden door 
Groei & Bloei afdeling Haarlem.

 
Groei & Bloei is een landelijke 
vereniging voor tuinliefheb-
bers; zij geeft maandelijks het 
tijdschrift Groei & Bloei uit. Zie 
ook de website, www.groei.nl 
De afdeling Haarlem en om-
streken organiseert allerlei 
activiteiten op het gebied 
van alles wat met planten en 
tuinieren te maken heeft. Zo 
zijn er lezingen, cursussen en 
workshops in de winter. In het 
zomerseizoen zijn er excursies 
en tuinbezoeken.

Amnesty in actie tegen
buitenwettelijke overdrachten
Heemstede – Mensenrech-
tenorganisatie Amnesty In-
ternational vreest dat hon-
derden mensen illegaal ge-
vangen zitten die vaak in het 
geheim zijn overgedragen 
aan landen waar zij bloot-
staan aan verdere schendin-
gen van de mensenrechten. 
Op zaterdag 24 november 
protesteert Amnesty afdeling 
Heemstede tegen deze prak-
tijken. Dat gebeurt voor het 
filiaal van de ING Bank aan 
de Binnenweg, tussen 13.00 
en 16.00 uur.

Sommige slachtoffers van de-
ze door de Verenide Staten ge-

leide praktijk van buitenwette-
lijke overdrachten (renditions), 
kwamen uiteindelijk in officiële 
Amerikaanse detentiecentra te-
recht, zoals Guantanamo Bay. 
Anderen verdwenen.
Amnesty International conclu-
deerde al eerder dat sommi-
ge EU-lidstaten meewerkten 
aan het Amerikaanse systeem 
van buitenwettelijke overdrach-
ten. In 2006 en 2007 bevestig-
den de Raad van Europa en het 
Europees Parlement dit. Zij stel-
den ook maatregelen voor om 
te voorkomen dat de CIA de-
ze praktijk op Europese bodem 
voortzet. Amnesty International 
roept de EU en alle Europese 

regeringen op om stap-
pen te ondernemen om 
ervoor te zorgen dat in-
ternationale anti-terro-
risme maatregelen er 
niet toe leiden dat indi-
viduen slachtoffer wor-
den van buitenwettelij-
ke overdracht, geheime 
of willekeurige deten-
tie, gedwongen verdwij-
ning of andere ernstige 
schendingen van men-
senrechten.
Op 24 november kunnen 
geïnteresseerden een 
actie-kaart tekenen als 
protest.
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In Heemstede is veel te doen voor kinderen. Er is ruimte, een 
wandelbos, er zijn trapveldjes, speeltuintjes en een voetbal-
basketbalveld op de Vrijheidsdreef. Dat is heel veel zou je zeg-
gen, helemaal waar. Maar weet u nog hoe u rolschaatste op 
straat vroeger? Dat zouden wij nou ook zo graag willen doen. 
Rolschaatsen is skaten geworden en wij kunnen dat niet meer 
op straat omdat het tegenwoordig veel te druk is op straat. De 
enige manier om kinderen veilig te laten skaten is zorgen voor 
een skatebaan! Er is in Heemstede een zogenaamde halfpipe 
bij het station, ook om te skaten. Behalve dat het station erg ver 
weg is voor een groot deel van de Heemsteedse kinderen, is een 
halfpipe voor gevorderde skaters. En als je nog niet goed kunt 
skaten is het moeilijk om meteen van de grote halfpipe af te 
gaan want dan val je.
Daarom vragen wij,  kinderen van Heemstede, of Burgemeester 
en wethouders zo lief willen zijn om voor ons een skatebaan te 
bouwen. Op  het veld op de Vrijheidsdreef is best nog een mooie 
hoek over voor zo’n baan. Wij hebben heel veel handtekenin-
gen van kinderen verzameld en gaan die binnenkort aanbieden 
op het gemeentehuis in de hoop dat onze wens verhoord gaat 
worden!
Als jij ook wilt helpen om handtekeningen te verzamelen, ga dan 
langs de huizen van je straat of de kinderen van je team of je 
klas en vraag om handtekeningen voor de skatebaan. Je kunt 
de verzamelde handtekeningen sturen naar van Merlenlaan 3, 
2103 GA Heemstede.

Sanderijn en Bouke Engel
van de Voorwegschool in Heemstede

Wij willen
een skatebaan!

ingezonden Zeefdrukken Corneille 
voor het Aids Fonds
Heemstede - De nationale col-
lecte voor de aidsbestrijding 
krijgt dit jaar een zeer exclusieve 
ondersteuning. Het behoeft geen 
betoog dat de nood in de wereld  
hoog is en er veel geld  voor de 
bestrijding van deze ziekte no-
dig is. Een ieder  kan nu op een 
ludieke doch zeer betaalba-
re wijze in het bezit kan komen 
van een Corneille  kunstwerk en 
daarmee tevens  50 euro bijdra-
gen aan het Aids-Fonds. Schil-
derwerken uit de Cobra Groep 
waar toe ook Karel Appel be-
hoort, passen goed thuis in de 
Nederlandse  binnenhuisarchi-
tectuur. Het frivole kleurenpalet 
met de vaak abstracte figuratie 
is een lust voor het oog. Het is 
hedendaagse kunst. 
In de etalage van kunsthande-
laar Sijm op de Valkenburger-
laan 42 in Heemstede staan 
prachtige zeefdrukken en litho’s  
van  Corneille geëtaleerd, com-
pleet  in  een lijst van 50x60 cm 
met ophang systeem en glas. De 
galerieprijs is normaal 350 eu-
ro tot 500 euro. Voor  de Aids- 
Actie betaalt men slechts 150 
euro voor het gehele kunstwerk. 
De ondernemer  draagt daarvan 
50 euro af aan het Aids-Fonds.
Bent u niet in staat om naar 
Heemstede af te reizen dan kunt 
u 150 euro overmaken op num-
mer 3399154 t.n.v. J.C.M. Sijm 

Heemstede. Vermeld uw tele-
foonnummer en Corneille-Aids-
Fonds-Actie. Na telefonische 
afspraak kan men thuis uit 
drie Corneille’s  zelf een keuze 
maken.
 
Aids thema-avond
Op zaterdag 1 december is er  in  
Gay Café Wilsons op de gedemp-
te Raamgracht  78 een speciale  
Aids thema-avond.  Hier zullen 
diverse gasten hun kwaliteiten 
tonen om zo veel mogelijk geld in 
te zamelen voor het Aids-Fonds. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. Ook hier kan men de 

Corneille’s bewonderen en voor 
genoemde prijs aankopen. Hier 
is het assortiment beperkt, een 
rode sticker op het kunstwerk 
betekent ‘verkocht’.

In zijn jongensogen een grote, 
statige man die sigaren rook-
te. Later namen de zoons Toon, 
Frans en Gerrit van Dijk de zaak 
over en werd Gerrit de baas van 
jonge Jan. De eerste drie jaren 
werkte Jan nog samen met zijn 
vader, maar hij wilde graag tui-
nen aanleggen. Vader Schoen-

maker deed alleen onderhoud. 
Hij kreeg een andere collega. 
Piet Kuiper en die zorgde ervoor 
dat Jan weer naar school ging. 
Dat werd twee jaar avondschool, 
daarna drie jaar voor één dag in 
de week. Dat ging hem goed af. 
Leren waar je plezier in hebt, dat 

schiet op. Hij haalde op de tuin-
bouwvakschool in Naarden alle 
diploma`s. Het echte werk begon: 
Jan had alle plezier in het aan-
leggen van tuinen. Met alle com-
plimenten van de klanten. Begin 
jaren 80 kreeg hij de derde gene-
ratie Van Dijken als baas. Nu Al-
bert van Dijk en ook met die baas 

kon Jan fijn werken. In de jaren 
90 kreeg hij steeds meer verant-
woording. Bij vakanties, ziektes 
en wat voor redenen dan ook, 
Jan werd de plaatsvervanger en 
ook die kant van het werk beviel 
Jan uitstekend. Op 11 septem-
ber 2001 vierde hij zijn 40-jarig 

jubileum; van feesten kwam niet 
veel want op die dag boorden de 
vliegtuigen zich in de Twin To-
wers in New York. Een dag om 
nooit te vergeten en voor Jan 
dubbel. Met al zijn vrije dagen 
is Jan eigenlijk al gepensioneerd 
en heeft al een biertje gedron-

ken met zijn jongere collega`s. 
Bedoeling was om Jan dronken 
te voeren. Och, dacht Jan, geef 
die jongens ook hun lol! Vrijdag-
avond heeft hij een officieel af-
scheidsfeest gehad met de di-
rectie en de collega`s met hun 
vrouwen in Riche in Zandvoort. 

Een stormachtig feest, waar Jan 
en zijn vrouw Astrid nog lang op 
kunnen teren. Reizen deden Jan 
en Astrid al veel, maar de opti-
misten hebben nog lang niet ge-
noeg gezien. Op dus naar dat 
strandje of toch de toendra?
Ton van den Brink

Wie haalt nog 46 jaar bij één baas?  

Jan Schoenmaker 46 jaar bij Empelen & van Dijk

Heemstede – Als je niet wil leren, dan ga je maar werken. Zo 
ging Jan Schoenmaker op 11 september 1961 met zijnvader 
mee naar Van Empelen en van Dijk aan de Zandvoortselaan, 
waar hij nog net kon kennismaken met de oprichter.
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Onverwachte motie collegepartijen 
doet vergadering leven

De beslissing om de bibliotheek 
te verzelfstandigen is formeel 
nog niet genomen. Voor de Bin-
nenweg was eerder een plan van 
eisen neergelegd en het bijbe-
horende krediet van 1,6 miljoen 
goedgekeurd. Ook waren aan-
nemers bereid voor dit bedrag 
de klus te klaren. De wethouder 
en zijn ambtenaren moeten heb-
ben ingezien dat het beschik-
bare bedrag ontoereikend was 
voor een kwalitatief hoogstaan-
de renovatie en hebben de col-
legepartijen achter de schermen 
bewogen meer geld beschik-
baar te stellen. Wethouder Van 
de Stadt waagde een poging om 
de locatie van de bibliotheek te 
betrekken bij een herinrichting 
van het Wilhelminaplein, maar 
dit werd door de raad afgewe-
zen. De bibliotheek blijft op de 
plek waar die nu staat, tevens 
worden er pogingen onder- 
nomen om het gebouw een 
meer uitgebreide publieke be-
stemming te geven.

Goed nieuws
Er kunnen meer kinderen ge-
bruik maken van het leerlingen-
vervoer van en naar de scholen 
voor bijzondere onderwijs. Daar-
toe is de kilometergrens van 6 
naar 4 kilometer teruggebracht. 
Het kost de gemeente slechts 
2.000 euro per jaar. De wethou-
der zegde toe dat vereniging 
RCH Pinguïns het komende sei-
zoen kan beschikken over een 
veld dat voldoet aan de eisen 
van de honkbalbond. Hiermee 
kwam de wethouder tegemoet 
aan deze wens van de raad.

Groen links zal de gemeente 
een “groen bankje” aanbieden 
zodra het gebied Manpadslaan 
definitief groen blijft. Een motie 
van de zelfde partij om 400.000 
euro te reserveren voor milieu-
maatregelen werd door de ove-
rige partijen afgewezen. Het an-
dere goede nieuws was dat de-
ze begroting sluit met een klein 
overschot en ook de meerja-
renbegroting er goed uitziet.  Er 
komt op aandrang van de VVD 
een centraal meldpunt voor al-

le zaken die de burgers aan de 
gemeente willen melden. Be-
halve expliciete zaken die be-
trekking hebben op politieta-
ken, zegde de burgemeester toe 
dat dit meldpunt er gaat komen. 
Er zal met spoed gewerkt wor-
den aan het oplossen van knel-
punten voor fietsers. Extra mid-
delen worden er door de raad 
beschikbaar gesteld om onvei-
lige locaties aan te pakken. Als 
eerste zal de oversteek Dreef/
Hageveld en de rotonde aan de 
Adriaan Pauwlaan worden aan-
gepakt.

Meer geld over?
De HBB fractie had berekend 
dat er nog zeker voor een half 
miljoen euro ruimte zit in de be-
groting. Door veel rekenwerk 
vond men o.a. dat er in het plan 
watertoren nog een bedrag van 
240.000 euro niet was verant-
woord. Volgens woordvoerder 
Ates zitten er misschien wel 
meer van dit soort posten in 
de begroting. Volgens de wet-
houder heeft HBB gelijk, maar 
heeft dit te maken met eventu-
ele toekomstige tegenvallers bij 
de uitvoering van dit plan, maar 
hij zegde wel toe in de toekomst 
dit soort posten anders te pre-
senteren. Geen van de partijen 
vond het nodig hier verder op 
in te gaan. HBB wilde ook the-
ater de Luifel steunen en diende 
een motie in om hen de komen-
de drie jaar wat meer financië-
le armslag te geven. Dit voorstel 
kon rekenen op enige steun uit 
de raad maar haalde net geen 
meerderheid. Volgens de wet-
houder was afgesproken met de 
Luifel (onderdeel van Casca) dat 
zij zelf voor een financieel goed 
beleid zoud zorgen, zonder bij-
drage van de gemeente. Het 
verbaasde de wethouder dat 
Casca verzuimd had, nog voor 
de behandeling van deze begro-
ting, met een financiële onder-
bouwing van hun wensen te ko-
men. Er wordt eventueel de mo-
gelijkheid geschapen om win-
sten, behaald op de overige ac-
tiviteiten van Casca, intern door 
te sluizen naar de Luifel.

Heemstede - Tijdens de begrotingsvergadering van vorig week werd er een motie door de drie 
collegepartijen ingediend waarbij  voor de renovatie Binnenweg, parkeren en de bibliotheek 
1,2 miljoen extra kan worden aangewend. De kapitaallast van 150.000 euro per jaar wordt ge-
dekt uit de nog niet vastgestelde verzelfstandiging van de bibliotheek en de onzekere vrijval 
van middelen bij het operationeel worden van het regionale inkoopbureau. Er wordt dus al geld 
uitgegeven nog voordat de middelen beschikbaar zijn.

Door het opheffen van de club 
van ontwikkelingswerkers (SOH) 
in Heemstede dreigen een tien-
tal kinderen in het schoolproject 
Rulenge (Tanzania) zonder on-
derwijs te geraken. De gemeen-
te neemt op zich om de kos-
ten te betalen zodat de huidige 
leerlingen hun school kunnen 
afmaken. 

Zorgen 
De VVD maakt zich zorgen over 
de beschikbaarheid van lager 
onderwijs in Heemstede. Veel 
scholen zitten al vol en er ko-
men mogelijk meer leerlingen 
door nieuwbouw in Heemstede 
en de omgeving. De wethouders 
onderwijs zegde toe hier een 
onderzoek naar te zullen instel-
len om te zien wat er op termijn 
moet en kan gebeuren.
Maas (PvdA) wil graag een vi-
sie op de toekomst met betrek-

king tot de samenstelling van 
de Heemsteedse bevolking. Wat 
zijn de gevolgen van de vergrij-
zing binnen ons dorp? Moeten 
wij via de woningbouw en wo-
ningtoewijzing veranderingen 
stimuleren om zo tot een an-
dere bevolkingsopbouw te ko-
men? De wethouder antwoord-
de dat dit alles al in de nota Wo-
nen staat en hij wat dat betreft 
hetzelfde antwoord moet ge-
ven als eerder bij de behande-
ling van deze nota. De voorzitter 
van de commissie samenleving 
stelde voor om dit onderwerp in 
2008 eens op de agenda van de 
commissie te plaatsen.

Maas riep de burgemeester op 
om de status quo m.b.t. de re-
gionale bestuurskracht nieuwe 
leven in te blazen. De oude no-
titie van gedeputeerde Moens, 
waarbij de mogelijkheden van 
de verschilleden fusies tussen 
regio gemeenten, moet weer 
eens worden opgepoetst. De 
burgemeester zegde toe in ieder 
geval verslag te doen van haar 
overlegbijeenkomsten met de 
omringende gemeenten.

Verkeer
HBB en VVD stelden voor de Van 
Merlenlaan voor alle vrachtver-
keer af te sluiten. Door de hui-
dige werkzaamheden moet het 
vrachtverkeer al maanden een 
andere route zoeken. Dit blijkt 
geen problemen te geven dus 
waarom maken we dit niet per-
manent was de strekking van 
hun motie. Wethouder Kuiper 
was van mening dat dit niet zo-
maar kon. “Wij moeten rekening 
houden met onze buurgemeen-
ten.” Zij gaf toe dat zij ten aan-
zien van de Oost-West verbin-
ding vrijwel niets kon doen. “De 
provincie moet dit trekken, maar 
doet weinig tot niets. De Provin-
cie werkt nogal stroperig in haar 
besluitvorming en kiezen hun 
eigen tempo en stellen eigen pri-
oriteiten. De mogelijkheden die 
er waren in het verleden (o.a. het 
haringbuis tracé) zijn inmiddels 
volgebouwd er ik zie geen op-
lossingen op dit moment”, sloot 
de wethouder haar betoog af. De 
overige partijen bleken de wet-
houder te steunen in haar on-
macht, de motie werd verworpen.     
Eric van Westerloo 

Sinterklaas is weer in aantocht!

‘Vet coole’ wedstrijd
op het Wilhelminaplein

Heemstede - Vanaf zaterdag 17 november kun je tot en met 8 jaar een Sint en Piet kleurplaat 
ophalen bij winkeliers op het Wilhelminaplein, van 8 jaar tot 12 jaar kun je meedoen met een let-
terspel. De letters van het woord kun je vinden in de etalages van de deelnemende winkeliers. 
Heb je alle letters gevonden, bedenk er dan een leuke zin mee die rijmt. Inleveren kan bij elke 
deelnemende winkel. Iedereen krijgt dan een leuk prijsje.*
Vergeet niet om duidelijk je naam en leeftijd op de kleurplaat of zin te vermelden!

* Bij de winkeliers met een poster op de deur kun je een kleurplaat en/of letterspelformulier halen.

Wat kun je winnen?
Er zijn 6 super mooie prijzen voor de winnaars. Wat deze prijzen zijn blijft 

nog een verrassing tot de prijsuitreiking. Die is op zaterdag 1 december van 
15.00 uur tot 16.00 uur. Op het plein krijg je warme chocolademelk met 

pepernoten. De prijzen worden uitgereikt door twee zwarte pieten.
Tot ziens op het oudste plein van Heemstede!



‘Tropische drijfzaden langs 
de vloedlijn’
In andere werelddelen vallen zaden in de rivier en door 
hun drijfvermogen worden ze meegevoerd met de stro-
ming naar de zee. Soms spoelen ze aan op onze stran-
den. Ook zaden van onze kusten en van vruchten die 
door strandgasten gegeten zijn op het strand te vinden. 
Op zaterdag 17 november, 14.00 uur start in De Zand-
waaier te Overveen een lezing over tropische drijf- 

zaden langs de vloedlijn. Deze lezing, die ongeveer een uur 
duurt, wordt verzorgd door Gerhard Cadee, die is verbonden 
aan het NOIZ en gespecialiseerd in tropische drijfzaden. Er zijn 
geen kosten aan deelname verbonden en aanmelden is niet no-
dig. Meer informatie via het Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
www.npzk.nl of telefonisch bij Duincentrum de Zandwaaier, 
telefoon 023 5411129 (niet op ma).

Dagroofvogels in het duincentrum
Maak kennis met de rovers van het luchtruim. Van heden tot en met zon-
dag 27 januari 2008 is er in Duincentrum De Zandwaaier een boeiende en 
leerzame expositie voor jong en oud. Bij De Zandwaaier kun je ook een rug-
zak, schatkist, foto- of rebusboekje huren, waarmee je de duinen intrekt en 
allerlei opdrachten vervult. Zo ontdek je de natuur op een speelse ma-
nier! Ook vooraf te reserveren als kinderpartijtje, mogelijk met een kinder- 
arrangement in het Duincafé. Het Duincafé is geopend van woensdag t/m 
zondag van 10.00-17.00 uur.
Duincentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg 
in Overveen is van dinsdag t/m zondag open. 
Openingstijden april t/m oktober: van 10.00-17.00 
uur. Toegang is gratis. 
Betaald parkeren bij ingang Koevlak, aan de 
overkant van de weg.  Meer informatie bij Duin-
centrum de Zandwaaier, tel. 023-541 11 29 (niet 
op ma.) of kijk op: www.npzk.nl!
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Ontdek dat er ook in de winter veel te zien 
en beleven is in de duinen. Bomen zijn er 
gelukkig altijd, en daar is ook genoeg over 
te vertellen. Sommige soorten zijn alge-
meen bekend. Op Duin en Kruidberg is het 
bos heel gevarieerd. Deels natuurlijk bos, 
en deels aangeplant. Welke bomen lopen 
straks het eerst uit? In welke broeden vo-
gels graag? Waarom groeit er bijna niets 
onder een beuk?. U kunt al uw vragen stel-
len aan de gids. 
Zaterdag 24 november, om 11.00 uur wordt 
verzameld bij het informatiepaneel op de
parkeerplaats bij ingang Duin en Kruidberg 
in Santpoort Noord. De excursie duurt 2 
uur. De kosten zijn: 2,50 euro per volwas-
sene en 1,50 euro voor kinderen/65+.
Verplicht aanmelden via het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland www.npzk.nl of telefo-
nisch bij Duincentrum de Zandwaaier, tele-
foon 023 5411129 (niet op ma).

Ontdek de duinen in de winter

Wandelen is ontspannend
Ontspannen en op een gezonde manier wandelen in het mooie 
bos van Duin en Kruidberg. Voor mensen die hun gezondheids-
niveau willen optimaliseren. En voor mensen, die klachten heb-
ben die samenhangen met het bewegingsapparaat, d.w.z. het 
stelsel van botten, gewrichten, spieren en zenuwweefsel. Voor-
beelden zijn: rugpijn, nek- en schouderklachten. Tijdens de-
ze wandeling krijgen houding en bewegen aandacht, evenals 
spierspanning. Manueel arts Michiel Claeys helpt u gezonder te 
worden door het leren van een gezondere houding en gezond 
te bewegen. Hierbij is ontspannen belangrijk en dat leert u o.a. 
door loopmeditatie. Dit beoefenen we door in elke situatie te 
zijn waar je bent en te doen wat je doet. Hierbij krijgt u hulp/in-
structie. U kunt als u specifieke wensen heeft, deze kenbaar ma-
ken via m.h.claeys@freeler.nl en telefoonnummer 06-51895946 
zodat hiermee rekening gehouden kan worden. 

De wandeling start op zaterdag 24 november om 11.00 uur bij 
ingang Midden Herenduin, aan de Duin en Kruidbergerweg te 
Santpoort Noord (ter hoogte van nr 18). De wandeling duurt een 
uur en kost 10,- euro per persoon. Aanmelden via www.npzk.nl 
of telefonisch bij Duincentrum De Zandwaaier 023-541.11.29.  

Donker in de duinen...
In november gaat de zon onder tegen vijf uur 
’s middags. Wat gebeurt er dan in de duinen? 
Dat kunt u meemaken tijdens deze wandeling 
die begint in het lichte bos en eindigt in het don-
ker. Wat we goed zullen zien zijn de veranderende 
kleuren van het duin. Sommige bomen en planten zie je steeds duidelijker als het donker wordt, an-
dere verdwijnen. Misschien zien we reeën of damherten, die rond deze tijd actief zijn. Maak het mee! 
Zaterdag 17 november, 16.00 uur. Verzamelen bij het informatiepaneel van de parkeerplaats bij de 
ingang Midden Herenduin in Santpoort-Noord. De excursie duurt 2,5 uur. De kosten zijn:  2,50 euro 
per volwassene en 1,50 euro voor kinderen/65+. Verplicht aanmelden via het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland www.npzk.nl of bij Duincentrum de Zandwaaier, telefoon 023 5411129 (niet op ma).

Fotografie: PWN.

Fotografie: Ronald van Zon.



Heemstede - Zondag 18 no-
vember om 15.00 uur is er 
in de serie theeconcerten 
licht klassieke muziek te be-
luisteren. Het Duo Press-
burg brengt een uur lang 
licht klassieke muziek in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. Belangstellenden 
zijn van harte welkom!

Het  duo, Stana van der Valk 
Bouman en Eva Eshuijs, beiden 
van Slowaakse geboorte, heb-
ben al een lange carrière in de 
muziek op hun naam staan. Sta-
na was twintig jaar altvioliste in 
het Koninklijk  Concertgebouw-
orkest en Eva is werkzaam als 
lerares Piano. Beide dames heb-
ben gestudeerd aan het Con-

servatorium van Bratislava( het 
vroegere Pressburg). Zij bren-
gen  deze middag een  zeer ge-
varieerd programma: een stuk 
uit de opera Faust, een Mazurka 
van Chopin en Slowaakse volks-
liedjes, het volledige  program-
ma krijgt u voor de aanvang van 
het concert uitgereikt. Het con-
cert is gratis, maar bij de uitgang 
is er een collecte om de onkos-
ten te bestrijden. Wat overblijft 
is voor de restauratie van de 
Oude Kerk.

Daarna bent u van harte wel-
kom in de naastgelegen Pauwe-
hof waar koffie, thee en gebak 
verkrijgbaar is en u volop in de 
gelegenheid bent om elkaar te 
ontmoeten.
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Van smartlap 
tot Fado

Regio – In het Rosenstock-
Huessy Huis te Haarlem treedt 
op zondag 25 november mu-
ziekgroep La Luna op.  De zaal 
gaat om 14.30 uur open; het 
concert begint om 15.00 uur.

De muziekgroep La Luna brengt 
sfeervolle songs uit verschillen-
de windstreken, variërend van 
jazz tot chanson, van smartlap 
tot fado - en dit alles vermengd 
met eigen composities. De uit-
voeringen zijn zeer dynamisch 
en worden gekenmerkt door 
enerzijds een passievolle ener-
gie en anderzijds intieme gevoe-
ligheid. Sinds 2006 speelt La Lu-
na elke maand een VolleMaan-
Dag, een akoestisch huiskamer-
concert op de maandag tijdens 
of rond volle maan. Het poëti-
sche gegeven van de steeds te-
rugkerende ‘volle maan’ is dan 
ook het stralende middelpunt 
van deze optredens. De succes-
volle VolleMaanDagen-formule 
resulteerde in de eerste cd Holo-
gram (maart 2007). La Luna trad 
ook eerder op tijdens o.a. Oerol 
en De Parade, en kreeg lovende 
kritieken op de nationale radio. 
Muziekgroep La Luna bestaat 
uit vijf bevlogen muzikanten, 
die een open oor delen, luiste-
ren, zoeken, afstemmen...: Het 
zijn Helen Botman (zang, tekst & 
composities), Ton Nieuwenhui-
zen (bas, composities & arran-
gementen, Rob Stoop (piano & 
accordeon), Andre van der Hoff 
(saxofoons & dwarsfluit) en An-
dries Eleveld (drums & percus-
sie). Entree: 10 euro. Het Rosen-
stock-Huesy Huis bevindt zich 
aan de Hagestraat 10. Reserve-
ren: voorstellingen@rosenstock-
huessy-huis.nl of 023 54 098 45. 
Info: www.laluna.org en www.ro-
senstock-huessy-huis.nl

Over de baard van Sinterklaas...  

Vertelpiet in Lilaluna 
Verteltheater
Heemstede - Nog een paar 
nachtjes slapen en dan komt 
Sinterklaas aan met zijn boot in 
Heemstede.
Wat zal het weer een vrolijke 
boel worden met al die Pieten.
En weet je wat nou zo leuk is? 
Vertelpiet komt dit jaar drie keer 
naar het verteltheater van Lila-
luna om daar een spannend 
verhaal te vertellen. Het verhaal 
gaat over de baard van Sinter-
klaas. Als je wilt weten wat daar 
allemaal mee gebeurd is, moet 
je zeker komen luisteren en kij-
ken. Vertelpiet vertelt dit gekke 

verhaal op zondag 18 november, 
woensdag 28 november en op 
zaterdag 1 december.
Alle voorstellingen beginnen om 
half drie ’s middags. De voorstel-
lingen vinden plaats in het Ver-
teltheater dat zich bevindt aan 
de ir. Lelylaan 10 in Heemstede 
(voormalige  NOVA-college).
De entree-prijs is 6,50 per kind 
en 7,50 per volwassene. Dit is in-
clusief drinken en lekkers voor 
iedereen. Graag van te voren 
kaartjes reserveren op lilaluna@
wanadoo.nl  of via 023-5475892.
Meer informatie: www.lilaluna.nl.

Heemstede – Zoals in de algemene beschouwingen van Groen-
Links werd aangekondigd is de aanmoedingsprijs voor een 
beter milieu(beleid) voor wethouder Pieter van de Stadt. Ida 
Sabelis reikte de ‘de Groene Bankjes’ prijs uit. Zo te zien is hij er 
blij mee.

Groene bankjes voor wethouder 
Van de Stadt

Baklucht
Wegwijs

“Hou jij toch eens je klep”, mompelde ik geïrriteerd, ondertussen 
door de voorruit van mijn nieuwe voertuig kijkend welke kant ik 
op moest.  “Als je mij hiermee bedoelt kan je mij op de volgende 
parkeerplaats achterlaten en zoek je het voor de rest van deze 
rit en je verdere leven maar lekker zelf uit”, was het weinig aan 
duidelijkheid overlatende antwoord van mijn geliefde reisgezel-
lin sinds tientallen jaren. Van schrik raakte ik bijna van de weg af 
en waren alle verdere richtingaanduidingen op een haar na over-
bodig. “Nee natuurlijk niet. Ik heb het tegen die dame, die ken-
nelijk standaard is ingebouwd in de auto en die in tegenstelling 
tot jij mij constant vertelt welke kant ik op moet”, haastte ik mij 
met een antwoord om de lichtelijk gespannen sfeer in de auto 
enigszins op te heffen. Oorzaak van deze in ons huwelijk onge-
bruikelijke woordenwisseling was een pratend navigatiesysteem 
dat ik gratis bij aanschaf van mijn nieuwe auto cadeau had ge-
kregen. En daar zeg je als rechtgeaard Nederlander geen nee te-
gen, ook al heb je dat ding helemaal niet nodig. En een bezoek 
aan mijn zuster, die in Almere woont, was de eerste gelegenheid 
om eens te kijken wat dat pratende raampje op mijn dashboard 
er van terecht bracht. Telefonisch had ik mijn familielid al laten 
weten dat het wel eens wat later kon worden in verband met de 
voorziene proefnemingen en dat ze niet ongerust moest wor-
den als het een paar uurtjes later werd. Na geruime tijd, min-
stens een uur, druk te zijn geweest met het programmeren, kon 
de reis een aanvang nemen. Meteen bij het eerste stoplicht ging 
het al verkeerd. Met een stem overwoekerd door jarenlang alco-
hol en nicotinegebruik adviseerde de wildvreemde mevrouw mij 
rechtsaf te slaan. Aangezien het verkeerslicht een donkerrode 
kleur liet zien en ik normaal op weg naar de stad in de Flevopol-
der altijd linksaf ga, reageerde ik op het geleuter van die elektro-
nische juffrouw. Die had het er duidelijk minder moeilijk mee als 
mijn maatje. “Gaat u hier rechtsaf”, bleef zij zeurderig herhalen. 
Ik wachtte om nu weer antwoord te geven. Voordat je het weet 
zit je alleen in de auto en dat is wel het laatste dat ik wil. En dat 
navigatiesysteem heeft toch wel een groot voordeel. Na slechts 
enkele minuten beschikte ik over de kennis om het apparaat uit 
te zetten iets wat mij na bijna 44 jaar huwelijk met de menselij-
ke uitvoering nog niet is gelukt. Gelukkig maar, ze heeft mij heel 
wat keren de verkeerde kant opgestuurd, maar na de heftige 
en korte woordenwisselingen die hierna ontstonden konden wij 
er wel om lachen en dat zie ik met het oh zo mooie navigatie- 
systeem niet gebeuren.
Wim Bak.

Licht Klassiek in de Oude Kerk



Heemstede – Begin okto-
ber is er een keukenwin-
kel geopend waar u zelf uw 
eigen menu kan samen-
stellen. U kunt kiezen uit 
diverse gerechten zo uit de 
vitrine of het wordt even 
voor u gemaakt.

De keukenprinses is de 
Braziliaanse Inajara de Souze 
Cardoso, die samen met haar 
man Martien Luijben dit bij-
zondere Take Away en Cate-
ringsbedrijf zijn begonnen. 
De naam La Cozinha komt uit 
het Portugees, de landstaal in 

Brazilië en betekent gewoon: 
keuken. Maar het klinkt wel 
lekker! Tijd om ook eens uit 
te proberen hoe het smaakt 
en de eerste spare ribs die we 
proefden, de ribs met de wat 
zoete saus, hmm, onvergete-
lijk lekker. Het vlees laat heel 
makkelijk los van het bot. Je 
zal er maar elke week mee 
gestraft worden. Dat is overi-
gens niet denkbeeldig, want 
je koopt ze per 100 gram. Wel 
gemakkelijk, want de een heeft 
aan 200 gram al genoeg en de 
ander wil wel door gaan 
tot 500 gram. Dan praat je 
over 1.25 euro per ons. Hun 
succesnummer een kip. Ja 
een hele kip uit de grill met 
die heerlijke rozemarijn ge-
kruid van Inajara, kost maar 
3.90 euro. Dat houden ze niet 
lang vol!Take Away de gevul-

de kipfilet met witlof en room-
kaas voor 1.75 per 100 gram. 
Pasta`s voor 0.85 de 100 gram. 
Gamba`s en vis, zoek er de 
groenten bij en klaar is de 
kok. Je kan er haast niet je 
eigen keuken voor vuil ma-
ken. La Cozinha lijkt wel een 
moderne toko, maar dan wel 
met een heel moderne open 
keuken die door Martien he-
lemaal zelf is ontworpen en 
ook nog gemaakt. Met veel 
staal en teakhout, graniet en 
glas. Dat werkt hygiënisch en 
dat hebben beiden hoog in het 
vaandel staan. Martien en Ina-

jara hebben al een flinke er-
varing met cateren bij particu-
lieren. Ze konden er wel 150 
aan, maar nu met hun nieu-
we koeling, fornuizen, ovens 
en grill kunnen ze met gemak 
250 man bedienen. Leuk vin-
den ze het om een partijtje of 
verjaardagsfeestje heel fees-
telijk voor u te verzorgen. No-
dig vrienden uit op een origi-
nele manier te komen eten en 
La Cozinha verzorgt het wel. 
Voor grotere bestellingen is 
het wel verstandig om eerst 
even Inajara of Martien te 
bellen. Telefoon 023 5471957, 
fax: 023 5298462 of e-mail: 
info@lacozinha.nl. Ze zijn ge-
vestigd op de Borneostraat 
23 in Heemstede. Geopend 
woensdag t/m zondag van 
16.30 tot 20.00 uur en catering 
in overleg.
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Antieke speculaasplank 
bij Bakker Van Dijk
Heemstede - Echte antieke 
speculaaspoppen liggen al lang 
in het museum, behalve de spe-
culaaspop van Arthur de Leeuw 
van het vroegere makelaarskan-
toor de Leeuw en Soeteman. 
Hij heeft de koekenplank uit 
de 17e eeuw nog van de bak-
kerij van zijn grootvader bak-
ker Bruin van de Oude Groen-
markt in Haarlem. Die bakte er 
in de eerste helft van de vorige 
eeuw wel voor vier bakkers de 
lekkerste speculaas en met die 
antieke, eiken plank heeft Ar-
thur ooit nog gewerkt. Voor hem 
een stuk jeugdsentiment, van-
daar dat hij de plank liet restau-
reren. Er is een nieuw stukje in-
gezet, maar zo vakkundig, dat 
dit niet te zien is. Nog wel is een 

deel van het stempel Amster-
dam zichtbaar, maar geen jaar-
tal meer. De afbeelding is dui-
delijk Jacoba van Beieren met 
de valk op haar schouder. De 
speculaaspoppen werden vrij-
ers genoemd. Vroeger versier-
de een jongen een speculaas-
pop met glazuur en noten. De-
ze pop bracht hij naar een meis-
je om haar te laten merken dat 
hij wat voor haar voelde. Als 
de pop werd aangenomen wa-
ren de gevoelens wederzijds.  
Daar komt nu de uitdrukking ie-
mand versieren vandaan. Chan-
tal van Dijk is blij met de spe-
culaasplank, die zij van de heer 
de Leeuw voorlopig in de winkel 
aan de Raadhuisstraat mag ex-
poseren. 

Vers
Robert Paul van Dijk maakt zelf 
de pepernoten en tijdens het 
interview met Chantal en de 
heer de Leeuw, schoof hij een 
paar van die verse nog war-
me pepernoten achteloos naar 
mijn kant. Behorend tot de 
supportersclub van Sinterklaas 
had ik geen verder aanspo-
ring nodig en weg waren de 
pepernoten. Maar dàt is lek-
ker! Verse pepernoten, wat was 
het daarvoor toch behelpen 
met die fabrieksspullen. Even 
later volgde nog een stukje 
verse amandelstaaf en natuur-
lijk verse speculaas. Bakker van 
Dijk aan de Raadhuisstraat heeft 
er een fan bij!
Ton van den Brink 

Warme Keukenwinkel
La Cozinha in Borneostraat

Rollatorkeuring bij Thuiszorgwinkel
Heemstede – Een rollator 
houdt mensen op de been. Maar 
ook een rollator heeft zo nu en 
dan aandacht nodig. Een APK 
keuring dus voor uw rollator. 
Woensdag 21 november kunt 
u van 13.00 tot 16.00 uur 
terecht bij de Thuiszorgwin-
kel aan de Lieven de Keylaan 7, 
het Gezondheidshuis. De koffie 
staat er voor u klaar en monteurs 
kijken uw rollator na. Misschien 
nog belangrijker is of u wel 
de juiste houding heeft als u 
achter een rollator loopt.
Ook daar kijken ze bij de 
Thuiswinkel naar. U mag even 
vóórlopen en u krijgt aanwij-
zingen om uw houding te ver-
beteren. Dat de Thuiszorg- 
winkel een hele collectie 
nieuwe rollator heeft, u wist 

het misschien nog niet, maar 
u kunt ze gelijk even bekijken. 

Ruime collectie
In de Thuiszorgwinkel, met ook 
uitleen, kunt u terecht op ve-
le gebieden zoals zitten, slapen, 
conditie, mobiliteit, allergie, eten 
en drinken, bewegen, baby en 
comfort. Met een groot assor-
timent vooral praktische artike-
len en hulpmiddelen die het le-
ven gemakkelijker maken. Van 
rollators, krukken, hometrainers, 
borstkolven, sportbandages en 
seniorenfauteuils. Ze zitten echt 
lekker en je kan er zo makkelijk 
uitstappen! De medewerkers van 
de Thuiszorgwinkel zijn op de 
hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen en geven u graag een 
deskundig en persoonlijk advies.

Bestuurder stompt invalide in gezicht
Regio -  Een 48-jarige invalide Haarlemmer heeft zondag aangif-
te gedaan van mishandeling. De man had in zijn invalidenwagen 
boodschappen gedaan in een supermarkt aan de Eksterlaan. Toen 
hij naar buiten kwam zag hij dat de afrit voor invaliden was ge-
blokkeerd door een geparkeerd staande Volkswagen Golf. Hij moest 
hierdoor ruim 20 minuten wachten voor de bestuurder terug was. 
Toen hij de bestuurder hierop aansprak ging die enorm te keer te-
gen de Haarlemmer. Die gaf toen met zijn stok een tik op het dak 
van de auto. Hierop stapte de bestuurder van de auto uit en gaf de 
Haarlemmer een stomp in zijn gezicht. Die is hierdoor licht gewond 
geraakt. De politie stelt een onderzoek in en is op zoek naar de 
agressieve bestuurder.



Congres Regionalisering 
Arbeidsmarktbeleid

Regio - Paswerk in Cruquius or-
ganiseert op donderdag 29 no-
vember het congres ‘Regionali-
sering Arbeidsmarktbeleid’. Te-
vens wordt deze dag de prijs 
voor Sociaal Ondernemen 2007 
uitgereikt door de commissaris 
van de Koningin Noord-Holland, 
de heer Borghouts. Paswerk, het 
leerwerkbedrijf dat is voortgeko-
men uit de sociale werkvoorzie-
ning, wil een actievere rol spelen 
bij het afstemmen van vraag en 
aanbod van arbeidskrachten. Bij 
het realiseren van dit beleid is 
het vinden van een ‘match’ tus-
sen bedrijven en te reïntegreren 
werkzoekenden belangrijk. Bij 
Paswerk zijn zij vooral afkomstig 
uit de Wet Sociale werkvoorzie-
ning en de Wet werk en bijstand. 
Ook jongeren en scholieren vor-

men een doelgroep. De Paswerk 
Prijs voor Sociaal Ondernemen 
2007 is in het leven geroepen om 
organisaties in de schijnwerpers 
te zetten die een buitengewone 
bijdrage leveren aan de reînte-
gratie-doeleinden van Paswerk.
Half november worden de ge-
nomineerden bekendgemaakt. 
Het congres begint om 14.15 
uur met een inloop. Er zijn diver-
se sprekers en na de presentatie 
over kansen en problemen met 
betrekking tot de onderkant van 
de arbeidsmarkt, volgt een dis-
cussie. Het congres eindigt om 
16.30 uur waarna de Paswerk-
prijs wordt uitgereikt. Aanslui-
tend is er een netwerkparty.
Paswerk is gevestigd aan de 
Spieringweg 835. Inlichtingen: 
023-5434767.

Trainers HBC te gast bij COZY
Heemstede - Het gezellige res-
taurant annex café COZY aan 
het Wipperplein te Heemstede 
is sinds 2 november uitgebreid 
met een bistro. Hiervoor is een 
gedeelte van de bovenverdie-
ping omgetoverd tot een sfeer-
vol onderkomen. Ter gelegenheid 
van deze uitbreiding en als ken-
nismaking met de voortreffelijke 
keuken heeft de eigenaar, Bob 

Divendal, alle (assistent)trainers 
van HBC-jeugdvoetbal in zijn bi-
stro uitgenodigd voor een hapje 
en een drankje. Deze uitnodiging 
werd door de jeugdcommissie 
met beide handen aangenomen 
hun waardering te benadrukken 
voor de vele uren die deze da-
mes en heren (veelal tegen een 
zeer geringe vergoeding) beste-
den aan de voetbaljeugd.

Dag van Respect
voor elkaar en voor het milieu

Heemstede/Bennebroek - 
Treinreizigers slachtoffer pin-
pasfraude. Medewerkers So-
ciale Zaken tijdelijk op non-
actief. Verdachte schietpar-
tij Monster is ex-schoonzoon. 
Schietende man op dak in 
Utrecht. Zomaar wat koppen 
uit het nieuws van de afgelo-
pen tijd waaruit blijkt dat res-
pect in onze samenleving niet 
vanzelf sprekend is. De Dag 
van Respect vraagt daarom 
op 15 november speciaal aan-
dacht voor respectvol gedrag 
en een respectvolle houding 
voor elkaar en de aarde. Niet 
alleen voor één dag maar al-
tijd. Op deze dag geven be-
kende en minder bekende 
Noord-Hollanders les op ba-
sisscholen.
De Dag van Respect streeft er-
naar om kinderen te laten be-
leven hoe leuk en zinvol het is 
om met respect met elkaar en 
het milieu om te gaan. ’s Och-
tends geven tientallen beken-

de Nederlanders waaronder 
de burgemeester van Amster-
dam Job Cohen, tv persoonlijk-
heden als Frits Barend, Freek 
de Jonge, Toine van Peperstra-
ten en couturier Mart Visser 
een gastles in de groepen 7 
& 8 van verschillende Noord- 
Hollandse basisscholen. De 
leerlingen hebben vooraf-
gaand aan de gastles een res-
pect lesprogramma gevolgd 
dat is samengesteld door de 
Stichting Dag van Respect. 
Op de Willinkschool te Benne-
broek verzorgt burgemeester 
J.F.C.  van  Leeuwen  een les 
en Barry  Hughes  oud voet-
baltrainer en zanger/enter- 
tainer  doet dat op de Craye-
nesterbasisschool in Heem-
stede. 

Nieuwe website
Op de nieuwe website 
www.dagvanrespect.nl kan 
jong en oud hun respect- 
profiel invullen. 

Grote culturele waarde
Restauratie

Regentenkamer urgent
Regio - Het college van de ge-
meente Haarlem heeft op 6 no-
vember besloten tot een krediet-
verstrekking voor de restaura-
tie van de regentenkamer in de 
Schoterburcht. De regentenka-
mer is het laatste onderdeel van 
het museum voor de Psychiatrie 
dat gerestaureerd moet worden. 
Het museum is gevestigd in de 
oudbouw van de Schoterburcht. 
De restauratie zorgt voor be-
houd van dit cultureel erfgoed, 
dat onlosmakelijk verbonden is 
met een groot deel van de ge-
schiedenis van het gehele com-
plex Schoterburcht. 

Dolhuys
De restauratie is urgent omdat 
de landschapsschilderingen uit 
1756, in de kamer op het punt 
staan voorgoed verloren te gaan. 
Bezoekers van het museum kun-
nen straks in de gerestaureer-
de regentenkamer een indruk 
opdoen van het doen en laten 
van de toenmalige bestuurders 
van ‘het Dolhuys’. De restaura-
tie wordt grotendeels betaald 
uit een restauratiesubsidie van 
het Rijk en voor een deel door 
het museum zelf. De restauratie 
bestaat uit het herstellen van de 
wandschilderingen op linnen, de 
houten lambrisering, het hou-

ten plafond, de schouw, de oor-
spronkelijke vloer en de nog 
aanwezige naamschilden, waar-
op de namen van een groot aan-
tal regenten staan. In het verle-
den waren in het complex ‘Scho-
terburcht’, voormalig ziekenhuis 
voor besmettelijke ziekten, psy-
chiatrische inrichting, tehuis voor 
ouden van dagen, twee regen-
tenkamers aanwezig. Eén voor 
de regenten en één voor de re-
gentessen. Van deze twee ka-
mers is alleen de regentenka-
mer behouden gebleven. Gezien 
de culturele waarde van deze 
kamer en de functie binnen het 
hele complex is het goed dat de 
regentenkamer behouden blijft. 
Om het geheel na de restauratie 
te complementeren worden ook 
de originele meubels, die nu in 
bruikleen zijn bij het Frans Hals-
museum, teruggeplaatst.

De regentenkamer.

Hongerige dief
Heemstede - De politie heeft 
dinsdag 6 november een 16-ja-
rige jongen uit Aerdenhout aan-
gehouden. De jongeman was, 
rond 16.30 uur, door personeel 
van een supermarkt aan de 
Zandvoortselaan betrapt op de 
diefstal van een aantal brood-
jes. De politie heeft een proces-
verbaal tegen hem opgemaakt. 
Van de supermarkt kreeg hij een 
winkelverbod van een jaar.

Barbers & Bishops

De Barbers & Bishops, opgericht 
in 1982, bestaan 25 jaar en vie-
ren dit met het uitbrengen van 
een cd met 18 popnummers in 
a cappella-arrangementen van 
de hand van Felix van den Hom-
bergh. Het repertoire varieert 
van Pink Floyd en Queen tot Red 
Hot Chili Peppers en Radiohead. 
Naast de cd komt er een boek uit 
over de periode 1982 – 2007, ge-
titeld “Als dat maar fout gaat…”.

Mystery guest
De eerste cd en het eerste boek 

Regio - Op vrijdag 30 novem-
ber presenteert het Haarlems 
zangerscollectief Barbers & 
Bishops zijn nieuwe cd ‘A Cap-
pella Remix’ in Swingsteesjun, 
de oude stationsrestauratie op 
perron 3A van station Haar-
lem. Aanvang: 21.00 uur.

zullen tijdens het concert wor-
den aangeboden aan respec-
tievelijk een ‘mystery guest’ en 
Jan Valkestijn. Vanzelfsprekend 
wordt een groot aantal nummers 
van de cd op deze avond gezon-
gen. De Barbers & Bishops, ook 
vaak buiten Haarlem te zien, wil-
len naast genodigden ook an-
dere geïnteresseerden in staat 
stellen het concert en de cd-
presentatie bij te wonen. Ge-
let op de beperkte capaciteit 
van de locatie is het raadzaam 
tijdig aanwezig te zijn. De toe-
gangsprijs bedraagt 5 euro per 
persoon. Daarbij is het eerste 
drankje van de avond voor re-
kening van de jubilaris. Omdat 
er iets te vieren valt, krijgt u het 
bedrag van de toegang terug bij 
aanschaf van de nieuwe cd.
Inlichtingen: info@ barbers-
bishops.nl of 06 – 21 83 78 99. 

Bibliotheek 
een week dicht
Heemstede - Van vrijdag 30 
november tot en met maan-
dag 3 december is Biblio-
theek Heemstede gesloten. 
Op deze dagen wordt een 
nieuw bibliotheeksysteem 
geïnstalleerd. Dit is hetzelfde 
systeem dat de Stadsbiblio-
theek Haarlem gebruikt. 
De overgang van Bibliotheek 
Heemstede op het nieuwe sy-
steem heeft tot gevolg dat ook 
de Stadsbibliotheek Haarlem 
tijdelijk niet over het systeem 
kan beschikken. Daarom zijn 
de vestigingen Noord, Oost, 
Schalkwijk en Spaarndam 
gesloten van 30 november tot 
en met 3 december.  
Geen systeem betekent dat 
het in deze sluitingsperiode 
niet mogelijk is materialen te 
verlengen en/of te reserveren 
via de websites van de Stads-
bibliotheek Haarlem en Bibli-
otheek Heemstede. Ook de 
catalogi zijn tijdelijk niet be-
schikbaar. 
De Centrale Bibliotheek aan 
de Gasthuisstraat zal wel ge-
opend zijn op 30 november 
en 1 en 3 december 2007, zij 
het met een beperkte dienst-
verlening. Vanaf dinsdag 4 
december zijn Bibliotheek 
Heemstede en de Stadsbi-
bliotheek Haarlem weer ge-
opend op de reguliere tijden. 
Inlichtingen: 023 – 511 53 00. 
Of www.bibliotheekheem-
stede.nl

Yvonne Weijers 
Jazz & Latin 
Heemstede - Op zondag 18 no-
vember speelt zangeres Yvonne 
Weijers met haar band in Jazz-
café In den Uiver aan de Rivier-
vischmarkt in Haarlem. Daar 
kunt u genieten van lekkere 
swingende jazz gecombineerd 
met de warme klanken van de 
bossa nova, samba en bolero! 
Haar medemuzikanten zijn Ca-
jan Witmer op piano, Frans Tun-
derman speelt contrabas, Ruud 
Eeuwen saxofoons en Kees van 
Lent is de drummer. Het op-
treden is van 17.00 tot 20.00 
uur. Wilt u meer weten over de 
Heemsteedse jazz-zangeres en 
haar band, surf dan naar www.
yvonneweijers.nl.
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Beledigingen 
voor agent
Regio - Een 26-jarige man uit 
Amsterdam is dinsdag 6 novem-
ber rond 17.20 uur aangehouden 
in Haarlem omdat hij een agent 
beledigen van een agent. Oplet-
tende agenten hadden gezien 
hoe een gloednieuwe fiets in 
een busje werd geladen. Hier-
op werd de bestuurder van het 
busje aangesproken. Deze  vond 
het nodig om de agenten te be-
ledigen. De man is, met enige 
moeite, aangehouden en inge-
sloten op het bureau. Er wordt-
nog onderzocht of de fiets van 
diefstal afkomstig is. 

Inloopochtend
kankerpatiënten
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp organiseert samen 
met de werkgroep IKA kanker-
patiëntenverenigingen op 22 
november een inloopspreek-
uur voor mensen met kanker 
en hun naasten. Belangstellen-
den zijn welkom tussen 10.00 
en 12.00 uur. De IKA-werkgroep 
staat voor Intergraal kankercen-
trum Amsterdam. De vereniging 
biedt waardevolle steun aan lot-
genoten. Zij bieden ook advies 
en ondersteuning aan hulpver-
leners, beleidsmedewerkers en 
managers in de oncologie. Tij-
dens de inkoop kunnen vragen 
worden gesteld. Het Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort be-
vindt zich in de centrale hal van 
het Spaarne Ziekenhuis locatie 
Hoofddorp. Inlichtingen: (023) 
890  83 60.

Fiets in de kreukels: getuigen?
Regio - De politie in Haarlem is op zoek naar getuigen van een 
aanrijding tussen een fietser en een auto. Die vond plaats op 
dinsdag 6 november. Bij deze aanrijding is de bestuurder van 
de auto doorgereden. Omstreeks 14.20 uur fietste een 14-jarige 
Haarlemse jongen op de kruising van de Noord-Schalkwijker-
weg, Buitenrustlaan en Schipholweg. De jongen had groen licht, 
toen hij werd aangereden door een donkerkleurige personen- 
auto, die richting Amsterdam/A-200 reed. Gelukkig kon de Haar-
lemmer op tijd van zijn fiets springen. Hij werd zelf niet geraakt, 
maar de auto reed wel over zijn fiets heen. De politie is op zoek 
naar getuigen van deze aanrijding. Zij worden verzocht om con-
tact op te nemen met de politie in Haarlem via 0900 - 8844.

Vereniging Oud Heemstede Bennebroek    

Aandacht voor Zonekaart, Linnaeus 
en Binnenweg in kwartaalblad

Het document is in september 
aangeboden aan de colleges 
van burgemeester en wethou-
ders van Heemstede en Benne-
broek. Op de kaart zijn individu-
ele panden en andere bescher-
mingwaardige objecten aan-
gemerkt maar ook complexen, 
ensembles en waardevolle ge-
bieden. Een kleurcodering voor 
de verschillende categorieën 
maakt deze inventarisatie zeer 
inzichtelijk. De gedachten gaan 
natuurlijk in eerste instantie uit 
naar de bekende landgoederen 
zoals Ipenrode, de Hartekamp 
en dergelijke, maar ook Het 
Oude Slot en Hageveld krijgen 
aandacht. Een andere categorie 
-om een ander uiterste te noe-
men- vormen bijvoorbeeld win-
kelpuien, deuren of baksteende-
coraties.

Ledenavond
De hele tekst van het artikel kunt 
u, evenals veel andere informa-

tie, lezen op de website van de 
VOHB www.oudheemstedeben-
nebroek.nl onder “Cultuurhisto-
rische Ordekaart”.
Op de ledenavond op donder-
dag 15 november wordt deze 
Orde- en Zonekaart toegelicht 
en getoond. Ook op die avond 
worden de leden geïnformeerd 
over de activiteiten van de com-
missie Karakterbehoud van de 
VOHB, met name ten aanzien 
van de vormgeving van de plan-
nen voor de Binnenweg en de 
Raadhuisstraat. Daarbij was zij 
intensief betrokken. Karakterbe-
houd is traditioneel één van de 
belangrijkste doelstellingen van 
de vereniging.
In deze categorie hoort de ver-
melding thuis dat nu ook Ben-
nebroek een gemeentelijke mo-
numentenlijst heeft vastgesteld. 
De VOHB had daar al langer bij 
het gemeentebestuur op aan-
gedrongen. Er staan twee com-
plexen op -het St. Luciaklooster 

Heemstede - Onlangs is het najaarsnummer van de vereniging 
Oud Heemstede-Bennebroek  (VOHB) verschenen. Er wordt 
ruimschoots aandacht besteed aan de uitgave van een Cul-
tuurhistorische Orde- en Zonekaart, op monumentengebied 
een essentieel document. Het geeft een exacte en overzichte-
lijke inventarisatie van de rijks-, provinciale en gemeentelijke 
monumenten in Heemstede en Bennebroek. Deze kaart en de 
bijbehorende beschrijving is tot stand gekomen in opdracht 
van het bestuur van de VOHB en uitgevoerd door drs. Michel 
Bakker, Bureau Plantage Zorg en Hoop in Heemstede.

en de kern van het complex de 
Geestgronden- en veertien ob-
jecten, waaronder woonhuizen 
maar ook de trambrug en een 
transformatorhuisje.
   
Op 15 september jl. organiseer-
de de vereniging haar jaarlijk-
se excursie naar een wat ver-
der weg gelegen bestemming; 
dit jaar was dat Leiden. Een uit-
gebreid verslag van het bezoek 
geeft een levendig beeld van de 
bezochte bezienswaardigheden 
en de goede stemming onder de 
reisgenoten.
Het is nog steeds het herden-
kingsjaar naar aanleiding van 
het 300ste  geboortejaar van 18e 
eeuwse natuurgeleerde Carolus 
Linnaeus, die van 1735-1737 op 
de buitenplaats de Hartekamp 
werkte. Daarom verscheen het 
tweede deel van de beschrij-
ving rond zijn persoon en leven, 

waarin vooral de briefwisseling 
tussen hem en de eigenaar van 
de Hartekamp, George Clifford, 
ter sprake komt. Het artikel geeft 
een interessant inzicht in de om-
standigheden waaronder het le-
ven zich toen afspeelde.

Een interview met één van onze 
leden, mevrouw J. Schaap, ver-
telt over haar belevenissen tus-
sen 1940 en 1945, toen ze in de 
Constantijn Huygenslaan woon-
de in een huis dat u nu vergeefs 
zult zoeken, omdat het  in 1944 
op last van de Duitse bezetter 
werd afgebroken. Een wel zeer 
treurige ervaring.
De serie “de Binnenweg in vroe-
ger tijden” geeft in deel twee 
weer een aardige beschrijving 
van deze winkelstraat in de pe-
riode rond 1950. Vooral oudere 
bewoners van Heemstede zullen 
veel herkenbaars tegen komen. 

Kerstkoppel
klaverjastoernooi
Heemstede – De voorberei-
dingen voor de het kerst kop-
pelklaverjastoernooi bij HBC 
zijn al weer in volle gang. Dit 
toernooi wordt gehouden op 
zondag 23 december. Vorig 
jaar was het kaartevenement 
een groot succes.

Tevens is de welbekende su-
perloterij met prachtige prij-
zen onderdeel van de avond. 
De opbrengst gaat voor een 
deel naar het KWF. Het an-
dere deel komt ten goede van 
het barpersoneel van kantine 
De Toekomst. Er worden nog 
sponsors gezocht. Inschrij-
ven kan op donderdagavond 
of in het weekend in de kan-
tine. Kosten zijn 10 euro per 
koppel.

Belangstellenden kunnen de 
datum alvast in de agenda 
noteren en tevens de aan-
vang: 13.00 uur. Locatie is de 
Toekomst kantine. Meer in-
formatie en inschrijfmogelijk-
heid vindt u in het clubblad 
van HBC: de Weerklank.

Met de Kunstbus
naar het Mauritshuis

Heemstede - Op zondag 25 
november vertrekt kunst-
bus 3 naar het Mauritshuis 
in Den Haag voor een be-
zoek aan de tentoonstel-
ling ’Hollanders in beeld’. 
Portretten uit de Gouden 
Eeuw.

De 17e eeuwse Hollandse por-
tretkunst is een bijzonder ver-
schijnsel. Nooit eerder werden 
zoveel portretten van burgers 
uit allerlei rangen geschilderd. 
Deze tentoonstelling geeft 
een inzicht in smaak, mode, 
beroepen en ambities van de 
17e eeuwers. Het Mauritshuis 
in de Haag heeft zestig Hol-
landse portretten uit de Gou-
den Eeuw bijeen gebracht. 
Schilderijen van dertig schil-
ders, waaronder Rembrandts 

portret van Jan Six dat zelden 
wordt uitgeleend, zijn tijdens 
deze tentoonstelling te zien. 
Voorafgaande aan het be-
zoek aan deze tentoonstelling 
geeft kunsthistorica Patricia 
Huisman een dialezing over 
de tentoongestelde werken. 
Deze kunstbus is wederom 
mogelijk gemaakt door de 
stichting Podium-programme-
ring, Heemstede.

Om 11.30 uur wordt u ver-
wacht in de Pinksterkerk, Cam-
plaan 18 te Heemstede. Na de 
ontvangst met koffie, de dia- 
lezing en een lunch vertrekt de 
kunstbus naar den Haag. ca. 
18.15 uur bent u weer terug in 
Heemstede. Prijs: 34,50 euro. 
Reserveren: 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl

900 Kg kleding voor 
Mensen in Nood
Bennebroek - Zaterdag 3 
november j.l. heeft Sam’s 
Kledingactie voor Men-
sen in Nood een kledingin-
zamelingsactie gehouden in 
Bennebroek. In totaal werd 
900 kg kleding ingezameld. De 
opbrengst van de ingezamelde 
kleding gaat naar een voedsel- 
zekerheidsproject van Cordaid 
Mensen in Nood in Congo. 
Sam’s Kledingactie voor Men-

sen in Nood wil alle vrijwilli-
gers en kledinggevers harte-
lijk danken voor hun bijdra-
ge! In 2008 organiseren de 
vrijwilligers weer een kledin-
ginzamelingsactie. Mocht u 
eerder uw kleding willen in-
leveren, dan kunt u kijken op 
www.samskledingactie.nl voor 
een vast inzameladres bij u 
in de buurt of bellen naar 
073-687 10 60.
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15e Winterfair in 
De Leeuwenhorst 

De eerste 15 bezoekers vallen in 
de prijzen, maar ook iedere 50e 
bezoeker wint een lustrumbon. 
De bon kan tijdens de twee fair-
dagen worden besteed bij een 
van de vele standhouders.  Om 
de standhouders te stimuleren 
dit jaar hun stand extra sfeervol 
te maken is er voor hen ook een 
wedstrijd uitgeschreven. Be-
zoekers kunnen hun stem uit-
brengen op de mooiste stand 
en daarmee opnieuw kans ma-
ken op een NH Dream Gift (een 
overnachting voor 2 personen in 
een NH Hotel). 

Bloemsierkunst    
De attracties dit jaar hebben 
ook een bijzonder tintje: zo zijn 
er zaterdag demonstraties van 
meesterbloembinder Berend 
Krottje uit Friesland. Krottje ge-
niet in  noord-Nederland gro-
te bekendheid op het gebied 
van bloemsierkunst. Hij jureert 
wedstrijden, geeft les en werkt 
in opdracht. Zijn demonstra-
ties zijn erg inspirerend, en de 
bloemstukken die zaterdag uit 
zijn handen komen kunnen te-
gen kostprijs worden gekocht.
Zondag worden er kinderwork-
shops gegeven door de “Deco-
rating Sisters”. Kinderen vanaf 
7 jaar kunnen fotolijstjes ver-
sieren. Muzikaal is er natuurlijk 
ook weer iets verrassend. Zater-
dag speelt de klassiek accorde-
onist Nihad Hrustanbegovic. De 
musicus trad op voor koningin 
Beatrix, was dit voorjaar te zien 
bij het televisieprogramma “De 
Wereld Draait Door”. Zondag 

speelt het harp/gitaarduo Sun-
flower Keltische muziek.

Nouveautés
De Winterfair in Noordwijker-
hout kent zijn vele vaste stand-
houders, die elk jaar met veel 
plezier present zijn. Dit jaar 
is een kwart van de ruim 100 
standhouders nieuw, zodat een 
bezoek elke keer weer verras-
send uitpakt. Op de Winter-
fair vindt u alles om de donkere 
wintermaanden en de feestda-
gen gezellig te maken. Voor de 
feestelijk gedekte tafel en unie-
ke geschenken is de Winterfair 
door de jaren heen een “must” 
geworden.  
Noorse truien, suède kleding, 
stoere laarzen, serviezen, kerst-
bloemstukken, geschenken, bij-
zondere ambachtelijke delica-
tessen uit binnen- en buiten-
land, gerookte knoflook, een 
wijnproeverij  en nog veel meer. 
Nouveautés zijn er ook: linnen 
lampenkappen waarop eigen 
foto’s afgedrukt kunnen worden, 
kleurrijke vogelhuizen uit Duits-
land, natuurgetrouwe rozen van 
papier, met de hand vervaar-
digde hoeden, kerststerren van 
mooie papiersoorten. 

De Leeuwenhorst Winterfair in 
NH Hotel Leeuwenhorst, Lan-
gelaan 3 in Noordwijkerhout 
vindt plaats op zaterdag 17 en 
zondag  18 november van 10 
tot 18 uur. Toegang: 7 euro. Kin-
deren van 4 t/m 10 jaar: 1 eu-
ro. Gratis parkeergelegenheid. 
Meer info www.b-event.nl.

Regio - De Winterfair in NH Hotel Leeuwenhorst in Noord- 
wijkerhout wordt dit jaar voor de 15e keer gehouden. Dat 
derde lustrum moet natuurlijk worden gevierd, en daarom zijn 
er 150 lustrumbonnen van 15 euro te winnen. Een extra reden 
om deze sfeervolle fair te bezoeken, op zaterdag 17 en zondag 
18 november in Noordwijkerhout.

Expositie in Het Overbos

‘Oog voor kleur’
Heemstede - In zorgcentrum 
Het Overbos is momenteel de 
verrassende expositie ‘Oog 
voor Kleur’ van Saskia Minoli 
te zien.
Het is een kleurrijke en ook 
zeer gevarieerde tentoonstel-
ling van schilderijen, waarmee 
kunstenares Minoli goed kan 
laten zien wat zij allemaal in 
huis heeft.
Zo is er het zeegezicht met zijn 
prachtige wolkenlucht, ver-
vaardigd ‘en plein air’ op het 
strand van Bergen, met vaart 
geschilderd om het licht van 
het moment te kunnen van-
gen.
Te zien is ook het stilleven met 
glas en citroen, fijn geschil-
derd en rust uitstralend. Het 
blijkt geschilderd te zijn bij 
de ook in het buitenland ver-
maarde fijnschilder Cornelis 
le Mair. Duidelijk is dat Min-
olie, afkomstig is uit een kun-
stenaarsfamilie, haar inspiratie 
voor deze expositie vooral uit 
de natuur haalt. Landschap, 
bloemen en dieren zijn de be-
langrijkste onderwerpen. Haar 
tulpen op vierkante paneel-
tjes, ’studies’ zo zegt zij zelf. 
Het zijn werken die stuk voor 
stuk gezien mogen worden; 
daarnaast leidden ze uiteinde-
lijk tot het grotere en zeer vrij 
geschilderde ‘Tulipomania’.
Van de dierenschilderijen noe-
men wij nog de twee paar-
denschilderijen (haar andere 
paardenschilderijen hangen 
op de tentoonstelling ‘Le Che-
val Blanc’ in hotel Lion d’Or in 
Haarlem) en het opmerkelijke 
werk van kippen en hanen.

De expositie duurt tot en met 
2 januari 2008. Het zorgcen-
trum Het Overbos vindt u aan 
de Burg. van Lennepweg 35 
Heemstede.
Open: ma. t/m vr. van acht tot 
acht: za. en zo.van half negen 
tot half acht (toegang gratis).

Vrijwilligers 
Vacature top 3

Regio - In aanwezigheid van de burgemeester van Haarlem, de heer 
Mr. B.B. Schneiders,  zal de jubileumweek ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van Serviceflat Kinheim in Haarlem op maandag 
26 november worden geopend. Festiviteiten ter gelegenheid van dit 
jubileum zijn o.a.:
 
“Tussen Kunst en Kitsch”, verzorgd door medewerkers van het vei-
linghuis Sotheby. Bewoners van Kinheim kunnen een voorwerp uit 
privé-bezit laten taxeren. Verder komt een delegatie van het Ne-
derlands Philharmonisch Orkest spelen en de bekende actrice Nel 
Kars brengt haar nieuwste solotoneelvoorstelling: “Koningin Emma, 
redster van Oranje”. Op zaterdag zal de jubileumweek worden afge-
sloten met een feestelijke High Tea.

Kinheim viert jubileum

Regio - Tegen het hoogge-
plaatste EVC uit Edam speelde 
de Kon. HFC een goede wed-
strijd. Het behield zelf zicht op 
de eerste plaats en zette tevens 
concurrent EVC op achterstand. 
Vriend en vijand waren het er 
over eens dat HFC de betere 
ploeg was deze middag. Zoals 
het de afgelopen weken steeds 
het geval was kwam HFC fel en 
geconcentreerd uit de startblok-
ken en zet het de tegenstander 
direct onder druk. Na een mi-
nuut of twintig kwam EVC enigs-
zins onder deze druk uit en kre-
gen zij een mogelijkheid om de 
score te openen. Wat EVC niet 
lukte, lukte de spits van HFC 
wel. Onverwachts schoot Pascal 
Averdijk de bal achter doelman 
Sombroek van EVC.

Na de rust ging HFC door met 
waar het gebleven was, maar 
zag een stug verdedigend EVC 
de kansen om zeep helpen. 
Met nog 18 minuten op de klok 
kreeg EVC een corner en de 
daaruit voortkomende kopbal 
werd door een HFC verdediger 
met de arm uit het doel gehou-
den. De toegekende strafschop 
werd door Martin Huisbrink van 
EVC benut. EVC hield al reke-
ning met één winstpunt. Lutte-
le minuten na de strafschop was 
het Wesley Kamerbeek die HFC 
knap op voorsprong zette. Met 
nog vijf minuten te gaan kwam 
een teruggelegde bal voor de 
voeten van enkele EVC aanval-
lers, maar de tot driemaal toe in-
geschoten bal werd door HFC 
verdedigers van de doellijn ge-

haald. In de toegekende bles-
suretijd scoorde Pascal Averdijk 
zijn 6e doelpunt van dit seizoen. 
Over het algemeen was de Ko-
ninklijke de betere ploeg en was 
de overwinning dan ook ver-
diend.
Door deze overwinning en het 
gelijkspel van naaste concur-
rent WSV, tegen het onderaan-
staande DSS, heeft HFC de aan-
sluiting met de eerste plaats be-
houden. EVC is gezakt naar de 
4e plaats en zag HBC voorbijko-
men op de ranglijst. De Heem-
steedse club werkt zich knap 
omhoog. Op 18 november wacht 
een spannende wedstrijd waar-
bij de Kon. HFC aan de Span-
jaardslaan HBC ontvangt voor 
een echte streekderby.  
Eric van Westerloo 

Kon. HFC deed goede zaken
Voetbal

Heemstede - Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heem-
stede publiceert haar va-
cature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met 
José van Duin - maandag 
t/m donderdag van 9-12 
uur: 023 - 548 38 28 of kijk 
op www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl. 

Is paardrijden je hobby?
Wie heeft er zin om ons, bewo-
ners van de Hartekamp, te be-
geleiden bij het paardrijden? 
Voorwaarde is natuurlijk dat je 
niet bang bent voor paarden 
en ons het vertrouwen kan ge-
ven dat het paard rustig blijft 
lopen. Het paardrijden is op 
het terrein van de Hartekamp 
op doordeweekse dagen.
Staat u graag aan het roer 
naast Lodewijk de Waal?
Humanitas Zuid-Kennemer-
land zoekt een bestuurslid en 
penningmeester. Naast het bij-
houden van de financiële ad-
ministratie, verzorgt de pen-
ningmeester de declaraties 
voor onkostenvergoeding van 
alle vrijwilligers. Humanitas 
Zuid-Kennemerland is een 
actieve club van vrijwilligers, 
die op professionele wijze 
ondersteund wordt door de 
landelijke organisatie.
Toch niet aan het roer, 
maar wel achter het stuur?
Het vrijwilligersvervoer van 
WOH brengt ouderen in 
Heemstede naar de kapper, 
ziekenhuis, cursus, familie of 
zwembad. Per dagdeel rijdt de 
vrijwilliger met haar/zijn eigen 
auto op werkdagen volgens 
een vast rooster. Het rooster 
wordt samengesteld op het 
kantoor van Welzijn Ouderen 
Heemstede. Betaling gaat via 
een strippenkaart.



Damclub 
Heemstede 
stoomt op

Heemstede - Damclub 
Heemstede heeft afgelopen 
zaterdag goede zaken gedaan 
in Schiedam. Na een zwak-
ke start: Paul Jopp (bord 6) 
had een winnende dam kun-
nen nemen, maar deed dat 
niet waarna hij later tegen een 
winnende doorbraak van zijn 
tegenstander aanliep, werd de 
orde spoedig hersteld na keu-
rige winstpartijen van Stefan 
Stolwijk (bord 4), Ron Tielrooij  
(bord 5) en Carlo Koopman 
(bord 2). Even later kwamen 
Ricardo Koopman (bord 8) 
en Piet Beliën (bord 9) tot re-
mise. Stand 4 – 8 voor Heem-
stede. Frans Elzenga speelde 
tegen Peter Lansbergen op 
bord 1 geconcentreerd, had 
een wat betere stand, maar 
kon die niet in winst omzet-
ten. Ook remise: 5 – 9. Nog 
3 partijen te gaan. Theo Win-
kelaar stond tegen Fokke van 
Leijen verloren, maar in he-
vige tijdnood maakte de Van 
Stigt Thans 3 – speler een 
fout, waardoor Theo toch nog 
remise wist te halen: 6 – 10. 
Gerard van der Eem  speelde 
op bord 10 een solide partij en 
wist zijn tegenspeler Matthijs 
Broek in het verre middenspel 
steeds verder naar achteren te 
drukken en hem in het eind-
spel volkomen te overrompe-
len: 6 – 12. Teamleider Ger-
rit Slottje tenslotte vocht zich 
met een dubbeloffer keurig op 
bord 3 tegen Rob van den Bos 
naar remise. Van Stigt Thans 3 
– Heemstede: 7 – 13. Omdat 
Constant Charlois 2 in Rot-
terdam ODB Haeghe-Z 2 uit 
Den Haag zijn eerste neder-
laag van het seizoen wist toe 
te brengen, rukte Heemstede 
op naar de tweede plaats van 
de Tweede Klasse D. Zaterdag 
24 november speelt damclub 
Heemstede in de Princehof 
vanaf 12.00 uur tegen Dam-
club Heemstede.  
Frans Elzenga.

Omgaan met 
dementie
Regio - De Geestgronden orga-
niseert in samenwerking met de 
Stadsbibliotheek Haarlem een 
informatiebijeenkomst over de-
mentie voor familieleden, be-
trokkenen en andere mantel-
zorgers. De bijeenkomst is op 
27 november in de Stadsbibli-
otheek Haarlem aan de Gast-
huisstraat 32 in Haarlem. De 
avond duurt van 19.30 tot 22.00 
uur. De kosten zijn 3 euro per 
persoon. Graag vooraf aanmel-
den op telefoonnummer 0900-
GGZ INFO / 0900 – 449 4636 
(lokaal tarief, maandag t/m vrij-
dag 9.30 – 14.00 uur) of per e-mail: 
i-service@geestgronden.nl

Harmonie St. Michaël maakt vrienden!

Het thema van dit concert is 
“St. Michaël maakt vrienden”. De 
composities op het programma 
hebben allemaal iets met vriend-
schap en volken. Muziek is de 
taal die iedereen verstaat, uit 
welk land je ook komt en daar-
om is muziek maken en er naar 
luisteren de perfecte manier om 

vrienden te maken. Zo neemt Ko-
ningin Beatrix natuurlijk niet voor 
niets het Nederlands Blazers- 
ensemble mee op haar staats- 
bezoeken! Muziek ontroert en 
verbroedert…

Wat kunt u van ons verwachten?
Kebek van Jan van der Roost: 

Heemstede - De maand november is alweer bijna halverwe-
ge. En dat betekent niet alleen denken aan de komende feest-
maand december, het is ook weer tijd voor leuke dingen op 
de zondagmiddag: zoals het najaarsconcert van Harmonie St. 
Michaël. De repetities hiervoor zijn alweer in volle gang. Er is 
een fantastisch programma voor het concert van zondag 18 
november in de aula van College Hageveld. Het concert be-
gint om 15.00 uur.

Een bijzonder stuk muziek, ge-
schreven voor een harmonie-
orkest in Canada, waarin de 
hoorns een grote rol spelen.  
Variations on “America” is een 
compositie van Charles Ives, 
waarin u het thema zeker zal 
herkennen. Fanfare for a friend 
van Bert Appermont, heel mooi 
en heel toepasselijk.
Maar naast deze “spetterende” 
stukken zult u ook zeker genie-
ten van Nimrod (Enigma variatie 
No. 9 van Edvard Elgar), waar-
in u een andere kant van onze 
harmonie zult leren kennen.  De 
rest van het programma houden 
we nog even geheim…

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan op zondagmiddag 
aanstaande naar Hageveld. De 
zaal is open vanaf 14.30 uur 
en ook goed toegankelijk voor 
minde-validen. Entree bedraagt 
10 euro, kinderen tot en met 
12 jaar betalen 6 euro. Kaar-
ten: bij de leden van Harmonie 
St. Michaël. Of via  de website 
www.stmichael-heemstede.nl
Voorverkoopadressen: Primera 
de Rijp, Rekoert huishoudar-
tikelen of Van Ostade boeken 
en tijdschriften in Heemstede. 
Of bel Yvonne Schouten 
(secretaris),  telefoonnummer 
023-564 10 17

Heemstede – Er zijn gelukkig 
steeds meer gehandicapte kin-
deren die paardrijden. Om de 
veelal zeer zwaar gehandicapte 
kinderen op de paarden, of om 

kinderen met een zeer ernstige 
spierziekte in de hangmat tus-
sen de paarden te tillen, is een 
lift geen luxe. Met een plafond-
lift is het mogelijk om deze kin-

deren op een rustige, gecontro-
leerde en een natuurlijk veilige 
manier op het paard te krijgen, 
zonder dat de vrijwilligers boven 
hun macht moeten tillen. Het is 

Benefietproeverij van Rotary voor de plafondlift voor de Stich-
ting Paardrijden Gehandicapten 
Kennemerland, dat de Rotary 
Heemstede een benefiet wijn-
proeverij organiseerde, om met 
de netto opbrengst hiervan de-
ze lift te kunnen bekostigen. Dan 
moet je wel flink je best doen om 
4500 euros over te houden. In 
de gezellige ambiance van res-
taurant Landgoed Groenendaal 
was dat echter geen probleem. 
Mooie opsteker voor de organi-
satie was, dat eigenaar Hein Ui-
tendaal voor het gebruik van alle 
faciliteiten, inclusief de grote van 
Lennepzaal, geen vergoeding 
wilde. Dat schiet op! Qualy Vi-
nes van Bernadette Gerth zorg-
de voor een keur van wijnen uit 
zowel de oude als de nieuwe we-
reld tegen een kostprijs, waar de 
Rotary mooi zijn opslag voor de 
lift op kon verzilveren. Want men 
wilde wel op het eind van  de 
avond al voorzichtig vaststellen 
dat de lift voor de gehandicap-
te kinderen er kwam. Zowel de 
wijnkenners als de wijnliefheb-
bers konden hun favoriete wijn 
al proevend ontdekken en dan 
blijkt, dat als je de smaakpapil-
len op avontuur stuurt, je vanzelf 
ontdekt, wat je lekker vindt. Er 
werd flink ingekocht voor de ko-
mende feestdagen en de lift van 
4500 euro komt er, zo bleek later, 
gegarandeerd. 
Ton van den Brink
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Hedwig, de uil van Harry 
Potter, vliegt in De Pijp!

In deze donkere nacht, word je 
in winkel de weg gewezen naar 
Harry Potter en de Relieken van 
de dood . Onder het genot van 
een hapje en een drankje kan je 
het allemaal ervaren. Ben je na 
deze nacht nog niet in het bezit 
gekomen van het boek Relieken 
van de dood, dan heb je zater-
dagochtend vanaf  8.00 uur nog 
een kans. En ben je niet bang 
voor Hedwig (de uil van Harry 
Potter), kom dan tussen 13.00 – 
16.00  naar de Pijp.
Maar pas op, want wanneer je 
in de buurt van de winkel bent 
kan het zijn dat er een valk bo-
ven je vliegt! Zodra je de win-
kel binnenstapt denk dan niet ik 
ben veilig, want  wie weet kom 
je oog in oog staan met een 
steenuil of een valk. Kijk niet al-

leen voor je, want  enkel zater-
dag zal er een kerkuil in de win-
kel vliegen, u bent dus gewaar-
schuwd. Ben je zo stoer en wil 
je op de foto met een steenuil? 
Valkenier Harry werkt hier graag 
aan mee. Nadat je op de foto 

Heemstede – Aanstaande 
vrijdagnacht van 24.00 tot 
1.00 uur start bij De Pijp de 
verkoop van het laatste deel 
van Harry Potter.

bent geweest  hebben wij voor 
jou bij aankoop van dit laatste 
deel leuke presentjes van Har-
ry Potter. Je bent van harte wel-
kom in Boekhandel De Pijp aan 
de Raadhuisstraat 30 te Heem-
stede.

Sint en zijn pieten ook 
op bezoek in Bennebroek
Bennebroek - Op zater-
dag 17 november zal St. Ni-
colaas met zijn pietermannen 
naar Bennebroek komen. Na-
dat St. Nicolaas met de boot 
is aangemeerd aan de Ring-
vaart, ter hoogte van de Ja-
cob van Heemskerklaan, zal 
hij een rijtoer door het dorp 
maken. De toer zal via het ge-
meentehuis leiden naar de au-
la van de Hartekamp, waar de 
Sint en zijn Pieten tesamen met 
de kinderen een feestmiddag 
aangeboden krijgt. Deze feest-
middag is voor kinderen tot en 

met 8 jaar. Het programma be-
gint om 13.00 uur, wanneer de 
boot van Sinterklaas aankomt 
bij de Ringvaartdijk. De rijtoer 
gaat van start om 13.30 uur.  
Route: J. v. Heemskerklaan 
- de Ruyterlaan – M.H. Trom-
plaan – Piet-Heinlaan – Karel 
Doormanplantsoen – Meerweg 
– Kerklaan – Wilhelminalaan – 
Wilhelminaplein - Schoollaan 
- Bennebroekerlaan (stop ge-
meentehuis) - Zwarteweg – 
Bijweglaan – Rijksstraatweg – 
Aula van de Hartekamp. Afslui-
ting programma om 16.45 uur.

1ste Aanleg houdt
beaujolais primeur in ere

Heemstede - De beaujolais primeur heeft de laatste jaren behoor-
lijk aan populariteit ingeleverd. Het imago van de jonge wijn is vaak 
ten onrechte die van een seizoenswijn die wel leuk maar niet lekker 
is. De 1ste Aanleg verzorgd al vele jaren op de 3e donderdag van de 
maand de traditionele beaujolais primeur avond. Eeen avond vol ge-
zelligheid met lekkere kazen van het huis, doppinda’s met natuurlijk 
de doppen op de vloer en geheel in stijl een accordeonist. Kern van 
de avond is niet de exquise tongstrelende smaak van de (overgens 
uitstekend drinkbare) beaujolais maar de warme gezelligheid van de 
avond. Het enige wat ontbreekt is de open haard. Buiten giert de wind 
om het huis, binnen kaas, wijn een warme potkachel en Franse mu-
ziekklanken. Als extraatje voor de vroege bezoeker is er rond de klok 
van 20 uur een kleine proeverij van 3 jaargangen beaujolais primeur. 
Dan kan een ieder eens echt zeggen of de beaujolais van dít jaar nu 
écht beter danwel minder is dan vorig jaar. Donderdag 15 novermber, 
vanaf 20.00 uur, Café de 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103.
 

Bijzondere leden bij GSV
Heemstede - Eens per jaar 
worden bijzondere leden van de 
gymnastiekvereniging GSV in 
het zonnetje gezet. Bijzondere 
leden zijn bijvoorbeeld leden die 
al 10 jaar lid zijn van de vereni-
ging, of nog erger, 25 jaar! Bij die 
laatste bijzonderheden hoorden 
Monique Marchand-Holdorp, 
wedstrijdleidster van turnsters 
en zij geeft ook nog les aan kin-
deren. De dames Mauro en Hirs-
Buijs zitten al 25 jaar op Keep 
Fit. Rede voor voorzitter Henk 
Ruigrok om deze drie dames za-
terdagmiddag eens naar voren 
te halen en te feliciteren. Maar 
liefst 55 leden waren 10 jaar lid 
van GSV. Leden van afdelingen 
als bridgen, badminton, klaver-
jassen, tafeltennis, volleybal of 
keep fit. Want GSV is veelzijdig 
en hebben dan ook veel leden. 
Wel meer dan 1640 volgens se-
cretaresse Leni Belien. De ver-

rassing voor deze leden was een 
fraaie balpen in een nog fraai-
er houten doosje met een ko-
peren naamplaatje. Ruigrok 
noemde deze bijzondere men-
sen zijn vaste kern en die wil hij 
graag vasthouden. Vandaar ook 
de mooie rode roos voor de da-
mes, daarna even naar de grote 
zaal om te lachen naar het vo-
geltje, want de redactie van het 
GSV nummer wil graag een foto. 
Een gezellige borrel en een hap-
je versterken de gezellige sfeer 
die al 63 jaar bij GSV heel ge-
woon is. 

Nordic walking
Als je de juiste kennis van het 
Nordic walking in huis kan ha-
len, dan moet je daar je le-
den van laten profiteren. Rene 
Reeuwijk was zomaar beschik-
baar om zijn Oostenrijkse oplei-
ding tot Nordic walking instruc-

teur in dienst te stellen van GSV. 
Weg de twijfel of het wel hoort 
bij GSV, maar gelijk doen! Met 
succes, want het gaat goed met 
de eerste groepen. Die  heb-
ben eerst theorie gevolgd in het 
Centrum van GSV aan de Frans 
Schubertlaan 37 en lopen, wal-
ken nordic nu in Woestduin, 
Leyduin of Groenendaal. Ze zijn 
zo enthousiast dat er nu al van 
de “gevorderden” een groepje 
ontstaat, die onder begeleiding 
na de cursus blijft wandelen op 
de zaterdagmiddag. De zes les-
sen worden gegeven vanaf het 
startpunt Centrum GSV aan de 
Frans Schubertlaan 37 op dins-
dag 10.00 uur, donderdag half 2 
en zaterdag 10.00 uur. Voor ou-
deren boven de 70 start er een 
speciale cursus op zaterdag half 
12, te beginnen in de grote zaal. 
Voor de Nordic walking cur-
sussen kunt u bellen met Rene 
Reeuwijk, tel: 06-53582295 of 
023- 8447496. 
Ton van den Brink

Tasjesrover raakt tas weer kwijt
Heemstede -  Een 67-jarige vrouw uit Heemstede werd donderdag 8 
november rond 18.40 op de Binnenweg, ter hoogte van de Kastanjel-
aan, beroofd van haar tas. Het slachtoffer liep daar toen zij plotseling 
zo hard werd geduwd, dat ze in de bosjes viel. De onbekend geble-
ven dader ging er rennend vandoor in de richting van de Kastanjel-
aan. Een oplettende getuige zette de achtervolging in, greep de bero-
ver vast, waarna deze de tas liet vallen. De verdachte rukte zich los en 
ging er vandoor in de richting van de Lindenlaan.  De politie stelt een 
onderzoek in. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken, 
worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Nederland in beweging 
voor Multiple Sclerose 
Regio - Vanaf 19 november zul-
len de vrijwilligers van het Na-
tionaal MS Fonds het Holland-
se weer trotseren om met de 
collectebus langs de deuren te 
gaan. De collecteweek wordt 
ondersteund met een radiocom-
mercial. Hierin geeft Peter Jan 
Rens zijn visie op het Nationaal 
MS Fonds.

Jonge mensen
Multiple Sclerose (MS) is een 
ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. Het centrale zenuwstel-
sel, dat bestaat uit de hersenen 
en het ruggenmerg, is de coör-
dinator van alle fysieke bewe-
gingen. MS is de meest invalide-

rende aandoening onder jonge 
mensen, zelfs kinderen, in Ne-
derland. 1 op de 1.000 mensen 
lijdt aan MS. Het is een chroni-
sche ziekte, dat wil zeggen: een 
ziekte die niet meer overgaat en 
ook nog niet te genezen is. 

Nieuwe collectanten
Om haar doelstellingen te reali-
seren is het Nationaal MS Fonds 
geheel afhankelijk van giften. 
Ook u kunt het Nationaal MS 
Fonds steunen: geef aan de col-
lectant of doneer op giro 5057 te 
Maassluis. Nieuwe collectanten 
zijn meer dan welkom.
Informatie:www.nationaalms-
fonds.nl
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Heemsteedse exposeert in De Waag
Regio - Van 16 november t/m 9 december expo-
seert Jose van Waarde uit Heemstede haar schil-
derijen in de Waag in Haarlem. De natuur met de 
motieven bomen, lucht, water, spiegeling en ve-
getatie dient als inspiratiebron. De cyclus bloei en 
verval neemt vaak een belangrijke plaats in. Ken-
merken van het werk van Jose van Waarde zijn 

gelaagdheid, transparantie, structuur, aardkleu-
ren en ritme en ordening. Geometrische vormen 
vertaalt zij in natuurlijke en organische beeld- 
elementen.
Openingstijden van de Waag, Spaarne 30 r., Haar-
lem: donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Zie ook: www.josevanwaarde.nl

Trio Johan Clement met 
Jazz-vocalist Gé Titulaer

Het Trio Johan Clement is één 
van de bekendere professioneel 
opererende jazztrio’s van Ne-
derland. Het Trio bestaat naast 
pianist Johan Clement uit slag-
werker Frits Landesber-gen en 
bassist Eric Timmermans. Pia-
nist Johan Clement, pianodo-
cent aan het Conserva-torium 
van Rotterdam, heeft een bui-
tengewoon indrukwekkende 
staat van dienst en kan zonder 
enige overdrijving tot de top van 
de Nederlandse jazzscene gere-
kend worden. De grote kracht 
van het Trio Johan Clement is 
dat het jazzmuziek op topniveau 
brengt, maar tegelijkertijd ook 
dat publiek aanspreekt dat niet 
dagelijks naar jazzmuziek luis-

tert. Voor menig jazzsolist is trio 
Johan Clement een gewilde ba-
sis. Dit seizoen is het trio twee-
maal te beluisteren op ons eigen 
podium, steeds met een andere 
gast. Ditmaal is het Gé Titu-laer, 
bekend jazz-vocalist die graag 
de spannende samenwerking 
aangaat met het trio.
Het concert vindt plaats op 
woensdag 28 november. De 
avond wordt extra luister bijge-
zet door een Tapas-buffet.  Buf-
fet om 19.00 uur, inloop van-
af 18.30 uur in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Reserveren kaarten 
06-13133626 of voor het con-
cert aan de zaal. www.podium-
oudeslot.nl 

Heemstede - Het Trio Johan Clement komt samen met Jazz-
vocalist Gé Titulaer op woensdag 28 november op uitnodiging 
van het podium Oude Slot naar Heemstede.

De prijswinnaars in Berkel en Rodenrijs Simone Broersen en David 
Brussaard.

Tafeltennis  HBC  
Simone Broersen behaalt A licentie 

in 2e ranglijsttoernooi

De Aas op dit toernooi van 
H.B.C./Mascini was Simone 
Broersen. Zij had in oktober net 
naast de promotie naar de A li-
centies gemist door de finale te 
verliezen. Op dit toernooi moest 
het dus gebeuren. Al meteen in 

de poule bleek al dat de ver-
schillen tussen de onderlinge 
deelnemers niet groot waren. 
Alleen Simone stak met kop en 
schouders overal boven uit. Al-
le wedstrijden in de poule wer-
den eenvoudig met 3-0 gewon-

Heemstede - Met een voor H.B.C./Mascini begrippen kleine 
groep van 13 deelnemers werd er afgelopen weekend deel-
genomen aan het 2e ranglijsttoernooi van het seizoen. Plaats 
van handelen was Berkel en Rodenrijs. Op zaterdag was het 
de beurt aan 9 C/D speelsters. De ranglijst is ingedeeld in A 
(de top), B (subtop) C (middenmoot), D (startende competi-
tiespelers) en E (recreanten).

nen. Ook de daarop volgende ½ 
finale werd met 3-0 gewonnen. 
De finale was niet tegen een 
streekgenoot, maar verassend 
tegen de tweelingzus van haar 
tegenstander uit het 1e ranglijst-
toernooi. Simone had in de pou-
le uitermate eenvoudig van haar 
gewonnen. Maar in de finale 
begonnen de zenuwen toch wat 
parten te spelen. Ze maakte on-
nodige fouten en liep erg slecht. 
Toch kwam ze niet in moeilijk-
heden in de eerste 2 games 
(11-8/11-8), de derde game 
was ze helemaal los en deed ze 
precies wat er van haar ver-
wacht werd. De hele tafel ge-
bruiken met aanvallend spel. 
Het resultaat was veel zeggend. 
11-3 en wederom 3-0 winst. Met 
deze overwinning behaald ze 
haar felbegeerde A licentie. Ze 
staat nu bij de beste 7 van Ne-
derland in de jongste (Welpen) 
klassen.

Blauwe vinger
Ook de overige deelnemers 
op de zaterdag deden het erg 
goed. 6 van de 9 kwamen in het 
hoofdtoernooi. Hier werd door 
Daniël de Vries de ½ finale ge-
haald (Kadetten) een keurig re-
sultaat. Maar nog beter deed 
David Brussaard het. Hij ging 

geblesseerd naar het toernooi 
met een dikke/blauwe vinger 
(basketbal er op gehad). Hij 
speelde echter alsof er niets aan 
de hand was. Bij de kadetten in 
de D licentieklassen veegde de 
ene na de andere tegenstander 
van de tafel. In de ½ finale re-
kende hij af met een speler die 
2 klassen hoger speelde dan hij-
zelf en in de finale won hij met 
3-1 van iemand die zelfs 3 klas-
sen hoger speelt. Een geweldige 
verrassing en hiermee behaalde 
hij de vorig jaar kwijt geraakte C 
licentie weer keurig terug.

De zondag is in Berkel en Ro-
denrijs steevast voor de A licen-
ties. De top van het jeugdtafel-
tennis. H.B.C./Mascini was hier 
alleen bij de jongens junioren 
met 4 spelers vertegenwoor-
digd. Van alle jongens deed al-
leen Josco Maaskant het bo-
ven verwachting. Hij eindigde 
boven zijn plek op de rangslijst 
(20) en zal hierdoor ook wel en-
kele plaatsen gaan stijgen. Joe-
ri Goedings (16), Gilian Wolf (15) 
en Jeroen Kuijt (11) op de rang-
lijst stelde enigszins teleur.
Ron Olijdam

Zingen voor het goede doel
Regio - Zondag 18 november wordt er een meezingconcert gehouden in de Lutherse Kerk in 
Haarlem onder leiding van Leny van Schaik. Deze zanghappening is één van de vele acties die 
door diverse Haarlemse kerken al zijn gehouden voor dit goede doel.
De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Kenia, o.a. aanschaf van leermiddelen 
voor scholen. Aanvang 15.30 uur.  Lutherse Kerk, Witte Heerenstraat, Haarlem.
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Ook Heemstede smult!
‘Haarlem kookt’ mooi boek 
over culinaire ondernemers
Heemstede – De Heemstede-
naar Marcus Polman heeft een 
uitgekookt boek geschreven 
over  bijzondere culinaire on-
dernemers uit Haarlem, Heem-
stede, Santpoort en andere ge-
meenten in Zuid-Kennmerland. 
Een streek die gastronomisch 
bevoorrecht is met speciaalza-
ken, waaronder enkele die tot 
de landelijke top behoren. Voor 
de thuiskok een unieke verza-
meling van topadressen die zijn 
samengesteld door een onaf-
hankelijke redactie. Marcus Pol-
man realiseerde dit boek met 
Rob Beernink, een professione-
le kok en eigenaar van een kok-
school en tevens uitgever van 
de Mijn Stad Kook-serie. Pol-
man is culinair journalist en bla-

denmaker, die schrijft over eten 
en drinken in lifestylebladen als 
Esquire en Linda Man. Eerder 
schreef hij al de kookboekserie  
De Perfecte Kok. 
Bernt Schneiders
Maandag ontving de burgemees-
ter van Haarlem, Bernt Schnei-
ders het eerste boek “Haarlem 
Kookt” tijdens de Week van het 
Haarlemse Boek bij Boekhandel 
H. de Vries in Haarlem. Temid-
den van ondernemers die in het 
boek aan bod komen.  Al blade-
rend in het boek kom je toppers 
tegen als L`Amuse met haar we-
reldkazen, de groentespecialist 
Bulters, De Huismuis met zijn 
ouderwetse vleeschmolen, tot 
de hightech keukentools en Bi-
bia Kookschool, Traiteur en Ca-

tering. Heemstede is rijk verte-
genwoordigd met Chateaubri-
and, Tummers en Le Grand Cru.
Chateaubriand
Al jarenlang een bijzondere slage-
rij en in 2005 slagerij van het jaar. 
Met als eigenaar Adèle Teekens, 
dochter van Eimert Teekens, in 
de slagerswereld een begrip. Zij 
leerde van hem het vak en heeft 
als bedrijfsleider de bevlogen Jo-
han van Uden, die zijn vakken-
nis bijspijkerde bij de Parijse trai-
teur La Fouchon en als uitje nog 
steeds de beroemde markthallen 
Rungis om drie uur in de nacht 
bezoekt op zoek naar de mooiste 
specialiteiten. Chateaubriand is 
voor de kookliefhebber een cu-
linair paradijs met een heerlijk 
assortiment vleesspecialiteiten 

De schrijver geflankeerd door 
culinaire ondernemers die zijn 
opgenomen in het boek ‘Haar-
lem Kookt’.

en delicatessen. Niet voor niets 
uitgeroepen tot: “De Beste Food-
specialist van Nederland 2007”. 
Le Grand Cru
In 2005 hadden Will en Els Bee-
ren de moed om hun succesvol-
le kleine, knusse en volle wijn-
zaak volledig om te gooien. Het 
pand ernaast gaf veel meer mo-
gelijkheden en zij realiseerden 
een overzichtelijke en moder-
ne wijnhandel, waar de wijnen 
gesorteerd liggen op land, type 
en prijs zodat zowel de kenner 
als de wijnliefhebber makke-
lijk hun weg vinden. De gedi-
plomeerde vinoloog en gecer-
tificeerde liquorist Will Beeren 
vindt het heerlijk om niet alleen 
wijnen te adviseren, maar vooral 
ook advies te geven over wijs-
spijs combinaties, een moeilij-
ke onderwerp in de gastrono-
mie, maar dat leerde hij al van 
zijn vader in de keuken van het 
befaamde restaurant De Bokke-
doorns.
Tummers  
Dit jaar zagen Vincent en Marij-
ke van den Bosch hun toewijding 
bekroond met een eervolle der-
de plaats op de Banketbakkerij 

van het Jaarverkiezing. Alle hul-
de voor het vernieuwende werk 
dat zij hebben verricht, sinds 
zij vier jaar geleden deze gere-
nommeerde patisserie in hartje 
Heemstede overnamen. Patisse-
rie Passionelle is het motto dat 
staat voor gebak, taartjes, bon-
bons, chocolade en ijs van top-
kwaliteit. Kwaliteit staat boven 
kwantiteit. In de ruime banket-
bakkerij werkt een team speci-
alisten met de beste grondstof-
fen. Patissier Daniel Jongsma, 
pas nog uitverkoren om mee te 
doen aan het WK in Stuttgard, 
is de bezielende coach van pa-
tissiers in opleiding als Lisette 
Weijs die onlangs de eerste prijs 
won bij de Talentenprijs 2007 en 
John Prins die derde werd. Jong 
talent dat bij Tummers kansen 
krijgt!

Leuk om gerenommeerde be-
drijven eens gesproken te zien, 
nog leuker zijn de recepten 
van de eigenaren van die win-
kels en van hun talentvolle me-
dewerkers. Zij gunnen u graag 
een kijkje in hun keuken, waar 
u als gelegenheidskok of als 
semi-professional heerlijk van 
kan genieten, zowel lezend als 
kokend.
Smakelijk lezen!
Ton van den Brink 

Fixet reikt prijzen uit!

Op 9 november heeft FIXET Heemstede de prijzen uitgereikt. De ge-
lukkige winnaars van het Fixet prijzenfestival in Heemstede zijn:
A.Lammers Heemstede -   waardecheque twv. 500 euro
   stanley de luxe schuifdeurkast
Fam. de Graaf Haarlem -  Philips portable DVD set.
Fam. Mulder Heemstede -  Princess biertap.
Fam.v. Gelder Heemstede -  tuin-overwinteringspakket. 
Fam. Slegtenhorst Heemstede -  Valma autowasset.

Feest bij Fixet
De afgelopen weken vierde Fixet het 10-jarig bestaan. In 1997 zijn de 
winkels van Vakman, Knap ’t op, Happy Hobby en Plusklus samenge-
voegd waardoor de Fixet doe-het-zelf formule ontstaan is. In de afge-
lopen jaren is Fixet uitgegroeid tot een succesformule met ruim 100 
vestigingen in heel Nederland. Centraal hierbij staan het complete 
doe-het-zelf assortiment en de deskundigheid van de medewerkers 
voor een succesvolle klus. Met een professionele klussendienst, verf-
mengservice, zaagservice en bezorgservice speelt Fixet bovendien in 
op de steeds groter wordende behoefte voor extra service en dienst-
verlening. Hiermee is Fixet klaar voor de komende jaren.

Heemstede - Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum orga-
niseren de Fixet doe-het-zelf winkels een prijzenfestival met 
honderden prijzen. Ook klanten van Fixet in Heemstede  zijn in 
de prijzen gevallen! Zelfs de derde prijs van de landelijke trek-
king is gevallen in Heemstede.
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Lampionnenoptocht 
‘Les Petits’

Heemstede - Donderdag 8 november was er een lampion-
nenoptocht bij kinderdagverblijf ‘Les Petits’ in Heemstede. 
Het weer zat een beetje tegen, maar de pedagogisch me-
dewerkers hielden de moed erin.

Om 17.00 uur verzamelden alle kinderen, ouders en opa’s en 
oma’s zich bij het kinderdagverblijf, waar ze gezellig werden ont-
vangen. Er werd een verhaal over Sint-Maarten voorgelezen en 
daarna gingen de groepjes één voor één naar buiten.
Op het terrein waren een aantal parasols neergezet die versierd 
waren met lichtjes, slingers en ballonnen. Daaronder stonden 
mensen verkleed zoals een heks, konijn, indiaan en piraat. Kin-
deren mochten bij iedere parasol een liedje zingen en kregen 
dan ook wat lekkers mee in hun tas. Het was een zeer geslaag-
de dag.

“Als mantelzorger sta je niet alleen

Dag van de Mantelzorg 
in Overbos groot succes
Heemstede - Tandem, zorgaan-
bieder in deze regio, geeft on-
dersteuning aan mantelzorgers 
in de regio Midden en Zuid Ken-
nemerland. Een mantelzorgeer 
zort voor een ouder, partner, een 
familielid, buren of vrienden. Af-
gelopen zaterdag was er een 
gezellige dag voor mantelzor-

gers in Zorgcentrum Overbos in 
Heemstede. Tandem organiseer-
de daar samen met medewer-
kers van het zorgcentrum een 
dag vol verwenactiviteiten, ont-
spanning en als afsluiting een 
heerlijke high tea. De theater-
sportgroep Tartrek zorgde voor 
hilarische momenten, op een lu-
dieke maar respectvolle manier 
gaven zij gestalte aan het begrip 
mantelzorg.
Bij de start van deze dag sprak 
wethouder Struijf de mantelzor-
gers toe. Hij vindt dat deze dag 
bijdraagt aan de betekenis van 
het begrip mantelzorg en zorgt 
voor bewustwording. Hij vindt 
het belangrijk dat mantelzor-
gers weten dat ze ondersteu-
ning kunnen krijgen bij Loket 
Heemstede en bij Tandem. Tot 
slot benadrukte hij dat het ge-
meentebestuur veel waarde-
ring heeft voor de inzet van de 
mantelzorgers. Het was een ge-
slaagde dag.
Bent u mantelzorger maar was 
u er dit jaar niet bij? Zoek con-
tact met Tandem via www.tan-
demzorg.nl of bel met 023-89 
10 610.

Met SWOB 
naar de film
Bennebroek - Op donderdag 
22 november wordt door stich-
ting Welzijn Ouderen Benne-
broek (SWOB) de film ‘The ca-
ve of the yellow dog’ vertoond. 
(Nederlands ondertiteld) De film 
voert u mee naar Mongolië met 
zijn wijdse landschap. Een no-
madenfamilie met drie kleine 
kinderen trekt met hun kudde 
door het land. De uitgestrekte 
natuur van Mongolië is over-
weldigend. Een hartveroverende 
film, die het bekijken waard is. 
Locatie: de grote zaal in Meerle-
ven aan de Witte de Withlaan 1.
Zaal open om 14.15 uur. Start 
film 14.30 uur. 
Toegangsprijs: 3, euro. incl. kof-
fie of thee.
Opgave SWOB, tel. 584 53 00, 
bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 – 11.30 uur.

Edammers stelen punten 
uit Heemstede

Een goede serie van 4 gewon-
nen duels op rij, met het oog op 
de kraker tegen HFC komend 
weekend zou een zege vandaag 
welkom zijn. Vol vertrouwen be-
gon HBC in ieder geval aan de 
door het rumoerige weer geken-
merkte wedstrijd. De 1e 10 mi-
nuten was het voor HBC volop 
aan de bak, de ploeg begon met 
wind mee en schoot zomaar 5 
ballen over de zijlijn. Erg rom-
melig en even leek EVC er vol 
op te duiken. Dat viel tegen, 
HBC herpakte zich snel en gaf 
in het vervolg de regie niet meer 
uit handen. EVC staat hoog op 
de ranglijst, geen idee hoe dat 
is gekomen want vandaag bleek 

dit een uiterst povere ploeg met 
een goede spits is maar verder 
geen topteam. HBC voetbalt zelf 
ook nog steeds niet naar haar 
kunnen maar liet bij vlagen in 
wel mooie combinaties zien.Een 
handvol kansjes voor de rust 
voor HBC, een halve voor EVC. 
Caspar Kuhlmann kreeg de 
mooiste toen een prachtige aan-
val die over het hele veld ging 
door hem bekroond had kunnen 
worden met een kopbal, helaas 
kon hij de keeper niet verschal-
ken. Met Caspar noem ik wel de 
beste HBC-er voor de rust. Het 
is geweldig om te zien welke 
groei hij doormaakt, naast het 
door tegenstanders heen gaan 

Heemstede - Een heuse topper werd afgelopen weekend ge-
speeld, de nummers 3 & 4 tegen elkaar. EVC speelde voor het 
laatst tegen HBC vele jaren geleden in de 2e klasse. 

HBC zag Hans Korporaal op de bank plaatsnemen en zag 
daardoor Bas Pijpers zijn 1e basisplaats van dit seizoen opei-
sen. Wouter Bartels is zeer waarschijnlijk voor de rest van het 
seizoen uitgeschakeld door een kruisband probleem.

HBC afdeling voetbal
is hij nu ook balvast en steeds 
dreigend voor elke tegenstan-
der. Wat ook opviel was de drive 
van Walter Brandt en Thijs van 
Weezenbeek langs de linker-
kant, een echt wapen vandaag. 
HBC had in de 1e helft nog 
een schot van Karel Willemse 
wat naast ging en een afstand-
schot van Niels Hooiveld. Verder 
werd de keeper van EVC door 
de scheidsrechter teveel be-
schermd waardoor de corners 
niet echt gevaarlijk werden.

Weifelend   
In de 2e helft werd het minder, 
HBC had meer moeite met de 
wind en EVC kon en wilde niet 
beter (hun beste 2 spelers zijn 
geblesseerd) en het leek dus 
gewoon of op 1-0 voor HBC of 
op 0-0 uit te lopen. Een werke-
lijk prachtige aanval via Karel, 
Robin en Thijs bracht een voor-
zet waar Caspar net niet goed 
genoeg bij kon om in te schie-
ten. Een mooie vrije trap van 
Tim Schoenmaker werd door de 
keeper net aan gekeerd en de 
rebound van de ingevallen Ste-
fan de Graaff werd net op tijd 
geblokt door een Edammer. De 
bal wilde niet het doel ingaan. 
Tuurlijk heb je daar wat geluk bij 
nodig, dat ontbeerde HBC van-
daag. 1 onoplettendheid werd 
daarna nog fataal ook toen in de 
87e minuut de EVC spits de wei-
felende defensie verrastte door 
de bal vlak voor de achterlijn 
toch nog voor de goal te krijgen 
waar vervolgens een EVC-er ge-
heel vrijstaand de overwinning 
kon stelen. HBC poogde nog 
van alles maar niets lukte meer 
en er werd dus een onverdiende 
nederlaag geleden. Het karak-
ter van de wedstrijd was prima, 
iedereen heeft keihard gewerkt 
en geknokt maar dat mocht niet 
voldoende zijn. Volgende week 
gemotiveerd naar HFC.

De Andere Schrijver

O, kom er eens kijken...
Sinterklaasfeest in Bibliotheek
Heemstede - Op zondag 18 
november wordt er een gezellig 
Sinterklaasfeest gehouden met 
de illustratrice Ietje Rijnsburger 
in de Gemeentelijke Openbare 
Bibliotheek aan het Julianaplein 
1. Ietje leest voor uit het nieuw 
uitgegeven prentenboek O, kom 
er eens kijken… 
Aansluitend op het voorlezen 
kunnen alle kinderen teken- en 
kleuropdrachten uitvoeren en 
dvd van het boek bekijken. 
Na afloop is er gelegenheid om 
het boek te laten signeren.
Alle kinderen van 3 tot 8 jaar (en 
hun ouders) zijn van harte wel-
kom. Kaartjes (3 Euro per kind) 
zijn te koop in Bibliotheek Heem-
stede. Begeleiding is gratis. 

O, kom er eens kijken…. 
Aan de nachtblauwe hemel 
staan de sterren, staat de maan.
Het maanlicht schijnt en schittert 
in de ogen van een kleine das.
Een kleine das die gek is op 
kruidnootjes.
Maar hoe komt een das aan 
kruidnootjes? Zou Sinterklaas 
nootjes hebben voor die kleine 
snoeper?

Sinterklaas is ook echt nieuws-
gierig naar dit boek. De Goed-
heiligman zal het eerste exem-
plaar van O, kom er eens kij-
ken… in ontvangst nemen bij 
Boekhandel de Pijp in Heemste-
de op zaterdag 17 november om 
14.00 uur. 

Topkwaliteit chocolade- 
letters bij Van Dam

Heemstede - Chocoladeletters maken deel uit van de verras-
singen die bij Sinterklaas horen. Dé tijd ook voor een exclu-
sieve relatie- en/of personeels-attentie. Chocolaterie Van Dam 
maakt chocoladeletters met uw bedrijfs-logo. Dat is niet alleen 
exclusief, maar bij Van Dam krijgt u ook topkwaliteit; ze zijn bij-
zonder lekker en supervers! Handgespoten in melk- of pure 
chocola. Bestellingen voor uw letters met uw bedrijfslogo 
kunt u heel gemakkelijk plaatsen: Bel 023 - 547 88 77 of mail 
info@chocola.nu
De letters worden vers naar uw wens gemaakt. Van 1 tot 1.000 
exemplaren? Bij Van Dam geen probleem! Het team staat voor u 
klaar met verse kwaliteit en snelheid.

Chocolaterie Van Dam vindt u in WinkelCentrum Heemstede, 
Raadhuisstraat 60. Openingstijden: ma 13.00-18.00 - di t/m vr 
09.00-18.00 - za 09.00-17.00 uur.
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Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl 
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Intocht zaterdag 17 november
Sinterklaas in Heemstede

Op zaterdag 17 november om 11.30 uur 

komt Sinterklaas aan in de haven van 

Heemstede (als het weer het toelaat). 

Natuurlijk komt de goedheiligman niet 

alleen, maar wordt hij vergezeld door heel 

veel pieten. 

Na de aankomst in de haven (bij de 

Heemsteedse Dreef) gaat sint net als vorig 

jaar per koets naar het podium op de 

Binnenweg (voor de ING Bank). Daar 

wacht burgemeester Marianne Heeremans 

Sinterklaas om 12.30 uur op.

De volgende dag, op zondag 18 november, 
staat de bibliotheek Heemstede aan het 

Julianaplein in het teken van de sint. 

Tijdens een gezellig Sinterklaasfeest leest 

illustratrice Ietje Rijnsburger voor uit het 

nieuw uitgegeven prentenboek O, kom er 

eens kijken. Daarna kunnen alle kinderen 

teken- en kleuropdrachten uitvoeren en de 

dvd van het boek bekijken. Na afloop is er 

gelegenheid om het boek te laten signeren.

Alle kinderen van 3 tot 8 jaar (en hun 

ouders) zijn van harte welkom, om 13.30 of 

om 14.30 uur. Kaartjes zijn te koop in de 

bibliotheek Heemstede (€ 3,-- per kind).

 

Op zaterdag 24 november is het weer sint 

op het dak, in de Jan van Goyenstraat.

 

Vanaf 8 november krijgen de bomen in het 

wandelbos Groenendaal een onderhouds-

beurt. 

In het gebied ten noorden van de 

Adriënnelaan en bij de Lelievijver wordt 

onder andere dood hout verwijderd uit de 

bomen langs de wandelpaden. De werk-

zaamheden worden uitgevoerd door de 

gemeentelijke bosmedewerkers, in sa-

menwerking met de firma Versteeg uit 

Zwaanshoek. Het werk neemt ongeveer 

twee weken in beslag.

Groot onderhoud 
bomen Wandel-
bos Groenendaal

Honden aangelijnd in ‘Engelse bos’ 
In heel Heemstede geldt een aanlijngebod 

voor honden. Dat betekent dat de hond op 

de openbare weg aan de riem moet lopen. 

Uitzondering hierop zijn de twee losloop-

gebieden: 

- het gebied bij het Spaarneziekenhuis 

langs het Spaarne, 

- het wandelbos Groenendaal, in het 

gebied ten noorden van de Sparrenlaan 

bínnen de klaphekken.

In het ‘Engelse bos’ bij wandelbos 

Groenendaal geldt een aanlijngebod voor 

honden. Het Engelse bos ligt ten zuiden 

van de kinderboerderij en wordt begrensd 

door de Bosbeeklaan, Burgemeester van 

Rappardlaan, Herfstlaan en Glipper Dreef.  

Ook voor de parkeerterreinen in het 

Groenendaalse bos geldt het aanlijn gebod. 

Loslopende honden lopen hier echter 

regelmatig de weg op en dit zorgt voor 

gevaarlijke situaties. 

De gemeente gaat er daarom scherper op 

toezien dat de verplichting om de hond hier 

aan te lijnen ook daadwerkelijk wordt 

nageleefd. 

Om hondenbezitters hierop te attenderen, 

zijn borden geplaatst.

De hele maand november zullen toezicht-

houders waarschuwend optreden. 

Vanaf 1 december 2007 zal ‘handhavend’ 

worden opgetreden, wat inhoudt dat er 

bekeuringen worden gegeven.

Bibliotheek Heemstede dicht van 
30 november t/m 3 december

Van vrijdag 30 november tot en met maandag 3 december 2007 is de bibliotheek 
Heemstede gesloten. Op deze dagen wordt een nieuw bibliotheeksysteem 
geïnstalleerd. Ook is in deze sluitingsperiode de catalogus op de website tijdelijk 
niet beschikbaar.
Vanaf dinsdag 4 december is de bibliotheek weer geopend op de reguliere tijden. 
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HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Burgerservicenummer vervangt sofinummer 

Met één nummer is alles 
geregeld
Het BSN is uw eigen persoonsnummer, 

dat u niet alleen gebruikt om iets met de 

gemeente te regelen, maar ook bij tal van 

andere overheidsinstanties en organisaties. 

Als u gaat werken, geeft u uw BSN aan uw 

werkgever. Uw werkgever regelt voor u 

een aantal zaken met bijvoorbeeld de 

belastingdienst en uw pensioenfonds. Hij 

maakt daarbij gebruik van uw BSN.

Ook de zorg gaat het BSN gebruiken. Bij 

een bezoek aan uw huisarts, bij een 

afspraak in het ziekenhuis, bij het afhalen 

van medicijnen of bij het aanvragen van 

thuiszorg kan men dan naar uw BSN 

vragen. Deze controle is bedoeld om vast 

te stellen dat medische gegevens en 

patiënt bij elkaar horen. In al dit soort 

situaties helpt het BSN om persoons-

verwisselingen, bijvoorbeeld als gevolg 

van verkeerd gespelde namen, te voor-

komen.

Hoe krijgt u een BSN?
Om het BSN te krijgen, hoeft u niets te 

doen. Uw sofinummer wordt automatisch 

omgezet in uw BSN. Voortaan krijgt ieder-

een die zich bij de gemeente inschrijft een 

BSN. Dit merkt u bijvoorbeeld als u uw 

pasgeboren kind aangeeft bij de gemeente. 

Uw zoon of dochter krijgt dan meteen een 

BSN.

Wat u ook gaat merken, is dat steeds meer 

instanties om uw BSN gaan vragen. Net 

als uw sofinummer staat uw BSN op uw 

paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs. U 

heeft het dus altijd bij de hand. Wel zal het 

even duren voordat het BSN overal is inge-

voerd. Niet alle overheidsinstanties 

gebruiken het BSN nu al. Als een instantie 

naar uw sofinummer vraagt, kunt u gewoon 

uw BSN opgeven.

Privacy en veiligheid
De overheid gaat zorgvuldig en veilig om 

met uw persoonsgegevens. Uiteraard geldt 

dit ook voor uw BSN. Niet iedereen mag 

zomaar uw BSN gebruiken. Welke instan-

ties of organisaties het BSN mogen 

gebruiken, is wettelijk geregeld. 

Op de website www.burgerservicenummer.nl 

kunt u lezen welke organisaties persoons-

gegevens met behulp van het BSN mogen 

opslaan en/of uitwisselen met andere 

organisaties. Omdat het BSN helpt bij het 

vaststellen van de identiteit is het ook een 

belangrijk middel in de bestrijding van 

fraude.

Informatie
Meer weten over het BSN en wie uw BSN 

mag gebruiken? 

Kijk op www.burgerservicenummer.nl. 

U kunt ook bellen met het BSN-punt: 

(088) 900 10 10.

Vanaf 26 november 2007 wordt het sofinummer vervangen door het ‘burgerservice-
nummer’ (BSN). Het BSN is een uniek persoonsnummer. Voordeel van het BSN is dat 
straks alle overheidsinstanties ermee werken. Daardoor kunnen gegevens eenvoudi-
ger en betrouwbaarder worden uitgewisseld. U kunt dan volstaan met het eenmalig 
verstrekken van uw persoonsgegevens. 

Afgevallen boomblad: 
een lust of een last?

Waarom laten de meeste 
loof bomen in de herfst hun 
blad vallen?
Bladval bij loofbomen is een natuurlijk 

proces waarbij een boom zich in de winter 

beschermt tegen uitdroging. Het door de 

wortels opgenomen water verdampt via de 

bladeren. In de herfst en winter kunnen de 

wortels bij lage temperaturen minder 

makkelijk water opnemen. Bovendien is 

wateropname voor de boom moeilijk door-

dat het water in de bodem bevroren kan 

zijn. Ook de boom gaat dus eigenlijk ‘in 

winterslaap’.

Wat doet de gemeente met het 
gevallen blad?
In opdracht van de gemeente Heemstede 

veegt De Meerlanden vier keer per jaar de 

straten en goten. Afvoerputten worden 

jaarlijks éénmaal gereinigd in de periode 

oktober tot en met februari.

Afgevallen blad, afkomstig van bomen in 

plantsoenen, blijft liggen op de ondergrond. 

Het blad wordt na vertering weer opgeno-

men in de voedselketen voor de boom. 

Een uitzondering is er voor afgevallen blad 

op gazons: dit wordt zoveel mogelijk opge-

ruimd met als doel de grasmat in stand te 

houden. Blad op straat wordt in principe 

opgeruimd en afgevoerd door gemeente 

en/of particulieren. Een goed voorbeeld 

van samenwerking tussen gemeente en 

particulieren is het bladkorvenproject op 

de Johan Wagenaarlaan en de César 

Francklaan. In beide lanen staan platanen 

die in het najaar grote hoeveelheden blad 

laten vallen. De gemeente heeft korven 

geplaatst waarin de bewoners het over-

tollige blad kunnen deponeren. Het blad 

wordt opgehaald tijdens de reguliere 

veegrondes van De Meerlanden. 

Wat kan ik zelf doen met 
overtollig blad?
Compost maken:

Grote hoeveelheden blad zijn zeer geschikt 

om compost van te maken. Bladcompost is 

een waardevolle verbeteraar voor (tuin)-

grond. Gemengd door de grond zal 

compost de structuur ervan verbeteren, 

het geeft een impuls aan het bodemleven 

en vocht wordt beter opgenomen.

Bladcompost kan op een eenvoudige 

manier worden gemaakt. Verzamel het 

blad als het vochtig is, bijvoorbeeld na een 

regenbui en doe het in een compostbak of 

een plastic zak. De bladmassa stevig aan-

drukken. Bij het vercomposteren van het 

blad in plastic zakken is het belangrijk dat 

in de zakken enige gaatjes worden geprikt 

om het composteringsproces te bevorderen. 

Na een jaar composteren is het resultaat 

geschikt om door de grond te mengen. Na 

twee jaar is het blad zover gecomposteerd 

dat het geschikt is als potgrond.

Afvoeren via de groene rolemmer:

De meeste huishoudens in Heemstede 

beschikken over een groene rolemmer. 

Hierin kunt u uw bladafval ook kwijt. Heeft 

u veel bladafval? U kunt de beschikking 

krijgen over een extra groene rolemmer. 

Deze extra rolemmer heeft geen invloed 

op de door u te betalen afvalstoffen heffing.

Meer informatie over het gebruik van de 

rolemmers kunt u krijgen bij de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Voorkomen van overlast
In de herfst is de kans groot dat afgevallen 

boomblad in de goot of afvoerputten 

terecht komt. Hierdoor kan het regenwater 

minder goed het riool in stromen. 

Bij hevige regenval kunnen bladproppen 

voor tijdelijke wateroverlast zorgen. Bel 

daarom niet direct met de gemeente, maar 

verwijder eerst zelf de bladmassa voor de 

ingang van de afvoerput. In de meeste 

gevallen stroomt het overtollige water 

weg. 

Als de kolk echt verstopt zit, kunt u bellen 

met het Meldpunt Serviceteams van de 

gemeente Heemstede via telefoonnummer 

(023) 548 57 62.  

U kunt ook het meldingsformulier gebruiken 

via www.heemstede.nl >Meldpunt gevaar & 

schade.

De groene uitstraling van Heemstede wordt voor een groot deel bepaald door de 
bomen in de gemeente. Dit zijn zowel gemeentelijke bomen als bomen op particuliere 
terreinen. Regelmatig is, naast de grootte van bomen, bladval en het ruimen van blad 
een onderwerp van discussie. De boom wordt vaak door de één als hinderlijk ervaren, 
maar voor de ander juist als een aanwinst.
In dit artikel wordt uitleg gegeven over bladval en het opruimen van blad.
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Aanvragen bouwvergunning
2007.140 het optrekken van de zijgevel, het plaatsen   - Franz Schubertlaan 54 

 van 2 dakkapellen in het voordakvlak en een 

 inpandige verbouwing                 

2007.303  het uitbreiden van een woonhuis met een   - Spaarnzichtlaan 20

 aanbouw met hekwerk 

2007.304  het plaatsen van lichtreclame   - Binnenweg 176A

2007.306  het plaatsen van een erfafscheiding   - Laan van Rozenburg 37

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2007.305  het uitbreiden van de kantine, bouwen   - Cruquiusweg 39

 kleedruimte en naschoolse opvang bij het 

 sportpark HBC 

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Havenstraat 87). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 9 november  2007)

2007.270  het uitbreiden van een woonhuis   - Dr. P. Cuyperslaan 10

2007.278  het vergroten van een raam aan de voorgevel  - Jozef Israëlsplein 12

 op de 1e verdieping 

2007.286  het uitbreiden van een woonhuis en berging  - Frans Lisztlaan 15

2007.287  het wijzigen van een achtergevel   - Charlotte van  

    Pallandtlaan 39

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 9 november 2007)

2007.184  het optrekken van de achtergevel en bouwen  - Romeinlaan 61

 derde woonlaag  

2007.267  het plaatsen van een balustrade op het platte  - Van Slingelandtlaan 14

 dak van de aanbouw 

Verleende reclamevergunning (verzonden 9 november 2007)

2007.807  plaatsen reclame   - Binnenweg 88

Verleende reguliere bouwvergunningen 1e fase 

(verzonden 9 november 2007)

2006.332  het plaatsen van een dakopbouw   - Azalealaan 15

2007.288  het plaatsen van een dakopbouw   - Azalealaan 19

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 

(verzonden 9 november 2007)

2006.250  het bouwen van een garage/berging   - Zandvoortselaan 190

Verleende sloopvergunningen (verzonden 9 november 2007)

2007.938  het slopen van toilet, slaapkamer en overloop  - Utrechtlaan 20

 in een woonhuis 

2007.943  het verwijderen van asbest   - Zandvoortselaan 129a+b

2007.944  het verwijderen van asbest   - Raadhuisplein 8

2007.945  het verwijderen van asbest   - Zandvoortselaan 129c

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bouwplannen

Gevaar of schade 
op straat?
Meld dit bij de 
Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over 
serviceteams om kleinere onderhouds-
werk zaamheden uit te voeren en klach-
ten te verhelpen die niet meer dan één 
tot twee dagen vergen. De werkzaam-
heden kunnen betrekking hebben op 
straten, wegen, straat verlichting, straat-
meubilair (banken en speeltoestellen), 
verkeers- en straatnaamborden, open-
bare groenvoorzieningen etc. 
Bel het speciale telefoonnummer (023) 
548 57 62 of vul het formulier in op de 
homepage van de gemeentelijke web-
site (www.heemstede.nl). U kunt ook 
een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, 
t.a.v. Serviceteams, 
Antwoordnummer 8, 
2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).

Verwijdering fietswrakken bij 
station Heemstede-Aerdenhout
Op woensdag 28 november gaat de gemeente in samenwerking met de politie fiets-

wrakken verwijderen die zich in de directe omgeving van het station Heemstede-

Aerdenhout bevinden. Het is op grond van artikel 5.1.11, lid 3 van de Algemene plaat-

selijke verordening verboden om fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.

Verwijderde fietswrakken zullen gedurende drie maanden worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terugkrijgen 

tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag. 

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, tel. (023) 548 58 68.

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u 

uitgebreide informatie over wonen, 

werken en recreëren in Heemstede. 

Bezoek www.heemstede.nl voor het 

digitale loket (producten en dien-

sten), uitgebreide politieke infor-

matie, de officiële mededelingen 

(bouwvergunningen e.d.) en infor-

matie over projecten in Heemstede.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Bestemmingsplannen

Verzoek vrijstelling
2007.074  uitbreiden woonhuis   - Heemsteedse Dreef 223

2007.140  het optrekken van de zijgevel, het plaatsen  - Franz Schubertlaan 54

 van 2 dakkapellen in het voordakvlak en 

 een inpandige verbouwing 

2007.302  het uitbreiden van een woonhuis, plaatsen  - Overboslaan 7

 dakkapel op het voordakvlak en vergroten 

 dakkapel op het zijgeveldakvlak  

De verzoeken liggen vanaf 15 november 2007 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 uur 

ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover 

uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het 

vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

24 uur per dag, 
7 dagen per 

week, 365 dagen 
per jaar

www.heemstede.nl
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Kapvergunning
Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en prak-

tische manier te regelen aan het Service-

loket Begraafplaats. 

De dienstverlening aan nabestaanden is ver-

beterd doordat de infor matie te verkrijgen is 

via één loket. Als extra service is een over-

zichtelijke brochure uitgebracht over de al-

gemene begraafplaats. 

De brochure is gratis te ver krijgen bij het 

Serviceloket op de begraafplaats, bij het 

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl.

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023) 

528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail:

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zons-

opkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 37 diverse bomen op het 

perceel Meermond, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie A, nr. 9910. 

De kapvergunning is noodzakelijk in ver-

band met de werkzaamheden op Park 

Meermond, de sanering van tuinen en de 

verbreding van de Cruquiushaven.

Op basis van artikel 4.3.2 van de APV is 

het volgende bijzondere vergunningsvoor-

schrift aan deze vergunning verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de sane-

ring dienen 20 bomen van de 1e grootte 

(bijvoorbeeld eik, kastanje of beuk) te 

worden geplant met een stamomtrek van 

20/25. Verzonden 8 november 2007.

Het besluit en de bijbehorende stukken lig-

gen vanaf 8 november 2007 zes weken ter 

inzage in de hal van het gemeentekantoor 

aan de Havenstraat 87. U kunt tegen dit 

besluit bezwaar maken. 

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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