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Heemstede - Sinterklaas is aangekomen en dat 
mag iedereen weten ook!
Afgelopen zaterdag zette Sint-Nicolaas voet aan 
wal in de Heemsteedse Haven waar een grote 
schare ‘fans’ hem verwelkomde. Sint blijft im-
mens populair. Flits, flits, flits! Zoveel camera’s 
die de kindervriend vastlegden. Maar... De Piet-
jes mogen er ook zijn! De helpers van Sint zijn 

net als bodyguards altijd in zijn buurt. Peperno-
ten strooiend, handjes gevend, Sinterklaasliedjes 
zingend en de boel op stelten zettend. De piet-
jes mogen ook wel eens in het zonnetje gezet! 
Elders in deze krant een verslag met foto’s van 
Ton van den Brink.
Deze mooie foto is gemaakt door Nicolette 
Coster.

Heemstede - Sinds de zesti-
ger jaren heeft de familie van der 
Hulst een rund- en pluimvee-
bedrijf. Vooruitlopend op de EU 
wetgeving hebben zij afgelopen 
zomer een stal omgebouwd naar 
een traditionele scharrelkippen-
stal. Vanaf half oktober lopen 
hier de kippen vrij rond.
De eieren worden verkocht in 
een winkeltje aan huis. Om de 
klanten de gelegenheid te ge-
ven om ook buiten de openings-
tijden verse scharreleieren te 
kopen, heeft de familie van der 
Hulst een eierenautomaat in ge-
bruik genomen. Hiervan zijn er 
nog maar weinig in Nederland 
te vinden. Voor deze omgeving is 
dit een uniek concept.

De eierenautomaat is geopend 
van 8.00 tot 20.00 uur, zeven 
dagen per week. Er hoeft niet 
met gepast geld betaald te wor-
den, de automaat wisselt zelfs 
biljetten van 5 en 10 euro. De 
eieren zijn verkrijgbaar in ver-
schillende gewichtsklassen en 
hoeveelheden.
Om iedereen kennis te laten ma-
ken met deze automaat heeft de 
familie een openingsaanbieding: 
10 scharrel hennen eitjes voor 
slechts 50 cent!
Deze aanbieding geldt de hele 
maand november.

U kunt het bedrijf vinden in 
Heemstede aan de Nijverheids-
weg 45 (naast college Hageveld).

Scharreleieren-automaat

www.heemsteder.nl

Radio de Branding

Zendvergunning nog 
steeds ter discussie
Heemstede - In de commis-
sievergadering van woensdag 9 
november bogen de raadsleden 
zich opnieuw over de kwestie 
van de zendvergunning voor de 
lokale radio.
In regeltjesland Nederland is er 
een orgaan Commissariaat voor 
de Media (CvdM) dat besluit of 
een omroep voldoet aan de spel-
regels, lees de wet. Dit orgaan 
verstrekt de vergunningen. Voor-
dat dit gebeurt vraagt men aan 
de betreffende gemeente om op 
papier te controleren of de zen-
der aan de voorwaarden vol-
doet zoals het hebben van een 
bestuur, het hebben van sta-
tuten en een (PBO) Program-
ma Beleidsbepalend Orgaan. Bij 
De Branding blijkt dat de gege-

vens er op papier wel zijn, ech-
ter, mede door publicaties in de-
ze krant, is de gemeente er van 
overtuigd dat wat op papier staat 
in de praktijk niet klopt. Het is 
dus krom om voor iets te teke-
nen waarvan je weet dat het 
niet klopt. Het commissariaat wil 
geen besluit nemen als de ge-
meente de verklaring niet afgeeft 
en de gemeente wil de verklaring 
pas afgeven als het commissari-
aat controle heeft uitgeoefend bij 
de radiozender. Een patstelling 
dus waar vooralsnog geen ein-
de aan komt. De gemeenteraad 
heeft het college opgedragen 
het commissariaat aan te schrij-
ven met het verzoek eerst con-
trole te doen en de bevindingen 
aan de gemeente te laten weten.

Gelijktijdig gaat er een brief naar 
het verantwoordelijke ministe-
rie waarin zij er op worden ge-
wezen dat er een ernstig hiaat zit 
in de bestaande mediawet. Het 
commissariaat houdt zich aan de 
letter van de wet en de gemeen-
te is niet bereid een verklaring 
af te geven waarvan men weet 
dat het niet klopt. Het kan dus 
weer enige maanden duren 
alvorens er een besluit valt. 
Ook de subsidieaanvraag staat 
ter discussie en de gemeente-
raad kon wel eens besluiten de 
subsidie in te trekken of te ver-
lagen.
De Branding zelf staat met de 
rug tegen de muur. Een hand-
jevol medewerkers probeert het 
station in de lucht te houden, het 
bestuur is nog steeds onvolledig. 
Het aantal medewerkers is klein 
waardoor de programmering on-
der druk staat. Een groep en-
thousiaste inwoners van Heem-
stede wil de Branding wel te 
hulp schieten en heeft de raads-
leden gevraagd contact met het 
Brandingbestuur te willen opne-
men om zo een gesprek moge-
lijk te maken. 
Eric van Westerloo

Pieten in het zonnetje
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
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e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.
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kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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van 1930

Herfstbomen met en zonder blad
Heemstede - Met nog een maand te gaan voordat de winter begint, 
hebben de meeste bomen hun blad verloren. Gelukkig zijn er nog 
uitzonderingen zoals hier zo mooi in beeld gebracht door de heer 
Cees Verdonkschot. Voor het raadhuis van Heemstede is een echte 
herfstboom te zien en op de achtergrond een bladloze collega, mooi 
getekend tegen een blauwe achtergrond. Herfst doet fotograferen!

Het spoor van toen

Heemstede - Dit is Haarlem Hoog. Ooit het hoogste gebouw van de stad en gebouwd op voormalig Heemsteeds grondge-
bied (sinds 1927 Haarlemse grond). Het flatgebouw is beeldbepalend sinds de spoorwerkzaamheden tussen 1956-1958. 
In 1960 startte men de bouw die duurde tot 1962,  toen is ook de fietstunnel onder de spoorlijn gebouwd, de Munters-
laan. De zwart-wit foto dateert van 1960 en de kleurenfoto is in de zomer van 2011 gemaakt,  vanuit een ander standpunt 
gefotografeerd. Meer hierover op: www.stationhad.nl/Omgeving(noord/stationhad.nl).
Foto Gertjan Stamer, info via info@stationhad.nl.

vlooienmarkt
Zondag 20 november

Sportcentrum Groenendaal
aan de Sportparklaan 16

HeemSteDe
Welkom van 9.30-16.30 uur. Entree 
2 euro. Kinderen t/m 11 jaar gratis 

toegang. Met 125 kramen.
info: www.mikki.nl

www.mikki.nl

Sint op het dak
Heemstede - Ondanks zijn ho-
ge leeftijd zal Sinterklaas ook dit 
jaar weer verschijnen op de da-
ken van de Jan van Goyenstraat. 
De goedheiligman wordt op za-
terdag 19 november om 17.30 
uur verwacht maar natuurlijk pas 
nadat er goed voor hem is ge-
zongen. De Pietenband zal om 
16.30 uur de eerste liedjes ten 
gehore brengen waarmee de 
kinderen uit volle borst kunnen 
meezingen.
Deze week kunnen de kinde-
ren kleurplaten halen bij de on-
dernemers in de Jan van Goyen-
straat. Als zij deze mooi hebben 
ingekleurd kunnen zij deze tot 
en met zaterdag 19 november tot 
12.00 uur inleveren bij Jantje’s 
Speelgoed. Inmiddels heeft Sin-
terklaas daar al wat kleine pre-
sentjes gebracht voor de jeugdi-
ge kunstenaars.
Deze week is er ook een Pieten-
tel-wedstrijd. Alle pietjes in de 

etalages van de winkels moeten 
bij elkaar opgeteld worden en de 
uitkomst genoteerd op de kleur-
plaat die bij Jantje’s Speelgoed 
kan worden ingeleverd tot uiter-
lijk zaterdag 19 november 12.00 
uur. De winkels die meedoen 
zijn te herkennen aan de groe-
ne stikker met het ‘Jan van Goy-
en’ logo.
Om 17.00 uur worden de win-
naars van de kleur wedstrijd en 
het pieten tellen bekend ge-
maakt. Zaterdag 19 november 
zullen er vanaf 14.00 uur Pieten 
in de Jan van Goyenstraat rond-
lopen die snoepgoed uitdelen. 
Bij Hildering Parfumerie kun-
nen de kinderen zich zaterdag 
19 november vanaf 13.00 uur tot 
Zwarte Piet laten schminken. 

Sinterklaas kan bijna niet wach-
ten om weer in de Jan van Goy-
enstraat op de daken te mogen 
verschijnen. 
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Slingerend 
op de 

Rijksstraatweg
Bennebroek – De politie kreeg 
dinsdag 8 november een mel-
ding over een automobilist die 
slingerend op de Rijksstraat-
weg zou rijden. Op de Herenweg 
in Heemstede hielden agenten 
de slingerende dame in kwes-
tie aan. De blaastest gaf aan dat 
de 43-jarige Bennebroekse te 
veel had gedronken. Zij is over-
gebracht naar een politiebureau.

Boek over 100 jaar 
Brandweer in Heemstede
Heemstede - Op 1 maart 2011 
bestond de Heemsteedse brand-
weer 100 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan komt op 26 november 
een boek uit over de geschie-
denis van de brandbestrijding in 
Heemstede. Het boek start met 
de periode voor oprichting van 
de vrijwillige brandweer in 1911 
en beschrijft de geschiedenis tot 
en met de overgang naar de Vei-
ligheidsregio Kennemerland.
Cees van Haasteren, 35 jaar vrij-
willig brandweerman in Heem-
stede, heeft de afgelopen drie 
jaar alle gegevens voor het 
boek verzameld. Het boek is tot 
stand gekomen door een goe-
de samenwerking met uitgeve-
rij HHS en Gerard Koppers. Uit-
geverij HHS is gespecialiseerd in 
brandweer-, politie- en ambu-
lance-publicaties. Gerard Kop-
pers heeft voor verschillende ju-

bilerende brandweerkorpsen de 
geschiedenis opgeschreven in 
een boek. Dankzij de goede sa-
menwerking is er een prachtig 
boek tot stand gekomen.
Een eerste exemplaar van het 
boek zal op vrijdag 25 november 
tijdens een feestelijke bijeen-
komst/reünie in het Heemsteed-
se Raadhuis worden overhan-
digd aan burgemeester Marian-
ne Heeremans en commandant 
van de VRK de heer Schipper.
Vanaf zaterdag 26 november is 
het boek te koop bij drie plaat-
selijke boekhandels: Boekhan-
del Blokker op de Binnenweg 
138, Primera de Pijp op de Raad-
huisstraat 30 en Boekhandel 
van Ostade op het Adriaan van 
Ostadeplein 4. Het boek bevat 
naast de geschreven historie 38 
zwart/wit en 90 kleurenfoto’s. De 
prijs van het boek is 19,95 euro.

Laden maar!
Heemstede - Mimi Hill 
(3) zal wel gedacht heb-
ben, ‘vorig jaar nog met 
een tasje, dat pakken 
wij dit keer anders aan’. 
Sint Maarten is en blijft 
een prachtig feest voor de 
kinderen!

Van Ard Schenk en Edwin van den Dungen
Boekpresentatie: ‘Je tweede jeugd begint nu’
Heemstede - Hoe blijf je een 
leven lang actief, dynamisch en 
vrij? Gezond en fit blijven tot op 
hoge leeftijd is in de 21e eeuw 
geen vanzelfsprekendheid. Ter-
wijl artsen beter dan ooit in 
staat zijn ons leven eindeloos 
op te rekken, leeft het gros van 
de mensen ongezonder dan ooit 
tevoren. Het probleem zit hem 
in onze leefstijl: we bewegen te 
weinig en eten vaak te veel. De 
oplossing is een structurele ver-
andering; een andere manier van 
leven waarbinnen bewegen een 
geïntegreerd onderdeel van ons 
bestaan is, en gezonde voeding 
een uitgangspunt. Kortom, een 
leefstijl die uitzicht biedt op een 

lang en actief leven. En daarvoor 
is het nooit te laat. Ard Schenk 
en Edwin van den Dungen sloe-
gen de handen ineen en maak-
ten een toegankelijk, inspirerend 
en praktisch boek boordevol in-
formatie, dat ervoor zorgt dat ie-
dereen fit kan worden. Dit boek, 
‘Je tweede jeugd begint nu’, is 
geschreven voor iedereen die 
het onderste uit de kan van het 
leven wil halen. Het boek wordt 
vrijdag 18 november om half vijf 
gepresenteerd bij boekhandel 
Blokker op de Binnenweg 138. 
Aansluitend zullen beide auteurs 
het boek signeren. De toegang is 
vrij. Meer informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

Interview met L.H. Wiener 
over ‘Shanghai Massage’
Heemstede - ‘Shanghai Mas-
sage’ is de nieuwe roman van 
Lodewijk Wiener. De Haarlem-
se auteur wordt donderdag 24 
november bij boekhandel Blok-
ker geïnterviewd over dit boek. 
De wonderschone en jeugdi-
ge Quirana Taselaar verlaat haar 
oud-leraar Ezra Berger. Berger 
beseft dat hij haar vertrek moei-
lijk kan verwerken en verdwijnt 
in een vacuum waaruit 
zelfs zijn schrijftalent hem niet 
kan bevrijden. Maar dan ontmoet 
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Film bij Casca
Heemstede - Woensdag-
avond 23 november wordt in 
Casca de Luifel in plaats van 
een Amerikaanse dramafilm 
een Nederlandse romantische 
film gedraaid met een cast 
van veel bekende Nederlan-
ders.

Voor meer informatie over de 
titel of inhoud van de film of 
om te reserveren kunt u bellen 
met Casca, tel. 023-5483828-
1. U mag reserveren, maar het 
is niet noodzakelijk.
De film begint om 20.00 uur bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede en de entree 
bedraagt 5 euro. 

MS-collecte
Regio - Als laatste in een rij 
van collecterende goede doe-
len, komt de collectant van het 
Nationaal MS Fonds vanaf 21 
november aan de deur.
Het Nationaal MS Fonds fi-
nanciert onderzoek naar Mul-
tiple Dclerose en ontwikkelt 
programma’s die mensen le-
ren om te gaan met hun ziek-
te. Altijd vanuit een positieve 
insteek door uit te gaan van 
de mogelijkheden die je als 
mens met MS hebt. Dankzij 
uw donatie is er voorlichting, 
patiëntenondersteuning en 
onderzoek mogelijk naar MS.
De 10.000 collectanten kun-
nen onmogelijk bij alle voor-
deuren aanbellen. Heeft uw 
deurbel niet gerinkeld, een 
donatie is welkom op giro 
5057. Kijk voor meer informatie 
op www.nationaalmsfonds.nl.

Sabine Wisman leest voor uit:

Klaas, de per ongeluk 
Sinterklaas
Heemstede - De Heemsteed-
se schrijfster Sabine Wisman 
leest zaterdag 19 november van 
15.00 tot 16.00 uur bij Boekhan-
del Blokker op de Binnenweg 
voor uit haar boek ‘Klaas, de per 
ongeluk Sinterklaas’. Klaas (niet 
zo piep meer) droomt er zijn he-
le leven al van om Sinterklaas te 
zijn. En dan wordt hij per onge-
luk ineens Sinterklaas. Op pak-
jesavond nog wel. Geweldig! 
Maar wat is het hoog op de da-
ken en druk en wat een gedoe 
met die duizend-en-een vragen 
van al die pieten! Het blijkt best 
vermoeiend om Sinterklaas te 
zijn! Dat gesjouw met al die ca-
deaus, het klimmen op de daken 
en er mag natuurlijk niets mis-
gaan! Toch geniet Klaas met vol-

le teugen van zijn dagje als hulp-
Sinterklaas. En toch. Toch is het 
het allermooiste 5 december ca-
deau ooit.
Deze middag leest Sabine Wis-
man voor, ze maakt verlanglijst-
jes met de kinderen en er is een 
tekenwedstrijd. Er zijn drie prij-
zen te winnen; voor kinderen van 
3 en 4 jaar, 5 en 6 jaar en 7 en 8 
jaar. Haal snel een wedstrijdfor-
mulier op bij Boekhandel Blok-
ker,  lever deze vóór 19 novem-
ber in en maak kans op een prijs!
Sabine woont in Heemstede en 
schrijft boeken voor volwas-
senen en kinderen. Daarnaast 
werkt ze als freelance journa-
list.  Kijk voor meer informatie op 
www.sabinewisman.nl. Zie ook: 
www.boekhandelblokker.nl.

hij in een Amsterdams massage-
centrum het mooie meisje Ming 
en lijkt zijn verlossing nabij...
L.H. Wiener (1945) is een van 
Neerlands beste verhalenvertel-
lers. Hij woont en werkt in Haar-
lem. Na tien verhalenbundels 
brak hij door met de succesvolle 
roman Nestor (2002), bekroond 
met de F. Bordewijkprijs. In 2003 
verscheen Verzamelde verha-
len deel 1, en deel 2 werd ge-
publiceerd in 2004. De verering 
van Quirina T. (2006) haalde de 
shortlist van de Libris Literatuur 
Prijs. In 2008 verschenen Einde-
lijk volstrekt alleen en Herinne-
ringen aan mijn uitgevers. Wie-
ner was werkzaam als leraar En-
gels aan het Stedelijk Gymnasi-
um in Haarlem.

Lodewijk Wiener wordt donder-
dag 24 november bij boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 
138 geinterviewd door Merijn 
de Boer (oud-leerling), van wie 
onlangs het debuut ‘Nestvlie-
ders’ verscheen. Aanvang 20.00 
uur, toegang 5 euro. Reserve-
ren gewenst via 023-5282472 of 
www.boekhandelblokker.nl.
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Dichtstorten Sinterklaas

Hoe Sinterklaas zijn Pieten tegen de kou beschermt...

Zoals jullie weten komt Sinterklaas uit Spanje
een land vol met warmte en heel veel zon

daar kleurt een sinaasappel oranje
die eerst met een groene schil begon

Dan ineens is daar de dag
dat de stoomboot in gereedheid wordt gebracht

en hijsen de Pieten wimpel en vlag
omdat Sinterklaas in Holland wordt verwacht

De reis verloopt  doorgaans soepel, maar ook wel eens stug
want soms zijn er woelige baren

echter, met 5 december in zicht kan Sint niet terug
dus trotseert Sint op zee alle gevaren

Na zo´n lange reis kwam Sint een van die keren
weer in Holland aan

vele kinderen verwelkomden hem vanaf de kant
zijn Pieten bleven echter verkleumd staan

en riepen bibberend: “Wat is dit voor een koud land!”

 “Ach”, riep Sinterklaas, “daaraan raken jullie wel gewend!”
maar de Pieten vonden het temperatuurverschil

met Spanje veel te groot!
Sint riep: “Kom op, wees een vent!”

Maar zijn Pieten vluchtten naar binnen,
benedendeks op de warme boot.

Wat moest Sinterklaas nu doen, met al die cadeaus
zijn Pieten hielden zich op de boot verborgen

dit maakte Sinterklaas aanzienlijk boos
wie moest nu de cadeaus gaan bezorgen?

Sint dacht diep na, er moest toch wat gebeuren
totdat hij terstond de oplossing vond:

“Hiermee houden de Pieten op met zeuren
en blijven ze warm en gezond!”

Sint liet zijn Pieten direct bij zich roepen
en zij gingen rondom hem zitten,  in een kring

hij verdeelde de Pieten in diverse groepen
voor een werk-afl ossing

De ene groep Pieten ging werken in het magazijn
die pakte de cadeautjes in en zette ze klaar

zo kon deze groep binnen dicht bij de kachel zijn  
en werken zonder bevriezingsgevaar

De andere groep moest wel naar buiten
weliswaar goed aangekleed

want al zorgt de kou voor verkleumde kuiten
daarvoor had Sint al een idee gereed

In plaats van de cadeaus aan de voordeur te bezorgen
klommen de Pieten met de cadeautjes ‘s nachts op de 

daken 
en gingen door de schoorsteen,

voor het aanbreken van de morgen
omdat brandende kachels schoorstenen warm maken

Door schoorsteenroet werden Pieten zwarte Pieten:
maar ze wisten zich warm te houden

en wisselden magazijn Pieten en schoorsteen Pieten
elkaar ‘s nachts af

Zo beschermt Sinterklaas de Pieten nog altijd tegen de 
koude

die vroeger zoveel problemen gaf

Na dit verhaal komen jullie te weten 
en wel meteen

waarom Pieten nu zwarte Pieten heten
en ze cadeautjes bezorgen door de schoorsteen!

Sinterklaas

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 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, Camplaan 35, 2103 
GV Heemstede.

Zo beschermt Sinterklaas de Pieten nog altijd tegen de 

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. 
We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze website 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leu-
ke vacatures vinden!

Vrijwilligers voor Kinder-
activiteiten en Uitstapjes
Voor diverse Buitenschoolse Op-
vang locaties zijn wij op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers 
die tijdens de vakantieperiodes 
willen meehelpen bij korte uit-
stapjes met de kinderen of an-
dere activiteiten. Te denken valt 
aan een wandeling naar het bos, 
bezoek aan de kinderboerderij, 
bibliotheek, museum, bioscoop 
of speeltuin. Ook kunnen er ac-
tiviteiten worden georganiseerd 
zoals timmeren, potje dammen, 
solderen, muziek maken of le-
ren handwerken. Alle activiteiten 
staan onder leiding van professi-
onele vakkrachten.

Vrijwilliger voor Bakkerij
Voor een organisatie die werkt 
met jongeren met een beperking 
zoeken wij een vrijwilliger uit het 
bakkervak die deze jongeren en 
jongvolwassenen wil begeleiden 
in de bakkerij en zijn/haar ken-
nis en passie voor het bakkers-
vak aan hen wil overbrengen.

Vrijwilliger
Gastvrouw/Gastheer
Voor een ziekenhuis zijn wij op 
zoek naar gastvrouwen/gasthe-
ren. De taken bestaan uit het 
maken van en praatje met pa-
tiënten, het verzorgen van bloe-
men, een wandelingetje maken, 
het rondbrengen van de post 
en de gratis krant bij patiënten, 
eventuele kleine boodschap-
pen doen. Ook worden gastvrou-
wen/heren gevraagd als onder-
steuning bij de koffi erondes. De 
werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 - 11.30 uur.

Vrijwilligers 
Vacature Top 3

Vrijdag 18 november 
Kerkbollenveiling in de Luifel
Heemstede - Honderdvijfen-
dertig jaar geleden werd het eer-
ste telefoongesprek gevoerd in 
Amerika. Een zaak van gewich-
tige heren. De eerste kerkbol-
lenveiling van de Bavo kerk aan 
de Herenweg werd in hetzelfde 
jaar gehouden en was eveneens 
een zaak van gewichtige heren 
die bloembollen ter beschikking 
stelden aan het kerkbestuur om 
die te veilen. Aan beide zaken 
hadden kinderen part noch deel. 
Alexander Graham Bell belde 
met zijn assistent, ‘Mr. Watson, 
come here. I want to see you’. 
Kinderen kunnen anno 2011 met 
hun mobieltje hun vriendjes bel-
len met: ‘come here. I want to see 
you in de Luifel’, vrijdagavond om 
half acht naar hun kinder-kerk-
bollenveiling! Die overigens wei-
nig meer met bollen te maken 
heeft, maar waar veilingmeester 
Marcel Beelen een korte uitleg 
geeft over de werking van een 
veiling waarna de kinderen op 
speciaal geselecteerde kinderar-
tikelen kunnen bieden tot hoog-
uit 15 euro, onder begeleiding 
van een ouder of verzorger. 
Om 20.15 begint dan de 135ste 
kerkbollenveiling waarbij de gro-
te mensen eerst hun mobieltjes 
mogen uitschakelen.  Lekker 
ontspannen wachten tot er iets 
van hun gading omhoog gesto-
ken wordt en als je wilt bieden, 
even je eigen kaartnummer om-
hoog steken. Zwaaien naar be-
kenden mag de hele avond, daar 
kijkt de veilingmeester niet naar. 
Het veilingteam zorgt voor de 
hapjes en de drankjes, die ho-
ren bij de gezelligheid die de he-
le avond kenmerkt. Niet alleen 

maar bollen van de gewichtige 
heren, ze zijn er nog wel, die bol-
len dus, maar de veilingstukken 
zijn veel interessanter. Pondjes 
paling, Beerenburger, taart van 
Buijs, konijnenbouten, een Tom-
my Hilfi ger paraplu, een viergan-
genmenu voor vier personen in 
Serre Landgoed Groenendaal 
en vrijkaartjes voor de Keuken-
hof. Er zijn veel winkeliers, on-
dernemers en zelfs vrijwilligers 
die prijzen ter beschikking heb-
ben gesteld, die maken deze al-
tijd gezellige kerkbollenveiling 
tot een ware feestavond zonder 
zorg. Is dat het geheim van dit 
langdurige succes of de passie 
van de veilingmeesters? Kom het 
vrijdagavond 18 november vanaf 
20.15 uur zelf beleven in de Lui-
fel naast de Bavo Kerk aan de 
Herenweg 96. 
Ton van den Brink

Cindy Lammerse
verkoopt 110 loten

Heemstede - In september start 
GSV Heemstede traditiegetrouw 
met de grote clubactie. Sinds vo-
rig jaar gaat de jeugd niet meer 
met lijsten en geld over straat. Zij 
krijgen een keurig boekje waar 
de gegevens in worden opge-
schreven. De kopers krijgen hun 
lotnummer bij de afschrijving 
toebedeeld. Het grote voordeel 
van deze methode is dat de kin-
deren maar één keer langs hoe-
ven te gaan. 

Cindy Lammerse, lid van de wed-
strijdgroep van GSV Heemste-
de deed dat ook. Zij deed dat zo 
fanatiek dat zij direct 5 boekjes 
wilde hebben. In een korte tijd 
wist zij 110 loten aan de man/
vrouw te brengen, geweldig! Zij 
was overigens niet de enige. Al-
le verkoopsters wisten bij elkaar 
meer dan duizend loten te ver-
kopen, waarvan de inkomsten 
gebruikt zullen worden voor de 
aanschaf van nieuwe materialen.
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Gemeente reikt College 
Hageveld de hand
Heemstede - Rector Wille 
Straathof van het College Hage-
veld kwam vorige week de com-
missie samenleving op een in-
spirerende wijze uitleggen, hoe 
de gemeente Heemstede de 
school uit de financiële moeilijk-
heden kan houden.  

Wat is het geval
College Hageveld teert jaar-
lijks in op het vermogen door-
dat zij hoge lasten hebben om 
het gebouw in stand te houden 
en er een eigen bijdrage is ge-
daan tijdens de verbouwing die 
nog steeds zwaar drukt op de 
begroting. De gemeente betaalt 
jaarlijks een aanzienlijk bedrag 
(690.000 euro) voor de huisves-
ting maar dat blijkt onvoldoende.
Hageveld wordt net als alle an-
dere scholen gekort door de 
Rijksoverheid, maar de salaris-
sen van de medewerkers en do-
centen stijgen wel ieder jaar. 
Straathof rekende voor dat 1 
procent bezuiniging de school 
jaarlijks 70.000 euro kost. Daar-
naast zijn er niet veel scholen die 
in een monument zijn gehuisvest 
en dat schept extra financiële 
verplichtingen. Mevrouw Straaf-
hof verwacht dat de bezuinigin-
gen nog wel een paar jaar zullen 
aanhouden, maar dat de kosten 
blijven stijgen. 

Minder docenten dus 
ook minder onderwijs
De ouderbijdrage van rond de 
140 euro per jaar is slechts een 
druppel op de bekende gloeien-
de plaat. Men heeft eerder al af-
scheid genomen van een achttal 
docenten, maar dat gaat wel ten 
koste van het onderwijs. Samen 

met de gemeente is er gezocht 
naar een oplossing om de rente 
en aflossingslasten te doen ver-
minderen.
Voor de aankoop en de reno-
vatie heeft Hageveld indertijd 
een lening van 6,3 miljoen eu-
ro afgesloten. Aan afschrijving 
moet jaarlijks 125.000 euro wor-
den opgenomen in de boeken. 
Van deze afschrijving wil Hage-
veld nu af. Dit blijkt mogelijk als 
de waarde van de investering in 
onder andere het trappenhuis, 
de vloeren en de kapel in stand 
blijft. Deze waarde kan in stand 
blijven als de gemeente, zij heeft 
het economisch claimrecht, het 
bedrag aan eigen investeringen 
verrekent en hiervoor een ver-
goeding aan het schoolbestuur 
beschikbaar stelt. 

Boekhoudkundige truc
Het voorstel van de rector: de ge-
meente wordt eigenaar van Ha-
geveld zodra de onderwijsfunc-
tie wordt gestaakt. De huidige 
waarde wordt geschat op 23 mil-
joen euro. In het geval de school 
wordt opgeheven hebben zij het 
recht hun investering ad 6,3 mil-
joen op de gemeente te verha-
len. Dit kan echter weer niet eer-
der dan nadat de gemeente het 
pand heeft verkocht.
Door een boekhoudkundige truc 
blijkt het dus mogelijk dat de 
gemeente geen risico loopt 
en Hageveld aan lagere lasten 
wordt geholpen. 
De commissieleden vonden het 
wel een slim plan en besloten 
het in de raad als hamerstuk af 
te doen. Rector Straathof verliet 
met een brede glimlacht de zaal.
Eric van Westerloo

De Koning is klaar
Heemstede – De verbouwing 
van Supermarkt de Koning aan 
de Glip is na enkele weken afge-
rond. Tijdens de renovatie is de 
buurtsuper nooit echt dicht ge-
weest. Toch wordt de ‘herope-
ning’ op donderdag 17 november 
feestelijk gevierd. Eigenaar Ad 
de Koning en inpandige slager 
Sjaak van der Werff zijn tevre-
den met het resultaat, de ene net 
wat meer dan de andere. Maar 
zo gaat dat met de heren onder-
nemers. Helemaal eens over al-
les zijn ze het nooit. “Maar we 
kunnen aan het eind van de dag 
altijd door één deur”, zegt de sla-
ger. “Al sinds 1992”, lacht De Ko-
ning. Het wordt de komende tijd 
vooral feest voor de klanten met 
veel aanbiedingen en een spaar-
actie voor prachtige wijnglazen.
Ambachtelijke slager Sjaak van 
der Werff is al in feeststemming. 
Onlangs sleepte hij een berg 
oorkondes binnen tijdens de na-
tionale vakwedstrijden van de 
VAS (Verenigde Amsterdamse 
Slagersorganisatie). Maar liefst 

zestien keer werden zijn produc-
ten beloond met goud, waaron-
der de helft met goudster. “Dan 
hebben we het over de produc-
ten die allemaal uit eigen slage-
rij komen, die hier dagelijks in de 
winkel liggen”, legt hij uit. Een 
deskundige jury boog zich tij-
dens de wedstrijd over vele hon-
derden vlees- en aanverwante 
producten, die volkomen ano-
niem worden beoordeeld. Ook 
medewerker Barry viel in de prij-
zen bij de jonge generatie sla-
gersvakmensen. “Met zeven sla-
gers, vrijwel allemaal in het top-
segment, is Heemstede natuur-
lijk enorm verwend”, stelt van 
der Werff vast. “Het verhaal dat 
tweeëntachtig procent van de 
consumenten in Nederland hun 
vlees haalt bij de supermarkt, 
gaat in onze gemeente abso-
luut niet op.” De vakman (al bij-
na 50 jaar slager) benadrukt dat 
zijn vleesproducten afkomstig 
zijn van koeien, kalveren en var-
kens die diervriendelijk en mi-
lieubewust zijn grootgebracht. 

“De koeien lopen tijdens hun 
leven vrij in het natuurgebied 
van de Peel. Als het in de win-
ter koud is, staan ze verwarmd 
en los in de stal. De kalveren zijn 
moerlopers, dat wil zeggen dat 
ze lang bij de moeder blijven lo-
pen, de moedermelk drinken en 
gras eten. Door deze voeding is 
het vlees mooi rozerood. Ook de 
varkens worden zonder stress 
en met zo weinig mogelijk medi-
catie grootgebracht. Buiten een 
diervriendelijk leven, levert het 

Eigenaar Ad de Koning en inpandige slager Sjaak van der Werff.

mooi stevig vlees op dat sappi-
ger en smaakvoller is.” 

Samen door een deur
De samenwerking van de am-
bachtelijke slagerij met de su-
permarkt onder één dak is uniek 
in Heemstede. “We verschillen 
regelmatig van mening, maar 
daar kunnen we prima mee om-
gaan. De essentie dat het goed 
gaat is, dat we overtuigd zijn 
dat we elkaar ondersteunen. We 
hebben voordeel van elkaar, hij 

natuurlijk wat meer van mij dan 
andersom”, plaagt Van der Werff, 
knikkend naar zijn buurman.
Een van de meningsverschillen 
ging over de nieuwe openings-
tijden. “We gaan met de vraag 
van de klant mee, dus zijn de 
openingstijden verruimd. De su-
permarkt is vanaf 17 november 
van maandag tot en met zater-
dag geopend van 08.00 tot 20.00 
uur”, zegt De Koning. “We gaan 
het assortiment van voorverpakt 
vlees van de slagerij uitbreiden, 
want die behoudt zijn eigen ope-
ningstijden. Andere veranderin-
gen in onze supermarkt zijn het 
vergrote aanbod van buitenland-
se kaassoorten, van verse groen-
te en van het brood. Verder krij-
gen we glutenvrije artikelen, bui-
tenlandse biersoorten en een 
verdubbeling van het wijnaan-
bod.”
Met de plaatsing van een ener-
giezuinige koelingswand is de 
verbouwing nu compleet en po-
seren de beide heren met gepas-
te trots voor hun nieuwe entree. 
Samen uiteraard, want ze blijven 
elkaar in de gaten houden. Voor-
lopig nog wel een tijdje.
Mirjam Goossens

Heropening Pauwehof
Heemstede - Een klimopplant 
in de hoek van de grote zaal in 
de Pauwehof hoort daar niet 
te groeien, dat duidt op ver-
val. Kees Wierda van het bouw-
team van de Protestante Kerken 
Heemstede ontdekte het plant-
je in het sociaal cultureel cen-
trum aan de Achterweg 19. Dat 
was voor hem de aanleiding om 
dat te melden bij het College van 
Kerkmeesters van de Protestan-
te Gemeente Heemstede. 
Voorzitter van het College Arend 
Reinink sprak zaterdagmiddag 
bij de officiële heropening van 
de Pauwehof over het teken aan 
de wand dat koning Balthazar 
zag en te vinden is in het Oude 
Testament, Daniel 5. Koning Bal-
thazar lag met duizend ambte-
naren aan rijk gevulde tafels en 
had flink gedronken. Een hand 
schreef een tekst op de muur, 
de koning begreep de woorden 
niet. Ook zijn duizend ambtena-
ren konden dit niet lezen. Daniel, 
een Joodse hoogstaande jon-
geling die met zijn volk wegge-
voerd was naar het Perzië van 
Balthazar, kon de tekst wel le-
zen. “Gewogen en te licht bevon-
den”. Een eufemisme voor nade-

rend onheil. Nog dezelfde nacht 
overleed de koning. 
Het College van Kerkmeesters 
begreep het teken aan de wand, 
zag na zorgvuldig onderzoek 
naar de toestand van het exteri-
eur, interieur van het gebouw en 
het dak, dat renovatie echt nodig 
was. Daar was een half miljoen 
euro mee gemoeid. Kees Wierda 
gaf een overzicht van alle werk-
zaamheden en gaf toe dat hij dat 
klimopplantje had ontdekt. 
Overigens heeft het klimopplant-
je nog een betekenis: eeuwig le-
ven. Vijfendertig jaar met deze 
nieuwbouw is al mooi! De vele 
genodigden begrepen dat Arend 
Reinink best dominee had kun-
nen zijn. Het team van bouwers 
en architecten,  Michael Draijer, 
aannemer, Edwin Teunissen, au-
dio/video, Taetske van Dijk archi-
tect KPG en Piet Koster  archi-
tect KPG schonken de vernieuw-
de Pauwehof een flatscreen, die 
een mooi plaatsje kreeg aan de 
muur in een van de kleinere za-
len. De flatscreen werd door de 
heren Pieter Burghoorn en Kees 
Wierda graag in ontvangst geno-
men. 
Ton van den Brink

Poging 
woninginbraak
Heemstede - Een politieman 
was vrijdagavond rond negen 
uur getuige van een opvallend 
geluid bij een woning aan de 
Valkenburgerlaan. Toen de agent 
poolshoogte nam zag hij nog net 
twee mannen weglopen. Bij de 
woning was braakschade te zien, 
maar de mannen waren niet in 
de woning geweest. Er werd een 
zoektocht opgezet en aan de 
Voorweg werd het tweetal aan-
getroffen. Het gaat om mannen 
van 25 jaar uit Nieuw-Vennep en 
Hoofddorp. Zij hadden diverse 
inbrekerswerktuigen bij zich. Het 
tweetal is overgebracht naar een 
politiebureau voor verhoor. De 
politie doet onderzoek.

Fietsster 
gewond

Bennebroek - Maandagmid-
dag rond kwart over drie kwam 
bij de politie een melding binnen 
dat er een aanrijding had plaats-
gevonden tussen een fietsster 
en een automobilist op de Rijks-
straatweg. Ter hoogte van het 
Akonietenplein stak een 22-jari-
ge fietsster uit Hillegom de weg 
over. Een auto, bestuurd door 
een 60-jarige plaatsgenoot, kon 
de fietsster niet meer ontwijken. 
De fietsster is met onder meer 
een pijnlijke schouder overge-
bracht naar een ziekenhuis. Hoe 
de aanrijding heeft kunnen ont-
staan wordt nog onderzocht.
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
KERSTDINER/MAALTIJDEN
KERSTDINER Nova Grand Café Restaurant, 
Zijlweg 233, Haarlem
Donderdag 15 december, 18.00 uur
• OPEN EETTAFELS, aanvang 12.30 uur: 
- elke maandag, woensdag en vrijdag: Trefpunt 
Bennebroek
- elke eerste donderdag van de maand: Ont-
moetingsruimte Vogelenzang

BOODSCHAPPENSERVICE MET DE BUS VAN 
WELZIJN BLOEMENDAAL
Op donderdag kunt u gebruikmaken van ver-
voer naar Albert Heijn  Bennebroek.

CURSUSSEN/WORKSHOPS
• Mobiel bellen
Vanaf woensdag 23 november, 15.00 - 17.00 
uur, 3 lessen
Locatie Zuid
• Kerstkaarten maken
Donderdag 8 december, 9.30 - 11.30 uur
Locatie Zuid
• Aanvraag OV-chipkaart
Woensdag 14 december, 15.00 - 17.00 uur
Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat Haar-
lem
• Voor wie van bloemen houdt (winterboeket)
Donderdag 15 december, 14.00 - 16.00 uur
Annemieke’s Pluktuin, Haarlemmerstraat, Hille-
gom

KERSTSHOW
Kerstshow met High Tea bij Global Garden in 
Zwaanshoek
Donderdag 24 november, u wordt thuis opge-
haald rond 13.00 uur, terug 16.30 uur

FILMS 
• Maandag 12 december, 14.00 uur Letters to 
Juliet

- Ontmoetingsruimte, Vogelenzang
• Woensdag 28 december, 14.00 uur, De reu-
zenperzik, voor kinderen met (groot)ouders, 
Fransiscusschool Bennebroek
• Dinsdag 3 januari 14.00 uur  Lepel voor kin-
deren met (groot)ouders, CJG Dennenweg  
Bloemendaal
 
VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
• Bus Welzijn Bloemendaal
Wij halen u thuis op en brengen u naar een 
adres in de gemeente en naaste omgeving.
• Vervoer op maat 
Vrijwilligers brengen u met hun eigen auto 
naar uw afspraak (zoals arts) en kunnen u ook 
begeleiden. 

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 30 november en 28 de-
cember, om 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 5 december, om 10.00 uur ’t Panne-
land
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland

Openingstijden Feestdagen 27  t/m 30 de-
cember
Welzijn Bloemendaal Zuid en WMO loket dage-
lijks van 9.00 tot 12.00 uur
Het WMO loket in Vogelenzang is op 28 decem-
ber gesloten.

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS! 

Nieuw: een eigen gezellige jongerenruimte 
‘The Spot’ in Bennebroek in ’t Trefpunt aan het
Akonietenplein. 
Kom kijken op dinsdag 6 december tussen 18.30 

– 19.00 uur. Graag aanmelden bij nicole@wel-
zijnbloemendaal.nl o.v.v. Trefpunt.

Elke dinsdag, 19.30 – 21.30 uur: inloopavond 
The Spot Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis
entree

Op dinsdagen en donderdagen tussen 12.00 – 
14.30 uur Basisscholentoer
Op www.jongerenbloemendaal.hyves.nl kun 
je in de blog lezen wanneer de bus op wel-
ke school komt.

Elke vrijdag, 19.30 – 22.30 uur: inloopavond 
The Spot Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis 
entree

Vrijdag 25 november, 17.30 – 20.00 uur Sushi 
Workshop, jongerenruimte Bennebroek
Leeftijd: 11 – 15 jaar, kosten: €7,50 
Aanmelden bij nicole@welzijnbloemendaal.nl.

MEER INFORMATIE
 WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

WOH blij met tuinstoelen 
van Bavo Stichting
Heemstede - De nieuwe tuin-
stoelen voor Welzijn Ouderen 
Heemstede kwamen precies met 
het mooie weer in het vroege 
voorjaar. Dit was voor de Stich-
ting WOH een uitgave waar-
in geen enkele instantie voor-
ziet. Nu heeft de Bavo Stichting 
Heemstede als doelstelling: ‘Ver-
betering van de kwaliteit van het 
bestaan bij het ouder worden. 
Het door middel van fi nancië-
le bijdragen bevorderen van in-
novaties en experimenten op het 
gebied van woon- en zorgvoor-
zieningen voor ouderen en we-
tenschappelijk onderzoek op het 
gebied van gerontologie’. Ted 
Herkes, directeur van WOH, ken-
de de stichting al jaren en had 
ze al eens eerder benaderd  bij 
de renovatie van de Lieven de 
Keylaan 24 in 2003. De aanvraag 
van veertig stoelen voor de grote 
zaal werd toen gehonoreerd. El-
ke dag vol in gebruik. 
Om even bij stoelen te blijven, 
de oude plastic tuinstoeltjes wa-
ren sterk verkleurd, slap en on-
handig in het gebruik. De nieu-

we stoelen hebben armleunin-
gen, voor ouderen gemakke-
lijk bij het opstaan, zijn toch sta-
pelbaar en hebben een mooie 
mokkakleur. Met stevige inklap-
bare tafels in een lichte hout-
kleur maakt het een chique ge-
heel. De koffi e smaakte het he-
le voorjaar heerlijk buiten op het 
terras van WOH, alleen de zomer 
liet het afweten met al die nat-
tigheid. Stevig ingepakt in bouw-
plastic wachten tafels en stoe-
len nu weer op een mooi voor-
jaar en ook graag een wat dro-
gere zomer. 
Gelijk met de aanvraag voor de-
ze stoelen en tafels had Ted de 
moed gehad om een nieuwe TV 
te vragen. In de grote zaal hangt 
nu een grootbeeld fl at screen die 
nu al veel gebruikt wordt door 
ouderen, die er hun dvd’s met 
foto’s en video’s van kleinkinde-
ren afspelen voor een groter pu-
bliek dan alleen thuis. Een aantal 
heren heeft al plannen om ge-
zamenlijk de Olympische Spelen 
met elkaar te kijken. Dames mo-
gen ook aansluiten! 

Tijdens de verbouwing van de 
Pauwehof hield de coördina-
trice van de Pauwehof, Anky 
Weitkamp, enige tijd kantoor bij 
WOH, haar werkgever, zij leer-
de er de weg naar de Stichting 
Bavo Heemstede kennen. Een 
aanvraag voor speciale dag-
licht lampen voor de cursussen
creatieve vakken met een kast 
om de schilderspullen in op te 
bergen, werd gehonoreerd. Een 
grote verrijdbare spiegel voor de 

bewegingsactiviteiten blijkt ook 
handig te zijn bij de cursus kle-
ding maken. Het nabestaanden-
dossier dat de Stichting Wel-
zijn Ouderen onlangs uitgaf en 
waar veel naar gevraagd wordt, 
is eveneens zo’n waardevolle bij-
drage. De Stichting Bavo Heem-
stede, door de jaren heen een 
stille gever, die de verbetering  
van de kwaliteit van het bestaan 
van ouderen waarmaakt. 
Ton van den Brink

Dansend de 
wereld rond

Bennebroek - Dansend de
wereld rond met je school? Op 
de Willinkschool in Bennebroek 
hebben de kinderen vorige week 
donderdag in een spetterende 
uitvoering laten zien dat dit mo-
gelijk is. De hele dag is er ge-
oefend, in iedere groep stond 
één land centraal. Rond twee 
uur was het zover: de kinderen
presenteerden vol vuur met zelf-
gemaakte hoofddeksels hun 
dansen aan elkaar en aan hun 
ouders.



Heemstede - Momenteel wordt 
er hard gewerkt aan de Jan van 
Goyenstraat 13. Daar zal DA 
Drogisterij & Parfumerie van der 
Schuit op donderdag 24 novem-
ber de deuren openen. De eige-
naar, Barry van der Schuit, woont 
samen met zijn vrouw en kinde-
ren al enige jaren in Heemste-
de. Het idee, maar ook de droom 
om een drogisterij te beginnen 
is nu werkelijkheid geworden. 
Barry, gediplomeerd drogist, 
werkte voorheen in de gezond-
heidszorg en heeft daar ruim 15 
jaar ervaring opgedaan.  Hier-
door voorziet hij u van deskun-
dig advies. Bij een goed advies 
behoren natuurlijk ook de juiste 
en kwalitatief goede producten. 
Maar ook op het gebied van ge-
zichts-, lichaams- en haarver-
zorging, make-up en dergelijke 
vindt u een mooi compleet as-
sortiment waarbij een deskundig 
advies gegeven wordt. 
Binnen het assortiment zijn een 
aantal kwalitatief hoogstaande 
merken opgenomen zoals; Louis 

Widmer (dermatologische  huid-
verzorging), Janzen (home, bath 
and body), O.P.I. nagellak en na-
gelverzorging, Orthica en AOV-
voedingssupplementen. 
Gezien de opening vlak voor de 
decembermaand is er met zorg 
gedacht aan cadeauartikelen. U 
vindt hier een mooie diversiteit 
aan originele cadeauartikelen in 
elke prijsklasse. Het is de moeite 
waard om even binnen te kijken. 
Naast een mooi en compleet as-
sortiment is er een mooie collec-
tie bijoux aanwezig. Kortom, voor 
een ieder wat wils in elke prijs-
klasse. Mocht u iets missen in 
het assortiment, vraag het ge-
rust. 
DA Drogisterij en Parfumerie van 
der Schuit opent op donderdag 
24 november haar deuren en dit 
wordt gevierd met leuke acties 
en dat houdt niet op na een paar 
dagen. Naast de aanbiedingen 
van DA zal er de komende we-
ken nog extra uitgepakt worden.
Barry en zijn team zien u graag 
vanaf de 24e, er staat koffie met 

wat lekkers voor u klaar op de 
Jan van Goyenstraat 13.
DA Drogisterij en Parfumerie 
van der Schuit is hét adres voor 
goed advies, kwaliteit, uitsteken-
de service en altijd scherp ge-
prijsd!
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Lesje duurzaamheid

Voorleesles van wethouder Botter 
Heemstede - “Wist je dit al: 
lucht, water en bodem in Neder-
land zijn de vieste van heel Eu-
ropa! Poe zeg! Dit probleem is te 
groot om zomaar op te lossen, 
maar we kunnen wel proberen 
een steentje bij te dragen aan 
een beter milieu.” Vrijdag was 
de Dag van de Duurzaamheid 
en wethouder Jur Botter was te 
gast in de groepen 3 tot en met 
6 van de Valkenburgschool. Hij 
las een stukje voor uit het boek 
van   prinses Laurentien van 
Oranje en Sieb: ‘Mr. Finney en de 
andere kant van het water’. 
Daarin gaat het koraal dood en 
de schildpad weet hoe. Als de 
waterspiegel stijgt, dan veran-
dert het water, het wordt donker-
der, kouder en wordt vies. Koraal 
gaat dood, vissen gaan dood. 
De kinderen kennen het verhaal. 
Ze denken in een eerste op-
welling gelijk aan Thailand. Aan 

olie in zee bij Nieuw- Zeeland. 
Jur Botter is niet alleen de wet-
houder van onderwijs, hij heeft 
ook duurzaamheid in zijn porte-
feuille, hij vraagt de kinderen ge-
lijk wat wij kunnen bijdragen aan 
een beter milieu. Water is nog 
goedkoop, maar het schoon-
maken van water kost heel veel 
energie. Heb je echt zoveel wa-
ter nodig bij het tandenpoetsen? 
Wie heeft er een groene kliko 
thuis? Er gaan veel handen om-
hoog, maar het plastic inzamelen 
is nog veel te laag.
 
Het wordt een les over het milieu. 
Over de  vuilverbranding in Rij-
senhout van de Meerlanden, die 
het huisvuil ophaalt. Maar daar 
moet je geen oude tv in doen, 
of je oude game-boy. Die kun-
nen ze recyclen. Ook dat woord 
kennen de leerlingen, ze weten 
wat het betekent. Als de grond-

stoffen op zijn, gaan we over op 
elektriciteit, wordt dat moeilij-
ker dan halen we dat uit onweer. 
Leuk idee vindt de wethouder, 
maar dan moet je wel eerst gaan 
uitvinden hoe dat moet.  

Met lego hebben de kinderen 
zelf in de week van de duur-
zaamheid al apparaten gebouwd 
om schone energie op te wek-
ken. Een windmolen van Lego 
staat op het podium. Technie-
klessen in deze week werden 
verzorgd door gastdocenten. Ze 
leerden hoe je uit zonlicht, wa-
terkracht en windkracht, energie 
kunt halen. De lessen werden 
bekostigd uit schoolgelden en 
een subsidie van de gemeente 
voor milieueducatie.  Maar als je 
de kinderen zo hoort, dan weten 
ze al waar Abraham zijn energie 
vandaan haalt.
Ton van den Brink   

DA Drogisterij & Parfumerie in de Jan van Goyenstraat

Van der Schuit open op 24 november

Kerstdiner voor 
thuiswonende ouderen

Regio - Het Nationaal Oude-
renfonds biedt in 2011 voor de 
negende keer in samenwer-
king met Van der Valk Hotels in 
heel het land kerstdiners aan 
voor ouderen. Het kerstdiner 
in Haarlem wordt gehouden in 
Hotel Haarlem Zuid op dinsdag 
20 december van circa 17.30 tot 
21.00 uur. 
Het Nationaal Ouderenfonds 
organiseert deze jaarlijkse di-
ners om de eenzaamheid on-
der ouderen tegen te gaan. 
Ruim 420.000 ouderen vieren 
de feestdagen niet, de helft 
van hen krijgt tijdens deze da-
gen helemaal geen bezoek, 
zij voelen zich in deze tijd ex-
tra eenzaam. Via organisa-
ties zoals de Thuiszorg, Stich-
ting Welzijn Ouderen, kerken, 
het Rode Kruis en de Zonne-
bloem worden ouderen bereikt 
die in aanmerking komen voor 
de kerstdiners. Mensen die 
een eenzame ouderen kennen, 
kunnen deze persoon opgeven 
bij het Haarlemse Rode Kruis. 
De organisatie van de kerstdi-
ner in Haarlem wordt mogelijk 

gemaakt door de inzet van het 
Haarlemse Rode Kruis en haar 
vrijwilligers. Van der Valk spon-
sort een groot deel van de kos-
ten en leden van serviceclub 
Lions verzorgen zo veel moge-
lijk het vervoer van de ouderen. 
Thuiswonende ouderen in de 
leeftijd vanaf 70 jaar, die de 
kerstdagen veelal alleen door-
brengen, kunnen zich telefo-
nisch aanmelden bij het Ro-
de Kruis Haarlem en Omstre-
ken, bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur. Na aanmelding 
stuurt men u een inschrijffor-
mulier toe. 
Het Haarlemse Rode Kruis kan 
maximaal 70 personen uitnodi-
gen. Afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen zal zeer waar-
schijnlijk een selectie moeten 
worden gemaakt. Definitieve 
uitnodigingen worden begin 
december verstuurd. Aanmel-
den: telefonisch 023-5411612, 
schriftelijk: Rode Kruis Haar-
lem en Omstreken, Vergierde-
weg 52, 2025 TK Haarlem, of: 
info@rodekruishaarlem.nl.

Boekenbeurs in Vervoermuseum
Regio - Van vrijdag 18 novem-
ber tot en met zondag 20 novem-
ber wordt in de hallen van het 
NZH Vervoermuseum de gro-
te jaarlijkse Lions Boeken- en 
Muziekbeurs gehouden. Op de 
beurs zijn tienduizenden goede 
tweedehands boeken, platen en 
CD’s te koop voor zeer schappe-
lijke prijzen. De boeken zijn ge-
sorteerd. Vooral in de categorie-
en Nederlandse en vertaalde li-
teratuur, thrillers, kinderboeken 
en kookboeken zijn volop mooie 
exemplaren aanwezig. Verder 
biedt men een rijke verzame-
ling Engelstalige boeken aan en 
ongeveer tienduizend grammo-
foonplaten. Tussen het neuzen in 
de boeken en platen door kunt u 
ook de in het museum opgestel-

de oude stadsbussen bewonde-
ren. Uiteraard zijn er koffie, thee 
en andere consumpties verkrijg-
baar. De opbrengst van de boe-
kenbeurs gaat geheel naar het 
goede doel. Dat is dit jaar de 
Stichting Spaarnezicht in Haar-
lem, die tijdelijke opvang biedt 
aan dak- en thuisloze jongeren. 
Daarnaast krijgt het Vervoermu-
seum een bijdrage om de collec-
tie op peil te houden.
De Lions Boeken- en Muziek-
beurs wordt georganiseerd door 
zeven Lionsclubs in Kennemer-
land en is op vrijdag geopend 
van 19.00 tot 21.00 uur, op za-
terdag van 10.00 tot 17.00 en op 
zondag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het adres is Leidsevaart 396 in 
Haarlem.

Ziekenhuis-
dienst

Regio - Zondag 20 november 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een 
oecumenisch karakter. Ieder-
een is welkom, zowel patiën-
ten alsook bezoek.
Voorganger is pastor dhr. F. 
Bossink. De zang wordt on-
dersteund door het koor Can-
tate Domino uit Haarlem. 
(communieviering)

Najaarsconcert
Puisque tout Passe

Regio - Ingetogen muziek van 
Rachmaninov, uitbundige mu-
ziek van Barber en de harmoni-
euze muziek van Louis Andries-
sen. Dat is wat het Haarlemse 
vocaal ensemble Puisque tout 
Passe op woensdagavond 23 no-
vember uitvoert in haar najaars-
concert in verpleeghuis Over-
spaarne aan de Lansiersstraat 
25 (Ripperdaterrein) in Haarlem. 
Het concert begint om 19.30 uur 
en duurt een uur. Toegang gratis.
Het vocaal ensemble Puisque 
tout Passe onderscheidt zich 
van andere amateurkoren door-

dat het steeds kiest voor niet al-
ledaagse klassieke muziekstuk-
ken uit de 19de, 20ste en 21ste 
eeuw. Dat leidt steeds tot bij-
zondere - vier- of achtstemmi-
ge - klankcombinaties en har-
monieën. Elk jaar zoekt het koor 
een ander project of thema. Op 
dit moment wordt voor volgend 
jaar de mini opera ‘Der Jasager’ 
van Kurt Weil voorbereid. Daar-
voor kan het koor nog twee bas-
sen en een tenor gebruiken. Zijn 
er belangstellende mannen? Kijk 
op www.puisquetoutpasse.nl en 
meld je aan.
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En we zingen en we springen
SiSaSinterklaasconcert in 

Sporthal Groenendaal
Heemstede - Het SiSaSinter-
klaasconcert in de sporthal van 
Sportplaza Groenendaal is dit 
jaar een echt Sinterklaasfeest  
voor de kinderen in Heemstede. 
Samen met het bedrijfsleven or-
ganiseert het zwembad op zon-
dagmiddag 27 november dit kin-
derfeest, waarbij de ouders ook 
welkom zijn. Het wordt een swin-
gende show met bekende en 
nieuwe Sinterklaasliedjes in een 
2011-jasje. Alle kinderen kunnen 
lekker meezingen en -dansen. 
De Pieten gaan met de kinderen 
op zoek naar het mooiste lied 
om te zingen voor Sinterklaas. 
Elk lied krijgt zijn applaus en een 
applausmeter geeft na elk lied 
aan hoe hard het applaus van de 
kinderen was. De Pieten zorgen 
daarna voor een wervelde show 
om het publiek voor te bereiden 
op de komst van de goedheilig-
man. Zodra Sinterklaas binnen-
komt zingen alle kinderen dat 
winnende lied uit volle borst, 
dan is het feest compleet. Sin-
terklaas deelt natuurlijk cadeau-
tjes uit.  Ben je in het bezit van 
een Jip-pas of sta je ingeschre-
ven voor de zwemles, dan kost 
een toegangskaartje 2,50. Overi-
ge kaartjes, ook voor de ouders, 
kosten 7,50. Na afloop is er een 
onderonsje met Sinterklaas. De 

zaal gaat op zondagmiddag 27 
november om 14.00 uur open, 
om 15.00 uur begint het concert. 
Om16.00 uur is het feest afgelo-
pen en begint de ‘meet en greet’. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
receptie van Sportplaza Groe-
nendaal aan de Sportparklaan 
16 en voor meer informatie kunt 
u terecht op 023-5292072.

Sinterklaasmenu
Christa van het restaurant Aqua-
rant serveert op 27 november 
van 13.30 tot 14.30 uur, voor-
dat het SiSaSinterklaasfeest be-
gint een speciaal Sinterklaas-
menu met een patatje met saus, 
kroket, frikandel of kaassoufflé 
en een slush voor maar 5 euro. 
Je moet wel reserveren. Na het 
feest, vanaf 16.30 uur, kun je ook 
terecht voor dit speciale menu. 
Wel even laten weten aan Chris-
ta of je komt en met hoeveel. Het 
Sinterklaas sfeertje is er nu al. Er 
hangen bij de receptie wel der-
tig kleurplaten van Sinterklaas 
en foto’s van kinderen die hun 
zwemdiploma gehaald hebben. 
Op vrijdagavond 2 december is 
er in het golfslagbad een Pie-
tendisco van 18.00 tot 21.30 uur 
met alle bekende hits en natuur-
lijk Pieten.
Ton van den Brink

Zweminstructeur Jan Hopman en directeur Marcel de Roo hebben er 
zin in!

Hageveld gaat strijd 
aan op NK Debatteren
Heemstede - Op vrijdag 18 no-
vember gaat een debatteam van 
het Atheneum College Hage-
veld naar de voorronde van het 
NK Debatteren voor Scholieren 
2011 in Maarssen. Hier strijdt het 
team voor een van de felbegeer-
de plekken in de finale op 10 de-
cember op de Universiteit Lei-
den. Tijdens deze voorronde de-
batteren de leerlingen over ac-
tuele controversiële onderwer-
pen. In totaal doen ruim hon-

derd middelbare scholen uit heel 
Nederland mee aan het NK De-
batteren voor Scholieren. De 
scholieren kunnen de stellingen 
vooraf voorbereiden, maar horen 
pas vlak voor het debat of zij voor 
of tegen moeten zijn. Het toer-
nooi wordt georganiseerd door 
het Nederlands Debat Instituut, 
ondersteund door SNS REAAL 
Fonds en is een van de grootste 
scholierencompetities van Ne-
derland.

Keurslager Kuijk wint vakprijzen
Heemstede - De slagersvak-
wedstrijden worden altijd graag 
bezocht vanwege het hoge ni-
veau, de prijsuitreikingen en hul-
digingen in de typische `Amster-
damse` sfeer. Een pracht van een 
‘vleesspektakel’, georganiseerd 
door de Verenigde Amsterdamse 
Slagersorganisatie. De 26e editie 
van de VAS-beurs was op 7 en 
8 november in de Amsterdam-
se Borchlandhal. Als keurslager 
ontmoet je collega`s uit het hele 
land, je ziet wat ze presteren en 
je ziet waar je staat met je inge-
zonden producten. 
Keurslager Kuijk mag graag 
meedoen aan die wedstrijden. 
“Je blijft bij de les en je leert er 
elke keer toch weer iets nieuws’’, 
aldus Wim Kuijk. Het maximum 
aantal punten dat een product 
kan scoren is 98, dat betekent 
goud. Kuijk haalde deze score 
met zijn ambachtelijke achter-
ham, rund pekelvlees en kalfs 

pekelvlees.  Menig slager in Ne-
derland zou hier al naast zijn 
schoenen lopen met deze uit-
komst maar Wim Kuijk blijft ge-
woon met zijn beide benen op 
de grond staan. Zelfs toen hij de 
resultaten zag van zijn kervel-
soep, Provençaalse runderrolla-
de, Casseler Rib en zijn ossen-
worst. Goud met ster. Dan kun je 
echt niet hoger, 101 punten! 
De oorkonden staan in de sla-
gerij aan de Jan van Goyenstraat 
24. Om deze bekroning te krij-
gen moet elk product voldoen 
aan een aantal strenge eisen en 
wordt het gekeurd op het aan-
zien, de kleur, consistentie, de 
samenstelling en natuurlijk de 
smaak en de geur. De jury be-
staat uit keurmeesters, deskun-
dige worstmakers en leerlingen 
van het Slagers Vakonderwijs. 

Kuijk 125 jaar 
Vaste klanten hebben al de spe-

ciale tas met nostalgische foto`s 
van de eerste generatie Kuijk 
gespaard die de vierde genera-
tie Kuijk heeft laten maken. Als 
voorproefje op het bijzondere 
jubileum van de ambachtelijke 
slagerij Kuijk, die half novem-
ber 125 jaar bestaat. Ooit begon-
nen vanuit de Vleeschhal op de 
Grote Markt in Haarlem en 
via enkele winkels in Haarlem 
langzamerhand  in de Jan van 
Goyenstaart in Heemstede neer-
gestreken. Waar Wim en Betty 
Kuijk met passie hun ambachte-
lijk vak uitoefenen. Zo nu en dan 
meedoen aan die leuke wedstrij-
den waarna ze elkaar kunnen 
aankijken en  zeggen dat ze een 
prachtig slagersleven hebben. 
Let maar op hoe ze straks hun 
125-jarig jubileum vieren, want 
een jubileum vieren ze met hun 
klanten. Binnenkort in de Heem-
steder!
Ton van den Brink

Uit de vergadering van B&W
Bibliotheek korter open
In het kader van de bezuinigin-
gen stelt het college de raad 
voor om de openingstijden van 
de bibliotheek met vijf uur in te 
korten van 39 uur per week naar 
34 uur. Dit heeft tot gevolg dat 
op dinsdag de bibliotheek pas 
om 12:00 uur open gaat in plaats 
van 10:00 uur en op de donder-
dagavond de bibliotheek sluit 
om 17:00 uur, dit was 20:00 uur.
Deze nieuwe openingstijden 
gaan in vanaf 1 januari 2012.

Oplaadpunten elektrische
auto’s
Op een drietal strategische pun-
ten in de gemeente is het bin-
nenkort mogelijk een elektrisch 
aangedreven auto op te laden. 
De accu’s kunnen worden op-
geladen aan de Raadhuisstraat  
voor het Raadhuis, het Jan Mien-
se Molenaerplein en op de Koe-
diefslaan nabij de kruising met 
de Binnenweg.
Met deze faciliteit wil het ge-
meentebestuur een bijdrage le-

veren aan een schoner milieu.
Helaas kon het voornemen van 
wethouder Botter, om de op-
laadpunten te openen op de dag 
van het milieu op 11 november, 
geen doorgang vinden omdat er 
nog geen stroomtoevoer aan-
wezig was. De aanleg wordt be-
taald door een stichting die in 
Nederland 10.000 van dergelij-
ke voorzieningen wil installeren. 
De overeenkomst, die als proef 
geldt, heeft een looptijd tot sep-
tember 2014.

Gasvulstation
Op de ventweg naast de Cruqui-
usweg ter hoogte van het huidi-
ge tankstation wordt een voor-
ziening aangelegd om auto’s die 
op aardgas rijden van brandstof 
te kunnen voorzien.
Ook hiermee wil de gemeen-
te een bijdrage leveren aan een 
beter milieu en kunnen de ge-
meentelijke voertuigen, die al op 
aardgas rijden, daar worden af-
gevuld evenals materieel van de 
Meerlanden. Omwonenden krij-

gen nog de mogelijkheid om hun 
zienswijze kenbaar te maken, 
omdat de aanleg niet past bin-
nen het bestemmingsplan. Er is 
daarom een ontheffingsproce-
dure in gang gezet.

Kapvergunning
De gemeente is voornemens in-
gaande 2012 de kapvergunning 
voor bomen af te schaffen.
Er zijn wel een paar voorwaar-
den gesteld. Na gedegen onder-
zoek heeft de gemeente een lijst 
met 232 monumentale en bij-
zondere bomen opgesteld. Deze 
bomen, veelal op particulier ter-
rein, mogen niet worden gekapt 
zonder toestemming (vergun-
ning). De eigenaren van de be-
treffende bomen zijn hiervan op 
de hoogte gesteld. Tevens zijn 
er elf beeldbepalende gebieden 
aangewezen, zoals onder ande-
re het Grotstuk, waar er zorgvul-
dig op wordt gelet dat het beeld-
profiel in stand blijft. In deze 
gebieden is ook een vergunning 
nodig.
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Standpunt Globaal:
Leo Lucassen over migratie
Regio - Op woensdag 23 no-
vember geeft Leo Lucassen 
(1959), hoogleraar sociale ge-
schiedenis aan de Universiteit 
van Leiden, een lezing in het 
Mondiaal Centrum Haarlem naar 
aanleiding van zijn boek ‘Win-
naars en Verliezers’.
Sinds de jaren negentig zijn mi-
gratie en integratie niet meer 
weg te denken uit het publieke 
debat. De politieke polarisatie 
tussen voor- en tegenstanders 
van immigratie en multicultura-
liteit is zelfs zo hoog opgelopen 
dat er vervaarlijke scheuren in 
de samenleving zichtbaar wor-
den. In dit debat lijken meningen 
belangrijker dan feiten en wor-
den historische parallellen te pas 
en te onpas ingezet om de toe-
komst te voorspellen. Nuchter-
heid en kennis worden node ge-
mist als we de balans willen op-
maken wat immigranten de Ne-
derlandse samenleving hebben 
gebracht.

Leo Lucassen schreef het boek 
samen met zijn broer Jan. In dit 
boek gaan zij systematisch na 
hoe de immigratie in verschillen-
de periodes moet worden ver-
klaard en wat de effecten ervan 
zijn op de korte en de lange ter-
mijn. Zij doen dit aan de hand 
van de begrippen winst en ver-
lies, zowel ‘berekend’ voor de 
migranten zelf als voor de ont-
vangende samenleving. Op die 
manier ontstaat een evenwich-
tiger oordeel over de betekenis 
van immigratie voor de Neder-
landse samenleving in heden en 
verleden.
Aanvang 20.00 uur. Toegang 3 
euro. Kaarten zijn telefonisch te 
bestellen op 023-5423540 of via 
info@mondiaalcentrumhaarlem.
nl of op de avond zelf aan de 
deur te koop. U vindt Mondiaal 
Centrum Haarlem aan de Lange 
Herenvest 122.
Zie ook: www.mondiaalcentrum-
haarlem.nl.

Hartekamp Groep blij 
met tweede plaats Jansje
Regio - De Hartekamp Groep 
is trots op de nominatie van 
‘De wereld van Jansje’ op de 
Grote Houtstraat in Haarlem tot 
drie van de beste zelfstandige 
winkels van Nederland in het 
kader van de jaarlijkse ING 
Retail Prijs.
Op 9 november werd tijdens de 
officiële uitreiking van de prijzen 

bekend gemaakt dat Jansje als 
tweede is geëindigd. Een mooie 
prestatie.
De cliënten van De Hartekamp 
Groep die bij Jansje werken in 
de winkel, lunchroom en exposi-
tieruimte hebben een belangrij-
ke bijdrage geleverd aan dit suc-
ces. Zij hebben de klanten vrien-
delijk en professioneel benaderd 

en goede service verleend, zo 
lieten ruim 400 klanten via hun 
review op de website van de ING 
Retail Prijs weten. Jansje kreeg 
een dikke 8 als waarderingscij-
fer. Het landelijke succes volgt 
op de verkiezing als beste win-
kel van Haarlem.
Meer informatie over Jansje is te 
vinden op www.jansje.org.

Vertegenwoordigers van Jansje bij het ING Retail Jaarprijs Gala.

Bridge
Bij bridgeclub Bel Air werden in de A lijn Jan Pieters en Piet v.d. 
Raad eerste met 60,07%. De net gepromoveerde Agnes Hulsebos-
ch en Tiny Uitendaal kwamen met 57,64% op de tweede plaats en 
Gerard v.d. Berk en Tinus Spreeuw legden beslag op plaats drie 
met 53,47% maar moesten deze plaats delen met Joke v.d. Lans 
en Helmie v.d. Berg. Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst kon-
den de goede lijn, opgebouwd in de B lijn, niet vasthouden in de A 
lijn. Met 41,32% werden zij laatste. Ook Joke v. Dam en Anita v.d. 
Meulen hadden een offday, want anders kan je de score van 44,79% 
niet verklaren.
In de B lijn ging de winst naar Ans Pieters en Madelon Meijer (als 
invalster). De score van 57,99% werd teruggedraaid naar 55%, maar 
de eerste plaats bleef nog wel in hun bezit, omdat Miep v.d. Raad 
en haar partner niet verder kwamen dan 54,86%. Hilda en Henk Uit-
tenbroek kwamen op de derde plaats uit met een score van 54,51% 
en gaan in een keer naar de top. Ria Lengers en Wieck v. Baars daar 
en tegen zakken helemaal naar onderen. Als laatste gedegradeerd 
uit de A lijn en nu met 44,79% op de laatste plaats in de B lijn. Ook 
Maria en Ton Bruseker maken een vrije val. Na hun degradatie staan 
zijn nu voorlaatste met 46,53%. 
In de C lijn ging de winst naar Anneke v. Vree en Irmi v. Dam met 
57,81%. De tweede plaats was weggelegd voor Lucie Doeswijk 
en Siem v. Haaster met een score van 55,21%. De partners van 
Wil v. Dijk en Leon Couvee waren afwezig, zodat zij samen gingen 
spelen. Even het systeem doornemen en dan maar zien waar het 
schip strand. Op de derde plaats legden ze aan met een score van 
54,69%. Een goed resultaat.  Op het laatste moment moest er een 
partner gevonden worden voor Truus Rekké. Carla Bot was bereid 
om in te vallen, ondanks het feit dat zij nog bij de Passageclub Brid-
gen met Plezier aan het leren is. Mogelijk door de spanning was de 
score slechts 41,67%, maar dat mocht de pret niet drukken. Truus 
was gered en Carla weer een ervaring rijker. 
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Jonge socialisten in 
Heemstede: stevige keuzes
Heemstede - Er waren maan-
dagavond zo’n twintig jonge 
en oude mensen naar de 1ste 
Aanleg gekomen om te spre-
ken over verjonging en vernieu-
wing van de progressieve poli-
tiek. Bart van Bruggen was uit-
genodigd door de PvdA. Bart is 
de voorzitter van de Jonge Soci-
alisten in Amsterdam. De jonge-
renbeweging van de PvdA hoor-
de tot de initiatiefnemers van de 
linkse vernieuwing. Centraal the-
ma daarbij is, dat niet de eco-
nomie en financiën de politiek 
moeten bepalen, maar omge-
keerd en dat dus een links alter-
natief hard nodig is.
De Jonge Socialisten zijn een 
gezellige vereniging van scholie-
ren, werkenden en studenten tot 
28 jaar. In de regio Amsterdam 
zijn bijna 300 leden, die om de 
week wel iets organiseren, van 
daklozenavonden tot politieke 
debatten. Uiteraard houden zij 
daarnaast contact via de socia-
le media.
Bart begint met de stelling, dat 
linkse vernieuwing vraagt om 
een nieuw verhaal. De PvdA 
moet mensen verbinden, die nu 
boos PVV of SP stemmen met 

de hoog opgeleide “bloemenkin-
deren” van D66 en GL. De PvdA 
bungelt daar nu tussen, maar 
zij zou met stevige keuzes een 
brug moeten slaan. Neem bij-
voorbeeld de Europa-discussie. 
Kies daar nog duidelijker voor 
meer sociaal-economische sa-
menwerking met sancties voor 
overtreders en laat Europa zich 
veel minder bezig houden met 
cultuur; cultuur is typisch iets 
van afzonderlijke landen.
Ook een krachtige lijn over 

sociale zekerheid: die moeten 
wij niet bij het oude willen laten, 
maar hervormen, zodat zij be-
schikbaar blijft voor wie dat no-
dig hebben en zodat misbruikers 
worden bestraft. En de PvdA is 
wel voor solidariteit, maar niet 
met mensen, die lak hebben aan 
de waarden van de grondwet, 
bijvoorbeeld over de positie van 
vrouwen.
Eric Geels vult aan uit de zaal: 
‘’Zet dan ook eens mensen 
met zo’n duidelijk profiel op de 

Bart van Bruggen (met de blauwe trui) was maandag te gast bij de 
Jonge Socialisten in Heemstede.

kandidatenlijst. Nu is dat de uit-
komst van rekenregels’’. Een an-
der constateert, dat de PvdA te-
genwoordig veel meer dan an-
dere partijen de kampioen van 
de duurzaamheid is, niet al-
leen qua milieu, maar ook maat-
schappelijk.
Deze avond met oude en jon-
ge socialisten eindigde aan de 
toog van Tapperij de 1ste Aan-
leg. Maar het gesprek over link-
se vernieuwing gaat ook hierna 
nog wel even door.

Dienst in 
Petrakerk

Heemstede - In de Petrakerk 
aan de Limburglaan 3 is ds. C.A. 
Versluis uit Ermelo zondag om 
10.00 uur de voorganger. In de-
ze dienst vieren de aanwezigen 
het Heilig Avondmaal met elkaar. 
Er is kinderopvang voor de klein-
sten en Bijbelklas voor de kinde-
ren van de basisschool.
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Buurtzorg Plus toevoeging 
aan bestaande zorgaanbod
Heemstede/Bennebroek - 
Terwijl de thuiszorg zwaar onder 
druk staat door dreigende bezui-
nigingen en kostenoverschrijdin-
gen, heeft Buurtzorg een nieuwe 
manier gevonden om de sector 
beter te maken.
‘Buurtzorg Plus’ is een toevoe-
ging aan het bestaande zorgaan-
bod van Buurtzorg. De organisa-
tie heeft momenteel rond 359 
thuiszorgteams werkzaam in het 
hele land.
Buurtzorg wordt alom erkend als 
de meest innovatieve thuiszorg-
organisatie van Nederland, voor-
al omdat het door haar werkwij-
ze een eind maakt aan de bu-
reaucratie van de zorg, de kos-
tenoverschrijdingen en een hoge 
tevredenheidscore kent zowel bij 
werknemers en patiënten.
Bijna alle politieke partijen noe-
men Buurtzorg vaak als voor-
beeld van hoe de zorg in de toe-
komst zou moeten functioneren. 
In het regeerakkoord van het ka-
binet Rutte wordt Buurtzorg ex-
pliciet genoemd. 
Dit jaar is Buurtzorg als bes-
te werkgever van 2011 geko-
zen, met de hoogste tevreden-
heidsscore ooit. Het geheim vol-
gens directeur Jos de Blok is het 
loslaten van alle traditionele ma-
nagementmodellen en het ver-

trouwen op zelfsturing binnen 
de wijkteams.
 
Fysiotherapie en ergotherapie
Praktijk Deen Fysiotherapie on-
derschrijft deze visie en biedt de 
fysiotherapeutische zorg door 
de gespecialiseerde fysiothera-
peut Harm Gijsbers. Hij is ver-
antwoordelijk voor de dienst ‘ou-
deren’ en ‘hart-, long-, vaatfysio-
therapie’ bij praktijk Deen. Over 
twee maanden studeert hij af 
als Master. Naast praktijk Deen 
werken de wijkverpleegkundi-
gen en wijkziekenverzorgenden 
van Buurtzorg Plus Heemstede-
Bennebroek samen met ergo-
therapeut Esther Dinnissen van 
Ergotherapie Kennemerland. 
Samen brengen zij in kaart wat 
het functioneren van thuiswo-
nende patiënten belemmert en 
bedenken oplossingen op maat. 
Het gaat bijvoorbeeld om aan-
passingen in huis en het bieden 
van hele praktische oefenthera-
pie waardoor hun conditie voor-
uit gaat, ze beter kunnen func-
tioneren en langer en veiliger 
thuis kunnen blijven wonen.. 
Dinsdag 25 oktober 2011 is in 
Heemstede het Buurtzorg Plus-
team gestart, een toevoeging 
aan het reguliere zorgaanbod 
van de thuiszorgorganisatie.

Zelfstandiger
Onderzoek toont aan dat deze 
werkwijze zeer positieve gevol-
gen heeft. Patiënten worden zelf-
standiger, mantelzorgers voelen 
zich ondersteund, de zorg is be-
ter op elkaar afgestemd en het 
werk van de wijkverpleegkundi-
gen en wijkziekenverzorgenden 
wordt minder zwaar.
De verwachting is dat de kosten 
zullen dalen omdat veel patiën-
ten uiteindelijk minder zorg no-
dig zullen hebben. 

Inzicht
Door deze samenwerking heeft 
Buurtzorg veel beter inzicht ge-
kregen in de toegevoegde waar-
de van fysiotherapeuten en ergo-
therapeuten, die verder gespeci-
aliseerd zijn in ouderenzorg in de 
thuissituatie. Nu al blijkt dat een 
kwart van de patiënten die cliënt 
zijn van een Buurtzorg Plus-team 
wordt doorverwezen naar deze 
disciplines en daar positieve ef-
fecten van ondervindt. 

Wie nog vragen heeft of meer 
informatie over Buurtzorg Plus 
wenst, kan bellen met 06-
51422332 of e-mailen naar 
heemstede@buurtzorgneder-
land.com. Meer informatie:
www.buurtzorgnederland.com.

Het Buurtzorg Plus-team Heemstede/Bennebroek.

Detoxspa-behandeling brengt 
je lichaam weer in balans
Heemstede - Ongemerkt wor-
den we dagelijks blootgesteld 
aan luchtvervuiling en voedsel-
vervuiling. In onze maatschap-
pij, waarin er steeds meer van 
ons verwacht wordt, schieten 
een evenwichtige voeding, vol-
doende nachtrust en lichaams-
beweging er vaak bij in. Daar-
bij drinken velen van ons te veel 
koffie en alcohol. Na verloop van 
tijd stapelen gifstoffen zich op in 
onze darmen en andere orga-
nen. Er ontstaan dan vage klach-
ten zoals bijvoorbeeld vermoeid-
heid, hoofdpijn, gewrichtsklach-
ten, slijmvorming en eczeem. 
Voor lichaam en geest is het 
daarom belangrijk om af en toe 
te ontgiften en vooral het voor- 
en najaar zijn hiervoor geschik-
te tijden.
De Detoxspa-behandeling is een 
eenvoudige manier voor het li-
chaam om zich van afvalstof-
fen te ontdoen. Deze behande-
ling duurt 30 minuten waarbij de 
voeten in een bad met warm wa-
ter en wat zout geplaatst wor-
den. Een klein stroompje stimu-
leert het bio-energetisch veld 
van het lichaam. Dit veld zorgt 
ervoor dat de doorbloeding ver-
betert en de lymfeklieren wor-

den gestimuleerd om afvalstof-
fen te gaan uitscheiden. Het wa-
ter verkleurt naar oranje tot don-
ker bruin. Dit is een indicatie van 
de reiniging.

Eén behandeling zal al een ge-
voel van ontspanning en energie 
geven.  Aangeraden wordt  een 
kuur van acht à tien keer om het 
lichaam weer in balans te krij-
gen. Daarnaast zijn een gezond 
voedingspatroon, het drinken 
van veel water om het lichaam te 
zuiveren en een gezonde leefwij-
ze aan te raden. Tijdelijk is er een 
aanbieding van vijf keer, waarbij 
ook meerdere adviezen worden 
gegeven over inwendige en uit-
wendige reiniging.
Voor informatie of een afspraak 
bel: Anneke Versteeg-van Ker-
sen, 023 5470811.

Veel positieve reacties op Snow&Ice beurs
Heemstede – Op de zondag jl gehouden 
winter(ruil-)beurs ‘Snow&Ice’ in de showroom 
van Martin Schilder is enthousiast gereageerd. 
“Ondanks de intocht van Sinterklaas, een kerst-
show bij een groot tuincentrum en het veel te 
mooie weer kunnen we terug kijken op een po-
sitief aantal bezoekers”, aldus Rick Draijer en In-
eke Groenendijk die het evenement organiseer-
den. Het tweetal dankt iedereen voor hun bijdra-

ge en constateert verheugd dat de Heemsteed-
se winter(ruil) beurs sinds jaren weer op de kaart 
staat. “Voor de organisatie een positieve boost 
om dit evenement voort te zetten en te verbete-
ren waar nodig”, geven zij aan en voegen toe dat 
een evaluatie zal volgen met alle betrokkenen.

Warm welkom voor 
Sinterklaas in Bennebroek

Bennebroek - St. Nicolaas werd 
op de zonnige zaterdag 12 no-
vember door honderden kinde-
ren en ouders opgewacht aan 
de Ringvaart. Zij namen de tijd 
om alle kinderen gedag te zeg-
gen en te voorzien van peper-
noten en vlaggetjes. Omstreeks 
twee uur werd de rijtoer, voorge-
gaan door de muziekvereniging 
KNA, ingezet.  
De rijtoer verliep helaas min-
der vloeiend dan de bootreis. De 
oldtimer liep halverwege vast en 
moest door de pieten richting 
het gemeentehuis worden ge-
duwd. 
Burgemeester Nederveen stond 
Sinterklaas daar al op te wach-
ten. Na een korte toespraak en 
wat gezellige liedjes was het de 
bedoeling de rijtoer weer te her-
vatten, maar de auto was niet 

meer aan de praat te krijgen. Om 
de kinderen bij de feestzaal van 
de Hartekamp niet al te lang te 
laten wachten, moest er snel iets 
geregeld worden. En wat is snel-
ler dan de brandweer??
In een heuse brandweerauto van 
de vrijwillige brandweer Benne-
broek vervolgde Sinterklaas zijn 
toer.  Na aankomst bij de Harte-
kamp werden de kinderen ge-
trakteerd op een gezellige mid-
dag, met een goochelaar, spelle-
tjes, vele Pieten en natuurlijk de 
persoonlijke aandacht van Sint 
Nicolaas.

Fo
to

’s
: H

ild
e 

de
 W

ol
f F

ot
og

ra
fie

.



16 november 2011 pagina 19

Sinterklaas ingehaald       
met volle zon en maan

Heemstede - Liedjes die gaan over ‘Makkers, 
staakt uw wild geraas’ en ‘maar oh wee wat bitt’re 
smart, kregen wij voor koek een gard’ of ‘oh, wat 
pret zal ‘t zijn te spelen’. Sinterklaas kan er niet ge-
noeg van krijgen. Liedjes die gaan over de mak-
kers die kattenkwaad uithaalden, wel eens wild 
speelden, maar dat was vroeger! Heerlijke liedjes 
die niets te maken hebben met de veronderstel-
de gebrekkige taalbeheersing van de jeugd van 
tegenwoordig. Hun opa’s en oma’s begrepen die 
tekst vroeger net zo min. 
Het is deze traditie die hoogtij viert bij de intocht 
van de goedheiligman. In een `stoomboot` met 
hoge mast voer hij zaterdag de haven binnen 
waar honderden kinderen hem juichend en zin-
gend begroetten.  Begeleid door de vele Pieten 
van de muziekkapel. Fred Rosenhart in oudhol-
landse frack verwelkomde de Sint op Heem-
steedse bodem en stelde hem gerust. De kin-
deren waren oh zo zoet geweest, dat wil de 
Sint ieder jaar weten. De paarden stonden al 
klaar dus kon Sinterklaas op weg naar bur-
gemeester Marianne Heeremans die hem, 
met haar ambtsketen om, hartelijk ontving 
en de weg naar het balkon wees. 
Was het nu het mooie weer dat de Sint 
zoveel energie gaf of was hij zo blij  het 
slechte weer in Spanje ontvlucht te zijn, 
Sinterklaas liep vrolijk en snel de trappen 
op naar de trouwkamer waar hij gelijk de 
ramen opzocht om naar de kinderen te zwaaien. 
Eenmaal op het balkon zwaaide hij op vele ma-
nieren en gaf even les in het ‘Wilhelminazwaaien’. 
Zingen kan iedereen en vooral het Heemsteed-
se Sinterklaasliedje Hompie Dompie dat begint 
met de brul van een stoombootfl uit. De goochel-
piet was zijn tekeningen in het grote tekenboek 
kwijt en zelfs de kleuren waren weg. Dus de to-
verstok erbij, maar die knikte gelijk als de kleine 
Piet het stokje even bewaarde. Dat hij toch zijn te-
keningen terugkreeg was eerder een wonder dan 
een truc. Eenmaal beneden mochten alle kinde-
ren met Sinterklaas op de foto, maar dan moest 
je wel even de elleboogjes gebruiken. De Pieten 
deelden kleurplaten uit van de winkeliers van de 
Binnenweg en Raadhuisstraat waar de Sint zijn 
inkopen doet.
Ton van den Brink 

de gebrekkige taalbeheersing van de jeugd van 
tegenwoordig. Hun opa’s en oma’s begrepen die 

Het is deze traditie die hoogtij viert bij de intocht 
van de goedheiligman. In een `stoomboot` met 
hoge mast voer hij zaterdag de haven binnen 
waar honderden kinderen hem juichend en zin-
gend begroetten.  Begeleid door de vele Pieten 
van de muziekkapel. Fred Rosenhart in oudhol-
landse frack verwelkomde de Sint op Heem-
steedse bodem en stelde hem gerust. De kin-
deren waren oh zo zoet geweest, dat wil de 
Sint ieder jaar weten. De paarden stonden al 
klaar dus kon Sinterklaas op weg naar bur-
gemeester Marianne Heeremans die hem, 

ramen opzocht om naar de kinderen te zwaaien. 
Eenmaal op het balkon zwaaide hij op vele ma-
nieren en gaf even les in het ‘Wilhelminazwaaien’. 
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Victor Verhoeven, directeur Pré Wonen, was aanwezig om het onder-
zoeksrapport in ontvangst te nemen.

Kans op 500 euro per straat
Opgeven voor Klimaatstraatfeest 2012
Bennebroek - Op 11 november, 
de Dag van de Duurzaamheid, 
startte de 4e editie van de com-
petitie Het Nationale Klimaat-
straatfeest 2012 aan het Beatrix-
plein in Bennebroek. De bewo-
ners van het Beatrixplein, huur-
ders van Pré Wonen, waren dit 
jaar de winnaar van de Klimaat-
straatprijs 2011. Zij wonnen de 
prijs voor de beste Klimaatstraat 
onder andere met het isoleren 
van hun huizen, het organiseren 
van autovrije dagen en klimaat-
vriendelijke etentjes. De prijs be-
stond uit een onderzoek naar de 
energiestatus in hun woningen 
(13 eengezinswoningen en 20 
appartementen).
Victor Verhoeven, directeur Pré 
Wonen, was aanwezig om het 
onderzoeksrapport in ontvangst 
te nemen. Verhoeven vindt het 
geweldig dat deze bewoners 
zich zo enorm inzetten voor 
energiebesparing: “Ook bij ons 
staat energiebesparing hoog op 
de agenda. Door een goede iso-
latie van de woningen dragen wij 
ons steentje daaraan bij. Daar-
om willen wij ons verbinden aan 
de uitkomsten van dit onderzoek 
en de maatregelen treffen om de 
woningen van een energielabel 
D naar energielabel B te trek-
ken. Het is mooi dat we dit sa-
men kunnen doen met bewoners 

die zich willen inzetten voor een 
beter milieu.”
Pré Wonen stimuleert ook an-
dere bewonersgroepen die mee 
willen doen aan de wedstrijd. 
Verhoeven: “Want samen ener-
gie besparen gaat beter dan in 
je eentje. Daarbij is energie be-
sparen niet alleen goed voor het 

klimaat, het levert ook een la-
gere energierekening en meer 
wooncomfort op. Het is goed 
voor de huishoudportemonnee 
én door deelname aan de com-

petitie goed voor de sfeer in de 
straat. We geven een zetje in de 
rug aan de eerste vijf bewoners-
groepen die willen deelnemen 
aan de wedstrijd voor het Kli-
maatstraatfeest 2012. De kosten 
die de deelnemende bewoners-
groepen maken, neemt Pré Wo-
nen tot een maximum van 500 

euro per bewonersgroep voor 
haar rekening.”
Doet u ook mee met uw straat? 
Geef u op via:
www.klimaatstraatfeest.nl.

Prijsvraag: 
Wie heeft het beste idee 
voor afvalvermindering?
Heemstede - Een gemiddeld 
huishouden produceert vierhon-
derd kilo afval per jaar. En dat is 
veel. Samen kunnen we probe-
ren de hoeveelheid afval te ver-
minderen. De Meerlanden roept 
bewoners op om in het kader 
van de Europese Week van de 
Afvalvermindering mee te doen 
met de prijsvraag: “Hoe kunnen 
we de afvalberg verkleinen?’’ 
Aan het einde van deze week, 
die van 19 tot en met 27 novem-
ber loopt en wordt georgani-
seerd door de NVRD, publiceert 
De Meerlanden op haar website 
de beste ideeën. Het beste idee 
wordt beloond: De Meerlanden 
betaalt uw afvalstoffenheffing 
over 2011 terug.
Een beter milieu begint bij jezelf
De grote hoeveelheid gepro-
duceerd afval is reden genoeg 
om samen te werken aan afval-
vermindering. Iedereen kan zijn 
steentje bijdragen aan het ver-
kleinen van de afvalberg en ver-
betering van het milieu. Denk 
hierbij aan het opnieuw gebrui-
ken van een boodschappentas, 

onnodig printen enzovoort. Een 
goed milieu begint dan ook bij 
jezelf.

Prijsvraag
Iedereen kan meedoen en zijn 
of haar idee insturen via www.
meerlanden.nl. De ideeën kun-
nen vanaf 19 november tot en 
met 27 november 2011 inge-
zonden worden. De prijswinnaar 
wordt een week later bekend ge-
maakt.

Word mediawijzer in de bibliotheek
Bennebroek - Ons dagelijks le-
ven is volledig ‘gemedialiseerd’. 
Kennis over hoe we met media 
om moeten gaan is dan ook een 
voorwaarde geworden voor vol-
ledige deelname aan de samen-
leving. Om jong én oud wegwijs 
te maken in het gebruik van ver-
schillende digitale media vinden 
er in de Week van de Mediawijs-
heid, van 21 tot en met 27 no-
vember, in de bibliotheek allerlei 
activiteiten plaats. 
Zo is er de hele week een 
‘Mediawijsheid Quiz’ voor kinde-
ren van 9 tot en met 12 jaar. De-
ze quiz bestaat uit twaalf vragen. 
Om de antwoorden op te zoeken, 
kun je in de bibliotheek een half 

uur gratis gebruik maken van in-
ternet. Als je alle vragen goed 
hebt beantwoord, komt er één 
antwoord uit. Heb je alles goed 

beantwoord dan krijg je als prijs 
het boek ‘De sinistere site van 
Suske en Wiske’. Wees er snel bij 
want op = op.
Kinderen van 4 tot en met 8 jaar 
krijgen het boekje ‘Spelend le-
ren: online zijn’ gratis tijdens de 
Week van de Mediawijsheid. Met 
dit boekje leren de kinderen al 
spelend veilig online te zijn. Ook 
hiervoor geldt: op = op.
Kinderen van 3 tot 6 jaar gaan 
vrijdag 25 november van drie tot 
vier uur met elkaar een digitaal 
boek lezen en spelletjes doen. 
Het digitale prentenboek komt 
tot leven.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekduinrand.nl.

Regio – Juffertje Flut is een webwinkel 
voor bijzondere en vrolijke woonaccessoi-
res. Zij werkt als stichting voor een goed 
doel voor een Town Ship in Zuid-Afrika. 
Tijdens haar zoektochten naar leuke spul-
letjes kwam zij dit bijzondere Kersthuis-
je tegen. Het is van hout met laadjes waar 
je een klein cadeautje of snoepje in kunt 
doen. Het is heel decoratief en leuk om het 
hele jaar te laten staan. Gewoon te mooi 
om op te bergen. Benieuwd? Kijk even op 
www.juffertjeflut.nl.

Nieuw idee 
Kersthuisje

Een moeder en zoon in een zigeunerkamp in Uzhgorod in Oekraïne 
nemen het pakket dankbaar in ontvangst.

Dorcas Voedselactie 
opnieuw succesvol

Heemstede - De Dorcas Voed-
selactie heeft landelijk ruim 
51.000 voedselpakketten opge-
leverd. Daarmee is de actie op-
nieuw een groot succes gewor-
den. De actie in Heemstede le-
verde 69 voedselpakketten op.  
De medewerkers van Dorcas 
willen Supermarkt De Koning  
Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg en de PKN gemeen-
te hartelijk bedanken voor hun 
medewerking, alsmede bloemis-
terij Harry, die alle vrijwilligers 
een prachtige roos cadeau deed. 
De vrijwilligers die zich voor de-
ze actie hebben ingezet, zijn zeer 
tevreden met de opbrengst. Op 
dit moment wordt al het ingeza-
melde voedsel in acht sorteer-
centra gesorteerd. Zeker 20.000 
pakketten zullen nog voor Kerst 

worden verspreid in Oost-Euro-
pa.
In Oost-Europa leven nog steeds 
veel mensen onder de armoede-
grens. Vooral ouderen worden 
zwaar getroffen door de econo-
mische situatie waarin hun land 
verkeert. Pensioenen bedragen 
veelal niet meer dan 60 euro per 
maand. Dit geld gaat op aan vas-
te lasten als huur, elektriciteit en 
verwarming. Voor overige zaken 
als voedsel en kleding blijven 
dan onvoldoende middelen over. 
Daarnaast heerst in Oost-Euro-
pa een hoge werkloosheid. Een 
sociaal vangnet zoals we dat in 
Nederland hebben, kennen ze 
daar niet. Geen werk betekent 
vaak geen inkomen. 
Meer informatie over hulporga-
nisatie Dorcas: www.dorcas.nl.
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Protestantse 
gemeente het 

Trefpunt
Bennebroek – Dienst protes-
tantse gemeente het Trefpunt 
Bennebroek (Akonietenplein) 
op zondag 20 november  met ds. 
J.E.Th. Nak-Visser. Laatste zon-
dag kerkelijk jaar. m.m.v.de can-
torij, o.l.v. G. Valkema, Kom in de 
kring, Jeugdviering ( 9-15 jaar).

Op excursie 
naar abdij

Heemstede - Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede organiseert 
dinsdag 29 november een excur-
sie naar de Sint Adelbertabdij in 
Egmond-Binnen. Daar zijn ver-
schillende Kerstgroepen uitge-
beeld in de meest uiteenlopen-
de vormen en stijlen. Deelne-
mers worden thuis opgehaald en 
teruggebracht. Voor dit uitstap-
je moet u goed ter been zijn en 
blijft de rollator thuis. De deelna-
mekosten bedragen 20 euro in-
clusief koffie/thee en gebak. 
Inschrijving bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24. Geopend op maan-
dag t/m donderdag van 09.00 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 09.00 
tot 13.00 uur, telnr. 023-5288510.

Kerkdienst 
Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Dienst PKN, Bin-
nenweg 67 Bennebroek: zondag 
20 november 10.00 uur ds. W.M. 
Schinkelshoek.

Kerkdienst PKN 
Heemstede

Heemstede – Dienst protes-
tantse gemeente Heemstede.
Zondag 20 november 
Laatste zondag kerkelijk jaar
 Heemstede
Oude Kerk - 10.00 uur
•    ds. A. Molendijk
•    Kinderkring
•    Crèche
Kennemerduin - 15.00 uur
•    mw. H. Kooistra 
 
Pinksterkerk: geen dienst

Vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 20 no-
vember wordt een grote vlooi-
enmarkt gehouden in sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. In de sport-
hal staan die dag 125 kramen 
met een keur aan gebruikte 
goederen. Niet alleen kleding 
en speelgoed, maar ook an-
tiek en curiosa zijn hier te vin-
den. De markt duurt van 9.30 
tot 16.30 uur en de entreeprijs 
bedraagt twee euro. Kinde-
ren tot en met 11 jaar en on-
der begeleiding hebben gratis 
toegang.
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar: 
organisatiebureau Mikki, 
0229-244739 of 0229-244649. 
Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

Samen eten bij 
WOH

Heemstede - Dinsdag 29 no-
vember is er ‘Samen Eten’ bij 
Welzijn Ouderen Heemstede 
(WOH). Speciaal voor de maand 
november is voor een Hollandse 
maaltijd gekozen. Het menu: hel-
dere champignonsoep, aardap-
pelen met rode kool en hachee, 
appelmoes en als dessert hang-
op. De maaltijd wordt afgesloten 
met koffie of thee. Vanaf 12.30 
uur wordt u welkom geheten 
door de gastvrouwen van WOH. 
Maaltijdbonnen zijn voor 10 euro 
te koop bij de receptie van Stich-
ting Welzijn Ouderen Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24 op 
maandag tot en met donder-
dag van 09.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.  
WOH is telefonisch bereikbaar 
op 023-5288510.

Foto: www.corbino.nl

Try Out Jeroen van Merwijk in De Luifel
Heemstede - Platenmaatschap-
pijen dingen naar zijn gunst. Top-
regisseurs bieden hem filmrollen 
aan. Hij staat nummer één op het 
verlanglijstje van de meest be-
kende televisieprogramma’s.
Maar Jeroen van Merwijk kan 
zijn tijd wel beter besteden en 
dat laat hij vrijdag 25 november 
zien in Theater de Luifel.
Wars van de waan van de dag 
trekt hij langs de kleine thea-
terzalen van Nederland met zijn 
nieuwe cabaretvoorstelling ‘De 
Vleesgeworden Bescheidenheid’. 
Een man met zijn gitaar, zijn po-
ezie, zijn tekenkunst en zijn IQ. 
Die niets anders wil dan de 
vruchten van zijn enorme caba-

rettalent te delen met de crème 
de la crème van het Nederlandse 
theaterpubliek. Want, in zijn ei-
gen woorden: “Bescheidenheid 
is een geweldige deugd, ik ben 
blij dat ik haar heb”.
De voorstelling in Theater de 
Luifel aan de Herenweg 96 be-
gint vrijdag 25 november om 
20.15 uur. Een kaartje kost 18,50, 
CJP-houders en 65-plussers be-
talen een euro minder.
Kaartverkoop van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: 023-5483838.
Zie ook: www.jeroenvanmerwijk.
nl en www.theaterdeluifel.nl. 

Tango-quintet El Después 
in het Oude Slot
Heemstede - Tango-quintet El 
Después komt op uitnodiging 
van Podium Oude Slot op zon-
dag 20 november met de nieuwe 
show ‘Como un tren’ naar Heem-
stede. El Después werd opge-
richt in 2004 en brengt in ‘Co-
mo un tren’ een programma dat 
met name gewijd is aan eigen 
composities. De twee Argentijn-
se oprichters, bandeonist Victor 
Hugo Villena en gitarist/compo-
nist Alejandro Schwarz zijn al-
om vermaard en gelauwerd bin-
nen de internationale tangoscè-
ne. Ze hebben zich omringd met 
drie topmusici: violist Cyril Garac, 

pianist Ivo De Greef en contra-
bassist Bernard Lanaspèze. De 
vijf musici met hun verschillende 
muzikale achtergronden verza-
melden hun ervaring en talenten 
om de tangomuziek te voorzien 
van een unieke, eigentijdse en 
persoonlijke visie. De quintetbe-
zetting van El Después geeft hen 
een onbeperkte vrijheid in solis-
tische vertolkingen en artistieke 
mogelijkheden. Met optredens 
over de hele wereld (Buenos Ai-
res, Londen, Parijs, Zagreb, Ko-
penhagen, Algiers, Edinburgh en 
Japan) vestigde de groep een 
ijzersterke live-reputatie. 

Zondag 20 november.  Aanvang:  
20.15 uur.  Locatie: Het Oude 
Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang: 19,50 
of 17,50 met korting. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626. 

NVVH-
Vrouwennetwerk
Regio - Op donderdag 17 no-
vember brengen de leden van 
NVVH-Vrouwennetwerk Heem-
stede een bezoek aan de ten-
toonstelling ‘Ringers, de Alk-
maarse Chocoladefabriek’ in het 
Stedelijk Museum in Alkmaar. 
Hier kunnen ze het productie-
proces zien van ‘boon tot bon-
bon’. 
Op dinsdag 22 november om 
14.00 uur komt Wil Gorter uit An-
dijk een lezing geven over hoe-
den. Zij neemt de hoeden mee 
uit haar museum. Deze lezing 
wordt gehouden in De Herberg, 
Westerhoutpark 46 in Haarlem. 
Niet-leden zijn ook welkom en 
betalen 2,50 euro entree.
Meer informatie over deze actie-
ve en sportieve 55+ vrouwenver-
eniging: 023-5477486.

Invloed van Nederland 
in de Franse cultuur

Heemstede - Historicus J.M. Homet geeft vrijdag 25 novem-
ber op uitnodiging van de Alliance Française in de Pinksterkerk 
aan de Camplaan een lezing over de invloed van Nederland in de 
Franse Cultuur.
De Franse invloed op het Nederlands leven is algemeen bekend. 
Helemaal niet bekend is dat ook Nederland een stempel op het 
Franse leven heeft gezet. De Nederlandse invloed is te merken 
op velerlei gebied; niet alleen op dat van letterkunde, filosofie en 
natuurlijk schilderkunst, maar ook op het leven van alle dag: de 
Franse chansons (Amsterdam), de Franse keuken (Hollandaise 
saus), het Franse boerenleven (Hollands rund, paard en zelfs kip), 
het vervoer, de zeevaart en nog veel meer. 

J. M. Homet is historicus en werkt op dit moment bij Université du 
Temps Libre d’Aix/Marseille. Hij is een veelvuldig gevraagde spre-
ker op cruises van Plein Cap. Hij heeft 18 werken op zijn naam 
staan en verscheidene artikelen geschreven in historische en ge-
ografische tijdschriften waarbij het accent ligt op de Middelland-
se Zeegebied. 
Homet is een toegankelijk spreker, door zijn eenvoudig taalge-
bruik weet hij de aandacht van zijn publiek te trekken en te be-
houden.

De entree is gratis voor leerlingen en vrienden, introducees beta-
len 8 euro. Aanvang 20.15 uur.

Overigens wijst de Alliance Française Kennemerland u erop dat ie-
dere laatste maandag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur in het 
Frans met elkaar van gedachten gewisseld kan worden over van 
alles en nog wat in het ‘Café Français du Kennemerland’, nieuwe 
naam ‘5 K 7’ (uitspraak: ‘le cinqu’à sept’) in Café Batifol, Binnen-
weg 140 in Heemstede. 

Dialezing over 
Hageveld

Heemstede - Hillebrand de 
Lange geeft in Casca de Luifel 
dinsdag 22 november een lezing 
met als titel ‘Van Groot Clooster 
tot Hageveld College. De Lan-
ge is sinds 1974 docent op Ha-
geveld in de vakken geschiede-
nis en Latijn. Maar ook was hij 
tussen 1960 en 1966 semina-
rist op Hageveld. Je kunt daar-
om wel stellen dat hij Hageveld 
in zijn genen draagt. Op vraag 
van geïnteresseerden geeft hij 
rondleidingen op en presenta-
ties over de school en deze bij-
zondere plek uit zijn heden en 
verleden. Aan de hand van ou-
de en nieuwe foto’s vertelt Hille-
brand over het gebouw, over de 
seminarietijd, maar ook over de 
uitstraling van de school later en 
nu. U zult genieten van de her-
kenning van allerlei vroegere si-
tuaties en verhalen! De dialezing 
van Groot Clooster tot College 
Hageveld is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 22 november, aanvang 
14.30 uur. Entree: 3,50. Reserve-
ren: 023-5483828-1 op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur. 
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Kerstshow bij De Oosteinde:
Alle nieuwe trends en kleuren

Kerstshow bij De Oosteinde:
Alle nieuwe trends en kleuren

Tuincentrum De Oosteinde, Zandlaan 

22 Hillegom - grens Bennebroek

tel. 023-5846338. 

Fililaal Vijfhuizen: Schipholweg 1088, 

Vijfhuizen - grens Haarlem

tel. 023-5581528.
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Kerstshow 2011:
Nu alvast shoppen bij De Oosteinde

Natuurlijk, eerst verwelkomen we Sinterklaas en zijn pieten. Maar het kan geen 
kwaad om tussen de bedrijven door Tuincentrum de Oosteinde te bezoeken. Niet al-
leen vindt u hier Sintcadeautjes, ook is het tuincentrum aan de Zandlaan in Hille-
gom dé plek om kerstinkopen te doen. Wilt u weten wat de nieuw trends zijn voor 
dit jaar, ga dan naar de grote kerstshow van De Oosteinde. Het is altijd leuk om te 
zien wat fabrikanten nu weer voor moois geproduceerd hebben. Wat zijn de kleuren, 
wat is de sfeer van 2011? Zelf gaan zien! Nou ja, een kleine greep van de meest op-
vallende zaken dan: we zien dit jaar opvallend veel harten. Harten van hout, van tex-
tiel of van kunststof. Met een mooi lint hang je het hart in de boom, aan een kerst-
krans of waar je maar wilt. Dieren doen het ook goed als kerstdecoratie. Natuurlijk 
herten(koppen), maar ook pinguins. Verder is het motto ‘terug naar de natuur’ met 
in elk geval veel groentinten in decoraties maar ook diverse figuren gemaakt van na-

tuurlijke materialen als takken. Kerstballen worden steeds verfijnder en doen den-
ken aan een chique kerstfeest uit vervlogen tijden. De kleuren zijn fantastisch en 
heel zacht: van oudroze naar glasgroen, wit en waterblauw. Ook super is de cham-
pagnekleur. In deze tint vindt u ook diverse boomdecoraties, zoals ballen maar ook 
hele grote rozen met glitters. Klinkt erg ‘bling-bling’ maar in de juiste dosering zijn 
ze een sieraad voor uw boom.
Tussen de vele kersttafels en kasten aan de wand treft u natuurlijk ook kaarsen en 
alle soorten en kleuren, lichtjes, kandelaars maar ook grappige, lieve kerstspulletjes 
in traditionele roodtinten. 
U moet zeker even halt houden bij de kersttafels die helemaal zijn opgebouwd als 
miniatuurdorp met een ijsbaan, danseresjes, een spoorbaan en nog veel meer.
Komt dat zien!
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Regio - Onder de rook van de 
Kuip, het prachtige stadion van 
Feyenoord, spelen de amateurs 
van deze roemruchte club. Op 
het complex huist ook Neder-
lands beste voetbalopleiding 
voor de jeugd. Ondanks de af-
stand hadden veel HFC-aanhan-
gers zondag de weg gevonden 
naar het terrein aan de Olym- 
piaweg en leek de aanhang van 
Feyenoord in aantal te overtref-
fen. 
De toeschouwers zagen een cu-
rieuze wedstrijd, waarin Feye-
noord vanaf de aftrap tot aan de 
rust heer en meester was. HFC 
speelde angstig en liet Feye-
noord heerlijk aanvallen. De ene 
na de andere vloeiende combi-
natie zette de HFC-defensie on-
der druk. De altijd zo zekere 
Carlos Opoku speelde wat onge-
lukkig en ook linksachter Marc 
Baardman zag keer op keer al-
leen maar de hielen van de te-
genstander. Met deze speelwijze 
riep HFC het noodlot over zich 
af. In de tiende minuut liet Mar-
vin Redan namens Feyenoord 
een kanonskogel los die, jammer 
voor Feyenoord, op de kruising 
belandde.
HFC was gewaarschuwd maar 
bleef angstig spelen. Ondanks 
goede mogelijkheden en kan-
sen lukte het Feyenoord niet om 
de bal achter doelman Van der 
Werff te krijgen. Hiervoor was de 
hulp nodig van HFC. In de 13e 

minuut wilde Roy Verkaik een 
diepe bal terugkoppen op zijn 
doelman. Doelman Van der Werff 
was net op weg naar Verkaik en 
riep ‘los’. Verkaik zat al in de be-
weging en zijn kopbal passeerde 

de doelman. Redan was er als de 
kippen bij om de bal het laatste 
zetje te geven, 1-0.
De toeschouwers konden genie-
ten van het frivole en goed ver-
zorgde spel van Feyenoord. Te-
kenend was dat Feyenoord-
doelman Mark Smith niet één 
maal in actie hoefde te komen in 
de eerste helft.
In de rust wisselde coach Mul-
ders Wouter Haarmans en Mi-
chiel Lindenhovius voor Mar-
tijn Tjon-A-Njoek en Rutger De 
Vries. Of het aan de wissels lag 
zal niemand weten, maar HFC 
speelde de schroom en angst 
van zich af en zorgde er zo voor 
dat Feyenoord geen schim meer 
was van het team uit de eerste 
helft. Met agressief en snel voet-
bal had HFC de wedstrijd ste-
vig in handen. Opeens lukte al-
les en er werd vooral heel hard 
gewerkt. De meegereisde HFC 
aanhang steunde de spelers 
verbaal en zweepte hen op nog 
meer inzet te tonen.
De uitstekende laatste man van 
Feyenoord Jerry Tieleman was er 
verantwoordelijk voor dat kan-
sen voor HFC onschadelijk wer-
den gemaakt, maar dat HFC ge-
vaarlijker werd stond buiten kijf. 
Fabian Munsterman dribbel-
de zich tot binnen het 16 me-
ter gebeid. Hij werd gevloerd en 
geheel terecht kreeg HFC een 
strafschop. De altijd zekere Opo-
ku benutte dit kansje feilloos, 
1-1. Er waren toen nog ruim 25 
minuten te gaan en HFC trachtte 
door te drukken en de overwin-
ning mee naar Haarlem te ne-
men. Feyenoord deed zo nu en 
dan iets terug maar HFC kon met 

de betrouwbare sluitpost Van der 
Werff het gevaar afwenden. 
Na een corner voor Feyenoord 
werd de bal afgeslagen en 
Martijn Tjong-A-Njoek begon 
aan een lange rush langs de 
enige achtergebleven verdedi-
ger. Bart Nelis liep mee en ont-
ving de bal op maat en met al-
leen de doelman voor zich was 
het een kwestie van afdrukken. 
Geschrokken door deze moge-
lijkheid, probeerde Nelis met zijn 
zwakke linker been de bal langs 
de doelman te werken. Zijn in-
zet schoof net een paar centime-
ter langs de verkeerde kant van 
de paal. Scheidsrechter D’Onorio 
floot af en HFC nam een punt 
mee naar huis waar er meer had 
ingezeten. 
Aanstaande zondag speelt HFC 
wederom een uitwedstrijd tegen 
opnieuw een club uit Rotterdam, 
Leonidas. 
Eric van Westerloo
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Koninklijke HFC toont ware gezicht

VEW geeft 
overwinning 

weg
Heemstede - De wedstrijd tus-
sen VEW en UNO uit Hoofddorp 
was er een met twee gezichten. 
De eerste helft was voor UNO en 
na de rust was VEW de betere 
ploeg. De gasten namen na zo’n 
tien minuten spelen verdiend 
een voorsprong, 0-1. Ze waren 
aanvallend sterk en een 0-2 zat 
er eerder in dan de gelijkma-
ker. Toch ging VEW met een 1-1 
stand thee drinken, Wouter Ha-
mann scoorde de onverwachte 
gelijkmaker.
Na de rust een zeer aanvallend 
VEW dat gokte op de snelheid 
van de gebroeders Dekker, en 
met succes want het was Michiel 
die vanaf links de 2-1 scoor-
de. Kansen waren er voor VEW 
in overvloed, Bas van ’t Sant,  
Michiel en Niels Dekker en  
Sven van Enthoven konden 
de goede richting niet vinden. 
Aan de andere kant lukte het 
UNO wel. Een schot van 25 me-
ter spatte terug van de lat en 
werd niet goed verwerkt door 
de verdediging en de linker-
spits schoot onhoudbaar voor 
Michiel van Rooijen in de krui-
sing, 2-2.
VEW-2 boekte een verdien-
de overwinning op Blauwwit uit 
Wormerveer, 2-1. 

Het programma voor
zaterdag 19 november:
VEW-1- Buitenveld-1  15.00 uur; 
De Brug-2 - VEW-2  13.00 uur;
VEW-3 - Overbos  12.30 uur;
HBC - VEW-4  14.45 uur;
VEW-vet - Roda-vet  14.30 uur;
VEW-a -
Jong Holland-a  12.45 uur;
FC A’dam-b - VEW-b  11.00 uur;
HBC-d - VEW-d1  09.00 uur;
VEW-d2 - V’zang-d  09.30 uur;
VEW-mini’s  nog niet bekend.

Weer ONK limiet erbij 
voor HPC

Heemstede - Dit weekend vond 
de tweede competitiewedstrijd 
plaats voor de wedstrijdzwem-
mers van HPC Heemstede. Na 
de eerste ronde stond de ploeg 
op een mooie vierde plaats. De 
trainer sprak voor aanvang van 
de wedstrijd de hoop uit deze 
plek te behouden, maar dat zou 
alleen kunnen als iedereen heel 
erg hard zou zwemmen. En dat 
hebben ze gedaan.
De herenestafetteploeg ging ge-
lijk fantastisch van start in het 
eerste programma en kwam 
ruim als eerste binnen. Ook het 
damesteam tikte in het daarop-
volgende programma als eerste 
aan en daarmee was de toon ge-
zet. Schijnbaar heeft dit erg in-
spirerend gewerkt voor de rest 
van de zwemmers. Van de 68 
keer dat er een zwemmer of 
zwemsters van HPC als een ka-
tapult van het startblok vertrok, 
werd er maar liefst 45 keer een 
persoonlijke record gezwommen 
en dat is een ongekend hoog 
percentage. 
En het waren geen kleine tijds-
verbeteringen, want een flink 
aantal deelnemers haalde wel 4 
of 5 seconden van zijn of haar 
beste tijd af. Uitschieters waren 
er voor IJke Mourits, die 13 se-
conden sneller zwom op de 100 
meter schoolslag dan de vorige 
keer en Deborah Hartman, die 
haar tijd op de 100 meter wis-
selslag met 18 seconden wist te 
verbeteren. In totaal werden er 
18 medailles behaald, waarvan 
6 gouden, 4 zilveren en 8 bron-
zen door Anouk van Dam, Nadia 
du Fossé, Wesley Bos, David van 
Groen, Carmen Meijer, Michael 
van Dam, Mandy van der Linden, 
Tim Walstok, Roos Burmanje en 
Denise van der Linden. 

Voor de tweede week op rij 
werd er een limiet voor de Open 
Nederlandse Kampioenschap-
pen behaald die in december 
in het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindho-
ven worden gehouden. Michael 
van Dam zwom de limiet voor de 
200 meter vrije slag. Samen met 
clubgenoot Floris van Wieringen 
had hij de limiet voor de 50 me-
ter vrije slag al eerder gezwom-
men. Het feit dat HPC met twee 
deelnemers afreist naar Eindho-
ven is op zich al bijzonder, want 
er zijn niet zo veel zwemvereni-
gingen die dat kunnen zeggen. 
Dat de jeugd van HPC zich erg 
aan het verbeteren is bleek uit 
de estafetteploeg op de 4 x 100 
meter vrije slag. In een recht-
streeks duel versloegen zij met 
gemak de heren senioren en 
wisten zij een tijd neer te zet-
ten die nog slechts 3 seconden 
is verwijderd van de ONK-limiet. 
De oudere zwemmers waren hier 
niet zo blij mee en willen een re-
vanche op de eerstkomende 4 
x 100 meter wisselslag. De jon-
kies moesten erg lachen om de-
ze opmerking en aten lekker ver-
der van de door hun gewonnen 
appeltaart in de wetenschap dat 
ze ook op die afstand de oude-
ren naar huis kunnen zwemmen. 
Trainer Theo van Dam was 
uitermate tevreden en verklaar-
de na afloop: “Ik ben positief ver-
rast door het onnoemelijk aan-
tal persoonlijke records. Zeker 
de jeugd traint momenteel erg 
hard en dat zie je aan de presta-
ties. De zwemmers hebben alles 
gegeven en ik ben er van over-
tuigd dat we de vierde plaats in 
de regionale stand vast hebben 
kunnen houden. Meer kun je als 
trainer niet wensen!”

‘ Kleur een clubhuis’-actie
Heemstede - Rood en wit zijn 
de meest populaire kleuren bij 
Noord-Hollandse clubs en ver-
enigingen, zo blijkt uit onder-
zoek van Flexa. De verffabri-
kant deed het onderzoek naar 
aanleiding van de ‘Kleur een 
clubhuis’-actie, waarmee zij het 
verenigingsleven in de provin-
cie wil ondersteunen en kleur 
wil aanbrengen in de clubhui-
zen. Buurtbewoners krijgen tot 
19 november een code bij aan-
koop van een blik Flexa in de 

winkel. Hiermee kunnen zij tot 
30 november een gratis blik 
muurverf doneren aan club 
of vereniging naar keuze op 
www.kleureenclubhuis.nl.

Flexa stelt in totaal 40.000 blik-
ken verf beschikbaar om door 
heel Nederland clubhuizen te 
laten opknappen. In Heemste-
de doen de volgende clubs mee 
aan de actie: Scouting Spaar-
negeuzen, Sv HBC Heemstede 
en RCH-Pinquins.

Activiteitenkalender
De activiteitenkalender is weer 
uitgebreid. Let op 28 decem-
ber!!!!!!!!!!!
18 november: de tiende wijnproe-
verij. Opgeven: Onno Stoltenberg, 
o.stoltenborg@hetnet.nl.
25 november: Sinterklaas wordt 
verwacht in het clubhuis van 
VEW tussen 17.00 en 19.00 uur. 
De mini’s, broertjes en zusjes 
worden verwacht.
9 december: klaverjasavond, 
aanvang 20.00 uur. De uitslag 
van de tweede ronde op 11 no-

vember vindt u in de volgende 
Heemsteder.
10 december: kerststukjes ma-
ken. Opgeven in het clubhuis of 
bij planten- en bloemshop Harry.
17 december: Kerstbingo. Aan-
vang 20.00 uur. Tevens een 
grote loterij.
28 december: het beroemde 
Oliebollentoernooi in sporthal 
Groenendaal. Van 10.00 uur tot 
14.00 uur kunnen de VEW-ers 
wedstrijdjes spelen. Inlichtingen 
zijn te verkrijgen bij Michiel van 
Rooijen.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

T/m dinsdag 29 november
• Kunst van Joop Keek in 
voormalig gemeentehuis Ben-
nebroek. Schilderijen en hout-
objecten, o.a. zeegezichten in 
de meeste brede variaties vor-
men zijn onderwerp. Te be-
zoeken tijdens werkdagen van 
8.30 – 12.30 uur en op woens-
dagmiddag van 13.30 – 16.30 
uur. Adres: Bennebroekerlaan 
5 te Bennebroek.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink 
‘Tussen fantasie en werke-
lijkheid’ in Zorgcentrum Bos-
beek, Glipperweg 209, Heem-
stede.

Muziek

Zondag 20 november
• Theeconcert Ensemble 
Septentriones in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede, 15.00 uur. En-
tree gratis, collecte na afloop.

• Tango-quintet El Después 
in Het oude Slot, ingang Ring-
vaartlaan in Heemstede, 20.15 
uur. Kaarten 19,50/17,50 via 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Zaterdag 17 december
• In de Oude Kerk in Heemste-
de wordt om 16.30 uur, door 
deelnemers aan Christmas 
Carols zingen onder leiding 
van Piet Hulsbos, een kerst-

Agenda
Cultuur concertje gegeven.

Gratis toegang, collecte na af-
loop.

Theater
Vrijdag 25 november
• Try Out cabaretvoorstel-
ling ‘De Vleesgeworden 
Bescheidenheid’ van Je-
roen van Merwijk in Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
20.15 uur. Kaarten 18,50 eu-
ro, CJP/65+ 17,50 euro via 023-
5483838 of
www.theaterdeluifel.nl.

Zaterdag 26 november
• Haarlemsche Toneel Club 
speelt twee eenakters van 
Shakespeare in theater De 
Luifel, 20.15 uur.
Kaarten voor 10 euro te be-
stellen via: www.haarlem-
schetooneelclub.nl of 023-
5380076.

Divers
Donderdag 17 november
• Film en lunch voor 
55-plussers bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, 10.30-13.30 
uur. Entree inclusief lunch 10 
euro. Zo spoedig mogelijk 
aanmelden op 023-5483828.

• Thema-avond over pest-
gedrag en groepsvorming 
in Casca de Luifel, Herenweg 
96, 20.00 uur. Entree gratis. 
Meer informatie: 023-5291947.

Vrijdag 18 november
• Kerkbollenveiling van de 
Bavo kerk in De Luifel. Voor 
kinderen vanaf 19.30 uur, voor 
volwassenen vanaf 20.15 uur.

• Presentatie boek ‘Je twee-
de jeugd begint nu’ van Ard 
Schenk en Edwin van den 
Dungen bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede, 16.30 uur. Informatie: 
www.boekhandelblokker.nl.

Zaterdag 19 november
• Sabine Wisman leest voor 
uit haar boek ‘Klaas, de 
per ongeluk Sinterklaas’ bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede, 15.00-
16.00 uur. Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

• Sint op het dak in de Jan 
van Goyenstraat, 17.30 uur. 

Vanaf 16.30 uur speelt de Pie-
tenband. Kleurplaten afha-
len bij de winkeliers en uiter-
lijk 12.00 uur inleveren bij Jan-
tjes’s Speelgoed. Schminken 
bij Hildering Parfumerie van-
af 13.00 uur.
Zondag 20 november
• Vlooienmarkt in sport-
centrum Groenendaal, Sport-
parklaan 16 in Heemstede, 
09.30-16.30 uur. Entree 2 euro, 
kinderen tot 11 jaar gratis. In-
formatie: www.mikki.nl.

Dinsdag 22 november
• Lezing ‘Van Groot Cloos-
ter tot Hageveld College’ 
door Hillebrand de Lange 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, 14.30 uur. 
Entree 3,50. Aanmelden: 023-
5483828-1.

Woensdag 23 november
• Romantische Nederland-
se film bij Casca de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 5 euro. Infor-
matie: 023-5483828-1.

Donderdag 24 november
• Interview met auteur Lo-
dewijk Wiener over zijn 
boek ‘Shanghai Massage’ 
bij boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede, 
20.00 uur. Entree 5 euro, re-
serveren: www.boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

• Lezing Regressie en re-
incarnatietherapie bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, 20.00 uur. En-
tree 7,50 euro. Informatie: 023-
5483828-1.

Vrijdag 25 november
• Lezing over de invloed 
van Nederland in de Franse 
cultuur van Alliance Fran-
çaise in de Pinksterkerk op 
de Camplaan in Heemstede, 
20.15 uur. Entree gratis voor 
leerlingen en vrienden, intro-
ducees 8 euro.

Zondag 27 november
• SiSaSinterklaasconcert 
in sporthal Groenendaal, 
15.00-16.00 uur. Entree 2,50 
voor houders Jip-pas of kin-
deren die zwemles volgen, 
overige kaartjes 7,50.
Meer informatie: 023-5292071.

Regio
Exposities

17 november tot 22 januari
• Expositie ‘De bruid van Le-

opold’, in de schaduw van een 
ziekte in het Dolhuys, Schoter-
singel 2 in Haarlem. Informa-
tie: www.hetdolhuys.nl.

T/m woensdag 30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen.
Kruisweg 34 in Haarlem. www.
nieuwegrachtproducties.nl

Tot en met zaterdag
10 december
• Annelie Versteeg toont 
haar schilderijen van vrou-
wen in Zorgcentrum Schalk-
weide, Floris van Adrichem-
laan 15 in Haarlem.

Muziek

Zaterdag 19 november
• Drievoudig jubileum Con-
certkoor Haarlem wordt ge-
vierd met concert in de Phil-
harmonie, 20.15 uur. Vooraf-
gaand een inleiding door mu-
sicoloog Huib Ramaer. Kaar-
ten 25 euro via 023-5262293 
of info@concertkoorhaarlem.
nl of www.theater-haarlem.nl.                                                        

• Saturday Night Fever, 
hits uit de jaren ‘70 met DJ 
Moon in Fort Zuid, Boezem-
kade in Spaarndam, 20.00 uur. 
Eentree gratis.
Zie ook www.fort-zuid.nl.

• Concert Brainbox in het 
Patronaat, Zijlsingel 2 in Haar-
lem, 21.00 uur. Kaarten 17,50 
via www.patronaat.nl.

Zondag 20 november
• Najaarsconcert Ken-
nemer Jeugd Orkest in 
de Philharmonie, 15.00 uur.  
nloop met het Galamian Strijk-
orkest vanaf 14.15 uur. Kaar-
ten 17,50 bij de Philharmo-
nie of via www.theater-haar-
lem.nl.
Tot en met 16 jaar, CJP-hou-
ders en 65+ 12,50 euro.

Woensdag 23 november
• Najaarsconcert vocaal 
ensemble Puisque tout 
Passe in verpleeghuis Over-
spaarne, Lansiersstraat 25 in 
Haarlem, 19.30 uur. Entree 
gratis. Meer informatie:
www.puisquetoutpasse.nl.

T/m 5 december
• Collage-tentoonstelling 
van Yvette Jansen in Thee-
huis Cruquius te Cruquius 
(naast het gemaal).
www.yvettejansen-collages.
com

Theater
Zondag 27 november:
• Haarlemsche Toneel Club 
speelt twee eenakters van 
Shakespeare in theater De 
Luifel, 14.30 en 20.15 uur. 
Kaarten voor 10 euro te be-
stellen via: www.haarlem-
schetooneelclub.nl of 023-
5380076.

Divers
Vrijdag 18 tot en met 
zondag 20 november
• Lions boekenbeurs in 
het NZH Vervoermuseum, 
Leidsevaart 396 in Haarlem. 
Vrijdag 19.00-21.00 uur, zater-
dag 10.00-17.00 uur, zondag 
10.00-16.00 uur. Opbrengsten 
voor opvang dak- en thuis- 
loze jongeren.

Puzzelwinnaar 
november

Heemstede – De oplossing 
van de novemberpuzzel is 
‘krokodillentranen’.
Uit de stapel goede inzendin-
gen is het kaartje van R. Sips-
Leuven uit de J. van Heems-
kerklaan 9 te Bennebroek ge-
trokken. Zij wint daarmee een 
avondje uit voor twee perso-
nen in theater Casca de Lui-
fel! De voorstelling die me-
vrouw Sips-Leuven gratis mag 
bezoeken is ‘De Vleesgewor-
den Bescheidenheid’ van ca-
baretier Jeroen van Merwijk. 
Deze voorstelling vindt plaats 
op vrijdag 25 november, van-
af 20.15 uur.
Op www.theaterdeluifel.nl 
meer informatie over deze leu-
ke voorstelling. De vrijkaart-
jes voor de winnares worden 
apart gehouden bij de kassa. 

Van harte gefeliciteerd met de 
prijs, met dank aan Casca de 
Luifel.
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•  Subsidie op zonnepanelen

•  Expositie en reunie

•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

Intocht Sinterklaas

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas weer hartelijk ontvangen in de haven van 

Heemstede door alle aanwezige kinderen. De Goedheiligman werd 

onder begeleiding van de pietenband met een koets naar het raadhuis 

gereden waar hij werd toegesproken door de burgemeester.

A.s. zaterdag 19 november bezoekt hij winkelstraat Jan van Goyen, 

lees meer op www.janvangoyenstraat.nl.

Gemeente Heemstede wint 
TelewerkJaarprijs 2011

De gemeente Heemstede heeft de TelewerkJaarprijs 2011 

gewonnen. Deze prijs wordt toegekend aan een organisatie, 

die Het Nieuwe Werken succesvol heeft ingevoerd en een 

voorbeeld is voor andere organisaties. De prijs werd uit-

gereikt tijdens de week van Het Nieuwe Werken op het 

jaarcongres van de stichting TelewerkForum in Utrecht. 

Informatiebijeenkomst
uitvaartcentrum
Dunweg Uitvaartzorg organiseert maandag 21 november om 20.00 uur een informatie- 

bijeenkomst over het geplande uitvaartcentrum op de begraafplaats aan de Herfstlaan. 

De bijeenkomst vindt plaats in het vernieuwde uitvaartcentrum van Dunweg in 

Hoofddorp. Tijdens de avond kunt u kennisnemen van de plannen voor Heemstede en 

meteen een kijkje achter de schermen nemen in een uitvaartcentrum. Meer hierover in 

deze HeemstedeNieuws.

Tijdens de week van Het Nieuwe Werken 

(van 7 tot en met 13 november) werd op 

donderdag 10 november op het Jaar-

congres van de Stichting Telewerk Forum in 

Utrecht bekend gemaakt dat Heemstede 

de winnaar is van de TelewerkJaarprijs. De 

overige genomineerden waren het 

Nederlandse Instituut voor Sport en 

Bewegen en het Commando Diensten 

Centra van het Ministerie van Defensie.

Tijdens het Jaarcongres, met sprekers als 

Alexander Rinnooy Kan en Lodewijk de 

Waal, ontving gemeentesecretaris Willem 

van den Berg de trofee uit handen van jury-

voorzitter Arthur Tutein Nolthenius. 

De genomineerden voor de Telewerk 

Jaarprijs werden beoordeeld op onder-

delen zoals visie, originaliteit en innoverend 

vermogen. Op de effectiviteit, toepasbaar-

heid en haalbaarheid voor de organisatie 

en voor de medewerker. Ook werd gekeken 

naar de kwaliteit van de invulling en of de 

genomineerden als voorbeeldfunctie voor 

andere organisaties in Nederland fungeert.

Lees het juryrapport op www.heemstede.nl
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Dunweg Uitvaartzorg organiseert maandag 21 november om 20.00 uur een informa-

tiebijeenkomst over het geplande uitvaartcentrum op de begraafplaats aan de 

Herfstlaan. Omdat misschien niet iedereen weet wat een uitvaartcentrum precies 

inhoudt, vindt de bijeenkomst plaats in het vernieuwde uitvaartcentrum van Dunweg 

in Hoofddorp. Zo kunt u kennisnemen van de plannen voor Heemstede en meteen 

een kijkje achter de schermen nemen in een uitvaartcentrum.

Dunweg wil een kleinschalig uitvaartcentrum vestigen op de algemene begraafplaats in 

Heemstede. Een uitvaartcentrum is een voorziening waar een overledene naar toe wordt 

gebracht, verzorgd, opgebaard en kan worden bezocht. Hier kan ook een uitvaartplechtig-

heid en condoleance worden gehouden. Een uitvaartcentrum is een belangrijke voor-

ziening die op dit moment in de gemeente Heemstede ontbreekt. Het college van B&W 

staat dan ook positief tegenover de plannen.

Uit onderzoek is gebleken dat een uitvaartcentrum ruimtelijk en fi nancieel haalbaar is. 

Locatie informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 21 november 20.00 uur in het vernieuwde 

uitvaartcentrum van Dunweg, Achterweg 42, 2132 BX Hoofddorp. Dit is achter de oude 

begraafplaats in Hoofddorp-Centrum. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U kunt zich voor 

de bijeenkomst aanmelden via: info@companyon.nl of telefonisch via (023) 544 26 62.

Vervolg

Het uiteindelijke besluit over vestiging van een uitvaartcentrum ligt bij de gemeenteraad. 

De raadscommissie ruimte bespreekt dit onderwerp naar verwachting op donderdag 

1 december (aanvang 20.00 uur) in het raadhuis. U kunt tijdens de vergadering uw 

mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan bij de raadsgriffier 

via raadsgriffier@heemstede.nl of per telefoon (023) 548 56 46.

De gemeenteraad behandelt het onderwerp op donderdag 15 december (aanvang 20.00 uur) 

in het raadhuis. U kunt deze vergadering bijwonen, inspreken is hier echter niet mogelijk.

Het complete voorstel voor het uitvaartcentrum vindt u op www.heemstede.nl.

Op 1 maart van dit jaar was het exact 100 jaar geleden dat de brandweer in Heemstede 

werd opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt in de burgerzaal van het Raadhuis 

een expositie ingericht. Deze expositie, bestaande uit foto- en ander materiaal, geeft de 

geschiedenis van de brandweerzorg in Heemstede op treffende wijze weer. De expositie 

wordt geopend door de burgemeester op vrijdag 25 november en kan daarna tot aan het 

einde van het jaar worden bezocht. 

Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt het boek ‘100 Jaar Brandweer in Heemstede’. 

Het boek kost € 19,95 en is te verkrijgen bij de Heemsteedse boekhandels.

Reünie voor korpsleden en oud-korpsleden

Na de opening van de expositie op vrijdag 25 november is er voor de korpsleden en oud-

korpsleden (ook voor jeugdbrandweerleden) tot 19.00 uur gelegenheid om, onder het genot 

van een drankje en een hapje, herinneringen uit het verleden op te halen. Bent u (oud) 

korpslid dan heeft u een uitnodiging ontvangen. Is dit niet het geval, dan kunt u zich alsnog 

voor de reünie aanmelden bij brandweer-heemstede@vrk.nl of telefonisch contact

opnemen met Nancy Ostendorp op (023) 548 27 71 (maandag t/m woensdag).

Informatiebijeenkomst 

uitvaartcentrum

begraafplaats Herfstlaan

100 Jaar brandweer in Heemstede

Expositie en reünie

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats 

verkrijgen. Deze brochure is ook te 

downloaden vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 

openingstijden een digitaal informatie-

paneel te raadplegen met daarop een 

overzicht (dat u kunt uitprinten) waar 

graven gelegen zijn en hoe men er naar 

toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 

76 (bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met 

vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.
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Voordeel

Een set z onnepanelen bestaat uit 3 panelen met een totaal vermogen van 690 Watt 

compleet met een omvormer voor levering aan het elektriciteitsnet. Met dit systeem kunt u 

op jaarbasis ca 500 kWh aan elektra opwekken. Dit levert u een besparing van ongeveer 

10 tot 15% op uw energieverbruik. De gemeente Heemstede biedt dit jaar een subsidie van 

€ 690,- waardoor u nu een set z onnepanelen voor  € 809,- kunt aanschaffen.

Demonstratie

De installateur, Kapitein BV, is op 24 november van 18.00 tot 21.00 uur in het Raadhuis om 

uitleg te geven. In de hal worden de z onnepanelen getoond. De installateur verz orgt tevens 

de inschrijving.

Rectificatie

Per abuis is in de vorige uitgave van HeemstedeNieuws een foutief bedrag genoemd voor 

de aanschaf van een set z onnepanelen. U kunt voor € 809,- in plaats van de eerder 

genoemde € 960,- een set aanschaffen. Verder wordt foutief vermeld dat het ook z ou gaan 

om de aanschaf van z onneboilers. De subsidie geldt echter alleen voor de aanschaf van 

z onnepanelen.

Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Van 7 tot en met 18 november 2011 worden op de Herenweg tussen Eykmanlaan en 

Koediefslaan nieuwe groenvakken aangeplant. De werkzaam heden z orgen voor beperkte 

verkeershinder.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De gemeente Haarlem voert onderhoudswerkzaam heden uit aan de Schouwbroekerbrug. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam heden z orgen voor 

beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkza amheden heeft de projectontwikkelaar 

ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afz etting kan plaatsvinden op nog 

nader te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Van Merlenlaan 29  het plaatsen van 2 pergolas  2011.305

 ontvangen 2 november 2011

Herenweg 144  het uitbreiden van een woonhuis  2011.303

 ontvangen 2 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en kappen

Adriaan Pauwlaan 8a   het plaatsen van een dakkapel op het  2011.301

voorgeveldakvlak en het kappen van 10 bomen

(4 ervan zi jn een iep)  

 ontvangen 1 november 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Herenweg 5  het verwijderen van asbest  2011.304

 ontvangen 4 november 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  17 december 2011 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inza ge bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezi cht (Raadhuisplein 1). 

Op donderdag 24 november kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur in de hal van het 

Raadhuis informatie krijgen over zonnepanelen. Inwoners van Heemstede krijgen 

bovendien de mogelijkheid om zonnepanelen met een aanzienlijke subsidie aan te 

schaffen.

Met dez e actie draagt u bij aan het verbeteren van het milieu én bespaart u op uw 

energieverbruik.

Geïnteresseerden kunnen zi ch op dez e avond op volgorde van binnenkomst inschrijven. 

Er is voor 24 systemen subsidie beschikbaar, dus schrijf u tijdig in. Op is op!

Klimaat

Met z onne-energie draagt u bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het broeikasgas 

dat opwarming van de aarde veroorza akt. Door het z elf opwekken van energie draagt u een 

steentje bij aan klimaatverbetering.

Subsidie op zonnepanelen

Vergaderingen
Vergadering gemeenteraad vervalt

De aangekondigde vergadering van de gemeenteraad van Heemstede op 24 november 

2011 vervalt.

De raadsbesluiten die zi jn voorbesproken in de raadscommissies van 8, 9 en 10 november 

worden geagendeerd in de raadsvergadering van 15 december 2011.

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

z oekt u een goede cursus/work shop voor 

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

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezu il (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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HeemstedeNieuws

Op grond van artikel 19 van de Verordening op het gebruik van openbare havens en binnen-

wateren is het verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders een vaartuig 

op te leggen (op de wal te leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

op de wal langs de Ringvaart het volgende vaartuig aangetroffen:

Witte roeiboot t.h.v. Charlotte van Pallandtlaan 75.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt verzocht zijn vaartuig uiterlijk  30 november 2011 

van de wal te verwijderen. Indien het vaartuig na deze termijn nog steeds op de 

wal ligt, zullen burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang 

laten verwijderen. Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. 

Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar zijn vaartuig binnen deze 

periode weer terug krijgen. 

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, via het algemene

telefoonnummer: 14 023.

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 in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

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

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

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

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

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

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). 

Op wal gelegd vaartuig Charlotte van PallandtlaanUitschrijvingen GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met 

onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 11-11-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

I.D. Martin, geboren 06-02-1964, Berkenlaan 11

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing 

van deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling 

Publiekszaken van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede, telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen 

met onbekende bestemming uit te schrijven:

Per 20-10-2011 V. Behbahani, geboren 27-08-1977, Jan van Goyenstraat 17 A

Per 20-11-2011 P. Tahmasebi geboren 23-09-1975, Jan van Goyenstraat 17 A

Per 21-10-2011 E. Manucharyan, geboren 19-01-1987, Pieter de Hooghstraat 37

Per 21-10-2011 A.E. van Dijk, geboren 05-05-1963, Wasserijlaan 97

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).




