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tegelijk omhoog houden. Met
andere woorden, je komt steeds
handen tekort. In een stappenplan echt leren met balletjes te
oefenen, leerzaam en hard lachen. Heerlijk! Glaswerk beschilderen in Tiffany stijl, daar kan je
je in uitleven en dat geeft mooie
effecten. In een andere groep
konden lotgenoten terecht in
een gespreksgroep waar praten helpt. Je krijgt er herkenning
en erkenning. Zo`n praatgroep is
een echte uitlaatklep en wordt
door Tandem dan ook regelmatig georganiseerd. Een kapster
gaf enkele mantelzorgers gratis
een knip en föhnbeurt, waar ze
normaal geen tijd voor hebben.

Mandela`s inkleuren en dan uitgelegd krijgen wat die kleuren
betekenen. Met rake commentaren waarin iedereen zichzelf
terugvond. Tegen borreltijd werd
er bij een goed glas wijn nagepraat en ze weten dat Tandem
morgen weer voor ze klaarstaat
zoals zij voor hun partner, buur,
familie, vriend klaarstaan.

Bloemen
Even eerder op de mantelzorgdag bezocht wethouder Sjaak
Struijf met een prachtige bos
bloemen, Paula Ineke, een mantelwerkster die zich die dag niet
kon losmaken van haar moeder,
mevrouw Ineke uit de Bosboom
Toussainlaan in Heemstede. Tijdens het gesprek veert moeder direct op als je vraagt naar
de bezigheden van haar onlangs
in Schotland overleden man. Hij
importeerde tapijten uit het toen
nog gesloten China, uit Rusland en het Perzië van de sjah,
nu Iran. Ze vertelt over het vroege rentenieren in Schotland na
jaren hard werken en de dertig

Aankomst Sint Nicolaas in
Heemsteedse anders dan anders
Heemstede - WinkelCentrum
Heemstede is ook in 2008 weer
door Sint Nicolaas uitgekozen
als de plek waar hij en zijn Pieten de cadeautjes gaan kopen.
Als het weer het toelaat komt Sinterklaas op zaterdag 15 november om 11.30 uur aan in de Haven Van Heemstede!! Het schip
van de Sint zal dit jaar de Apenrots voorbij varen om ongeveer

11.15 uur. De Goedheiligman
wordt vergezeld door heel veel
Pieten: StrooiPieten, MuziekPieten, CadeauPieten en natuurlijk
de enige echte GoochelPiet! De
aankomst aan de Heemsteedse
Haven is om 11.30 uur, daarna
gaat de Sint per koets en begeleid door een muziekkorps via de
Postlaan en Raadhuisstraat naar
het nieuw verbouwde Raadhuis

mooie jaren daar in een dorp in
Schotland, dat er over honderd
jaar er nog zo bijligt. Na het
overlijden van haar man keerde
zij terug naar Heemstede, waar
zij direct werd opgenomen vanwege een acute darmontsteking.
Haar dochter Paula besloot haar
te verzorgen. Dertig jaar Schotland overbrug je niet gemakkelijk. Ze was 48 jaar toen zij vertrok uit Nederland en in die tijd
is Heemstede flink veranderd.
De mensen ook. Ze gaat nu een
dag in de week naar de dagopvang en dat doet haar goed.
Paula moest haar wel even aanpakken om haar zover te krijgen, maar ze heeft als mantelzorger geleerd om aan te pakken. Paula verloor haar partner
enkele jaren geleden nadat deze opgenomen was in de Weeligenberg. Daar maakte zij kennis met organisaties als: Draagnet, MEE en Tandem. Draagnet
is een instantie van Zorgbalans
voor dementerenden én mantelzorgers. Mee een instantie die
onafhankelijke, laagdrempelige
ondersteuning biedt aan mensen met en handicap, een functiebeperking of een chronische
ziekte. Tandem, de organisatie
die de manteldag in heel Nederland en ook in Heemstede organiseert, wil mensen ondersteunen, ze volwaardig laten meedraaien in de samenleving en
stimuleert grote zelfredzaamheid waar het de eigen kwaliteiten als uitgangspunt neemt. Anders gezegd het biedt informele hulp aan mantelzorgers. Paula heeft dit in het verleden voor
een groot deel zelf uitgezocht en
kan tegenwoordig goed terecht
bij 1 Loket van de gemeente.
Ton van den Brink

waar hij om 12.30 uur op het
bordes wordt ontvangen door de
Burgemeester van Heemstede.
Op zondag 30 november zijn de
winkels open van 11.00 tot 17.00
uur en de Sint zelf geeft op de
podia in de Raadhuisstraat en
Binnenweg een geweldige SintShow!! Om ongeveer 13.00 uur
op het podium Raadhuisstraat,
en rond 15.15 uur op het podium
voor de ING Bank op de Binnenweg. Kijk ook op www.wch.nl en
lees daar alles over WinkelCentrum Heemstede.

R5.

3 stuks

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

Bel nu voor
een gratis
waardebepaling
van uw woning
023-5292929

w w w. j r s m a ke l a a r s. n l

Heemstede – Op de door Tandem en Casca op maandag 10
november georganiseerde dag
van de Mantelzorg werden dertig mantelzorgers een dagje verwend in de Princehof. Met koffie
en gebak, feestelijke lunch, bezoek van wethouder Sjaak Struijf
en workshop jongleren. Want als
mantelzorger moet je veel ballen

Haarlem • Heemstede • Bloemendaal

Cordon
Mantelzorgdag,
een dagje zorgeloos bleus
50

5

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

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR

BEZORGERS
Martin

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

0251-674433
www.verspreidnet.nl
pag.5

wie zoet is
krijgt lekkers

Traditie met Sint Maarten
Heemstede - Tradities hou je in
ere. Zo kwamen 23 kleuters van
groep 1b van de Jacobaschool
St. maarten vieren in verzorgingshuis Jacob in de Hout.

gekleurd papier geprikt waren.
Maar liefst negen liedjes kenden
ze uit het hoofd en de juf was
even sprakeloos toen zij een zelf
verzonnen couplet zongen.Voor
de kinderen was er limonade en
Met zelfgemaakte lampionnen, snoep. Helemaal volgens detradie versierd waren met vogels of ditie kregen ze een flinke regenspinnen, die heel voorzichtig uit bui op de terugweg.
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P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

Dier van de week

Regio - Stef is een x-Amerikaanse bulldog van zo’n 2 jaar oud. Hij
is vreselijk lief maar ook erg onbehouwen. Lekker rustig meelopen
aan de riem, dat vindt Stef waanzin, je gaat tenslotte uit om lekker te
kunnen rennen en niet om wat mee te sukkelen aan de riem. Waar
hij kan helpt hij met het tuinonderhoud en verwijdert zonder aarzelen struikgewassen met wortel en al, beetje jammer dat hij (nog)
geen onderscheid maakt tussen een rozenstruik of duindoorn!
Buiten zijn uitbarstingen van opgekropte energie om, is het echter een schat van een hond. Stef kan het werkelijk met alle mensen vinden en is altijd in voor een wandeltje of knuffel. We plaatsen
hem niet in een gezin met kinderen omdat hij hier gewoon te lomp
voor is, en omdat hij een voorliefde heeft voor speelgoed en delen
niet zijn sterkste kant is! Stef kan het met teefjes goed vinden maar
gedraagt zich als een echte macho t.o.v. reuen. Hij luistert redelijk
maar een cursus volgen kan zeker geen kwaad. Dus bent u op zoek
naar een ruwe bolster met een blanke pit.... dan wacht Stef op u in
ons dierentehuis!
Open van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 tel
023-5713888 of kijk even op www.dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).
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Stef
Trefpunt Heemstede

Lezing over het waterschap

Mevrouw Radder (rechts) en haar opvolgster mevrouw Oosten.

Nieuw verkoopadres
UNICEF-cadeaus
Heemstede - UNICEF, de
VN-kinderrechtenorganisatie,
brengt al meer dan 50 jaar kaarten en cadeaus uit. De maanden november en december
zijn traditioneel de maanden
waarin veel UNICEF wenskaarten en cadeaus worden aangeschaft. De collectie van Unicef
bevat veel mooie en inspirerende kerst-, nieuwjaar- en algemene kaarten en verschillende
cadeaus, zoals kalenders, agenda’s, kaarsjes en kinderspeelgoed. Met de verkoopopbrengst
realiseert Unicef in zo’n 155 ontwikkelingslanden programma’s
voor kinderen op het gebied
van gezondheidszorg, voeding,
schoon water, onderwijs en bescherming. De verkoop vindt
plaats in winkels, bij de vrijwilligers thuis en bij andere gelegenheden.
Mevrouw Ank Radder spant zich

al vele jaren in om de verkoop
van UNICEF kaarten vanuit het
AH-filiaal aan de Blekersvaartweg in Heemstede te stimuleren.
Veel vaste klanten komen speciaal op zaterdag naar de winkel om kaarten te kopen. Net als
voorgaande jaren zal mevrouw
Radder ook dit jaar weer aanwezig zijn en wel op de zaterdagen 29 november, 6 december
en 13 december van 10.00 uur
tot 16.30 uur. Mevrouw Radder
doet geen verkopen meer vanuit
haar huis; deze activiteit heeft
zij overgedragen aan mevrouw
Margreet Oosten, die in haar
huis een ruimte heeft ingericht
om als winkel te fungeren.
Vanaf 6 december kunt u terecht
bij mevrouw Oosten aan de Van
de Spiegellaan 24 te Heemstede. Zij is telefonisch bereikbaar
op 5290963.

van 1930

Heemstede - Op dinsdagmiddag 18 november zal Hans van
den Hoek, vertegenwoordiger van Hoogheemraadschap
van Rijnland, voor het Trefpunt
Heemstede een lezing met lichtbeelden presenteren over het
hoogheemraadschap van Rijnland.
In verband met de verkiezingen
en het uitbrengen van uw stem
tussen 13 t/m 25 november zal
dit onderwerp ongetwijfeld aanspreken.
Een waterschap is een overheid,
met één duidelijke taak: de zorg
voor het water. Oftewel zorgen
voor droge voeten en schoon
water. Nu en in de toekomst. Het
gebied waarin Rijnland werkt,

strekt zich uit van Wassenaar tot
Amsterdam en van IJmuiden tot
Gouda. Dit gebied is 1100 vierkante kilometer groot en er wonen, werken, reizen en recreëren ruim 1,3 miljoen mensen.
Rijnland zorgt voor: veilige duinen, dijken en kaden (waterkering); voldoende (zoet) water, niet te veel maar ook niet te
weinig (waterkwantiteitsbeheer)
en goede kwaliteit van het oppervlaktewater (waterkwaliteitsbeheer).
U bent van harte welkom op de
Trefpuntmiddag die om 14.00
uur begint in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18 in het
hart van Heemstede. Entree 2,50
euro.

INGEZONDEN

Reactie op weggenomen
voorwerpen van grafje

Hierbij wil ik reageren op de ingezonden brief van Liesbeth Alblas
in de Heemsteder van 5 november jl., waarin zij heeft geschreven
dat er o.a. een Teletubbie is ontvreemd van het grafje van haar
dochtertje. Met moeite heb ik geprobeerd uit te leggen aan mijn
4-jarige dochter wat er is gebeurd (hoe leg je zoiets uit als je zelf
niet begrijpt waarom?) en zij is bereid om haar Teletubbie af te
staan voor deze familie. Ze heeft een gele (Lala) en een rode (Po)
Teletubbie van ongeveer 30 cm en een groene (Dipsy) van circa
15 cm. Helaas is het niet dezelfde Teletubbie als op het grafje (dat
was immers een geschenk van een goede vriend), maar misschien
kan de Teletubbie van mijn dochtertje het leed iets verzachten…
Lucinda Kuik-van den Bos (adresgegevens bij redactie)

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
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Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl

Niet geworden...
Heemstede - Het werk van kunstenaar Jack prins was samen
met dat van 10 andere Nederlandse grafici genomineerd voor

een grafiekprijs. Jack laat weten het ‘een hele eer te vinden’,
maar het niet geworden te zijn.
Hij dankt iedereen die hem op
een of andere manier gesteund
heeft de afgelopen week.
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VVD: Gekozen raadsleden
behoren te verschijnen
(Het nu volgende artikel is aangedragen door de VVD Bloemendaal.)
Regio - Raadsleden zijn in de
eerste plaats volksvertegenwoordiger en behoren in die rol
de belangen van de burgers in
de verschillende commissie en
raadsvergaderingen te behartigen. Hun aanwezigheid daar
is essentieel. De VVD is daarom altijd vertegenwoordigd in
de vergaderingen van de raad,
commissies en het presidium
(het maandelijkse overleg tussen burgemeester en fractievoorzitters). Uit de presentielijst
van deze vergaderingen blijkt
dat niet elke politieke partij zich
daar aan houdt. Dat geldt vooral voor LB, die het minste aanwezig is. Hun fractievoorzitter
liet volgens de getekende presentielijst in bijna 25% van de
keren verstek gaan in de raad.
En in de Commissies is de afwezigheid van LB nog groter (70%
in Middelen), (50% in Grondgebied) en (80% in Samenleving)
en 65% in het Presidium.
Tames Kokke, lijstrekker voor de
VVD: “ Ja, ik vraag mij inderdaad
af of het voor een goede behartiging van de belangen van een
kiezer wel goed is dat een politieke partij verstek laat gaan.
Je kunt je ook afvragen wat die
achterban daar van zou vinden
als ze dat zouden weten.
Het raadswerk wordt door de afwezigheid van LB gefrustreerd.
LB verplaatst het commissie-

werk namelijk bij herhaling naar
de raad of nog erger doordat ze
de informatie uit de commissies
hebben gemist gaan ze allerlei overbodige schriftelijke vragen stellen. Raadsvergaderingen worden oeverloos. Alles
moet als het ware worden overgedaan. Dat werkt verstorend
op de verhoudingen in de raad,
op een goede behandeling van
zaken en het is al helemaal niet
collegiaal. Het is of het een, of
het ander. Als je kandidaat bent
voor de raad heb je je verplicht
aanwezig te zijn, kun je dat om
welke reden dan ook niet, dan is
het beter je niet kandidaat stellen voor een democratisch systeem waarin je burgers vertegenwoordigd.”
De VVD fracties in Bloemendaal en Bennebroek bestaan nu
uit respectievelijk 6 en 4 leden,
in de nieuwe raad die uit 19 leden zal bestaan wordt op 7 zetels gemikt.
Kernpunten in het programma van de VVD vormen het niet
verder verhogen van de belastingen voor de burgers, meer
aandacht voor waar wel en niet
geld aan wordt besteed, bescherming van ons erfgoed en
de mooie natuur, het voorkomen
dat nog meer groen moet sneuvelen voor woningbouw en bovenal de burgers nog veel beter
betrekken bij de besluitvorming.
Concrete onderwerpen waar de
VVD zich de komende periode
hard voor willen maken zijn: de

zelfstandigheid van Bloemendaal, het oplossen van de bouwwensen in Bennebroek voor bibliotheek en scholen, het voorkomen van de verkeershinder
in Vogelenzang, het behoud van
het groene karakter van de Haringbuys in Aerdenhout, het behoud van de waardevolle gebouwen van de gemeentewerf
en het groene karakter rond de
watertoren in Overveen en tenslotte het geven van een facelift aan de winkelstraat in Bloemendaal.
Diverse politieke partijen hebben in het kader van de raadsverkiezingen landelijke coryfeeën als Halsema (GL), Pechtold
(D’66), Samson (PvdA) en Van
Geel (CDA) opgetrommeld om
naar Bloemendaal te komen. In
tegenstelling tot alle andere landelijk vertegenwoordigende partijen heeft de VVD er geen behoefte aan de hulp en steun van
dergelijke politieke kanonnen in
te schakelen. Tames Kokke: “De
landelijke politici hebben geen
verstand van onze lokale problemen en kunnen daar ook weinig
aan toevoegen. We moeten onze
boontjes voor en na de verkiezingen toch zelf doppen. Daar
zijn wij als VVD heel goed toe in
staat en daar hebben we geen
assistentie bij nodig.”
Voor meer informatie: Lijsttrekker en campagneleider VVD,
Tames Kokke 023-5250040 of
06-47250707.

Feestelijke start voorverkoop
kaarten Midwinterfeest ‘t Molentje
Heemstede - Op woensdag
12 november is het weer zover!
Dan start de voorverkoop van de
kaarten voor het Midwinterfeest
op kinderboerderij ´t Molentje.
Van 13.30 tot 16.00 uur kunnen
de eerste kaartjes worden gekocht. Om alvast in de sfeer te
komen, worden er die middag
heerlijke wafels gebakken. En
er is dan nog ruime keuze in de
vijf entreetijden! Daarna zijn de
kaarten verkrijgbaar op de Kinderboerderij en het Raadhuis
gedurende openingstijden. Het
Midwinterfeest wordt dit jaar gehouden op vrijdag 19 december.
De kinderboerderij is dan met
hulp van vele vrijwilligers omgetoverd tot een sprookjesachtige
omgeving met honderden lichtjes, waarbij de kinderen de IJskoningin Isolde kunnen helpen
om de gemene blubberplannetjes van de heks te laten mislukken. Isolde zou het leuk vinden
als alle kinderen sprookjesachtig verkleed naar haar feest komen!

Het Midwinterfeest vindt plaats
op het terrein van Kinderboerderij `t Molentje tussen 17.15 en
20.15 uur aan de Burgemeester
Van Rappardlaan 1 in het Wandelbos Groenendaal.
Kaarten kosten 3,50 euro per
stuk en geven toegang aan één
volwassene met twee kinderen
tot en met 8 jaar.
Het verjaardagsfeest
van IJskoningin Isolde
Eens in de vijf jaar komt IJskoningin Isolde naar het Groenendaalse bos om samen met de
bosbewoners haar verjaardag
te vieren. Dit doet ze altijd op
de kortste dag met de langste
nacht: de Midwinternacht.
Ze komt dan samen met haar
ijsnarren en kinderen op haar
slee door de lucht naar het
feest.
De bosbewoners zijn altijd heel
erg blij als Isolde naar het bos
komt, want ze neemt voor iedereen mooie cadeaus mee. Ieder-

een in het bos vindt haar mooi
en lief en daarom willen ze haar
graag iets teruggeven.
Maar wat voert heks Grisilda nu
weer in haar schild? En hoe krijgt
ze de trol zover dat hij haar helpt
met haar gemene blubberplannetjes. Hebben de Alven van het
bos wel in de gaten wat die twee
van plan zijn?
Zou het lukken om samen met
alle bosbezoekers en kinderen
deze valse plannetjes te laten
mislukken zodat koningin Isolde
toch nog een fantastisch feest
krijgt?

Veranderingen rond het laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst
(deel 1)
“Vroeger ging vader altijd
naar de kerk. De laatste jaren niet meer. Toch denk ik
dat het wel bij hem past zijn
leven af te sluiten met een
mis.”
Als het gaat om de uitvaart
is het steeds vaker de vraag
voor de nabestaanden of een
kerkdienst gepast is. Veel
mensen gaan niet meer naar
de kerk. Dat hoeft echter nog
niet te betekenen dat zij niet
gelovig meer zijn, of dat ze
geen kerkelijke uitvaart willen. Als deze keus gemaakt
is, kan verder invulling worden gegeven aan de uitvaart.
Kerkdienst
Het was de zorg van de kerk
dat de ziel terecht zou komen
in het hiernamaals. Voor de
ziel werd gebeden en daar
waren alle rituelen op gericht. Tegenwoordig is er
meer ruimte gekomen voor
het verdriet van hen die achterblijven. Steeds vaker zien
we dat de nabestaanden een
aandeel hebben in de dienst.
Vaak spreekt een familielid
het In Memoriam over het
leven van de overledene uit
of leest Bijbelteksten voor.
Ook is een muzikale bijdrage
mogelijk zoals bijvoorbeeld
het zingen van een toepasselijk lied met pianobegeleiding. Het ontsteken van de
kaarsen rond de kist door
(klein)kinderen is ook een
manier om aan de kerkdienst
bij te dragen.
Zonder kerk
In de jaren zeventig duurde

een niet-kerkelijke uitvaart
hooguit 15 minuten. Sprekers
waren ongebruikelijk behalve bij uitvaarten in notabele
kringen. Het enige houvast
werd al snel gevormd door
de nieuwe traditie om drie
stukken muziek ten gehore
te brengen met tot slot een
bedankje door de uitvaartondernemer.
De laatste jaren is ook deze
traditie onderhevig aan sterke veranderingen. Eén of
meerdere sprekers brengen
het leven van de overledene
in herinnering. Dit kan samengaan met het presenteren van foto’s middels een
beamer. Als betrokkenen het
moeilijk vinden zelf te spreken, kan iemand van buiten
erbij betrokken worden om
dit te doen. Deze belicht na
een uitgebreid gesprek met
de familie het leven van de
overledene.
Daarnaast is er een heel aantal rituelen ontstaan die kunnen helpen bij het afscheid.
De volgende keer zal ik een
aantal voorbeelden daarvan
beschrijven.

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

Lezing bij Casca over
gevoelige kinderen
Heemstede - Het lijkt erop dat
er steeds meer “gevoelige kinderen” worden geboren. Het
lijkt erop dat er in deze tijd meer
aandacht is voor kinderen die
schijnbaar “anders” zijn. Soms is
een kind in zichzelf gekeerd of
dromerig, soms ook heel druk,
waardoor het geen aansluiting
vindt bij klasgenootjes of kinderen uit de buurt of sportclub.
Daar hoeven niet altijd leerproblemen, allergieën of gedragsstoornissen achter te zitten.
Misschien heeft een kind een
bepaalde “eigen-wijsheid”?
Er zijn ook kinderen die herinneringen hebben van vòòr de
geboorte. Een klein jongetje zei
eens “ik kom helemaal uit de
wereld van het licht”. Een meisje zag allemaal kleuren om haar
moeder heen. Zij bleek heel

goed aura’s (energievelden om
mensen en dieren heen) te kunnen zien. Ook zijn er kinderen
die vertellen dat ze een overleden iemand zien: “opa is niet
dood, hij is uit zijn lichaam gegaan”. Voor volwassenen komt
dat soms beangstigend over,
terwijl een kind het als iets heel
“natuurlijks” ziet.
Mark Metselaar heeft een praktijk voor energetische geneeswijzen, hij helpt en begeleidt
ouders met gevoelige kinderen.
Hij gaat in op de verschillende aspecten in de begeleiding
van gevoelige kinderen van deze tijd..
Deze lezing is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op donderdag 20 november
om 20.00 uur. Kosten: 7,50 euro.
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Fiduce, unieke
vermogensbeheerders

Elf maal goud voor
slagerij Van der Werff!
Heemstede – Zat er vorig jaar
nog een enkele zilveren plak
tussen de prijzen die slager
Sjaak van der Werff haalde op
de Nationale Slagers Vakbeurs,
dit jaar alleen maar goud en
goud met ster. Begin november
bezochten zeker 3000 vakslagers de grote beurs en een aantal slagers stuurden bijna 1000
producten in om mee te dingen naar oorkondes in zilver en
goud. Sjaak van der Werff sleepte met zijn vrouw Artie en mede-

werker Barry elf gouden plakken
binnen waarvan vier goud met
ster, dat betekent goud honderd
punten en de ster voor enkele
punten boven de honderd. Excellent mag u dit best noemen.
Goud met ster dus voor de gekookte worst, ossenworst, witlof
gratiné en zuurkoolschotel gratiné.
Goud voor de boterhamworst,
achterham, Gelderse Rookworst,
winterstoofschotel, bospaddenstoelensoep, erwtensoep en de

gerookte ossenworst. Zijn jonge
medewerker Barry zorgde voor
drie gouden oorkondes, Artie
maakte alle maaltijden met ster
en Sjaak haalde de rest binnen.
Een gouden team dat zorgt voor
goud in de mond. Voor de vakslagers is de beurs altijd weer
een kans om te laten zien wat
je kan. Je ziet er ook wat andere slagers kunnen en je steekt er
altijd wat van op. Mooie dagen
voor de vakman en reuze gezellig op zijn Amsterdams.

Heemstede – Het werd een
beetje krap op de Binnenweg
49 waar zeven jaar geleden de
eerste vestiging in SPF financiële adviseurs in Heemstede begon. Eigenlijk zette initiatiefnemer Mark Scheefhals al tien jaar
geleden de eerste stap met SPF
in een verzamelgebouw aan de
Spaarndammerweg in Haarlem.
Stammend vanuit de Rabofamilie Zuid-Kennemerland groeide het aantal medewerkers met
Erwin Giling als de allround zakelijke financiële man en Mark
Amama van Achmea als verzekeringsman. Een gouden team
dat snel succes had op de levendige Binnenweg 49. Maar vijf
werkplekken met op een gegeven moment zeven medewerkers: het werd dringen. Tot ze
een jaar geleden de kans kregen om in het pand Herenweg
149 te erbij te betrekken, zij het
alleen de benedenverdieping.
Een pand met een rijke geschiedenis. Gebouwd in 1893 op een
markant punt Herenweg hoek
Zandvoortselaan, waar de laatste dertig jaar de antiquair Dare to be different had gezeten.
Iets van die naam is terug te vinden in de unieke aanpak van Fiduce die getuigd van gedurfde
en onderscheiden aanpak, namelijk de unieke combinatie van
vermogensbeheer en financiële diensten als hypotheken, verzekeringen en financiële planning. Het sloopwerk van de benedenruimte wilden de jongere
medewerkers van Fiduce graag
zelf doen. Wel spannend om een
oud rieten plafond te slopen en
in dichtgestopte gaten en kieren
oude kranten uit de goeie oude

tijd rondom 1920 tegen te komen met leuke berichten en nog
leukere advertentieteksten, die
nu eerder aan het lachen brengen dan wervend zou werken.
Het pand was oorspronkelijk een
woonhuis dat verbouwd werd tot
hotel met kamers die doorliepen
tot aan de huidige garage.
Daarna werd het café De Beukenboom, vanwege de grote
beuk naast het huis. Jamin heeft
er ooit nog snoepjes verkocht en
daarna kwam dus het antiek. Het
pand heeft nu een hele metamorfose ondergaan en is onherkenbaar voor vroegere bezoekers. Licht, modern en met een
slimme indeling, waar alle medewerkers een ruime werkplek
hebben en in enkele ruimtes gesprekken gevoerd kunnen worden met de klanten. Was het slopen al leuk, het werken op deze
prachtige locatie met zelfs nog
parkeerplaatsen voor de deur,
is nog leuker. De naam Fiduce,
vertrouwen, is nog gekozen vóór
er nog maar sprake was van enig
wantrouwen tegenover banken
en financiële adviseurs. De kredietcrisis begon pas later. Achteraf is de naam gelukkig gekozen want het klantenbestand
van Fiduce is opgebouwd uit relaties van klanten die via via komen en dus op vertrouwen. De
basis van vermogensbeheer en
financiële adviezen.
Twee adressen dus nu voor een
betrouwbare financiële partner. Fiduce aan de Binnenweg
49 en Herenweg 149, te bereiken voor afspraken op tel nr.
023 5266511, of kijk even op
www.fiduce.nl
Ton van den Brink

Vlnr: Maarten van Tiggelen, Bas Koster en Erwin Giling.

Workshop Creatief inspelen op
maatschappelijke stages
Heemstede - In Heemstede
zijn de leerlingen van 4 VWO
van College Hageveld het afgelopen jaar begonnen met een
Maatschappelijke stage. Dat
gaan 211 leerlingen dit schooljaar in de periode 23 maart tot
en met 3 april 2009 weer doen.
In deze weken hebben zij geen
school, maar gaan 30 uur vrijwilligerswerk doen. De stages zijn
een vast onderdeel van hun lesprogramma. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede nodigt bestuurders, coördinatoren
en vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties uit voor een workshop Creatief inspelen op maatschappelijke stages op donderdagavond 27 november 2008,
van 19.30 tot 22.00 uur, inloop
vanaf 19.15 uur.
Met ingang van het schooljaar
2011-2012 wordt een maatschappelijke stage van 72 uur

verplicht voor alle instromende
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Veel organisaties, of deze nu professioneel zijn met vrijwilligers (bijv. verzorgingshuis)
of organisaties die alleen uit vrijwilligers bestaan (bijv. Wereldwinkel) zijn samen met scholen, steunpunten Vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties bezig om op een creatieve manier deze stageplekken
tot een succes te maken. Het
gaat om organisaties in de volle
breedte van sport, welzijn, zorg,
cultuur tot natuur, onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking.
Het is voor al deze organisaties
een uitdaging om stageplekken
te vinden die zowel voor de leerling als voor de organisatie zinvol zijn. Maar hoe vindt je die
plekken?
Op de site www.samenlevenkunjeleren.nl staat heel veel actuele

informatie over Maatschappelijke Stages. Maatschappelijke
stages zijn in beweging!
De workshop Creatief inspelen op maatschappelijke stages
wordt gegeven bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede, locatie: Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Er is gratis parkeergelegenheid op eigen terrein en in de directe omgeving. Casca is te bereiken met buslijn 4, 50 en 51.
Deelnemen aan deze korte cursus/workshop is helemaal gratis. Er kunnen maximaal 18 bestuurders, coördinatoren of vrijwilligers deelnemen. Voor meer
informatie of uw inschrijving
kunt u contact opnemen met
José van Duin, telefonisch: 023548 38 26 of via de e-mail: jvanduin@casca.nl.
Aanmelden voor de workshop
kan tot 20 november 2008.

Jeugd gaat taarten bakken bij Plexat
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag:
dé vrijdagavond voor tieners bij
Casca! Gewoon een beetje hangen en kletsen met leeftijdgenoten of chillen bij één van de activiteiten die elke week in Plexat
georganiseerd worden. Op vrijdagavond 21 november gaan jullie heerlijke taarten bakken en

daarna natuurlijk proeven! ‘t Is
weer Vrijdag is altijd in de jongerenruimte van Plexat de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, van
20.00 tot 22.00 uur. Kosten: 2,euro. Je hoeft je niet op te geven,
gewoon langskomen voor een
avond dikke pret met leeftijdgenoten, vrienden en vriendinnen.
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Pakjesavond wordt een feest
met Het Sinterklaasspel

Feestmiddag voor kinderen

Regio - Wat een absoluut hoogtepunt zou moeten zijn van de
sinterklaastijd, loopt vaak uit op
een teleurstelling. Pakjesavond
is in veel huiskamers gedegradeerd tot ‘scheuren van jewelste’, gevolgd door ‘zappen op
de bank’. Ingrediënten van ‘het
heerlijk avondje’ als dampende chocolademelk, sinterklaasliedjes zingen en door de kamer
vliegende pepernoten lijken alleen nog in geschiedenisboekjes voor te komen.
Dat het anders kan bewijst Het
Sinterklaasspel! Bij dit spel staan
niet de vele en dure cadeaus,
maar wel het feestvieren centraal. Hierdoor wordt de ouderwetse pakjesavondgezelligheid
weer nieuw leven in geblazen!
En dat is in de huidige tijd een
extra bijkomstig lichtpuntje!
De viering van pakjesavond met
Het Sinterklaasspel brengt ons
terug naar de plaats van oorsprong: de eettafel! Gezellig met
z’n allen om de tafel, de televisie
uit, de cadeautjes binnen handbereik en spelen maar....!

Sint en zijn gevolg doen Voorleesmiddag
‘Sinterklaas’
Bennebroek aan
Bennebroek - Op zaterdag 15
november zal St. Nicolaas met
zijn Pietermannen naar Bennebroek komen. Nadat St. Nicolaas met de boot is aangemeerd
aan de Ringvaart, ter hoogte van
de Jacob van Heemskerklaan,
zal hij een rijtoer met een oldtimer door het dorp maken. De
toer leidt via het gemeentehuis
leiden naar de aula van de Hartekamp, waar de Sint en zijn Pieten tezamen met de kinderen
een feestmiddag aangeboden
krijgt. Deze feestmiddag is voor
kinderen tot en met 8 jaar.
Programma
Het programma van deze feestelijke dag ziet er als volgt uit:
Om ± 12.55 uur verzamelen de
kinderen, ouders en belangstellenden zich op de Ringvaartdijk.
Om 13.00 uur zal de boot aankomen waarna St. Nicolaas samen met zijn gevolg om 13.30
uur zal beginnen aan een rijtoer
door het dorp.
De route die St. Nicolaas
en zijn gevolg rijden:
J. v. Heemskerklaan - de Ruyterlaan – M.H. Tromplaan – PietHeinlaan – Karel Doormanplant-

soen – Meerweg – Kerklaan –
Wilhelminalaan – Wilhelminaplein - Schoollaan - Bennebroekerlaan (stop gemeentehuis) - Zwarteweg – Bijweglaan
– Rijksstraatweg – Aula van de
Hartekamp.

Tijdens de rijtoer is er om 14.10
uur een onderbreking. St. Nicolaas zal dan bij het gemeentehuis worden ontvangen door
de waarnemend burgemeester, mevrouw Beens-Jansen.
Om 14.20 uur zal de rijtoer weer
worden vervolgd.
Om ongeveer 14.30 arriveren de
Sint en zijn gevolg bij het aula
van de Hartekamp. De deuren
van de feestzaal voor de feestmiddag gaan dan open. Voor de
ouders en begeleiders zijn er tegen betaling consumpties verkrijgbaar. Om 14.45 uur zal de
feestmiddag beginnen.
Na de ontvangst kunnen de kinderen verschillende spelletjes
doen, muziek maken, pepernoten sjoelen, pepernoten vangen, etc.. Ook is er een mogelijkheid om geschminkt te worden. In een aparte ruimte wordt
een poppenkastvoorstelling gegeven. De kinderen krijgen tij-

Sintvoorstelling in
Rosenstock-Huessy Huis
Regio – Op zaterdag 29 november om 15.00 uur spelen Tjalling en
Kees hun Sinterklaas-voorstelling in het Rosenstock-Huesy Huis.
Reserveren en info: snoepproducties@planet.nl of (023) 54 098 45.

dens de feestmiddag de gelegenheid om persoonlijk St. Nicolaas te bezoeken. De feestmiddag is gratis, wel zal er een
colllecte worden gehouden voor
een vrijwillige bijdrage om ook
volgend jaar een feestmiddag te
kunnen organiseren. Om 16.45
uur wordt het St. Nicolaas-feestprogramma afgesloten met het
uitzwaaien van St. Nicolaas.

Lotenactie met als
hoofdprijs een fiets
Om St. Nicolaas er weer toe te
bewegen zijn inkopen in Bennebroek te doen hebben de Bennebroekse winkeliers in samenwerking met het St. Nicolaascomité dit jaar een lotenactie georganiseerd van 15 november
t/m 5 december (tot winkelsluitingstijd). Bij de betreffende winkeliers zal u bij iedere aankoop
een lot ontvangen. Bij een aantal deelnemende winkeliers staat
een bus, waar de loten voorzien
van naam en telefoonnummer in
gedeponeerd kunnen worden.
De prijswinnaars worden telefonisch op de hoogte gesteld en
kunnen hun prijs tot 1 januari
2009 ophalen bij de desbetreffende winkelier.

Het spel zit vol verrassingen: liedjes zingen, grappige opdrachten uitvoeren, raadsels oplossen,
rijmwoorden bedenken, noem
maar op. Wie dit spel speelt kan
alles verwachten! Heel origineel
is de begeleidende CD, waarop
25 spelopdrachten staan. Als de
speler (vanaf circa 3 jaar) op een
luistervakje komt, moeten de instructies op de CD worden uitgevoerd. En uiteraard worden de
cadeautjes niet vergeten. Kom je
op een cadeauvakje terecht, dan
mag je iets uit de mand pakken.
En... het spel is zeker niet voor
éénmalig gebruik. Het garandeert vele jaren van gebruik en
heel veel plezier!
Het Sinterklaasspel zit in een
luxe speldoos. Hierin een groot
spelblad een uitgebreid boekje met uitleg/spelregels, recepten en liedtekstenzes pionnen,
dobbelsteen, de CD met spelopdrachten, liedjes etc. Uitgebreider kennismaken met het Sinterklaasspel kan!
Ga in dat geval naar:
www.sintwinkel.nl

Heemstede – Op woensdag 19
november leest Charlotte Dematons voor uit haar bekroonde boek ‘Sinterklaas’ bij boekhandel Blokker. Voor Sinterklaas won Charlotte Dematons
de Gouden Penseel 2008. Aanvang: 15.00 uur; de middg duurt
tot 17.00 uur. Toegang: gratis.

Sinterklaas komt ook in
Spaarndam
Regio - Zaterdag 22 november
komt de Sint met de pakjesboot
aan op de Westkolk in Spaarndam, hij zal hier rond 14.00 uur
aanmeren.
Ook dit jaar zullen er vanaf 13.15
uur weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd worden voor
de kinderen op de Kolk. Zo zullen er kraampjes zijn waar de
kinderen een zwarte pietenpet of Sinterklaasmijter kunnen maken en zich kunnen laten schminken.
Ook is er een kraampje waar
de kinderen een vlaggetje kunnen maken om de Sint welkom
te heten.
Er zal een zwarte pieten band
voor het nodige vertier zorgen
en de Sint op muzikale wijze
binnenhalen. Als de Sint is aangemeerd en iedereen heeft begroet gaat de Sint in een koets
door het dorp. Aan deze tour
zit een speurtocht vast voor de
kinderen en de pieten zullen de
kinderen helpen met zoeken. De
prijsuitreiking doet de Sint op

3 december bij Albert Heijn in
Spaarndam. De tijd van de uitreiking zal bekend worden gemaakt worden op de kolk waar
de Sint zal aanmeren en via AH
Bouwens Spaarndam.
Rond 16.15 is de Sint in de speeltuin, waar om 16.30 uur voor de
kinderen van 4 t/m 8 jaar uit het
dorp een poppenkast is georganiseerd. ‘s Avonds om 19.30 uur
zal de disco beginnen voor de
oudere jeugd in de leeftijdscategorie van 8 tot 13 jaar.
Voor meer informatie zie: www.
speeltuinnieuwleven.nl
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‘Het water, de vergeten
weg en kraamkamer’

Vlnr: Frans van Lavieren, Simon van Keulen.

Water is van allemaal, dus stemmen we allemaal!

Heemsteedse CDA kandidaten
voor waterschapsverkiezingen
Heemstede –Deze week krijgt
u de stembiljetten voor de verkiezingen Hoogheemraadschap
Rijnland per post in de bus en
u kunt tot 25 november uw stem
weer per post opsturen. Kost
u geen postzegel, wel kiezen.
Waarvoor stemt u eigenlijk? Eigenlijk voor alles wat te maken heeft met de kraan en droge voeten. Boeren hadden in de
Middeleeuwen problemen met
hoog of laag water. Zij begonnen afspraken te maken met elkaar om het waterpeil te regelen. Uit die vergaderingen ontstond het eerste waterschapje
in een polder. Omdat de naastgelegen polder dezelfde problemen had, werd al snel samengewerkt. Zo ontstonden de eerste
waterschappen, de eerste democratische bestuursvorm van
Nederland. Ze besturen de polders nog steeds en doen dit nog
steeds heel fijnmazig. Zelfs rekening houdend met tegengestelde belangen, want natuurgebieden willen nu eenmaal
hoog waterpeil en bollenkwekers graag laag.
Daarnaast zijn er waterzuiveringen nodig om het afvalwater van huizen en de industrie te
reinigen. Actueel is nu de verdere verstedelijking in ons gebied
met steeds meer klinkers, daken
en asfalt. Veel bewoners hebben
inmiddels hun tuinen verkleind
en terrassen flink vergroot. Om
het vele regenwater dat niet
meer weg kan, toch op te vangen, zijn bergbezinkbassins nodig die nu overal worden aangelegd om het overstorten van riolen en wateroverlast in de straten te voorkomen. Afvalwater

maakt 10 procent uit van wat rioleringen moeten verwerken, de
rest is regenwater dat nauwelijks vervuild is. Daarom wil het
CDA overal een gescheiden verwerking van het regenwater.
Nieuwe aanpak bestuur
De opkomst bij Waterschapsverkiezingen is al heel lang teleurstellend laag. De huidige
bestuurders zijn vrij onbekend
en de binding met hun achterban is beperkt Vandaar dat nu
voor het eerst de politiek betrokken is bij de verkiezingen van de
bestuurders van Rijnland. Voor
de verkiezingen van waterschap
Rijnland zijn 30 zetels te verdelen. Negen zijn vast toegewezen
aan vertegenwoordigers van de
landbouw, de Kamers van Koophandel en natuurbeheerders.
De overige 21 zijn voor politieke partijen of andere belangengroeperingen. Het CDA Rijnland heeft hiervoor bekwame
bestuurders uitgezocht die ieder op hun eigen wijze een achtergrond hebben om de huidige
problematiek van het verwerken
en beheren van water de baas te
kunnen. De politiek is veel beter
in staat om vanuit een waterschap bruggen te bouwen naar
gemeenten, provincies en het
Rijk, Nodig voor een snelle en
effectieve uitvoering van maatregelen o.a. tegen de gevolgen
van de klimaatverandering,.
Voor het CDA Heemstede zijn
de heren van Lavieren en van
Keulen genomineerd om aan de
verkiezingen mee te doen.
Frans van Lavieren is scheikundig ingenieur, voormalig lid
van het algemeen bestuur CDA

Noord-Holland en heeft in zijn
werk veel bestuurlijke ervaring
opgedaan met de overheden en
inwoners van heel onze provincie. Veilig en prettig wonen achter duinen en dijken duurzaam
zeker stellen en dat alles betaalbaar houden is een uitdaging
die hij graag aangaat.
Simon van Keulen is lid van het
algemeen bestuur van CDA
Noord-Holland, voormalig lid
van provinciale staten en van
de gemeenteraad van Heemstede. Hij vindt het belangrijk dat
bij het nemen van beslissingen,
een afgewogen oordeel wordt
gemaakt tussen waterschapsaspecten, milieu en belangen van
gebruikers. Voor beiden geldt
dat het luisteren naar de bewoners van het waterschap voorop staat.
Ton van den Brink

Regio - Het waterschap Rijnland maakt deel uit van de
Randstad. Het Rijk en de lagere overheden beslissen over
projecten voor woningbouw,
infrastructuur, werkgelegenheid en natuur in dit gebied.
Ook het waterschap Rijnland
zal, in overleg met Gemeenten, Provincies en het Rijk, beslissingen moeten nemen.
De potentie van het vele water
in Rijnland wordt al jarenlang
onderschat als drager van
economische ontwikkelingen.
Zo krijgen de te herstructureren havens, waterwegen en
oude industriële complexen
langs onze wateren niet die
bestuurlijke aandacht die ze
zouden moeten krijgen. Al die
verschillende
complexen versterken de variatie van wonen en werken,
mét de extra dimensie die het
water daaraan geeft. Dáár ligt
de uitdaging voor Rijnland om
hier, in overleg met het openbaar bestuur, de komende jaren aandacht aan te besteden.
Temeer daar de Randstad voor
jonge mensen zeer geliefd
is als woongebied, niet in de
laatste plaats omdat het aanbod van banen groot en gevarieerd is.
Met de beoogde groei van de
transporten over water, de havenfaciliteiten en de kansen
die er liggen om waterwegen
en havens beter te benutten,
zijn sinds de aanleg van het
Amsterdam-Rijn-Kanaal
de
mogelijkheden voor de kustvaart en de binnenvaart toegenomen en ligt hier de kans
voor Rijnland daar aansluiting op te vinden. Door de
drukte en de files op de wegen, gaat het goederenvervoer
echt knellen en ontstaan nieuwe initiatieven om industriële producten (non-food) over
water te vervoeren. We benutten echter nog maar een fractie van de capaciteit van onze
wateren. Hier liggen dan ook

Dineren met Bert Natter
Heemstede - Maandag 17 november wordt een diner gehouden
met schrijver Bert Natter over zijn boek ‘Begeerte heeft ons aangeraakt’. Bert Natter was genomineerd voor de Woutertje Pieterse prijs
2008. Eerder schreef hij Het Rijksmuseum Kookboek en een jeugdboek over
Michiel Adriaan de Ruijter.
Het diner vindt plaats in Restaurant
Batifol, Binnenweg 140 in Heemstede
(naast boekhandel Blokker). Tijdens
het speciaal samengestelde wilddiner
kunt u met Bert Natter in gesprek over
het boek. Tevens zal hij worden geïnterviewd.
Kijk ook op: www.bertnatter.nl Meer informatie en aanmelden via Boekhandel
Blokker 023-5282472. Aanvang 18.30
uur.

nog geweldig veel mogelijkheden. Het vraagt van industrie, vervoerders en ook de
scheppers en beheerders van
onze waterinfrastructuur een
creatieve instelling en overleg.
Ook in het personenvervoer
kan het water, als openbaarvervoersweg, eveneens nog
veel meer betekenen. De Fast
Flying Ferry tussen IJmuiden
en Amsterdam vervoert ruim
duizend passagiers per dag en
kent een jaarlijkse groei. Maar
daarmee wordt de ongekende
vervoerscapaciteit van de vele waterwegen nog maar nauwelijks benut. Terwijl juist hier
tal van mogelijkheden voorhanden zijn, om comfortabel
personenvervoer over water te
koppelen aan weg- en spoorverbindingen.
De kansen om de kust, Katwijk, Noordwijk, IJmuiden en
de steden, Leiden, Amsterdam, Almere, Utrecht, Zoetermeer en Rotterdam over water te bereiken en met elkaar
te verbinden, moeten verder
worden onderzocht en zo mogelijk uitgewerkt.
Tel daar nog eens bij op, dat
het water een geweldige
kraamkamer en voedingsbodem is voor vissen en waterplanten. Op dit terrein dient
zich zelfs een belangrijke
nieuwe bedrijfstak aan, aquacultuur en mariene productie. Niet voor niets wordt de
aquacultuur en viskweek in
potentie net zo belangrijk als
de bloembollen- en bloementeelt. Zeker als er combinaties
van vis- en bloementeelt worden gevonden.
Nederland geeft water de
ruimte, dan moeten we deze ruimte ook benutten. Kortom, het is de hoogste tijd dat
we alle realistische wateruitdagingen een kans geven!
(zie advertentie elders in deze krant).
Floor Bal

Alles over
Jugendstil
Heemstede - NBvP, Vrouwen van nu, afdeling Heemstede, ontvangt op dinsdagmiddag 18 november de heer Melkert uit Limmen. Hij zal een dialezing geven over de stijl ‘Jugendstil’. Geïnteresseerden zijn
welkom in de Pinksterkerk aan
de Camplaan 18 te Heemstede aanvang 14.00 uur. Niet-leden betalen 2,50 euro entree.
Tevens is er een kleine fancyfair, voor aanvang en tijdens de
pauze (ca. 15.00 uur). Inlichtingen 5280340 of 5285743.
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Ambassadeur voor de Waterschappen Maarten van der Weijden:

“Beslis mee hoe Nederland
leeft met water!”
Regio - “De komende jaren wordt de rol van de Waterschappen in Nederland belangrijker dan ooit. Stem op het waterschapsbestuur in uw regio!” aldus Maarten van der Weijden,
niet alleen Olympisch kampioen lange afstandswemmen maar
ook Ambassadeur voor de Waterschappen in Nederland.
De rol van de Waterschappen is
redelijk onbekend. Maar de komende jaren zal dat waarschijnlijk ingrijpend gaan veranderen.
De klimaatverandering dwingt
het laaggelegen Nederland om
ingrijpende maatregelen te nemen. De zeespiegel stijgt, de
hoeveelheid neerslag neemt
sterk toe, evenals de hoeveelheid
af te voeren rivierwater. Dijken
moeten worden verhoogd, rivieren verbreed, gebieden ontruimd
en onder water gezet, en er zal
heel veel geld geïnvesteerd moeten worden om Nederland veilig te houden. Van 13 tot en met
25 november kan de Nederlandse bevolking stemmen op de samenstelling van hun eigen waterschapsbestuur. Meer info en
een kieskompas is te vinden op:
www.nederlandleeftmetwater.nl
Interessante feiten over
Waterschappen en de
Waterschapsverkiezingen
‘Nieuwe Stijl’.
1. Er zijn 26 waterschappen in
Nederland. De waterschappen hebben gezamenlijk zo’n
11.000 medewerkers. Ze beheren zo’n 3500 km. primaire waterkeringen en 55.000 km waterlopen. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor ca. 390 zuiveringsinstallaties. De totale
omzet van de waterschappen
bedraagt ca. 2 miljard euro.
2. De grenzen van de waterschappen vallen meestal niet
samen met gemeente of provinciegrenzen. Ze zijn bepaald
door waterstaatkundige factoren: (deel)stroomgebieden

van rivieren, dijkringen, bemalings- en boezemgebieden.
3. De waterschappen zijn de
oudste democratische instellingen in Nederland (sinds de
dertiende eeuw)
4. Het “poldermodel” is eeuwen
geleden uitgevonden door de
waterschappen
5. Tegenwoordig zijn waterschappen grote professionele overheidsorganisaties met
een gekozen bestuur en een
benoemde dijkgraaf (te vergelijken met de gemeenteraad,
wethouders en burgemeester
bij gemeenten)
6. Dit jaar vinden voor het eerst
de waterschapsverkiezingen
‘nieuwe stijl’ plaats. De vernieuwingen zijn het gevolg van
de nieuwe de Waterschapswet. Wat is er nieuw?
a. De kiezer stemt niet langer
op personen, maar op ‘lijsten’
(‘partijen’, belangen-groeperingen’). Deze zijn - dank zij
hun verkiezingsprogramma’s
- veel herkenbaarder voor de
kiezer. Bovendien doen er voor
het eerst landelijk bekende
(politieke) partijen mee.
b. De meerderheid van de zetels
in het bestuur wordt door middel van verkiezingen verdeeld.
Het aantal ‘geborgde’ zetels
is teruggebracht tot een kleine minderheid van het waterschapsbestuur (de geborgde
zetels worden niet door middel van verkiezingen verdeeld,
maar vooraf toegewezen aan
specifieke sectoren zoals
grondbezitters en natuurbeheerders). Dit zou ingrijpende

gevolgen kunnen hebben voor
de samenstelling van het waterschapsbestuur en daardoor
op het beleid van het waterschap (bijvoorbeeld meer nadruk op natuur of recreatie).
c. Dankzij het nieuwe lijstenstelsel kan er een volledig nieuw
verkiezingslandschap ontstaan.
De waterschapsverkiezingen
2008 zijn “founding elections”;
iedereen kan aan deze verkiezingen meedoen, en iedereen
maakt kans op een of meer zetels in het waterschapsbestuur.
Er is geen gevestigde orde. Dat
is ook terug te zien in de lijsten ven geregistreerde partijen: van zeer professioneel tot
primair, en van breed georiënteerd tot strikt “one-issue” (bijv,
hengelsportverenigingen). Ook
vanuit een human interest-invalshoek zijn hier veel interessante figuren te vinden.
d. Voor het eerst vinden de waterschapsverkiezingen in heel
Nederland plaats op hetzelfde moment. Voor het eerst is er
een landelijke campagne voor
de waterschapsverkiezingen.
7. De waterschappen doen hun
werk degelijk en onopvallend.
Daardoor zijn ze bij veel mensen nauwelijks bekend. Maar
de komende jaren zal dat
waarschijnlijk ingrijpend gaan
veranderen:
De klimaatverandering dwingt
het laaggelegen Nederland om
ingrijpende maatregelen te nemen. De zeespiegels stijgt, de
hoeveelheid neerslag neemt
sterk toe en de hoeveelheid af
te voeren rivierwater neemt sterk
toe. Er zullen dijken moeten worden verhoogd, rivieren verbreed,
gebieden worden ontruimd en
onder water gezet, en er zal heel
veel geld geïnvesteerd moeten
worden om Nederland veilig te
houden.

‘Stevige positie landelijk gebied
nodig in waterschappen’

Regio - Niet alleen boeren en
tuinders zijn met hun bedrijven
afhankelijk van het waterbeheer
in hun regio. Ook andere gebruikers en bewoners van het platteland hebben belang bij een stevige positie van het landelijk gebied in de besturen van waterschappen. Door te gaan stemmen kunnen bewoners van het
buitengebied invloed uitoefenen
op het beleid van waterschappen.
Daarom voert LTO Noord actie
onder haar leden en andere bewoners van het platteland zoveel mogelijk boeren en tuinders
en kandidaten met agrarische
deskundigheid in de besturen
van waterschappen te krijgen.

De verkiezingen voor de waterschappen worden 13 tot en met
25 november a.s. gehouden.
Boeren en tuinders leveren in het
landelijk gebied een belangrijke bijdrage aan het waterbeheer
door het onderhoud van sloten
en watergangen en bescherming
van de waterkwaliteit. Landen tuinbouw zijn bovendien zeer
afhankelijk van het waterbeheer, net zoals trouwens andere gebruikers en bewoners van
het platteland. De laatste groepen hebben ook belang bij een
stevige positie in de waterschappen waar het gaat om bijvoorbeeld het onderhoud van sloten en dijken, schoon water, aansluitingen op het riool of viaeen

individuele afvalwaterzuivering.
In de vier noordelijke provincies
hebben gelijkgestemde partijen
en groepen zich met hun kandidatenlijsten al verenigd onder de
noemer ’Werken aan water’. Elders heeft LTO Noord zich er voor
ingespannen, dat op de lijsten
van politieke partijen verkiesbare
kandidaten staan, die betrokken
zijn bij het landelijk gebied.
De naderende verkiezingen zijn
na wijziging van de Waterschapswet anders dan voorheen. Naast
een beperkt aantal zogenoemde
geborgde zetels wordt per waterschap gestemd over ruim twintig
zetels voor de categorie ingezetenen. Via een lijstenstelsel konden
allerlei partijen uit politiek en re-

Het leven van Picasso

Solotoneel door Klaas Hofstra

Heemstede - Klaas Hofstra
komt donderdag 13 november
met zijn solovoorstelling over het
leven van Picasso naar het Oude
Slot. Vorig jaar heeft u kunnen
genieten van Klaas Hofstra met
zijn solovoorstelling over het leven van Ludwig van Beethoven.
Met zijn nieuwe solovoorstelling over Picasso brengt Klaas
de zelfde kwaliteit als zijn eerste
solovoorstelling ten tonele. Op
een leeg toneel staat een witte
tafel. Op de achterwand en over
de tafel heen is een zelfportret
van Picasso geprojecteerd. Wie
was dit genie? Wat waren zijn
inspiratie bronnen? Waardoor
veranderde hij even vaak van
stijl als van vrouwen? Hij hield
van stierenvechten, maar was
hij echt zo’n macho als hij zich
voordeed? Hij schilderde Guernica en werd lid van de com-

munistische partij, maar was hij
werkelijk zo sociaal betrokken?
Gevangen in de lichtbeelden
van zijn eigen schilderijen beleeft Picasso opnieuw zijn verleden. De witte tafel wordt het ouderlijk huis, de arena, de metro,
Guernica, zijn atelier. We zien
een man die gemaakt is door
zijn jeugd, talent, succes en zijn
frustraties. Een uiterst onderhoudende voorstelling die zeer
zeker de moeite waard is om bij
te wonen.
De voorstelling vindt plaats op
donderdag 13 november om
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 euro.
Reserveren
kaarten
0613133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan de
zaal.

gio zich met een kandidatenlijst
inschrijven en aan de verkiezingen meedoen.
De oproep van LTO Noord is gericht aan de leden en relaties om
via hun netwerk andere stemgerechtigden te bewegen om
op kandidaten met een agrarische achtergrond te stemmen.
”Wij vinden dat betrokkenheid
en deskundigheid van kandidaten leidend moet zijn”, zegt Henk
Veldhuizen, bestuurder van LTO
Noord en voorzitter van de commissie Water. LTO Noord is voorts
van mening dat de kosten van
waterschappen in de hand gehouden moeten worden door een
sobere en efficiënte taakuitoefening.
”Met planten en dieren zijn vooral onze bedrijven aangewezen op
goed en voldoende water”, stelt
Veldhuizen. ”Al tientallen jaren
investeren we in schoner water
en milieu. Waterbeheer is een in-

tegraal onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering geworden.
In de toekomst krijgen boeren
en tuinders een nog prominentere rol bij het veranderend waterbeheer, denk aan waterberging.
Doordat droge en natte periodes
extremer worden, wordt de opslag van overtollig water ook belangrijker.
”We hebben er als agrarische
sector groot belang bij dat we in
de waterschappen goed vertegenwoordigd blijven”, benadrukt
Veldhuizen. Rond 75 procent van
de waterprojecten worden uitgevoerd in het buitengebied en
hiervoor wordt doorgaans medewerking gevraagd van boeren
en tuinders. En zijn tevens nieuwe plannen in voorbereiding (Nationaal Waterplan, Stroomgebiedbeheerplannen), terwijl water ook
een belangrijke rol speelt in bijvoorbeeld streekplannen en uitwerkingen van Natura 2000.
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Najaarsbijeenkomst HVHB over
schuiven van gemeentegrenzen
Heemstede – De annexatie van
een groot gebied van Heemstede door grote broer Haarlem in
1927 staat als eerste punt op
de agenda van de najaarsbijeenkomst van de HVHB, Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek op donderdag
13 november in het Trefpunt in
Bennebroek aan het Akonietenplein. Bestuurslid van de vereniging, Marloes van Buuren, zal
een deskundig verhaal van de
heer Van der Ham aanvullen met
anekdotes over die roerige tijd
die voorafging aan de grenswijziging. Het schuiven met grenzen als gevolg van bestuurlijke
herindelingen is van alle tijden.
Op 1 januari 2009 wordt de fusie
van Bennebroek met Bloemendaal echt. Ook hier ging het nodige geharrewar vooraf alhoewel het rond 1927 veel heftiger
was. In Heemstede en Bloemendaal bestonden rond 1890 anti-annexatie comités Als reactie werd in Haarlem het Comité van een Redelijke Grenswijziging opgericht. In Heemstede heette het comité de ‘Vereeniging tot bestrijding van
Haarlem`s Annexatieplannen’.
Met als voorzitter een fabrikant,
als secretaris een bloemenkweker en een gemeenteambtenaar
als penningmeester.
Binnen
het gemeentebestuur hebben
vooral burgemeester J.P.W. van
Doorn, zelf jurist, gemeentesecretaris A.A. Swolfs en wethouder E.A.M. Droog zich bijzonder
ingezet om te proberen de annexatie te voorkomen. Een opvallende zin in één van de verweerschriften van Heemstede is
‘de gemeente verliest een vierde
van het grondgebied, een derde van de bevolking, maar de
helft van het belastbaar inkomen!’ Het schuiven met grenzen is van alle tijden. Per 1 januari 2009 fuseert Bennebroek met
Bloemendaal. Zij zal het nieuwste boek van de HVHB, een facsimile herdruk Heemstede na
de Grenswijziging, geschreven
door Jac. J. Janzen Jz. presente-

Lezing door
hovenier-natuurfotograaf
Bennebroek - Vrijdagavond
21 november houdt Groei &
Bloei afdeling Bennebroek e.o.
haar maandelijkse lezingavond.
De heer Jos Ketelaar, hovenier
en natuurfotograaf, komt met
diaklankbeelden vertellen over
de grote diversiteit aan paddestoelen op en aan bomen in de
herfst. De avond wordt gehouden in Het Trefpunt van de Gereformeerde Kerk, Akonietenplein in Bennebroek, aanvang
20.00 uur. De entree is gratis.
Belangstellenden zijn van harte welkom.

Veel paddestoelen, beter gezegd zwammen, hebben hun
vaste boomsoort als gastheer.
Beuken, eiken en berken, maar
ook naaldbomen hebben een
eigen zwammenleven om zich
heen. Zonder hun specifieke zwammen kunnen die bomen niet leven! In ons land
komen bijna 4000 soorten
zwammen in de natuur voor.
Sommige zwammen zijn niet zo
kieskeurig, waardoor ze aangetroffen worden op onvoorspelbare plaatsen, tot ieders
verrassing.

Prachtige natuurfilm bij de SWOB!

ren. Een boekje vol verhalen anno 1927 en vol met advertenties
van Heemsteedse winkeliers uit
die tijd.
Scholenproject
Na de pauze zal Hanneke Prins,
directeur van de Jacobaschool,
een presentatie geven van het
onlangs gestarte scholenproject
over Huis te Manpad en Adriaen
Pauw dat samengesteld werd
door de gepensioneerde directeuren van basisschool De Ark,
Huub Zenden en Leo van Noort,

met Hanneke Prins en medewerking van de HVHB leden
Anja Kroon, Marjo Berendsen
en Hans Krol. Het jaarprogramma 2009 van de HVHB zal door
Marc de Bruijn onthuld worden.
Voor leden van de HVHB een interessante avond, voor mensen
met belangstelling voor het levendige verleden van Heemstede en Bennebroek een mooie
gelegenheid om kennis te naken met de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek.
Ton van den Brink

CDA op pad met keukentafel door
Bennebroek en Bloemendaal
Regio - Onder het motto “Politiek aan de keukentafel” trekt
het CDA op zaterdag 15 november met een heuse keukentafel
en stoelen door de gemeenten
Bloemendaal en Bennebroek.
Op deze wijze wil het CDA op
een laagdrempelige manier het
gesprek aangaan met inwoners van beide gemeenten. De
toer start om 10.15 uur in Bloemendaal (dorp), bij de Albert
Heijn aan de Bloemendaalseweg. Daar zullen de CDA-fractie
en –kandidaten uit de dorpskern
Bloemendaal met inwoners van

Groei & Bloei Bennebroek

Bloemendaal in gesprek gaan.
Rond 11.30 uur trekt de CDAkaravaan verder naar Overveen. Vanaf circa 12.00 uur tot
ongeveer 13.15 uur is het CDA
aanwezig in het winkelcentrum
van Overveen. Daarna gaat het
door naar Vogelenzang. Daar
zal het CDA van circa 13.45 uur
tot 15.00 uur bij de Spar aan de
Deken Zondaglaan staan. Rond
15.00 uur verplaatst het CDA
zich naar de Zwarteweg in Bennebroek. Vanaf circa 15.30 uur
tot ongeveer 16.45 uur is het
CDA in Bennebroek. De CDA-

fractie en –kandidaten uit Bennebroek gaan ook daar in gesprek met inwoners van deze
gemeente. Het CDA hoopt tijdens zijn toer veel inwoners te
spreken. Heeft u vragen of opmerkingen voor het CDA, kom
dan gerust zaterdag langs bij
het CDA. Het CDA zal u vragen graag beantwoorden en
licht desgewenst zijn keuzes en
standpunten toe.
Meer informatie is ook te vinden
op de website: http://bloemendaal.cda.nl

Bennebroek - Op maandag 24
november organiseert de SWOB
een film voor senioren die de
moeite van het bekijken waard
is: ‘Earth’.
Deze natuurfilm is onlangs genomineerd voor ‘film van het
jaar 2008’ en neemt u mee op
een rondreis langs de mooiste
plekken op aarde; van Noordnaar Zuidpool, naar de evenaar
en het grootste bos der aarde.
Op elk van deze plaatsen wordt
een groep dieren of één specifiek dier gevolgd. Veel aandacht
is er voor moederdieren, die er
alles aan doen om hun jong te
beschermen. Sommige dieren
lijden een hard bestaan omdat
grote leefgebieden verdwijnen

en hun zoektocht naar voedsel
steeds moeilijker en gevaarlijker wordt.
In deze film worden dieren tijdens de veranderende seizoenen in hun eigen leefomgeving
gefilmd, u ziet beelden waar nog
nooit eerder filmopnames zijn
gemaakt. Er zijn onder andere
onderwaterbeelden te zien van
jonge olifantjes.
Entree voor volwassenen: 4 euro p.p., inclusief consumptie en
iets lekkers
Locatie: de grote zaal in Meerleven, Witte de Withlaan 1. De zaal
gaat open om 14.15 uur. Start
film 14.30 uur. Duur van de film:
96 minuten. Aanmelden bij de
SWOB” 023-5845300.

Koffie Plus-ochtend bij de SWOB!
Bennebroek - De SWOB organiseert op dinsdag 18 november
in samenwerking met de dienst
Preventie & Innovatie van De
Geestgronden een lezing voor
senioren over: Psychisch gezond blijven, hoe doe je dat? De
spreekster is Yvonne de Roode.
Tijdens het ouder worden maken
senioren relatief veel ingrijpende levensgebeurtenissen mee,
zoals verlies van dierbaren, gezondheid, werk e.d. Dit kan ons
kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van klachten van somberheid en angst. Deze klachten, die toenemen als de dagen
korter worden, komen veel voor
bij mensen van 60 jaar en ouder, maar worden vaak niet her-

Start cursus
Vilten bij Casca
Heemstede - Vilten is een leuke hobby die steeds populairder wordt. Met prachtige kleuren merinowol, warm water en
zeep gaat u wrijven en kneden:
zo ontstaan voorwerpen van vilt.
Sieraden, bloemen, (wand) kleden en nog veel meer. Vilten is
niet nieuw, maar de materialen

kent. Dat is jammer, want er is
veel aan te doen.
Op deze informatiebijeenkomst
komen de volgende vragen aan
de orde:
• Wat kun je doen om psychisch
gezond te blijven?
• Uitleg van veel voorkomende
klachten
• Hoe herken je dit bij jezelf en
bij anderen?
• Wat kun je er zelf aan doen?
• Een steuntje in de rug om zelf
verder te kunnen.
De ochtend start om 10.00 uur
en is om 12.00 uur afgelopen.
De kosten zijn 3,- euro p.p. incl.
consumptie. U dient zich vooraf aan te melden bij de SWOB,
023-5845300.
in veel verschillende frisse en
heldere kleuren wel.
De cursus van zes lessen door
Annelore Blom is op donderdagen van 20.00-22.00 uur bij
Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Startdatum is donderdag 20 november. Kosten: 63,00 euro.
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag van 9.00-12.00 uur: telefoon 023-548 38 28 kies 1. Of
via: www.casca.nl.
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN
VVD stemt tegen de begroting
van eigen wethouder
Tijdens de algemene beschouwingen stemde de VVD fractie
tegen de gemeentelijke begroting voor 2009. Zover bekend
heeft de VVD nooit eerder tegen een gemeentelijke begroting
gestemd. In het duale stelsel kan de wethouder, als hij dat wil,
gewoon blijven zitten. De algemene beschouwingen startten
nogal lauw, maar het venijn zat in de staart.
De collegepartijen betrokken al
stellingen voor de komende verkiezingen en probeerden elkaar
vliegen af te vangen. Stuk voor
stuk poogden zij zich in de marge te onderscheiden van de anderen. Kleine scheurtjes in de
coalitie dienden zich aan.
Traditiegetrouw kwam de VVD
op voor maximale vrijheid. De
PvdA zette in op de sociale thema’s, cultuur en stelt het afromen van private rijkdom boven
de opbouw van publieke armoede. Ook nemen zij de huurder in
bescherming.
Het CDA bleef op de vlakte en
leek het allemaal wel goed te vinden, daardoor bleven zij het gehele debat onzichtbaar. De oppositie stelde hier weinig tegenover. Boonstra (D66) maakt zich
zorgden over de grote afhankelijkheid van rijksinkomsten.
Hij was opzoek gegaan naar de
Heemsteedse Jan Modaal en na
enig rekenwerk kwam hij op 327
euro uit die Jan Modaal nu aan
OZB-belasting betaalde en dat
die in 2009 zal oplopen naar 347
euro. Hij kan met de stijging van
de OZB akkoord gaan. Om de
gemeente Low Cost maar met
een hoge kwaliteit te laten opereren, kiest hij voor een forse investering in automatisering, mits
dit gepaard gaat met lagere personeelslasten.
HBB stelt de busbaan op de
Dreef ter discussie met als doel
de doorstroming door Heemstede te vergroten. De zes bussen per uur over de Dreef staat
volgens HBB niet in verhouding
met de overlast door de sliert
stilstaande auto’s. De overige
partijen hadden niet de minste
behoefte hier ook maar een seconde over na te denken. Na een
motie van HBB wilden de overige partijen wel meegaan in een
onderzoek naar de mogelijke
consequenties van het opheffen
van de busbaan. HBB wil de huizenbezitter ontzien en vindt dat
de verhouding eigenaar/huurder scheefgroeit. Het OZB-tarief
moet volgens hen niet met 6,5%
maar met slechts 3,3 % stijgen.
Zij zijn en blijven tegen eenrichtingsverkeer op de Binnenweg.
GroenLinks zette traditiegetouw
in op het milieu en duurzaamheid en stelde vast dat het geld
dat wordt uitgetrokken voor mi-

lieu slechts één negende is van
dat voor het verkeer. Veel uitgaven voor milieu zitten verpakt in
andere onderdelen van de begroting zoals groen en bouwen.
Alleen kan GL deze bedragen
niet terugvinden binnen de afzonderlijke begrotingsonderdelen. Eneco, onze stroomleverancier, zegt groene stroom te leveren maar hoe groen is deze
stroom dan wel?
Zij breken een lans voor het
openbaar vervoer en het langzaam verkeer. Het verlagen van
de afvalstoffenheffing vinden zij
een verkeerd signaal richting de
burger.
Ruud Prins (NH) vraagt aandacht voor de verkeersafwikkeling rond het Vogelpark, het
Spaarne Ziekenhuis en het gebied rond het voormalige Nova
College. De ontwikkeling rond
Optisport vond hij weinig doortastend. De 40 miljoen euro die
de gemeente aan geleend geld
heeft uitstaan baart Prins zorgen. Hij daagt de middenstand
uit om, in hun eigen belang, mede te investeren in een parkeergarage onder het Julianplein.
Wensen collegepartijen
Van de collegepartijen wil de
VVD afzien van een verhoging
van de OZB-belasting. De meevallers uit de septembercirculaire kunnen hiervoor worden
ingezet vond fractievoorzitster
Heleen Hooij. De liberalen willen ook het gemeentelijk bezit aan onroerend goed verkopen en de opbrengst inzetten
t.b.v. het sportcomplex. De veiligheid voor fietsers moet worden verhoogd vooral de oversteek Dreef/Postlaan en Herenweg/Adriaan Pauwlaan. De investering in een nieuwe elektronische dienstverlening wil de
VVD stapsgewijs invoeren en
de partij kiest nu voor de goedkopere oplossing. De door het
college gewenste kwaliteitsmanager vindt de VVD overbodig. Het CDA wil een onderzoek
naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente. Zij kiezen in tegenstelling tot de VVD
wel voor de duurste automatisering-variant. Het CDA wil onderzocht hebben of de aula op de
begraafplaats kan worden vergroot. Het college wordt uitge-

daagd om de Heemsteedse haven verder te ontwikkeld tot een
gebied met recreatie en horeca.
Johan Maas (PVDA) wil graag
weten of het college de financiële bestendigheid voor de komende jaren voldoende acht en welke grote financiële risico’s de gemeente loopt.
Deze partij vraagt om lef van
de gemeente en dringt aan zich
meer te laten gelden. In relatie met de anderen gemeenten en Provincie kan het bestuur zich standvastiger opstellen. “Geef eens stellig aan wat
wij wel en niet willen”, ging Maas
verder. Hij hield een vurig pleidooi voor de ontwikkelingen op
en rond het Wilhelminaplein. Het
plein verkommert in de ogen van
de PvdA. Zij vinden de financiële
sturing rond de Binnenweg onder de maat en willen op dit moment geen extra 50.000 euro ter
beschikking stellen. Deze partij
wil ook dat de rekenkamer eens
gaat kijken naar het beheer van
subsidies. Al met al gaf de PVDA
duidelijk richting aan datgene
waar zij voor staan.
College-antwoorden
Tegen alle opmerkingen en wensen verdedigde het college zich
door te herhalen wat er eerder
in commissies en raadsvergaderingen al was gezegd. Het geld
waarmee partijen wilden schuiven was volgens wethouder Kuiper al bestemd. Er is grote onzekerheid over de toekomst. Stijgen de WW uitkeringen, wat
doet de rente, hoeveel subsidie
kunnen wij krijgen en ontvangen we nog wel voldoende dividend vanuit onze deelnemingen, maakte deel uit van de beantwoording.
Wethouder Van de Stadt wilde
nog wel kijken naar uitbreiding
van de Aula op de begraafplaats,
het is een rijksmonument dus
kan dat wel eens moeilijk liggen.
Wethouder Struijf wilde ook dat
Casca marktconform gaat werken maar dit mag niet ten koste gaan van de toeloop van deelnemers aan de activiteiten. “Het
gaat ons vooral om het sociale
aspect dat de activiteiten waardevol maakt.” De grote opgebouwde reserve aan WMO-gelden vindt de wethouder aanvaardbaar gezien de onzekerheid over het aantal mensen dat
mogelijk op dit geld een beroep
gaan doen. De burgemeester ten
slotte stelde dat zij grote waarde
hecht aan het aanstellen van een
procesmanager/kwaliteitsmanager. Zij is bereid om mee te werken aan het testen van de telefonische bereikbaarheid van de
gemeente.

Het venijn in de staart
De PvdA brak een lans voor het
upgraden van het Wilhelminaplein en diende een amendement in waarin zij o.a. vraagt om
50.000 euro aan extra te heffen
parkeergelden in een fonds te
stoppen. Ook moet er 50.000 euro uit ontvangen extra rijksgelden in deze pot. Om ook de VVD
mee te krijgen in de plannen wilde ook zij, net als de VVD, het
gemeentelijke onroerend goed
gaan verkopen. De liberalen waren echter niet van plan om het
amendement te steunen, omdat
zij voorrang geven te investeren
in een parkeergarage naast de
bibliotheek.
Het college wilde het amendement ontraden maar durfde dat
niet uit te spreken, bang voor
de gevolgen. Wethouder Kuiper
kwam niet verder dan dat er zijn
voors en tegens zijn. Het college
sprak zich niet uit. Een vreemde
situatie waarbij het college feitelijk tegen de raad zegt “Zoek het
zelf maar uit.” Het amendement
werd door de PVDA binnen ge-

haald met de steun van GroenLinks en het CDA. De overige
partijen stemden tegen.
Uiteindelijk moest er gestemd
worden over de begroting in
haar geheel. De begroting werd
aangenomen met de PvdA, D66,
CDA en GL als voorstemmers;
NH, HBB en de VVD stemden
tegen. Niet eerder stemde de
VVD tegen een begroting van
een college waarvan zij zelf deel
uitmaakt. De VVD bracht hiermee wethouder Van de Stadt
(VVD) in een moeilijke positie.
Zijn eigen partij keurde in feite
zijn beleid af. Laconiek verklaarde hij, dat hij van zowel het college als de meerderheid van de
raad het volste vertrouwen genoot. Ook zijn eigen fractie bleek
hem nog voldoende te steunen.
In het duale stelsel hebben fracties de vrijheid andere keuzes te
maken. Na 11 uur vergaderen in
twee dagen ligt er weer een begroting en zijn de eerste stellingen betrokken richting de verkiezingen over anderhalf jaar.
Eric van Westerloo

‘Overheidsinformatie hoort
thuis in huis-aan-huisbladen’
Regio - TNS NIPO heeft voor het
Bureau Free Publicity een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het
doel van het onderzoek was om
te achterhalen in hoeverre Nederlanders het belangrijk vinden
dat informatie van de overheid in
huis-aan-huisbladen te vinden
is. Duidelijk is geworden hoe belangrijk Nederlanders het vinden
overheidsinformatie te lezen in
huis-aan-huisbladen. Vervolgens
wordt duidelijk welke informatie
men het belangrijkst vindt in een
huis-aan-huisblad en welke informatie minder belangrijk is. In
totaal is 89% (45% zeker en 44%
misschien) van de Nederlanders
van mening dat deze informatie in huis-aan-huisbladen thuis-

hoort. Een op de tien (11%) Nederlanders vindt het minder belangrijk dat overheidsinformatie
in een huis-aan-huisblad te vinden is.
Het onderzoek is via de computer uitgevoerd. Er zijn 550 Nederlanders ondervraagd. Deze groep
respondenten is afkomstig uit
TNS NIPObase. Dit is een database met 200.000 respondenten.
Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 25 juni 2008 t/m 30 juni
2008. De resultaten zijn herwogen op geslacht, leeftijd, gezinsgrootte en Nielsen-indeling naar
de juiste landelijke verhoudingen. Dit maakt dat de steekproef
op deze variabelen representatief
is voor de Nederlandse bevolking
van 18 jaar en ouder.
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Verantwoord bewegen

Baklucht
Lieve
broertjes
Nieuw in Heemstede: Zorg- & Beweeg- Ik wil jullie even laten weten hoe het met mij gaat nadat een oud
programma’s van Nieuw Groenendaal
Heemstede - Nieuw Groenendaal biedt, als enige in de regio, Zorg- & Beweegprogramma’s aan voor mensen met een
chronische ziekte. De programma’s zijn gericht op mensen die
ondanks lichamelijke klachten graag op een verantwoorde manier willen (leren) bewegen. De programma’s worden
begeleid door een ervaren fysiotherapeut die hiervoor aanvullend geschoold is. Ook werknemers die vanwege lichamelijke
klachten dreigen uit te vallen uit het arbeidsproces of zelfs al
ziek thuis zitten behoren tot de doelgroep.
Directeur Roy Jansen: “Het
mooie is dat steeds meer zorgverzekeraars deze programma’s vergoeden. Dus geen kosten voor de cliënt! Zorgverzekeraars krijgen steeds meer in de
gaten dat investeren in preventie loont. Onder begeleiding van
een fysiotherapeut worden mensen aangemoedigd om binnen
hun mogelijkheden te leren bewegen.”

Inhoud programma
“De Zorg- & Beweegprogramma’s bestaan uit persoonlijke begeleiding, voorlichtingsbijeenkomsten, intake, individueel en in groepjes sporten en
evaluatiemomenten. De patiënten leren over de mogelijkheden
en beperkingen van het eigen
lichaam. De programma’s duren
elk dertien weken”, rondt Jansen af.
Voor welke aandoeningen?
Nieuw Groenendaal fysiotherapie biedt specifieke programma’s voor mensen met:
• COPD
• Arthrose
• Fibromyalgie
• Reumatische Artritis
• Diabetes
• Chronische lage rugklachten
• Hartfalen
• Overgewicht / Obesitas

Windows Vista
Basiscursus (55+)
Heemstede - De basiscursus
Windows Vista voor 55+ is een
verdieping van de kennismakingscursus werken met de computer. Windows Vista is één van
de nieuwste Windows-programma’s waarmee u teksten kunt
verwerken, brieven schrijven en
uitnodigingen ontwerpen. In deze cursus leert u de basis van het
werken met Windows Vista.
De 5 lessen zijn op maandag
en starten op 17 november van
13.00 tot 15.30 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 79,50 euro incl. cursusboek. Aanmelden kan
van ma t/m vrij, van 9.00 tot 12.00
uur: tel 023 – 548 38 28, of via
www.casca.nl.

Woensdagmiddagclub:
Beeldje van klei
Heemstede - Op woensdagmiddag 19 november gaan de
kinderen van klei een beeldje van zichzelf maken. Kinderen
die niet zo van knutselen houden kunnen meedoen met een
bordspel of kringspel of lekker
buiten spelen. Graag van tevoren
opgeven via tel 023 - 548 38 28
kies 1. De woensdagmiddagclub
is van 13.30-15.15 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten per keer:
3,50 euro.

Nieuw Groenendaal heeft bewegen, behandelen en bedrijven
centraal staan. Kortom, fit & gezond voor mens & bedrijf.
Meer informatie over de Tigra
Zorg- & beweegprogramma’s:
Nieuw Groenendaal, tel. 023 528 08 06 of www.nieuwgroenendaal.nl. E-mail: info@nieuwgroenendaal.nl

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Liefst niet
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Hieronder twee inzendingen van Monique Philippo.

en krakkemikkig oud stel besloot hun huishouden uit te breiden
met mij, een boxer van adellijke afkomst. Als gevolg van dat besluit werd ik van jullie, Guus en Gerrit, gescheiden en kwam er
een einde aan onze samenzijn. Ik denk dat ik het best wel getroffen heb met die twee oudjes, maar het niveau van dat stel,
het is niet te filmen. Om een voorbeeld te geven: als het baasje
mij uitlaat is hij gehuld in een zwart leren jack met bontkraag en
een blauwe trainingsbroek met witte racestrepen. Waar dat laatste op slaat weet ik echt niet, want we bewegen ons met de snelheid van een schildpad met twee gebroken en gespalkte pootjes.
Alleen de tatoeages en oorringen ontbreken nog, maar daar zag
ik laatst al een folder van op de deurmat liggen. Die heb ik toen
maar meteen opgevreten, dit is al erg genoeg. Min bazinnetje is
bij de uitlaatceremonie gekleed in een maatje 62 jack van Akzo,
voorzien van capuchon. Niet om bescherming te bieden tegen de
regen, maar om de krulspelden te verbergen. Het ‘tenue de ville’ wordt stijlvol gecomplementeerd met een ouwe spijkerbroek
en rubberlaarzen. En bij dat koppel breng ik mijn tijd door, maar
ik pak ze wel terug. Als ik blaf dan denken ze dat ik moet worden uitgelaten. Dat heb ik dus ’s nachts om drie uur geprobeerd.
Met veel haast werd op dat onmogelijke tijdstip de eerder omschreven kleding aangedaan, waarna mijn baasje met mij in compleet bewusteloze toestand door de Componistenwijk liep. Lekker niks gedaan en gewacht tot we weer thuis waren en ik een
plas op de vloerbedekking deponeerde. Nu heb ik altijd gedacht
dat de ziekte van GTS een aangeboren afwijking is, maar mijn
baasje kreeg het spontaan om drie uur in de nacht. De woorden
die hij gebruikte hadden de gemeentepagina’s in ‘De Heemsteder’ moeiteloos op kunnen vullen, alleen had het verder weinig
te maken met bruikbare informatie voor de inwoners van de gemeente. Alles bij elkaar genomen heb ik het best naar mijn zin en
dat niveau van die twee oudjes stuur ik wel bij. Ik hoop dat jullie ook een fijn huis hebben gevonden en neem afscheid met een
adellijke groet, WOEF.
Giovanni van Marvebox (oh ja ook zoiets moois, ze noemen mij
Banjer.)
p/a Wim Bak

Vragen en klachten over het ziekenhuis?
Heemstede - Wie in een ziekenhuis verblijft, blijft wel eens
zitten met vragen over de gang
van zaken of heeft suggesties
ter verbetering of verandering.
Waar kun je met zulke vragen
terecht? Het Spaarneziekenhuis
in Hoofddorp heeft een Patiëntenraad, die zulke vragen van
niet-medische aard verzamelt

en bespreekt met het bestuur.
Hoe gaat dat in zijn werk? De
PCOB heeft de heer Peter Huijskes uitgenodigd om erover te
komen vertellen en uw vragen te
beantwoorden. U bent welkom
op woensdag 26 november om
14.15 uur in de Pinksterkerk aan
de Camplaan 18 in Heemstede.
Toegang gratis.

Dode bladeren
Herfstkleuren
Vergane geuren
Schraal zonlicht
Regen op je gezicht
Hemeltranen
Donkere lanen
Kaarslicht en haardvuur
Avond om vijf uur
Licht achter de ramen
Mensen kruipen samen
Korte dagen, lange nachten
Tijd voor warme gedachten
Oh zon, oh zon, God van het licht
Van warmte en van een bruin gezicht
Waar ben jij toch in deze koude tijd
Als vadertje Winter hier rond rijdt
Het sneeuwklokje is jouw voorbode
Bloeiend op een met sneeuw bedekte zode
De eerste die zijn kopje weer opsteekt
En heel voorzichtig weer lente preekt
Dan zon, zal jij weer vaker komen
Kleurrijke bloemen en groene bomen
Maar eerst is daar die winter nog
Daarna zon kom jij weer. Toch?

NedPhO Jazz Quartet in Bentveld
Regio – In restaurant Spijs
treedt aanstaande zondag op
‘het NedPhO Jazz Quartet’. Het
NedPhO Jazz Quartet heeft zich
laten inspireren door de muziek
van het Modern Jazz Quartet, dat
weer sterk beïnvloed was door
de klassieke muziek.
Het kwartet speelt de originele

MJQ-arrangementen van stukken als Softly as in a Morning
Sunrise, Angel Eyes, Deloney’s
Dilemma, Bag’s Groove en Django. Jazzmuziek om echt naar te
luisteren!
Daarnaast hoort u veel bekende
swingende Jazz- en Latincomposities.
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HPC Synchroonzwemmen

Tweede ondanks ernstige
schouderblessure
Heemstede - Afgelopen zaterdag hebben twee meisjes van
HPC deelgenomen aan de Interkring Junioren synchroonzwemmen te Voorschoten.

ster was Kimberley van Ravenswaaij, zij moest zich bij deze wedstrijd bewijzen als deelneemster van het nationale juniorenteam.

Er waren 165 deelneemsters.
Voor Nikita van Groeningen
was dit haar eerste deelname in
deze categorie op hoog niveau.
Een interkring is een wedstrijd
waarbij meisjes uit heel Nederland aan deelnemen. Als jongste deelneemster heeft Nikita
het goed gedaan met een 96e
plaats.

Ondanks een ernstige schouderblessure heeft zij goed gepresteerd en is zij in dit sterke deelnemersveld 2e geworden met geringe achterstand
op nummer 1.
Hiermee heeft Kimberley zich
geplaatst voor deelname aan
de Europese Juniorenkampioenschappen die eind april
2009 gehouden wordt in Glouchester (Engeland).

De

tweede

HPC-deelneem-

VEW-2 in nieuwe outfit
Heemstede - Op de foto ziet u
VEW-2, geheel in het nieuw gestoken door Intersport Ajewe,
Raadhuisstraat 95 in Heemstede. Achterste rij vlnr: aanvoerder
Jeroen Tjepkema, Michiel van
Rooijen, Tom van Marsbergen,
Ed Nederveen, Jeffrey Blokker,
Arjan Klaver en leider Peter Klaver. Gehurkt: Wouter Hamann,
Bouk Beliën, Davy de Bruijn,
Wim Rolvers, Luc van Vliet en
Remco Neerken.
VEW-1 laat punten liggen
In de uitwedstrijd tegen de KHFC speelde VEW niet zijn beste wedstrijd. Nog steeds zonder de geblesseerden Joseph
Obeng en Maarten Veenhof en
aangevuld met Gert Rothert ontbraken in de opstelling. De wedstrijd was nog maar één minuut
aan de gang of het was 0-1. Michiel Dekker was de scherpschutter. Na een kwartier leek
de strijd beslist: Martijn Roozen

zette strak voor en weer was Michiel Dekker de scherprechter
0-2. Binnen een minuut was de
spanning weer terug. De VEW
verdediging stand te slapen 1-2.
De start van de tweede helft
was gelijk aan die van de eerste alleen was het nu de KHFC
die binnen een minuut scoorde 2-2. Wouter Hamann, in het
bezit van geel, werd gewisseld voor Gerben Jukema en de
leeggespeelde Bas van’t Sant
werd vervangen door A-junior
Daniël Treep. Halverwege de
tweede helft ontweek Michiel
Dekker de buitenspelval en
scoorde 2-3. Hierna ging Martijn
Roozen eruit en kwam de tweede A-junior in het veld: Maarten van Dam. In de 92ste minuut
werd en voorzet van richting veranderd door Jeroen Tjepkema
en de gelijkmaker lag achter
Michael van Gennip 3-3.
Jong Holland versloeg VEW-2
met 5-0 en de A-junioren behaal-

den een verdiende 1-0 overwinning bij koploper Kennemerland.
Het programma voor
15 november:
VEW-1 Alliance-1
VEW-2- ZRC-2
Aalsmeer-8- VEW-3
VEW-4- Ymuiden-6
VEW-5- KHFC-2
VSV-vet- VEW-vet
VEW-a1- Zaandijk-a2
VEW-c1- RCH-c1
DIOS-c2- VEW-c2
Hoofdd-mei- VEW-mei
Alliance-e1- VEW-e1
Geelwit-e2- VEW-e2
VEW-e3- UNO-e4
VEW-f1- DSOV-f
K’land-f- VEW-f2

14.30 uur
12.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
15.00 uur
14.15 uur
10.00 uur
10.30 uur
14.30 uur
11.45 uur
09.45 uur
10.00 uur
09.30 uur
09.30 uur
10.15 uur.

Agenda
14 november: 3de ronde Klaverjas kampioenschap. Aanvang
20.00 uur
28 november: Sint Nicolaasfeest
voor de mini’s en F-junioren.
Aanvang 17.00 uur
28 november: Wijnproefavond.
Aanvang 20.15 uur, 5 euro pp.

Circulatie Mini Volleybal bij GSV
Heemstede - Al een aantal jaren wordt bij GSV Heemstede het Circulatie Mini Volleybal,
kortweg CMV, gespeeld. CMV
is speciaal bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
In het CMV maken kinderen op
een heel speelse manier kennis
met de eerste vormen van volleybal.
Er wordt gespeeld op verschillende niveaus, die specifiek aangepast zijn aan de leeftijd van
de kinderen. Op het jongste niveau wordt de kinderen via allerlei spelvormen geleerd hoe zijn
ballen kunnen vangen en gooien in een volleybal beweging,
zowel individueel als in teamverband. In de verdere niveaus
wordt vangen en gooien uitgebreid naar vangen, gooien en
spelen om tenslotte te komen
tot het echte volleybal.
Volleybal is door zijn technische

manier van balbehandeling best
lastig om te leren.
Door de manier waarop in het
CMV wordt gewerkt krijgen kinderen op een wel heel speelse en gemakkelijke wijze de
techniek onder de knie. Daardoor is volleybal voor elk kind op
elke leeftijd toegankelijk geworden.
Onder de enthousiaste leiding
van deskundige trainsters zijn in
sporthal Groenendaal op dondermiddag trainingen voor de
CMV-tjes.
De lessen beginnen om 16.15
uur en duren tot 17.15 uur. De
trainingen zijn zowel voor meisjes als jongens. Voor informatie kunt u contact opnemen
met Delia Hendrikse telefoon
023-5471771 of bij het verenigingssecretariaat 023-5291244.
De eerste 2 trainingen zijn altijd gratis.

Easy Cursus Nordic Walking succes
Heemstede - Ook in het nieuwe seizoen is GSV Heemstede
weer gestart met de Easy Cursus
Nordic Walking. De Easy cursus
is speciaal bedoeld is voor mensen die in een wat rustiger tempo willen lopen en al of niet
een lichte lichamelijke beperking hebben. Hierbij valt te denken aan mensen die herstellend
zijn van een heup- of knieoperatie, mensen die wat lastiger ter
been zijn enz. Speciaal voor hen
is er op elke zaterdagochtend
de mogelijkheid om Nordic Walking te leren onder deskundige
leiding. Op een aan de groep
aangepaste manier worden er
onder deskundige leiding lessen
gegeven in wandelbos Groenendaal.
Wat brengt Nordic Walking?
U bent in de buitenlucht, u beweegt, u vindt het leuk, u doet
nieuwe sociale contacten op en

u werkt ongemerkt aan uw conditie. Kortom een aantal dingen
die de kwaliteit van leven op een
hoger niveau kan brengen. Veel
gehoorde reacties van deelnemers aan de cursus :
Ik ga anders en zekerder lopen,
ik geniet van het bos, ik ben weer
in staat om langer te lopen.
Ik wist niet dat Nordic Walking
met zoveel extra’s kon geven.
Naast de Easy cursus verzorgt
GSV Heemstede ook reguliere
cursussen. Deze zijn op dinsdag
ochtend vanaf 11.00 uur en op
donderdag middag vanaf 13.30
uur.
Voor alle cursussen geldt: Verzamelen in het GSV Centrum
Fr. Schubertlaan 37 Heemstede.
Voor alle informatie kunt u terecht bij de instructeur Rene
Reeuwijk 023-8447496 of 0653582295. U kunt ook het secretariaat van de vereniging bellen:
023b-5292799.
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Museumpark Cruquius
een historische kans
Regio – Veel bekende gezichten
uit Heemstede op het feestje op
maandag van de Vrienden van
de Cruquius in hun eigen museum. Het feestje was in stijl van de
Haarlemmermeer zoals voorzitter van de Vrienden, Jan Achterstraat, in een korte speech stelde. De bewoners van de Haarlemmermeer willen altijd weten: “wat staat er tegenover”?
Als anekdote vertelde hij het verhaal van de bakker die in 1944
op de bevroren tocht even brood
aan de overkant dacht af te leveren en door het ijs zakte, waarop hij na angstig hulpgeroep van
een omstander te horen kreeg:
“wat staat er tegenover”? Bij al
die vrijwilligers is het duidelijk,
dat zij zich niet om die vraag bekommeren, zij willen het museum toekomst geven! De club bestaat 25 jaar en uitgenodigd waren de nieuwe voorzitter van de
Stichting Museum De Cruquius,
Tineke Netelenbos en de Haarlemmermeerse wethouder Herman Tuning. Hij feliciteerde Tineke Netelenbos als de nieuwe
voorzitter van de Stichting Museum De Cruquius en vond dat
zij er juist niet op achteruitgegaan was van invalburgemeester Haarlemmermeer naar voorzitter Cruquius, want wat werkdruk betreft gaat zij er op voor-

uit en met de rust is het gedaan
als de plannen van een museumpark werkelijkheid worden.

concept met landelijke uitstraling.
Te verkiezen boven een eenvoudig streekmuseum.

Museumpark Cruquius
Dat museumpark houdt de gemoederen al jaren bezig, aldus
wethouder Herman Tuling. De
grote gedachte erachter is om tot
een centralisatie te komen van
de musea die het historisch erfgoed van de Haarlemmermeer
tonen en beheren. De herinrichting van de gronden van het Epileptisch Centrum werkt echter als een katalysator en schept
een kans om rond het monument
Cruquius grond te verweven en
daar het Museumpark te realiseren. De wethouder doelt hier op
Museum De Cruquius, het Historisch Museum Haarlemmermeer
en de Stichting Meerhistorie. Gezamenlijk bestrijken zij de geschiedenis van het water en het
land. Zij vertellen samen het verhaal over de drooglegging en het
waterbeheer, de ontwikkelingen
op het land en van de polder. De
resultaten van het onderzoekbureau Leisureresult stemmen
hoopvol. De financiële aannames
uit het rapport wil men nog nader laten onderzoeken, maar het
college van de gemeente Haarlemmermeer heeft al één keuze
gemaakt. Die voor een ambitieus

Polder Experience
Men wil een concept met landelijke uitstraling, de “Polder Experience” waarmee de gemeente Haarlemmermeer zich op de
kaart zet. Uitgegaan wordt van
een museumpark als belevenis,
een attractie die de ontstaansgeschiedenis van de polder doortrekt naar de ontstaansgeschiedenis van Holland in zijn geheel.
Die ook een blik werpt op de toekomst en de ontwikkelingen rond
de klimaatveranderingen en het
stijgen van de zeespiegel aan de
orde stelt. Een museumpark dus
over toen, nu en straks. Een ambitieus plan waar voor een miljoenenbedrag op tafel moet komen. Met de verkoop van entreekaarten en de opbrengsten van
winkels en horeca alléén, kunnen de benodigde investeringsen exploitatiebedragen niet worden verkregen. De benodigde middelen moeten deels extern gevonden worden. De verwachting is dat een dekking van
30-50% door externe financiers
van de benodigde investeringen haalbaar is. Voor de exploitatie zal dit percentage waarschijnlijk lager liggen. Voor de volgende stap dienen de financiële aannames dus nader onderzocht en
onderbouwd te worden. De musea kampen al lange tijd met een
aantal knelpunten als slechte bereikbaarheid, onvoldoende expositieruimte, personele onderbezetting en het ontbreken van een
adequaat depot. Allemaal op te
lossen met de realisatie van een
Museumpark. Het eerste glas dat
op dit ambitieuze plan werd geheven door alle Vrienden van de
Cruquius smaakte hoopvol.
Ton van den Brink

Strandexcursie
Bloemendaal aan Zee
Regio - Op zondag 16 november
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland onder leiding van IVNNatuurgidsen een strandexcursie voor jong en oud bij Bloemendaal aan Zee. Laat u eens verrassen door de dingen die langs de
vloedlijn te vinden zijn! Het aardige van het strand is dat er altijd wel iets te zien of te vinden
is, zeker in de herfstperiode. Bij
storm wordt de zeebodem omgewoeld en enkele dagen later is
het strand bedekt met dieren die
kort tevoren nog in het zand ingegraven waren. Er spoelen dan
levende wormen bv goudkammetjes en schelpdieren: grote
strandschelp en kokkels aan. En
als er na een storm een tijdje een
vrij krachtige oostenwind staat
dan is het strand bijzonder rijk
aan schelpen, slakken en soms
de vaak minder populaire kwal-

len! Wie eens lekker wil uitwaaien en interessante dingen wil
weten over het strand is van harte welkom. Voor de echte strandliefhebber, jong of oud, is het
juist leuk om aan deze excursie
mee te doen! Vertrek om 12.00
uur bij de strandopgang aan de
kop van de Zeeweg, Bloemendaal aan Zee. Deelname is gratis. Duur: 1,5 uur. Warme kleding
en goed schoeisel aanbevolen!
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Voor meer informatie: Erna
Schreuder, 023 – 5314647 of kijk
op www.ivnzk.nl

Kerstmis ook weer in Polen
Heemstede – de tijd vliegt en
denk ik alweer aan Kerstmis,
die in aantocht is. Altijd weer de
vraag: is hulp in Polen nog wel
nodig? Ja, als het maar op de
goede plaats komt! Via mijn contactpersonen krijg ik nog steeds
aanvragen waar dringende hulp
nodig is. Economisch mag het
dan beter gaan nu Polen bij de
EU hoort. De steden knappen
op; het bedrijfsleven gaat vooruit. Er vestigen zich buitenlandse
bedrijven. Staart u zich niet blind
op de Polen die naar hier komen
om te werken. Dat is zo`n klein
percentage van de bevolking.
Alles is veel duurder geworden
en de lonen en pensioentjes
gaan niet mee omhoog. Veel gezinnen, alleenstaande moeders,
daar waar zieke kinderen zijn, en
vergeet niet de oudere mensen,

zij leven in grote armoede. Pensioentjes van 100 tot 150 euro
per maand! Ze kunnen nergens
op terugvallen zoals hier. Iedere
dag weer de zorg over het eten,
schoenen, kleding, schoolartikelen enz. Voor ouderen warme
nachtkleding, ondergoed, truien en jacks. Wat hangt er nog
bij ons in de kast? De winters
kunnen er zo koud zijn. Met de
Kerstdagen voor de deur, vraag
ik u: breng eens een blij Kerstfeest in een Pools gezin. Neem
even wat zorg weg! Ons dankbaar realiserend dat wij tot geven in staat zijn. Samen met kinderen een pakket maken is een
feest. Heeft u overtollige lakens
,dekbedhoezen? “Tomcio Paluch” onze kinderhuizen in Polen
heeft ze graag. Bel 023 5282505.
Vorig jaar is mijn Polengiro niet

vergeten, waardoor 30 gezinnen
en ouderen 50 euro hebben gekregen. Tot tranen toe dankbaar.
Mijn contactpersonen verzorgden dit. Het blijft een voorrecht
om hier op te mogen groeien en
oud te mogen worden. Dit ervaar
ik iedere dag. Bezorg uzelf een
goed kerstgevoel dat u deelt met
een gezin in Polen. Via de pakkettendienst in Haarlem-Hoofddorp-Velserbroek wordt uw pakket binnen 14 dagen in Polen
aan huis afgegeven. De kosten
vallen mee. Is een pakket maken
een bezwaar, dan kunt u op mijn
Polengiro 597650 ten namen van
mij een Pools gezin helpen. Bij
mededelingen “voor Poolsgezin”
Belt u mij eens? 023 5282505,
Cor Winnubst-Kramer, Joh. Vermeerstraat 24, 21012 BV Heemstede.
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Twee kopballen brengen
de Kon. HFC de winst
Lindenhovius belandde de bal in
het strafschopgebied van HFC.
De goedspelende VVIJ aanvoerder Frank van Kippersluis streed
om de bal met de HFC verdediging. In een uiterste poging de
bal weg te werken belandde de
bal via de voet van Kippersluis in
het HFC doel. Kort daarop vloot
de goed leidende scheidsrechter
de Groot voor de rust.
HFC trainer Anneese wenste
meer snelheid te zien van zijn
ploeg in de tweede helft. Ook de
minder presterende spelers werden opgepept om zich te herpakken. HFC kwam goed uit de
startblokken en controleerde de
wedstrijd. Er deden zich nog een
aantal prima kansen voor maar
het doel van VVIJ werd niet gevonden. HFC was nu beter bij
de les en de tegenvallende spelers uit de eerste helft speelden

een sterke tweede helft. De uitblinker van de middag, Herman Noorman, die samen met
Roy Verkaaik heerste in het centrum van de verdediging stoomde op met de bal aan de voet. Hij
mocht ver komen van VVIJ zodat
hij een voorzet op maat kon afleveren. Averdijk stond weer op de
juiste plaats en met een snoeiharde kopbal waren de punten
voor HFC binnen.
VVIJ zette aan voor een slotoffensief maar de HFC verdediging gaf geen krimp. Eenmaal moest doelman van Rossum redding brengen. HFC nestelt zich na deze overwinning op
de derde plaats op de ranglijst.
Met twee uitwedstrijden oprij tegen de nummers twee en vier op
de ranglijst gaan zij twee zware
wedstrijden tegemoet.
Eric van Westerloo
Foto: Fotobureau Fons.

Regio - HFC trof in de uitwedstrijd tegen VVIJ in IJsselstein
een taaie tegenstander. Op de
ranglijst ontlopen beide clubs
elkaar niet veel. HFC zette direct
veel druk naar voren zodat VVIJ
in de verdediging werd gedrukt.
Toch was het VVIJ dat in de vierde minuut het eerste schot op
het doel van HFC loste. In dezelfde minuut was het Joost Cornelissen die de bal rakelings langs
het VVIJ doel schoot. Er ontstonden meer kansen voor HFC
maar het vizier stond nog niet
scherp. Een vloeiende aanval
deed de bal bij Jochem Lindenhovius belanden. Zijn pass, op
de naar links uitgeweken rechterspits Wesley Kamerbeek, was
perfect. De voorzet van Kamerbeek was exact op maat, waardoor Pascal Averdijk met het
hoofd tegendraads kon scoren.
Vanaf dat moment volgden de
kansen zich in rap tempo op. Vrij
voor de doelman miste van Laar.
Een vrije trap van Cornelissen
werd door de keeper verwerkt
een volgend schot schampte de
paal. VVIJ verdediger Van Lent
passeerde bijna zijn eigen doelman. VVIJ werkte hard maar kon
de bal onvoldoende in eigen gelederen houden. Een aantal HFC
spelers bleken slordig in de passing. VVIJ zette een tandje bij en
gooide nog meer fysieke kracht
in de strijd. Doelman van Rossum moest zich strekken om een
schot van Tijs van Kippersluis
uit de benedenhoek te ranselen. Na onnodig balverlies door

Open dag bij de Spaarnegeuzen
Heemstede - Op zaterdag 15
november organiseert de zeeverkennersgroep Spaarnegeuzen in Heemstede een open
dag. Dit is een goede mogelijkheid om een kijkje te nemen in
de keuken van deze vereniging.
De open dag wordt gehouden
bij het clubhuis van de Spaarnegeuzen aan de Glipperdreef 223
te Heemstede
Tijdens de dag presenteren de
verschillende speltakken van de
vereniging zich en kunnen geïnteresseerden bekijken waar deze zich mee bezighouden. Uiteraard kunnen zij ook zelf aan de
activiteiten deelnemen.
De dag wordt begonnen met de
jongste speltak, de Dolfijnen.
Dit is de leeftijdsgroep van 7 tot
11 jaar. In het zomerseizoen leren zij onder begeleiding van
een instructeur spelenderwijs
de beginselen van het zeilen. In
het winterseizoen vinden de opkomsten op of rond het clubhuis
plaats, waar er elke week weer
verschillende activiteiten plaatsvinden.
De Dolfijnen vertrekken zaterdag om 10 uur naar het nabijge-

legen Groenendaalse bos, waar
zij diverse korte spelletjes zullen doen. Tussen 11 en 12 zijn
zij weer op het clubhuis om daar
boven een kampvuur zelfgemaakte broodjes te bakken.
Om 1 uur ‘s middags lossen de
Zeeverkenners de Dolfijnen af.
De Zeeverkenners zijn 12 tot
18 jaar oud. Net als de Dolfijnen zeilen zij in de zomer, maar
dan zelfstandig. Ze oefenen zo
voor de diverse zeilwedstrijden
die zij varen of voor een erkend
CWO zeildiploma. De Zeeverkenners zijn tussen 1 en 2 uur
te vinden in het Groenendaalse bos waar ook zij verschillende spelletjes en andere activiteiten zullen doen (verzamelpunt is
het clubhuis). Vanaf 3 uur wordt
er op het clubhuis een zeil- en
knopeninstructie gegeven en
zijn alle boten te bewonderen.
De derde speltak van de Spaarnegeuzen zijn de Loodsen. Dit
is de speltak voor de groep van
18 jaar en ouder. Deze groep is
vooral zelfstandig bezig. Naast
het zeilen ondersteunen zij de
andere speltakken, zo zijn zij bijvoorbeeld regelmatig instructeur

voor de dolfijnen. De loodsen zijn
de hele dag op en rond het clubhuis te vinden.
Het clubhuis van de Spaarnegeuzen bevind zich op Glipperdreef 223 in Heemstede, en is
zaterdag vanaf 10 uur geopend.
Meer informatie over de spaarnegeuzen en over de open dag
is te vinden op www.spaarnegeuzen.nl , of telefonisch bij onze schipper Wietse Gelderloos
via 06-46607574.

Wedstrijdzwemmen

HPC Heemstede ook
succesvol op lange afstanden
Heemstede - Afgelopen zondag kwamen de meisjes en jongens van HPC Heemstede (9 t/
m 14 jaar) in actie op deel 2 van
het LAC (Lange Afstanden Circuit) in Zaandam. Als opwarmer
stond eerst de 100 meter wisselslag op het programma. Dit leverde voor Nikita Vos, Anouk
van Dam en Carmen Meijer een
PR op. Voor Wesley Bos en David van Groen werd het zelfs ook
nog een clubrecord. Gijs van de
Woord zat met zijn tijd net boven zijn PR. Op de lange afstanden startte Michael van Dam op
de 300 wisselslag en tikte aan in
de tijd van 4.01.01, wederom een
clubrecord. Nikita Vos (9) werd
vervolgens 1e op de 300 meter
vrije slag (weer een clubrecord)
en Wesley Bos (9) werd in dezelfde wedstrijd 3e. De 400 meter
vrije slag werd gezwommen door
Carmen Meijer, David van Groen
en Gijs van de Woord (allen 11
jaar). Carmen en David haalden
beiden een clubrecord. Op het

volgende nummer, de 800 meter,
kwamen de 12-jarige Mandy van
der Linden en Jeroen Braspenning (13 jaar) aan de start. De 32
baantjes werden afgelegd in een
nieuw PR waarbij Mandy ook nog
een clubrecord zwom. Als laatste kwamen Denise van der Linden en Michael van Dam (beiden
14 jaar) uit op de mega-afstand,
de 1500 meter. Als eerste startte
Denise. Zij was in staat haar 60
baantjes op een super vlak schema in een tijd van 22 minuten 46
seconden en 37 honderdste af
te leggen, wederom een clubrecord. Michael van Dam startte fel
en wist een behoorlijk hoog tempo aan te houden. Hiermee was
hij een minuut(!) sneller dan zijn
oude persoonlijke record. Binnen het team van HPC was de
sfeer prima. Dit bleek onder andere uit het fanatieke aanmoedigen van de ploeggenoten onder
elkaar tijdens de wedstrijd. Wedstrijdzwemmen kan dus ook een
teamsport zijn.

G-voetbal HBC

Roeien met de riemen die
je hebt...
Heemstede - Het weer is opgeklaard! Een heerlijk zonnetje straalt over het HBC-terrein.
En bij de spelers staan de neuzen, na een goed gesprek, weer
dezelfde kant op. Kortom het ziet
er goed uit. Dan belt DVSU dat
zij later komen. Een tegenvaller,
want Jeroen moet zich direct na
de wedstrijd melden bij de roeiers. Het geeft ons de tijd een wissel te regelen voor de helaas nog
steeds afwezige Davy. We beginnen voortvarend aan de wedstrijd. De opdracht is ook duidelijk. Vanuit een, met Wesley, versterkt middenveld rustig combineren. Dat lukt ook redelijk tot
blijkt dat DVSU fysiek veel meer
in huis heeft dan HBC. Zij gooien een schepje er bovenop en
gaan steviger voetballen. Daar
hebben wij te weinig verweer
tegen. DVSU komt dan ook op
voorsprong. En ondanks dat Da-

vid de gelijkmaker scoort lopen
zij uit tot een 1-3 voorsprong. Je
moet roeien met de riemen die je
hebt! Voor HBC is dat combineren en proberen het eigen spel te
blijven spelen. Stevig spel wordt
vaak verward met gemeen spel.
Dat is echter aan de scheidsrechter dat te beoordelen. Wij hebben
daar toch nog steeds wat moeite mee en laten ons teveel uit het
spel halen. Trachten de irritatie te
beteugelen. Dat wordt de spelers
meegegeven voor de 2e helft. Het
gaat ook wat beter. DVSU blijft
sterker en ze gaan soms door
roeien en ruiten, maar het lukt
ons toch ons te beheersen. Een
compliment voor de ploeg is dan
op zijn plaats. Het resultaat is ook
een 1-1 (doelpunt David) in het
2e deel. Ok, alleen de einduitslag
telt, maar toch. Nog steeds veel
te laat verhuizen we naar een ander veld voor de penalty’s en kan
Jeroen in theorie gaan roeien.
Leo Holdorp
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Wereldwinkel beste cadeauwinkel
Heemstede - Ieder jaar houdt Elsevier Retail de verkiezing tot
Beste Winkelketen van Nederland. In 2008 hebben honderdduizenden consumenten de Wereldwinkel opnieuw verkozen tot Beste Winkelketen in de categorie Hobby, cadeau en
overig.
De Beste Winkelketen van Nederland 2008 is de grootste verkiezing van Nederland, gehouden onder honderdduizenden
consumenten. In de categorie Hobby, cadeau en overig liet
de Wereldwinkel Gall & Gall en
ANWB opnieuw achter zich.
Retail met bezieling
Dit is een belangrijk resultaat
voor de Wereldwinkels. Ontstaan
vanuit een ideologische doelstelling, met een personeelsbestand
van 12.500 vrijwilligers, is de verkoop van fairtrade producten in
de Wereldwinkels de laatste jaren geprofessionaliseerd, onder
andere door de implementatie
van een modern winkelconcept.
Inmiddels zijn meer dan 330 Wereldwinkels volgens dit concept
ingericht. Nu, twee jaar achtereenvolgens wordt de keten beloond met deze prachtige consumentenprijs.
In 2006 zijn de retailactiviteiten van de Wereldwinkels ondergebracht in een aparte organisatie, FaiRSupport. FaiRSupport, dé retailorganisatie van

faitrade, bouwt nu verder aan
leuke, sfeervolle winkels met
kwalitatief goede, vaak authentieke producten die gemaakt
zijn volgens fairtrade principes.
Naast de landelijke retailactiviteiten van de Wereldwinkels en
Fair Trade Shops heeft FaiRSupport onlangs een nieuw fairtrade
concept geïntroduceerd: WAAR.
FaiRSupport is enorm trots dat
consumenten de Wereldwinkels
verkozen hebben tot Beste Winkelketen. Deze prijs bewijst dat
de Wereldwinkel zijn plek op de
Nederlandse retailmarkt heeft
gevonden. En dat duurzaam ondernemen inmiddels niet meer
weg te denken is uit de Nederlandse consumentenmarkt.
Opsteker
Lieke Vogels, directeur van FaiRSupport: “De investering van de
afgelopen jaren in een modern
winkelconcept voor de Wereldwinkels heeft nu dus goede resultaten opgeleverd. Deze prijs
is een geweldige opsteker voor
ons. Al 40 jaar zet de Wereldwinkel zich in voor fairtrade. Er is

een enorme verandering teweeg
gebracht. Niet alleen in de winkel, maar ook in design en kwaliteit van onze cadeauartikelen.
Dat het publiek zijn waardering
daar nu voor uitspreekt met deze
prijs, is gewoon prachtig!”
Fairtrade
Wereldwinkels en Fair Trade
Shops en WAAR-winkels verkopen fairtrade producten. Door
deze vorm van handel vinden de
producten van onze handelspartners, boeren en ambachtslieden, hun weg naar de exportmarkt. Dit schept werkgelegenheid waardoor de welvaart van
de mensen stijgt. Fairtrade helpt
daarnaast de handelspartners
in Afrika, Azië en Zuid-Amerika
een sterke speler te worden op
de exportmarkt, door training in
productontwikkeling en organisatieversterking, en advies hoe
te kunnen voldoen aan de internationale standaarden van duurzaam ondernemen.
De dichtstbijzijnde Wereldwinkel
is in Heemstede, aan de Raadhuisstraat 29. Openingstijden zijn
dinsdag t/m zaterdag van 10.00
tot 17.30 uur en in de maanden
november en december ook op
de maandagmiddag vanaf 13.00
uur. U bent van harte welkom.

Jaarlijkse collecte voor
Multiple Sclerose
Heemstede - Vanaf 17 november zullen de vrijwilligers van het
MS Fonds regen en wind trotseren om met de collectebus langs
de deuren te gaan.
“De vrijwilligers proberen bij zoveel mogelijk deuren aan te bellen, maar we kunnen helaas niet
in alle straten collecteren. Met

ruim 5.000 vrijwilligers in Nederland kunnen ook voordeuren
niet bereikt worden”, zegt Pamela Zaat van het MS Fonds.
Multiple Sclerose is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en is dé meest invaliderende
aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. MS is niet te genezen.
Het MS Fonds helpt mensen die
Multiple Sclerose hebben met
voorlichting, coaching en financiering van wetenschappelijk
onderzoek.
De collecteweek wordt ondersteund met een radiocommercial. Hierin geeft Peter Jan Rens
zijn visie op het MS Fonds.
Is uw voordeur niet bereikt? Do-

Lezing/workshop ‘I Tjing’
Heemstede - De I Tjing is een
Oud Chinees Wijsheidsboek.
Het is een dik en eerbiedwaardig zwart boek. Hierin wordt de
plaats van de mens beschreven
tussen ‘hemel’ en ‘aarde’.
De ‘hemel’ staat voor de bron
van onze inspiratie en bezieling of voor een grote droom die
we willen realiseren. De ‘aarde’
staat voor de handen en voeten die we aan onze bezieling
geven, de uitvoering ervan. In
de lezing probeert Joop de po-

sitie van de mens tussen bezieling en manifestatie te bepalen.
Confucius noemt deze positie
het Gulden Midden. Ook is de
I Tjing een orakel, bestaande uit
64 beeldende, raadgevende teksten. Dit orakel is als een oude,
wijze man, die streng en mild
raad geeft. Het orakel kan helpen om het precieze punt waar
we staan tussen ‘hemel’ en ‘aarde’ te vinden. Maar vooral kunt
u inzicht krijgen op welk punt
van de weg u zich bevindt in

neer op giro 5057 te Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op
www.msfonds.nl
verband met een concreet probleem dat op dit moment speelt.
Hoe dat gaat, daarover gaat deze interessante lezing. Joop van
Hulzen is gesprekstherapeut, astroloog en tarotist. Hij geeft consulten en schreef verschillende boeken over I Tjing. In de lezing is er ruimte voor vragen van
de deelnemers aan het orakel.
U kunt ook afspreken voor een
persoonlijk gesprek.
Deze lezing is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op 19 november om 10.00 uur.
Entree 6,00 euro.

Najaarsmorgen...

Heemstede - Deze herfst-foto is genomen op vrijdag
24 oktober om 9.00 uur, vanaf het bruggetje over de
Leidsevaart in de Geleerdenwijk. Maakster is Kina Dijk uit
de Huizingalaan. Heeft u ook zo’n pracht van een najaarskiek? Mail naar de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl

Bij basisschool ‘De Ark’

Sam’s kledingactie
voor mensen in nood
Heemstede - Op zaterdag 22
november aanstaande vindt in
Heemstede de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan tussen 10.00 en
13.00 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij de RK Basisschool De Ark aan de Vd Waalslaan 37.
Afgelopen jaar vierde Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood haar 40-jarig bestaan! Het
is één van de oudste charitatieve
kledinginzamelaars van Nederland. Bij de kledinginzameling
wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door ruim 1.000 vrijwilligers. De opbrengst van de
ingezamelde kleding komt ten
goede aan de noodhulpprojecten

van Cordaid Mensen in Nood.
Ook in 2008 gaat het grootste
deel van de opbrengst naar een
voedselzekerheidsprogramma
in Oost-Congo. Enerzijds helpt
onze lokale partnerorganisatie mensen die door oorlog een
nieuw bestaan moeten opbouwen om zelf voedsel te genereren. Anderzijds wordt binnen dit
programma de ondervoeding,
met name bij kinderen, structureel aangepakt. Met circa 15
zakken kleding kan een ondervoed kind worden geholpen en
ontvangt de familie een maand
lang eten!
Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar
073-687 1060.

Mix-it Disco:
Mystery

Heemstede - Mix-it is dé danceavond voor een mix van mensen
mét en mensen zonder verstandelijke beperking. Op 15 november is er weer een disco-avond!
Mystery, mysterieus, geheimzinnig? Welnee, gewoon lekker
dansen! De muziek wordt goed
gemixed door een echte D.J.,
discolampen en versiering zorgen voor de juiste sfeer! Kom gezellig wat drinken of lekker dansen. Iedereen is van harte welkom van 19.30 tot 22.00 uur in de
Princehof, Glipperweg 57, Heemstede. De entree, inclusief twee
frisdrankjes is 5,- euro. Vanaf dit
seizoen is er ook een strippenkaart bij de entree verkrijgbaar:
een kaart met 9 strippen kost
dan 40,00 euro en een kaart met
5 strippen kost 22,50 euro.

Ouders fout in
het verkeer
Heemstede – Tien bekeuringen
zijn uitgeschreven toen de politie woensdag 5 november een
controle hield bij de scholen in
de omgeving van de Lanckhorstlaan. De controle werd uitgevoerd tussen 8.10 en 8.45 uur en
tussen 12.00 en 12.30 uur.
In totaal zijn 10 bekeuringen uitgeschreven, 4 keer voor het fietsen op het trottoir door ouders,
5 keer voor het niet stoppen voor
een voetgangersoversteekplaats
en 1 maal voor het onjuist parkeren.
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Praktijk Joan Bieger

Voice Dialogue-methode

Heemstede - Wie trapt daar op
de rem? Niet langer lanterfanten.
Minder afhankelijk zijn. Stoppen met roken. Minder eten. Je
niet telkens schuldig voelen. De
tv wat vaker uitzetten. Iedereen
wil wel eens iets veranderen aan
zichzelf. Ken je het gevoel dat je
soms dingen anders zou willen
doen, je anders zou willen voelen, maar dat het gewoon niet
lukt? Alsof er iemand op de rem
staat in je leven?

Vrijheid kent vele gezichten
Heemstede- “Heerlijk, die eerste dag nadat ik ontslag had genomen, wat een vrijheid!” Aldus
een van de deelnemers. Heemstede deed mee met ‘De Dag
van de Dialoog‘. Het gaf aan dat
zo’n initiatief niet uitsluitend is
weggelegd voor grote steden als
Amsterdam en Rotterdam met
hun multi-culti gemeenschapsproblematiek.
Na het bemoedigende resultaat van vorig jaar ging Heemstede wederom in gesprek op
dinsdag 4 november. De organisatie lag in handen van Casca
en het thema luidde: leve de vrijheid! doel: ervaringen uitwisselen met dorpsgenoten over het
thema om meer begrip te krijgen voor elkaar.
Dat het begrip vrijheid vele interpretaties kent was te merken aan de samenstelling van
de dialoogtafel op één van de
locaties, de Pinksterkerk aan de
Camplaan. Zo waren de vier dames en de vier heren allen keurig op de afgesproken tijd aanwezig. Maar toch jammer dat de
gemiddelde leeftijd van de gespreksgroep ruim boven de zes-

tig lag, hoewel die met de komst
van wethouder Sjaak Struijf aanzienlijk daalde.
Het lijkt of deze leeftijdscategorie altijd wel bereid is en de
moeite neemt om aan dit soort
activiteiten mee te doen. Jongeren maakten dus gebruik van de
vrijheid om weg te blijven. Misschien werd hen de mogelijkheid belet door hun leraar of
werkgever. Ook jammer dat er
geen allochtonen te bespeuren
waren, want in hoeverre voelen zij zich vrij om mee te praten
over hun vrijheid?
Gedurende anderhalf uur werden aan de hand van enkele
vragen en stellingen ideeën uitgewisseld. Dat we in ons land
een hoge mate van vrijheid genieten werd door iedereen gekoesterd. Vrij zijn om te denken
wat je wilt en dat hardop te mogen zeggen. De vraag is hoever je kunt gaan om een ander
niet te beledigen. Geert Wilders
ging over tafel en de toon van
de discussie op televisie en in de
krant. In hoeverre speelt godsdienst een rol in je persoonlijke
vrijheid. Er is veel veranderd ten

Bingo/loterij voor KiKa bij
Grand Café Op de Route
Heemstede - Grand Café Op
de Route sponsort elk jaar een
goed doel. Dit jaar zet het grand
café zich in voor Stichting KiKa
(Kinderen Kankervrij). Dit goede doel, waar Inge de Bruin ambassadrice van is, werft fondsen voor onderzoek dat specifiek is gericht op kinderkanker,
zodat kinderen met kanker versneld deze ziekte kunnen overwinnen.
Op zaterdag 22 november vanaf
20.00 uur organiseert Grand Ca-

fé Op de Route een bingo-avond
en een loterij, geheel ten behoeve van dit mooie doel. Ook zal
er een presentatie van Stichting
KiKa zijn, om duidelijk te maken hoe belangrijk Kika is. Op
genoemde zaterdag is iedereen
welkom en reserveren is niet nodig.
(Heeft u nog leuke prijzen in de
kast staan die u niet gebruikt?
Doneren kan nog.) Grand Café
Op de Route, Zandvoortselaan
127, Heemstede.

aanzien van de invloed van de
kerk. Wat mocht je wel en niet
ondernemen op zondag. Krijgen we te maken met de beperkingen van nieuwe landgenoten
met hun geloofswetten.
Bemoeizucht met betrekking tot
de buren wordt niet op prijs gesteld, maar zonder ’n beetje sociale controle wordt het wel erg
kil. En is het leuk om op zondag
te kunnen winkelen of beperk je
de winkelier daarmee in zijn vrijheid. Deze en andere kwesties
kwamen aan bod. De gesprekleidster had weinig moeite de
dialoog aan de gang te houden
en ieder kwam voldoende aan
het woord. Daarmee werden enkele doelstellingen ruimschoots
gehaald. Zoals het vermogen
om naar elkaar te luisteren en
de ontmoeting met dorpsgenoten die elkaar nog niet eerder kenden. Als mensen zich
kwetsbaar durven op te stellen
en openhartig zijn, levert het altijd iets op. Dan is het thema van
ondergeschikt belang en slechts
een kapstok om met anderen de
dialoog aan te gaan.
Mirjam Goossens

Fiat 500 vol
met postzegels
Heemstede – In het kader van
het 100-jarig bestaan van de
Koninklijke Nederlandse Bond
van
Filatelistenverenigingen
wordt 15 en 16 november een
postzegelbijeenkomst gehouden in Sportpark Groenendaal.
Openingstijden zijn zaterdag
van 10-17 uur en zondag van
10-16 uur. Te zien zijn bijzondere collecties en een Fiat 500
geheel met postzegels bedekt.
Info: G. Blik, 020-4823148.

Uitverkoop
We hebben allemaal stemmetjes in ons hoofd die ons de hele dag van alles te vertellen hebben. Denk maar eens aan de
uitverkoop. Het ene stemmetje
roept: “Ja, leuk, koop dat T-shirt,
voor dat geld kun je het niet laten liggen!” Het andere stemmetje waarschuwt: “Je hebt al een
kast vol, die kleur staat je toch
niet, hup, naar huis!” Herkenbaar? Er zijn verschillende stemmetjes die bijna in elke situatie
wel wat te zeggen hebben. Daar
is niets engs aan, het hoort bij
het leven. Maar soms kan het je

belemmeren. Dan trap je op je
eigen rem.
Keus en vrijheid
Erkennen en beseffen dat iedereen van die stemmetjes heeft,
helpt om ermee om te gaan. Het
psychologenechtpaar Hal & Sidra Stone hebben de Voice Dialogue-methode ontwikkeld om
deze delen van je persoonlijkheid een stem en een plek te geven. Waardoor je achter hun bedoelingen leert komen. Vaak willen die persoonlijkheidsdelen je
beschermen tegen schaamte of
verdriet. Of ze helpen je bij het
maken van nieuwe keuzes. Als
je inziet hoe dit werkt, levert je
dat meer keuzemogelijkheden
en vrijheid op. De Voice Dialogue-methode werkt heel goed
bij (onder meer) keuzes maken,
loopbaanveranderingen, eetproblemen, te veel drinken en relatieperikelen. Meer weten? Laat
je inspireren door artikelen op de
website! Of maak een afspraak
voor een Voice Dialogue sessie
bij Joan Bieger. www.praktijkbieger.nl. Tel. 06-11155916.

INGEZONDEN

Natuur bij huis

Lieveheersbeestjes
Heemstede - Zo uitvergroot zien ze er niet zo smakelijk uit, maar
in het echt zijn ze mooi en lief om te zien. Er zitten er ongeveer
18, ook nog onder het koord in een zolderkamertje bij mij thuis. Ik
heb een grotere groep gehad van ongeveer 60 stuks en die heb ik
in de garage los gelaten. Dit groepje mag tot het voorjaar blijven
zitten, ze verdwijnen dan vanzelf weer naar buiten.
Lieveheersbeestjes zijn niet alleen mooi maar ook nuttig. Hun
naam stamt uit de middeleeuwen. Bij sommige soorten is het patroon nogal variabel.
Zowel de volwassen lieveheersbeestjes als de larven voeden zich
met bladluizen en kunnen hiervan grote hoeveelheden aan. In de
zomer vliegen de lieveheersbeestjes actief rond tussen het groen.
‘s Winters overwinteren ze als volwassen dieren. Ze zitten dan
meestal in grote groepen van soms 50 tot 100 stuks bijeen onder
een loszittend stuk boombast maar dikwijls ook binnenshuis. Gewoonlijk merkt men ze pas op als zij in het voorjaar hun schuilplaats verlaten.
Lieveheersbeestjes vormen een uitstekende bestrijding van bladluizen, waar zowel gekweekte als wilde planten van profiteren.
Corrien Visser
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Boom wacht op wensen
van grote en kleine mensen
Heemstede – Het najaar is
zichtbaar in het Groenendaalse bos. Er hangt een mysterieuze sfeer: laaghangende mist,
vallende bladeren en een bleke
zon. Kortom een mooie tijd voor
sprookjes. In aanloop van het
Midwinterfeest op 19 december, waarop elfen en niemand
minder dan de winterkoning zelf
een hoofdrol spelen, trapt kinderboerderij ’t Molentje af met
allerlei activiteiten voor de kleintjes. Een nieuw fenomeen is dit
jaar de wensboom. Kinderen,
maar ook ouders kunnen hun
wens vanaf 17 november in de
boom hangen.
Beheerder van de kinderboerderij Ingrid Schenk weet nog
niet precies wat hen te wachten staat. Kleine, gekke wensen of grote heftige, alle wensen krijgen een plaatsje in de
boom. Tien wensen worden met
een prijs beloond en één wens
gaat vervuld worden. Zelf heeft
ze ook een wens: dat de middernacht op de kinderboerderij voor
alle mensen groot en klein een
nacht vol warmte en plezier zal
zijn. Ingrid Schenk (38) was als
klein meisje al regelmatig te vinden op de Heemsteedse kinderboerderij. Schenk: “Ik keek toen

met een jaloerse blik naar die
grote meiden die daar mochten
werken. Dat wilde ik ook.” Niet
verwonderlijk koos Schenk voor
de studie dierverzorging en belandde zo als stagiaire op de gewenste plek in Groenendaal. Alle dieren zijn haar lief, maar na
enige aandrang noemt ze toch
haar twee favorieten: koeien,
‘vanwege de band die je met ze
krijgt’ en schapen ‘omdat ze zo
lekker dom uit hun ogen kunnen kijken.’ Toen tien jaar geleden de functie van beheerder
van ’t Molentje vrij kwam, solliciteerde ze met succes. “Er is geen
dag geweest dat ik met tegenzin naar mijn werk ga. Ik vind het
nog steeds een feest om hier te
werken. Beesten zijn leuk, maar
de groep mensen waarmee we
werken ook. Naast enkele personeelsleden bestaat het team
uit zo’n 30 vrijwilligers, verstandelijk gehandicapten en kinderen.” Een groot voordeel vindt
Schenk de gratis toegang voor
groot en klein. En de ligging in
het Groenendaalse bos. “’t Molentje is een van de grotere kinderboerderijen en in combinatie
met de speeltuin en het bos een
ideaal uitje voor gezinnen. Kinderen kunnen hier in de prak-

tijk iets leren en daarna lekker
schommelen en glijden. Bovendien is het hier een betrekkelijk
veilige omgeving.” Jaarlijks vinden 150.000 bezoekers de weg
naar de kinderboerderij die 365
dagen per jaar geopend is.” Mijn
baan is in principe een nine-tofive job, maar daar houden de
beesten natuurlijk geen rekening
mee. Vooral in de lammerentijd
word ik nog wel eens uit bed gebeld, maar dat hoort erbij.”
Kaarten voor het Midwinterfeest
en voor de wensboom zijn vanaf
12 november verkrijgbaar bij kinderboerderij ’t Molentje.
Mirjam Goossens

Heemsteedse kunstenares maakt
mozaïek voor Utrechts hotel

Heemstede - Op 10 november is de Romeinse Vleugel van
Grand Hotel Karel V in Utrecht,
geopend. Aan de buitenzijde
van de vleugel is een bijzonder
kunstwerk te zien van kunstenares Mariël de Baat-Klein uit
Heemstede. Het monumentale 5-sterrenhotel, gevestigd in
het voormalige Klooster van de
Duitse Orde, gaf De Baat-Klein
de opdracht een mozaïekwerk
te maken waarin de geschiedenis van de plek terugkwam. Zij
bedacht het stripverhaal *Quies
Romanum*. Het *Quies Romanum* dat onder andere rustplaats en stilte betekent, vertelt in vijf authentieke plaquettes het verhaal van de gebeurtenissen van het terrein in het
begin van onze jaartelling. Het
is dan de tijd van de Romeinse
overheersing. Keizer Claudius
Caesar heerst over het Imperium Romanum dat dan grote delen van Noord-, Midden-, Zuiden Oost Europa beslaat.
Romeinse militairen getooid in
helmen bewaken het Castellum tegen de opstandige Bataven. In de aangelegen “Vicum”
wonen zij met hun vrouwen en
kinderen. Zij leven daar hun eigen leven. Kinderen worden geboren en overlijden. Ook militairen sterven. Persoonlijke giften worden aan de overledenen

Actiekids in actie voor
arme kinderen!
Bennebroek - ActieKids komen in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een
schoenendoos voor hen te
versieren en te vullen met allerlei spulletjes, zoals knuffels,
schoolspullen, toiletartikelen
en speelgoed. Niet alleen kinderen maar ook tieners en ouderen versieren kunnen een
doos vullen.
Met een gevulde schoenendoos laten zij aan kinderen
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en sloppenwijken
zien dat er aan hen wordt gedacht. De dozen van ActieKids
gaan dit jaar o.a. naar Kame-

roen, Oeganda, Tanzania, Letland en Litouwen.
Operation Christmas Child,
zoals de internationale actie
heet, is de grootste schoenendoosactie ter wereld. Dit jaar
willen zij wereldwijd acht miljoen schoenendozen uitdelen
in ruim 100 verschillende landen.
Wie mee wil doen en andere
kinderen blij wil maken kan
de dozen inleveren op vrijdag
21 november tussen 13.00 en
17.00 uur en op zaterdag 22
november tussen 9.00 - 12.00
uur bij het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek.

Voor kleine Rembrandts of Picasso’s

Start Kinderatelier (7-9 jaar)
Heemstede - Vindt je kind het
ook zo heerlijk om zich uit te leven op een groot wit vel of doek?
Met allerlei teken- en schildertechnieken, met potlood en penseel, met papier en soms ook
met doek gaan de kinderen aan
de slag. Goed kijken naar het onderwerp en naar elkaar en goed
schetsen, vanuit de eigen fantasie, want dat is best belangrijk.
Ook leren de kinderen wat over

de moderne kunst en schilderen in het algemeen. De cursus
van 10 lessen zijn op maandagen van 16.00-17.30 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Startdatum is
maandag 17 november.
Kosten: 49,50 euro, inclusief
materiaal. Aanmelden kan van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: telefoon 023-548 38
28 kies 1. Of via: www.casca.nl.

Filmavond Trefpunt Bennebroek
Bennebroek – De film ‘Little
miss Sunshine’ wordt donderdag 20 november getoond bij
Trefpunt Bennebroek aan het
Akonietenplein. De aanvang
is 19.30 uur en de filmavond is
22.00 uur afgelopen. Begeleiding en filmgesprek zijn in handen van Bianca Hazelzet-Buur.
Het verhaal gaat over de sympatieke familie Hoover, bestaande uit een nest buitenbeentjes.

Ze hebben allemaal verwachtingen, maar worden keer op
keer geconfronteerd met het feit
dat ze de ‘Amerikaanse droom’
nooit zullen waarmaken. De onderhuidse spanning wordt extra
opgevoerd door de hele kliek in
een Volkswagenbusje te proppen dat even erg rammelt als de
familie zelf. Als een soort ultieme test zullen ze met zichzelf en
met elkaar moeten leren leven.

Parapluutje heeft een naam,
wel drie!
De laatste hand wordt gelegd aan het mozaïek.
meegegeven. Een grafveld ontstaat. Deze elementen komen in
alle symboliek terug in een zeven en half meter wandvullend
beeldverhaal.
Over de kunstenares
Mariël de Baat-Klein (1964)
maakt ruim vijftien jaar eigentijdse mozaïeken. Bij voorkeur
geënt op de authentieke Byzantijnse techniek. Zij zoekt de
grenzen op van wat technisch
haalbaar is en combineert diverse materialen en technieken om
een nog subtieler en contrastrijker eindresultaat te bereiken.

De Baat-Klein maakt autonoom
werk maar werkt bij voorkeur in
opdracht. Haar werk past in zowel de openbare als private binnen- en buitenruimten. Haar
vakopleiding genoot zij grotendeels in Italië, op de mozaïekschool van Luciana Noturni in
Ravenna en bij Luciano Orsoni in Venetië. Zij is momenteel
verbonden aan de Kunstacademie van Haarlem, waar zij sinds
2002 schilderlessen in vrij werk,
portret en model en ruimtelijke
vormgeving volgt. Meer informatie over haar werk vindt u op
www.martimosa.nl.

Heemstede – Op de foto van
de ‘paraplu paddestoel’ die
Corrien Visser vorige week
naar de redactie mailde, zijn
drie reacties gekomen. De fotografe wilde wel eens weten
hoe dit type paddestoel eigenlijk heet. Waarschijnlijk is
ze niet veel wijzer geworden
want de drie reacties zijn niet
eensluidend in de opgegeven
naam! Hier komen ze: 1) Hazepootje of de Latijnse benaming Coprinus Lagopus (uit
de paddenstoelen-encyclopedie); 2) Papegaaizwammetje
of de Latijnse benaming Hygrocybe Psittacina en 3) de

kale inktzwam, uit het boekje Fun Gi, geschreven door de
paddestoelenprofessor. Om
met een bekende uitdrukking
van oud-presentator Henk
Westbroek af te sluiten: “Wat
is waar?”
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De vrouw van God

Het regende medailles bij
springwedstrijden HLC
Regio - Afgelopen weekend (8
en 9 november) heeft HLC de
jaarlijkse springwedstrijden gehouden. Voor de eerste keer waren er meer dan 300 deelnemers.
Met 33 jongens en 275 meisjes in de leeftijd van 6 tot ca. 30
jaar, was het Linnaeus College
aan de Zwemmerslaan een druk
bezochte plek. De deelnemers
toonden hun sprongen op de
toestellen: lange mat, trampoline
sprong, trampoline kast breedte, plank kast lengte. Van streksprong tot salto en van koprol
tot flick-flack, alles is deze dag
de revue gepasseerd.
Voor de eerste keer in de geschiedenis van HLC was er ook

een wedstrijd Ritmische Gymnastiek: de hoepels, ballen en
linten gingen sierlijk de lucht in
en werden vakkundig weer opgevangen.
Na iedere wedstrijdronde was er
een spetterende demonstratie;
met veel enthousiasme werden
de moeilijkste sprongen schijnbaar moeiteloos getoond.
Voor alle deelnemers was er een
medaille: brons, zilver of goud,
al naar gelang je behaalde punten-totaal: veel punten, heel veel
punten of superveel punten. Het
was een echte medaille-regen!
Op de internetsite www.hlchaarlem.nl staan alle foto’s van deze
twee fantastische dagen.

Lezing in Bloemendaal

‘Egypte en het mensenoffer’
Regio - Lange tijd heeft men gedacht dat het mensenoffer niet
voorkwam bij de oude Egyptenaren, dat het niet paste in hun
beschaving. Er is zelf een stuk
tekst gevonden waarin het experimenteren met leven en dood
op mensen wordt afgewezen als
niet toegestaan. En daar mag je
dan toch ook wel een bewijs in
zien dat men ook het barbaarse ritueel van het mensenoffer
afkeurde. Toch zijn er meerdere

aanwijzingen dat het wel degelijk voorkwam in zowel het oude
als ook in het latere Egypte.
Over dit bloederige onderwerp
spreekt dr. J. v. Dijk voor de vereniging Ex Oriente Lux (licht uit
het oosten) op dinsdagavond 18
november in de Vijverwegkerk
aan de Vijverweg in Bloemendaal. De lezing begint om 20.00
uur en eindigt om 22.00 uur. Ook
niet-leden zijn, voor 3 euro, van
harte welkom.

Regio - Op zondag 16 november geeft dr. Annine van der Meer
een lezing in De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal. Aanvang lezing: 10.30 uur. Het thema
is Over Sophia, Eva en Maria: een
familierelatie.
Ooit hebben vroege christenen
Sophia gekend als echtgenote
van God, als Godsvrouwe. Westerse christenen zijn haar echter
kwijtgeraakt. In 1945 vond men in
een kruik een aantal oud-christelijke teksten terug, de bibliotheek van Nag Hamadi. Hier treft
u Sophia nog in haar Oosterse
en oud-christelijke glansrol van
de wederhelft van God de Vader
aan. Als zijn gelijkwaardige partner God de Moeder. In een aantal
gnostische teksten komen Sophia en haar dochter Eva naar voren als brengers van bewustzijn.
Eva wekt Adam op uit zijn diepe
slaap van niet-bewustzijn. Deze
gnostische Eva blijkt oudere papieren te hebben dan de bijbelse
Eva uit Genesis.
Zoals gebruikelijk kunt u na afloop van de lezing vragen stellen
aan de spreker. Toegang is gratis.

Nationale
longfunctiemeting
Regio - Na het succes van de afgelopen jaren neemt het Spaarne
ziekenhuis in samenwerking met
het Astmafonds op woensdag 19
november wederom deel aan de
Nationale longfunctiemeting dag.
Deze dag zal plaats vinden van
9.00-15.00 uur in de centrale hal
van het Spaarne Ziekenhuis, locatie Hoofddorp. Bent u (ex-) roker, ouder dan 40 jaar en heeft u
ademhalingsproblemen en/of last
van hoesten en slijm, dan kunt u
op deze dag uw longfunctie gratis
laten meten. Na het blazen krijgt
u de uitslag op papier mee ,met
daarbij eventueel een advies. Tevens zijn op deze dag de longverpleegkundige en de stoproken
begeleider van het Spaarne Ziekenhuis aanwezig met een informatiestand waar zij vragen zullen beantwoorden. Aanmelden
voor de longfunctietest geschiedt
middels inschrijving, dit kan op
de dag zelf in de centrale hal.
Meer info: Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort (023) 890 83 60.

Kerkdienst in
ziekenhuis
Regio - Zondag 16 november
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp een kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord en
Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De
kerkzaal bevindt zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 55). Voorganger
is mevr. pastor A. Hoekman. De
zang wordt ondersteund door het
koor Cantate Domino uit Haarlem. (avondmaalviering).

Rugby Jeugd Spektakel
in Haarlem-Noord
Regio - Afgelopen zaterdag is
tijdens de Nationale Bondsdagen op maar liefst 8 velden, aan
het van der Aartsportpark, door
zo’n 350 jeugdspelers in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar gestreden om de titel.
Uiteindelijk won de prolongerend jeugdkampioen Den Haag.
De jeugdspelers van rugbyclub
Haarlem speelden met 1 of 2

teams mee in alle leeftijdscategoriën en is uiteindelijk op een
respectabele 3e plaats geëindigd.
Tijdens de prijsuitreiking werd
Rita Smeenge, hoofd van de
Haarlemse jeugdafdeling, met
haar assistenten, nog geprezen
voor de uitstekende organisatie
van de dag.

VMBO-ers koken voor ‘Het Duinhuis’
Regio - Op vrijdag 21 november wordt in Restaurant Onder
de Sterren in het Sterren College in Haarlem een benefietdiner
georganiseerd voor Het Duinhuis. Docent Rob Stienstra van
het Sterren College en zijn collega van het NOVA Tom Hogendoorn, initiatiefnemers voor deze
sponsoractie, zullen samen met
leerlingen van het Sterren College een menu van zeven gangen
koken en serveren.

Het Duinhuis is een regionaal
kinderdienstencentrum (RKDC)
van De Hartekampgroep voor
kinderen en jeugdigen met een
verstandelijke of meervoudige beperking. Met de bouw van
Het Duinhuis komt een lang gekoesterde wens in vervulling: alle ondersteuning onder één dak.
Deelname aan het diner kost
50 euro per persoon. Aanvang:
19.00 uur, locatie: Verspronckweg 150, Haarlem.

Provincie sponsort
WK Rolstoeltennis

Regio - Het Wereldkampioenschap Rolstoeltennis 2008
vindt van woensdag 12 tot
en met zondag 16 november
plaats in het Frans Otten Stadion in Amsterdam. Wellicht
komt het tot een revanche van
de finale van de Paralympische
Spelen tussen Esther Vergeer
en Korie Homan. De provincie
Noord-Holland is sponsor van

Workshop
boeiend vertellen
Regio - Voor de workshop die
De Blauwe Kom uit Haarlem op
zaterdag 22 november organiseert zijn nog enkele plaatsen

het WK Rolstoeltennis 2008 in
Amsterdam. Naast Esther Vergeer en Korie Homan is ook de
wereldkampioen van 2007 van
de mannen, Robin Ammerlaan,
van de partij.
Meer informatie over het programma en de deelnemers van
het WK Rolstoeltennis: www.
wheelchairtennis-amsterdam.
com.

vrij. Tijdens deze workshop wordt
vooral aandacht besteed aan
het oefenen van vertelvaardigheden.
Voor uitgebreide informatie en
aanmelding kunt u bellen met
023-5575020 of e-mailen via
deblauwekom@planet.nl
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Uw grof snoeihout
afgevoerd via
de ‘takkenronde’!

H E E M S T E D E

-
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N O V E M B E R

In het voorjaar van 2008 introduceerden de
gemeente Heemstede en afvalbedrijf De
Meerlanden de zogenaamde ‘takkenronde’.
Via deze extra service kunt u jaarlijks, in
april en november, zonder een afspraak te
maken, grof snoeihout/takken aanbieden.
De tweede inzamelronde voor grof snoeihout vindt plaats in november. Het snoeihout wordt ingezameld in een week waarin
ook uw gft-rolemmer wordt geleegd. De takken kunt u naast uw gft-rolemmer leggen,
op de voor u gebruikelijke aanbiedplaats.
De inzameldata van de takkenronde in
november 2008 zijn:
Maandag 17 november:
wijk 1A;
Dinsdag 18 november:
wijk 2A;
Donderdag 20 november:
wijk 3A;
Maandag 24 november:
wijk 1B;
Dinsdag 25 november:
wijk 2B;
Donderdag 27 november:
wijk 3B.
De wijknummering vindt u terug op de kaart
van uw afvalkalender en op de sticker van
uw grijze rolemmer. Bij het aanbieden van
snoeihout/takken vragen wij u rekening te
houden met de volgende zaken:

2 0 0 8

- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bijvoorbeeld geen complete coniferen of
stammen dikker dan 15 cm).
- Leg de takken voor 07.30 uur op de aanbiedplaats van uw rolemmer. Let hierbij
op dat het verkeer geen hinder ondervindt van de takken.
- Bundel de takken met touw (niet met
ijzerdraad of plastic).
- De bundel mag niet zwaarder zijn dan
25 kilo (dit is door 1 persoon te tillen).
- Takken mogen niet langer zijn dan 1,50
meter.
- Bied geen zakken met blad en klein
snoeiafval aan. Dit kan, zonder vuilniszak, in de gft-rolemmer.
Vanwege de verwerking is het belangrijk
dat er tussen de takken geen ander afval
aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en
schuttingen worden niet meegenomen.
Dit kunt u, na het maken van een afspraak met De Meerlanden, aanbieden
als grofvuil. U kunt hiervoor een afspraak
maken met de afdeling Publieksinformatie
van De Meerlanden via telefoonnummer
(0297) 38 17 17 of via de website van de
Meerlanden www.meerlanden.nl

Verwijdering of verplaatsing
telefooncellen in Heemstede
Eind 2008 vervalt de wettelijke verplichting voor KPN om in Heemstede op elke
5.000 inwoners minstens één telefooncel
te verzorgen. Als gevolg hiervan worden
in Heemstede een aantal telefooncellen
verwijderd of verplaatst. De telefooncellen aan het Raadhuisplein, Wipperplein
en Glipper Dreef gaan weg. Op het NSstation Heemstede-Aerdenhout is de telefooncel inmiddels al verwijderd door
Telfort/British Telecom, maar hier komt
een KPN-telefooncel terug.

Telefooncellen KPN
Het telecombedrijf KPN heeft aangekondigd eind 2008 de telefooncellen op het
Raadhuisplein, Wipperplein en Glipper
Dreef te verwijderen. Deze telefooncellen
worden maar weinig gebruikt en kosten
meer dan ze opleveren. De verwachting is
dat het opheffen van deze telefooncellen
weinig problemen zal geven bij inwoners
van Heemstede. De meer gebruikte telefooncellen op de Binnenweg en aan de
Sportparklaan blijven behouden.

NS-station
De telefooncellen bij het NS-station
Heemstede-Aerdenhout zijn eigendom van
Telfort/British Telecom (BT). Ook voor deze
cellen vervalt de wettelijke verplichting en
BT heeft deze inmiddels verwijderd, eveneens omdat ze meer kosten dan opleveren.
Het gemeentebestuur ziet een telefooncel
bij het station echter als een basisvoorziening. Om op deze drukke en centrale
plaats zo’n voorziening toch in stand te
houden, zal de gemeente KPN opdracht

vervolg op pagina 2

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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geven een telefooncel terug te plaatsen.
Wanneer deze telefooncel er staat, is nu
nog niet bekend.
Staatssecretaris
Het gebruik van telefooncellen is de afgelopen jaren fors gedaald, met name door
alternatieven als de mobiele telefoon en
belhuizen. De kosten voor het behoud en
onderhoud van telefooncellen lopen steeds
verder op, terwijl de opbrengsten afnemen.
De staatssecretaris van Economische
Zaken heeft daarom, na uitgebreid onderzoek en overleg met o.a. de ouderenorganisatie ANBO, de Consumentenbond en
de Chronisch Zieken en Gehandicapten
Raad besloten een eind te maken aan de
verplichting van KPN om op elke 5.000 inwoners een telefooncel te verzorgen. Wel
heeft de staatssecretaris aangegeven dat
de afweging van het maatschappelijk nut
van de telefooncel op lokaal niveau zou
moet worden gemaakt.
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Werk aan de weg
Van Merlenlaan, aansluiting Burgemeester van Doornkade
Begin week 47 - Beperkte verkeershinder vanwege het aanpassen van de oprit
naar het fietspad vanuit de W.A. de Tellolaan.

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Leidsevaart
t/m medio november - Tussen de Vondelkade en de Leidsevaart is verkeershinder
mogelijk vanwege werkzaamheden op het Roemer Visscherplein.

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009 - Van 3 november tot medio maart 2009 is één rijbaan van de
Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en de grens met Bennebroek afgesloten.
Verkeer richting Bennebroek kan van de weg gebruikmaken, autoverkeer richting
Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen in beide richtingen
gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven.
De werkzaamheden betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fietspaden.

en met april 2009 - Van 22 oktober tot en met april 2009 is het deel van
Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer.
school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan.
afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Heeft u al een noodpakket?

KO-Bus vervoer
naar de
woensdagmarkt
in Heemstede
Met ingang van woensdag 15 oktober kunnen ouderen van huis opgehaald worden
om te worden gebracht naar de gezellige
woensdagmarkt in Heemstede. De ‘KOBus’ rijdt tussen 10.00 en 12.30 uur. De
kosten voor een retour zijn € 2,50. Voor wie
alleen heen mee wil rijden kost het € 1,50.
U kunt zich opgeven voor dinsdag 13.00
uur bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven
de Keylaan 24, tel. 528 85 10.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot
de
De
De
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abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De overheid wil de zelfredzaamheid van
burgers bij een ramp of crisis vergroten.
Daarom wordt al drie jaar de ‘Denk
vooruit-campagne’ gevoerd. In dit kader
is de afgelopen week een nieuwe voorlichtingscampagne gestart met als centrale slogan: ‘Heeft u al een noodpakket?’
De nieuwe Denk vooruit-campagne roept
mensen op een noodpakket en voldoende
houdbaar eten en drinken in huis te hebben. Wanneer er iets gebeurt, is het mogelijk dat u zich een aantal dagen moet
kunnen redden zonder hulp van de overheid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u volledig
aan huis gebonden bent zonder stroom
en drinkwater. In dergelijke situaties is het
niet alleen handig te kunnen beschikken
over een noodpakket, maar soms is dit
zelfs van levensbelang.

Wat zit er in het pakket?
U kunt zelf een pakket samenstellen van
artikelen die van pas komen tijdens een
ramp of crisis. Bijvoorbeeld een zaklamp
met batterijen, een EHBO-doos, een radio
(opwindbaar of op batterijen) om de rampenzender te kunnen beluisteren, watervaste lucifers, kaarsen. Maar het is ook
raadzaam een basisvoorraad water en
voedsel voor het gezin in huis te hebben,
en andere zaken die mensen nodig hebben voor de persoonlijke en medische verzorging. U zorgt dus zelf voor het maatwerk.

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 diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 20 november
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring - niet openbaar -

20.30 uur

bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring - niet openbaar -

21.00 uur

bezwaar tegen de verleende vergunning voor het kappen van 5 iepen,
5 elzen en 16 linden op de Glipperweg - openbaar -

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

Evenement
Op 5 november 2008 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 5.2.4. van de
Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan mevrouw Van den
Akker te Diemen voor het houden van een boekenmarkt op de Binnenweg op zondag
5 april 2009 en het houden van een boekenmarkt op de Raadhuisstraat op zondag 4 oktober 2009. Beide boekenmarkten vinden plaats van 10.00 uur tot 18.00 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming gegeven het weggedeelte van de Binnenweg tussen de Julianalaan en de Cloosterlaan op 5 april 2009 van
08.00 tot 19.00 uur af te sluiten voor autoverkeer en het weggedeelte van de Raadhuisstraat
tussen de Havenstraat en de Kerklaan op 4 oktober 2009 van 08.00 tot 19.00 uur af te
sluiten voor autoverkeer.

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.
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Aanvragen bouwvergunning

2008.285
2008.303

2008.304
2008.306

het uitbreiden van een woonhuis
op de begane grond en 1e verdieping
het uitbreiden van
de Prinses Beatrixschool
het vernieuwen van een bestaande
dakkapel op het voorgeveldakvlak en
plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak
het doorbreken van een muur
het uitbreiden van de 1e verdieping

- Dr. P. Cuyperslaan 25
- Von Brucken Focklaan 2

- Lieven de Keylaan 4
- Herenweg 188

2007.305

het uitbreiden van de kantine, bouwen
- Cruquiusweg 39
kleedruimte en naschoolseopvang bij
het sportpark HBC
De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).
(verzonden 7 november 2008)

2008.239

het plaatsen van een berging
- Jan van Gentlaan 11
en overkapping
2008.252
het wijzigen van de voorgevel
- Celebesstraat 16
2008.296
het veranderen van een stolpraam en
- Leidsevaartweg 75
twee schuiframen
2008.297
het veranderen van een stolpraam en
- Leidsevaartweg 77
twee schuiframen
Bezwaarmogelijkheid tegen vrijstelling vigerende bestemmingsplannen voor het Vogelpark
door verlening bovengenoemde bouwvergunning voor de Jan van Gentlaan 11
Bij besluit van 10 oktober 2006 hebben wij vrijstelling verleend, als bedoeld in artikel 19,
tweede van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor het Vogelpark. Voor wat betreft rechtsbescherming is de vrijstelling van het bestemmingsplan gekoppeld aan de bouwvergunning. Nu bovenstaande bouwvergunning voor de Jan van Gentlaan 11 is verleend kunnen
belanghebbenden niet alleen in bezwaar tegen de bouwvergunning maar ook tegen de
vrijstelling voor het Vogelpark voor zover deze betrekking heeft op hetgeen nu vergund is.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 7 november 2008)
en vrijstelling van het bestemmingsplan
2008.157

het plaatsen van 2 dakkapellen op het
voordakvlak en 1 dakkapel op
het achterdakvlak

- Asterkade 37

Verleende reguliere bouwvergunningen
(verzonden 7 november 2008)

2008.156
2008.184

het plaatsen van een bouwbord t.b.v.
renovatiewerkzaamheden
het renoveren van 44 woningen

N O V E M B E R
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Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan en verlenen bouwvergunning
2008.147
2008.229

het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis

- Paulus Potterlaan 16
- Javalaan 50

- Chrysanthemumlaan 3

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:

Verleende lichte bouwvergunningen

1 2

Bestemmingsplan

Bouwplannen
2008.267

-

- Provinciënwijk

- Gelderlandlaan 17 t/m 29
oneven en 2 t/m 34 even;
Brabantlaan 1 t/m 13 oneven
en 17; Zeelandlaan 3, 5, 29 en
31; Utrechtlaan 3, 4, 5, 6, 30,
31, 32 en 33
2008.186
het vernieuwen van de bergingen
- Gelderlandlaan 17 t/m 29
van 86 woningen
oneven en 2 t/m 34 even;
Brabantlaan 1 t/m 13 oneven
en 17; Zeelandlaan 3, 5, 29 en
31; Utrechtlaan 3, 4, 5, 6, 30,
31, 32 en 33
2008.263
plaatsen lichtreclame
- Raadhuisstraat 14
De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Het verzoek en ontwerpbesluit liggen vanaf 13-11-2008 gedurende 6 weken ter inzage bij
de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1 op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouwen Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek
kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon
(023) 548 57 52.

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan 'Indische wijk'
Voor het bestemmingsplan ‘Indische Wijk’ is een verzoek om vrijstelling binnengekomen.
De reden voor dit verzoek is:
De eigenaar van het perceel Cloosterweg 6 is voornemens om op het genoemde perceel een verdiepingslaag op de bestaande cafetaria te bouwen met daarin 1 appartement. Het bestemmingsplan ‘Indische Wijk’ laat op deze locatie met de bestemming
‘Horeca’ geen woonbebouwing toe. Voorts is er sprake van een overschrijding van het
toegestane bouwvolume.
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 13 november a.s. ter
inzage voor een periode van 6 weken. In genoemde periode kunt u hierover uw mening/
zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. Als u
schriftelijk wilt reageren, vindt u elders in deze advertentie informatie hoe u dit kunt
doen. Wilt u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met de heer R. van der
Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023) 548 57 64. Ook voor
nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer Van der Aar wenden.

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

