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Mária Ballendux Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau
Heemstede/Boedapest - To-
taal onwetend trad zij vorige 
week de Nederlandse ambas-
sade in Boedapest binnen om 
de plaatsvervangend ambassa-
deur, Bert van der Lingen, even 
een handje te schudden. Dat 
deed Maria Ballendux- Bogyay 
wel meer als ze een gastcollege 
had gegeven aan de Karoly Ga-
spar Universiteit. De ontvangst-
hal stond vol, ze ontwaarde 
haar echtgenoot Frans Ballen-
dux, een dochter en veel vrien-
den uit Hongarije en Nederland. 
Frans vertelde later dat ze zei dat 
zij niet naar de kapper was ge-
weest. Voor hem het bewijs dat 
ze niet wist wat haar te wach-
ten stond. De plaatsvervangen-
de ambassadeur ontving haar, 
stelde haar gerust en begon een 
speech in het Engels waarin hij 
haar kwaliteiten als culturele 
bruggenbouwer tussen Honga-
ren en Nederlanders opsomde.  
Na haar rechtenstudie aan de 
ELTE in Boedapest en haar hu-
welijk in Boedapest ging zij tol-
ken voor het Ministerie van Jus-
titie. Na de omwenteling in 1989 
raakten de contacten tussen 
Hongarije en Nederland in een 
stroomversnelling. Hongaren 
bestudeerden het Nederlands 
Burgerlijk Wetboek. Er kwamen 
ministers en staatssecretaris-
sen op werkbezoeken. Ze tolkte 
voor minister van justitie Hirsch 
Ballin en voor koningin Beatrix 
bij het bezoek van de president 
van Hongarije aan Nederland. 
Ze gaf 23 jaar les in taalinstitu-
ten in Amsterdam in taal en cul-
tuur. Aan expats van veel grote 
bedrijven en in Hongarije voor 
Nederlanders die naar Hongarije 
uitgezonden waren. Ze was re-
dactrice van de culturele rubriek 
in het blad `Hongarije in zaken`. 
Ze geeft nog steeds gastcolleges 

aan de ELTE en Karoli Univer-
siteiten in Boedapest en in De-
brecen in Oost Hongarije. Colle-
ges in de Nederlandse taal, lite-
ratuur, cultuur en de verschillen. 
Ze heeft zes boeken geschreven, 
enkele taalboeken en Hongaars 
Nederlandse bespiegelingen 
over het leven, geschreven  voor 
Hongaren over Nederland en 
omgekeerd. Een makkelijk lees-
baar boek is Magyar- Holland-
se ontwikkelingen kweekt begrip 
voor de twee culturen. Werken 
waar de in september overleden 
ambassadeur Robert Milders 
grote bewondering voor had. 
Als Maria Ballendux in Boeda-
pest kwam, ging zij dan ook altijd 
even op bezoek bij Milders om bij 
te praten over bilaterale projec-

ten en ontwikkelingen. Hij heeft 
de aanvraag voor de Koninklijke 
onderscheiding voorbereid, dins-
dag mocht  zaakgelastigde Bert 
van der Lingen haar de Konink-
lijke Onderscheiding, Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau, op-
spelden. De felicitaties van bur-
gemeester Marianne Heeremans 
en CvK Johan Remkes volgden al 
snel. Voor Maria betekent deze 
onderscheiding het bewijs dat zij 
nu echt ingeburgerd is.
Ton van den Brink

YOGA/medische fitness
Praktijk Deen - Spaarne ZH 
Heemstede - 023-5285677

Zondag 18 november 
in Vrije Geluiden, 
VPRO, Nederland I 
om 10:30 uur

Zaterdag 24 november in 
de Oude Kerk in Heemstede

THE ROYAL WIND MUSIC
Spectaculair concert met 13 musici, een uniek 
instrumentarium van 45 blokfluiten en prachtige muziek.

Aanvang: 20.15 uur • Toegang: € 21,50 / € 19,50

Foto: Marco Borggreve
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Heemstede – De drukste tijd 
van Sinterklaas is weer be-
gonnen. De Sint begint aan 
zijn toernee! In Heemstede 
kan jong en oud de Goedhei-
ligman zaterdag aanstaande 
‘binnenhalen’ in de haven van 
Heemstede, alwaar zijn boot 
om 11.30 uur aankomt. Na dit 
ongetwijfeld warme welkom 
en veel Sinterklaasliedjes is 
het tijd voor Sint Niklaas om 
de burgemeester te ontmoe-
ten en dat is rond 12.30 uur op 
het Raadhuis. 
Voor de kinderen is er drinken 

en een vlaggetje. De pieten 
zorgen voor wat lekkers. Sa-
men met de pietenband zin-
gen de kinderen Sinterklaas-
liedjes. Uiteraard zal Sinter-
klaas de tijd nemen om de 
kinderen een handje te schud-
den. Omstreeks 13.30 uur ver-
trekt Sinterklaas in zijn koets 
voor een ritje over de Binnen-
weg.
Op het ontmoetingsplein op 
de Binnenweg staat een po-
dium en is er aansluitend een 
muzikaal programma tot 16.15 
uur.

Sint binnenhalen!
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Heemstede	-	Een	van	de	parels	
van	 de	 Wederopbouwarchitec-
tuur,	zo	mag	het	postkantoor	aan	
de	noordzijde	van	de	Binnenweg	
beslist	 worden	 genoemd.	 Nu	 is	
Riviera	Maison	erin	gevestigd.
Op	deze	plek	stond	ooit	de	bui-
tenplaats	 Land-	 en	 Spaarn-
zicht,	waaraan	Landzichtlaan	en	

Het voormalige postkantoor.

Spaarnzichtlaan	hun	namen	ont-
lenen.	In	1908	werd	er	een	nieu-
we	villa	gebouwd,	die	al	in	1928	
werd	gekocht	door	de	rijksover-
heid	om	er	een	nieuw	postkan-
toor	 te	 vestigen,	 ter	 vervanging	
van	 dat	 aan	 de	 Raadhuisstraat.	
Pas	na	de	Tweede	Wereldoorlog,	
in	1953,	werd	de	bouw	ter	hand	

Onbekend Heemstede
Voormalig postkantoor

Binnenweg

Sculptuur van Carel Kneulman 
(foto’s: Theo Out).

genomen,	 maar	 het	 duurde	 tot	
1958	 voordat	 de	 eerste	 paal	 de	
grond	in	ging.
Architect	 van	 het	 pand	 is	 Dick	
Greiner.	Deze	bouwde	een	echt	
‘postpaleis’,	met	een	 lange	balie	
met	 mozaiekwerk,	 grote	 raam-
partijen	en	 lichtkoepels.	Ook	de	
ruimtes	 die	 niet	 voor	 bezoekers	
waren	 bedoeld,	 als	 de	 bestel-
lerszaal,	waar	 37	man	post	 sor-
teerden,	 en	 de	 kantoorvertrek-
ken	 waren	 fraai	 ingericht.	 Grei-
ner	had	op	verzoek	van	zijn	op-
drachtgever	er	alles	aan	gedaan	
om	het	gebouw	een	zo	min	mo-
gelijk	 ‘ambtelijk’	 karakter	 te	ge-
ven.	 In	 de	 gevel	 kwam	 links	
een	 sculptuur	 van	 Carel	 Kneul-
man	en	binnen	wandschilderin-
gen	van	Jan	Meyer.	De	bekende	
tuinarchitect	Mien	Ruys	maakte	
de	tuinaanleg.
Al	met	al	is	dit	voormalige	post-
kantoor	 een	 prachtig	 ‘Gesamt-
kunstwerk’,	 een	 van	 de	 mooiste	

Heemstede - Deze week een foto van de 
oostzijde van het stationsgebouw aan de 
leidschevaartweg in mei 1958. De foto is 
gemaakt door L.Hessels en komt uit het NS 
fotoarchief, foto 13215 en negatiefnum-
mer X-51920. Met dank aan het Utrechts 
Archief, waar alle archieven inclusief foto’s 
van de Nederlandse Spoorwegen opge- 
slagen zijn.
Mei 1958, op de voorgrond de bouwke-
ten die nog nodig waren in verband met 
de afwerking aan het spoortalud op maai-
veldhoogte en wat andere zaken. Alles nog 
spiksplinternieuw, de riolering vernieuwd 
aan de noordzijde (waar nu een fietspad 

is, dat was vroeger een ventweg) en achter 
de rioleringsbuizen was vroeger de dubbe-
le Wachtpostwoning nummer 28 die in in 
1957 is gesloopt ten behoeve van de baan-
verhoging.
Waar nu de lift is uit zomer 1999 was vroe-
ger dus een kale muur met rechts ervan 
een raam van de koffiekamer in de loket-
ruimte. Dat raam is nu afgesloten en er 
is een ventilatierooster voor in de splaats 
gekomen. Achter die zogenaamde kale 
muur is de stookruimte van het gebouw.
Meer informatie: www.stationheemste-
deaerdenhout.nl, kies dan menu/haltege-
bouw en zie meer foto’s en informatie.

voorbeelden	van	Wederopbouw-
architectuur	na	1945.	Prima	ge-
schikt	 voor	vestiging	van	de	bi-
bliotheek,	in	combinatie	met	een	
grand	café	met	groot	terras	in	de	
tuin	van	Mien	Ruys	en	wat	klei-
ne	 winkels.	 Erachter	 kleinscha-
lige	 bedrijfsruimte.	 Een	 trekker	
voor	 de	 noordkant	 van	 de	 Bin-
nenweg.	 Wanneer	 kunnen	 we	
eerst	 boodschappen	 doen,	 dan	
naar	de	bieb	en	daarna	even	wat	
drinken	bij	De	Greiner?

Op	www.hv-hb.nl,	de	site	van	de	
Historische	Vereniging	Heemste-
de-Bennebroek,	vindt	u	een	heel	
dossier	over	dit	prachtige	pand.	

Het spoor van toen Sinterklaas
in

Bennebroek
Bennebroek	 - Op zater-
dag 17 november zal St. 
Nicolaas met zijn  Pieten 
naar Bennebroek ko-
men. Nadat St. Nicolaas 
met de boot is aange-
meerd aan de Ringvaart, 
ter hoogte van de Ja-
cob van Heemskerklaan 
(13.15 uur), zal hij een 
rijt oer met een oldtimer 
door het dorp maken 
(vanaf 14.00 uur). De 
toer zal via het gemeen-
tehuis leiden naar de 
aula van de Hartekamp, 
waar de Sint en zijn  Pie-
ten tezamen met de kin-
deren een feestmid-
dag aangeboden krijg t 
(15.15-16.45 uur). Deze 
feestmiddag is voor kin-
deren tot en met 8 ja ar. 
Aan het begin van de 
feestmiddag vindt er een 
verkiezing plaats voor 
de mooiste pietenmuts 
of mijt er. Maak thuis 
een zo mooi mogelij-
ke hoofddeksel en kom 
hiermee naar de feest-
zaal. St. Nicolaas zal 
voor het kindje  met de 
mooiste muts en mijt er 
een cadeautje  meebren-
gen. 

COLOFON
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Hans Dagelet als verteller in het Oude Slot

Sprookje van Grimm in kosmische 
harmonie van taal en muziek
Heemstede - Er was eens... 
een eenmalige avond vol ma-
gie in Heemstede. Op don-
derdagavond 22 novem-
ber neemt Hans Dagelet in 
het Oude Slot op unieke wij-
ze het publiek mee in Grimms 
sprookje ‘De twee broeders’. 
De muzikale ondersteuning 
is in handen van Jacob van 
de Water. De Heemsteder 
had een boeiend en warm ge-
sprek met Hans Dagelet en 
liet zijn magische vertelkunst 
de rest doen...

Eigenlijk behoeft de veelzijdi-
ge Hans Dagelet geen introduc-
tie: acteur, trompettist, auteur en 
ook nog schilder. Vorig jaar de-
buteerde hij als auteur met zijn 
roman ‘De man met de vier o’s’ 
en hij trekt op dit moment door 
het land met zijn huiskamerpro-
ject ‘Stervend Europa’. Nu maakt 
hij zijn opwachting in Heemstede 
in het Oude Slot op 22 november 
als innemende verhalenverteller. 
Hoe kwamen de sprookjes van 
Grimm tot stand en wat kan het 
publiek verwachten? Hans Da-
gelet licht een tipje van de slui-
er op.

“De verzameling met de sprook-
jes van Grimm werd precies 200 
jaar geleden, in 1812, door de 
gebroeders Wilhelm en Jacob 
Grimm uitgegeven”, legt Hans 
uit. “Een daverend succes, want 
er zijn inmiddels een miljard 
exemplaren van het werk van 
Grimm verkocht in 150 landen. 
Eigenlijk een verkooprecord: er 
is maar een boek dat dit aantal 
overtreft en dat is de bijbel.  De 
sprookjes zijn eigenlijk eeuwen-
oude volksvertellingen van het 
platteland, uit het toenmalig ver-

deelde Duitsland, die door over-
levering de tand des tijds hebben 
doorstaan. Er zijn ook overeen-
komsten met legenden, sagen 
en mythen uit de rest van Euro-
pa. De motieven van de Grimm-
broers waren taalkundig: voor 
hen waren de vertellingen louter 
in het kader van wetenschappe-
lijk onderzoek. Dit richtte zich op 
de dialecten en het taalgebruik 
uit de omgeving waar de vertel-
ling vandaan kwam. De overge-
leverde verhalen kregen zij van 
de dames uit hoge kringen, die 
zij weer op hun beurt vernamen 
van hun personeel. Nu bevat-
ten deze vertellingen in de ru-
we vorm de meest gruwelijke 
elementen, zoals afschuwelijke 
ziektes, dood en verderf, bloedi-
ge moorden, verkrachting, mar-
teling, etc.: een staartje uit de 
Middeleeuwen, waar dit gewoon 
was. Aanvankelijk waren de-
ze vertellingen ook niet bedoeld 
voor kinderen, maar voor vol-
wassenen.  De vertellingen wer-
den door Grimm bewerkt en later 
pas ‘verkinderlijkt’ , gekarakteri-

Dichtstorten

Moed
Uit je comfortabele wereld

Weg van wat je weet
Afstand nemen 
Van wat je kent

Geen genoegen nemen
met wat er is

Nooit meer compromissen 
sluiten

om alleen iets in stand te 
houden

Realiseren dat oude waarden
jouw normen niet meer zijn

Begrijpen dat nieuwe normen
jou veel meer waard zijn

Besluiten dat iets nieuws
niet betekent dat je het

oude vergeet
Beslissen dat het oude

je naar iets nieuws zal leiden

Kiezen voor verandering
Verder willen dan stilstand

Is niet een vlucht
maar juist een daad van moed

De wereld draait niet
op heldendaden

maar juist op menselijk
handelen van moed

Een stap,
ook al is die aarzelend

getuigt nooit van lafheid
Eén ding weet je zeker,
je gaat liefde tegemoet

Lisa Worduk

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

seerd door een aantal vast be-
proefde recepten. Terugkerende 
recepten in deze sprookjes zijn 
onder meer een moraliserende 
boodschap, magische elementen 
als heksen en tovenaars, een de-
cor van mensen met ambachten, 
arm versus rijk en (sprekende) 
dieren. Het draait altijd om goed 
of kwaad en niets daar tussen 
in: vrij zwart wit getypeerd dus. 
Sprookjes dienden in de eerste 
instantie om angstgevoelens te 
bezweren en mensen hoop te 
bieden. Daarom bevatten ze een 
hoop symboliek, zoals dat ook 
bijvoorbeeld in een religie is. Dit 
patroon past ook weer in de hui-
dige tijdgeest, waar armoede en 
onzekerheid weer tot hot items 
zijn verheven. Neem bijvoor-
beeld de betekenis van een ‘ge-
luksvogel’: die symboliseert ‘het 
vrij zijn’. Andere opmerkelijke 
elementen in de sprookjes zijn 
een onbepaalde tijd en een on-
bepaalde omgeving. Lees maar 
eens hoe een sprookje dikwijls 
begint met : ‘Er was eens, in een 
ver land van hier’ en eindigt met: 

‘ze leefden nog lang en gelukkig’. 
Een sprookje loopt derhalve al-
tijd goed af en dient een bemoe-
digende uitwerking te hebben 
op de mensen.”

“Voor deze eenmalige uitvoering 
in het Oude Slot kozen Jacob en 
ik voor het sprookje ‘De twee 
broeders’,” vervolgt Hans Dage-
let enthousiast. “Dit is tevens het 
langste sprookje van Grimm en is 
een vertelling van een spannen-
de ‘road show’. De hoofdfi guren 
trekken van plaats tot plaats en 
maken van alles mee. Ik zal als 
verteller het sprookje vertolken 
in de ultieme schoonheid van de 
Nederlandse taal. Jacob van de 
Water zal het sprookje muzikaal 
omlijsten. Hij is een talentvol en 
veelzijdig popmuzikant en com-
ponist. Ik ontmoette hem tijdens 
een muzikale jamsessie en het 
klikte gelijk tussen ons. Hij rea-
geerde  enthousiast op het idee 
dit sprookje te bewerken en zal 
met zijn bevlogenheid een arse-
naal aan akoestische instrumen-
ten bedienen en bespelen. Het 
wordt eigenlijk een multi-instru-
mentaal hoorspel in een liveset-
ting, waarbij taal en muziek in 
kosmische harmonie samenko-
men. Jacob en ik zijn die avond 
de magiërs die het publiek mee-
nemen in dit prachtige sprook-
je door het betoverend tot leven 
te brengen anno 2012.  We ho-
pen dat deze avond nog ‘lang en 
gelukkig’ blijft voortleven als een 
droom bij het publiek!”

Dit eenmalig optreden vindt 
plaats op donderdag 22 no-
vember in het Oude Slot, aan-
vang 20.15 uur. Kaarten voor 
deze voorstelling kosten 19,50 
per stuk (voor vrienden van het
Podium Oude Slot 17,50) en 
zijn te bestellen via de website
www.podiumoudeslot.nl of tele-
fonisch op 06-13133626.
Meer informatie over Hans Da-
gelet is te vinden op www.hans-
dagelet.nl.
Bart Jonker

Alzheimer Café
Heemstede - Dementie brengt 
veel problemen met zich mee. 
Niet alleen is de verzorging 
zwaar, er kunnen ook juridische 
en fi nanciële problemen bij ko-
men kijken. Het is verstandig om 
daar tijdig aandacht aan te be-
steden en te zorgen voor goede 
regelingen.
In het komend Alzheimer Ca-
fé Heemstede op 20 november 
zal notaris Kienhuis uitleg ge-
ven over de juridische aspec-
ten waar men mee te maken 
kan krijgen inzake dementie. Zij 
geeft toelichting op het familie-
recht en gaat in op onderwerpen 
als het benoemen van een cura-
tor, mentor of bewindvoerder.
Dinsdag 20 november, Alzheimer 
Café Heemstede, gebouw Stich-
ting Welzijn Ouderen, Lieven de 
Keylaan 24, aanvang 19.30 uur, 
toegang gratis.

Dienst in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 18 
november mw. ds. G.W. de Jong               
de taizéviering om 10.00 uur. Er 
is Kom in de Kring (0-9 jaar) en 
een jeugdviering (0-15 jaar).

Heemstede – Maaike Wentholt 
is het gezicht van ‘Stretch Your 
Mind’, praktijk voor therapie, re-
latietherapie, coaching, medita-
tie, mindfulness en heartfulness. 
Bent u op zoek naar minder 
stress, meer vreugde, innerlijke 
vrijheid en zingeving? Ontdek de 
blokkades die je in de weg staan 
bij het realiseren van je doelen! 
Snel tot de kern met cognitieve 
psychotherapie, lichaamswerk 
en spiritualiteit.

Binnenkort starten weer diver-
se trainingen die je ondersteu-
nen bij:
• Op liefdevolle wijze een leven 
creëren met meer tevredenheid, 
balans en plezier.
• Niet meer vastlopen in dezelfde 
(denk)patronen en gevoelens .
• Uit de verkramping van aan-
geleerde patronen en je vicieu-
ze cirkel.

Maaike Wentholt werkt vanuit de 
Westerse psychologie en is ge-
specialiseerd in de lichaamsge-
richte benadering, verdiept door 
de Boeddhistische psychothera-
pie, en verrijkt met onder meer 
technieken uit de mindfulness,  
diamond approach en oplos-
singsgerichte therapie. 

Compassietraining
Het vervolg op de Mindfulness 
training is er!
(8x) vrijdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur. Start: 30 november, 
275,- euro ex. btw.

Stilte- en bezinningssessies 
Hoe neem je je ervaringen van 
2012 mee in een open, liefdevol-
le manier naar 2013 en stap je 
met vertrouwen het nieuwe jaar 
in? Op 27 / 28 december 2012 en 
3 / 4 januari 2013 van 10.00 tot 
12.30 uur. 125,= euro, ex. btw.

Mindfulness training
Start: 6 december, donderdag-
avond, 8 bijeenkomsten  van 
19.30 tot 21.30 uur. 245,- euro, 
ex. btw.

Meditatietraining
stilte in de storm
Wekelijks,  8 bijeenkomsten.
Start: 26 november, maandag-
avond. 
Van 19.30 tot 21.00 uur. 175,- eu-
ro, ex. Btw.

HAT-therapie
Je werkt direct met de innerlij-
ke kennis van je hart. HAT is ont-
wikkeld door dr. John Diepold uit 
de V.S. 
HAT is een zachte, gebruiks-
vriendelijke benadering die ge-
makkelijk door iedereen kan 
worden en toegepast. Enkele 
sessies brengen al veel inzicht 
en verlichting.

Ben je geïnteresseerd, wil je 
meer informatie neem dan con-
tact op met Maaike Wentholt, 
praktijk Stretch your Mind.
www.stretchyourmind.nl  of bel 
023-5295073, Heemstede.

Heemstede – Maaike Wentholt Maaike Wentholt werkt vanuit de Mindfulness training

Maaike Wentholt,  Stretch Your Mind
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Thuiszorg weer persoonlijk
ZorgContact introduceert wijkteams 
Bennebroek - Cliënten van 
ZorgContact krijgen met in-
gang van heden thuiszorg van-
uit een eigen wijkteam. De klein-
schalige opzet maakt nauw con-
tact tussen cliënt en vaste zorg-
verleners weer mogelijk. Met de 
introductie van de zelfsturende 
teams speelt ZorgContact in op 
de ruimte die ontstaat doordat 
de overheid de regeldruk terug-
dringt. Het werken in kleinscha-
lige wijkteams is een landelijke 
trend: de wijkverpleegkundige is 
weer terug in de wijk, maar dan 
in een nieuw jasje. De nieuwe or-
ganisatievorm zorgt ervoor dat 
de zorgverlener naast verpleging 

en verzorging van cliënten weer 
tijd en aandacht krijgt voor een 
signalerende en coördineren-
de rol. ZorgContact wil er met de 
wijkteams aan bijdragen dat cli-
enten zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen, in een veilige 
en geborgen omgeving.
De wijkteams van bestaan uit 
maximaal twaalf zorgprofessio-
nals. Deze weten wat er speelt 
in de wijk en zijn 24 uur per dag 
en zeven dagen per week tele-
fonisch bereikbaar voor hun cli-
enten. Als zelfsturend team heb-
ben ze een grote mate van vrij-
heid om de zorg volgens de wen-
sen van de cliënt vorm te geven. 

Met elkaar zorgen ze er bijvoor-
beeld voor dat de zorg in het 
dagritme van de cliënt wordt in-
gepast. De cliënt krijgt maximaal 
vijf vaste zorgverleners; een van 
hen is de vaste contactpersoon. 
Naast thuiszorg adviseert de 
vaste contactpersoon over aan-
vullende zorg en ondersteuning 
die kan bijdragen aan het welbe-
vinden van de cliënt. 
Alle bestaande cliënten zijn in-
middels persoonlijk door hun 
zorgverlener geïnformeerd.Con-
tact opnemen met de wijk-
teams kan 24 uur per dag via 06-
43394463 voor inwoners van de 
gemeente Bloemendaal.

Heemstede ook slachtoffer 
van Duinpoldersnelweg

Bennebroek/Heemstede - In alle commotie over de plannen 
rond de aanleg van de Duinpoldersnelweg ligt de nadruk op de 
komende verkeerschaos in de dorpskernen van Hillegom, Vo-
gelenzang en Bennebroek. Vergeten wordt nog wel eens dat de 
voorspelde 8000 extra verkeersbewegingen per etmaal over de 
Herenweg richting Haarlem ook fataal is voor de verkeersdoor-
stroming in Heemstede. Het verkeer keert namelijk niet om rich-
ting N206 en/of A4 zodra de automobilisten het bordje Heemste-
de zien. De huidige net verbouwde Herenweg zal de extra auto-
druk niet aankunnen en het verkeer zal zich noodgedwongen ver-
spreiden over de parallelwegen. Maar wethouder Kuiper en haar 
collega Schep van Bloemendaal komen niet op voor hun bewo-
ners en kakelen met zijn tweeën voorstander snelweg statenlid Eli-
zabeth Post na. Ook al zijn de argumenten rond de aanleg van de 
Duinpoldersnelweg onzinnig. Zo is er geen sprake van een ver-
beterde verkeersdoorstroming, er is geen sprake van uitgebrei-
de woningbouw rond Hoofddorp, er is geen sprake van een ver-
hoogd viscontainerverkeer tussen Katwijk en IJmuiden en er zijn 
geen verhoogde economische en/of bloembollenactiviteiten in dat 
deel  waar de Duinpoldersnelweg ligt gepland. Bovendien wordt 
het laatste stukje oerbos in de provincie gerooid en gaat een his-
torische polder met onder andere een unieke vogelpopulatie naar 
de fi listijnen. De Duinpoldersnelweg is fataal voor de economi-
sche groei en imago van de regio doordat bedrijven en woon-
huizen minder goed bereikbaar worden. De toch al wankele wo-
ningmarkt zal verslechteren omdat huizen in de nabijheid van de 
snelweg en Herenweg onverkoopbaar worden. Ook het ambitieu-
ze herinrichtingsplan van de Geestgronden gaat op hold omdat 
de projectontwikkelaar de luxueuze fl atappartementen  met uit-
zicht op de snelweg niet kan verkopen. Kortom, vriend en vijand 
blijven zich verbazen over de plannen van Post die zich overigens 
nog nooit heeft laten zien op de informatieavonden. Het vuile werk 
laat Post oplossen door ambtenaren en amateuristische wethou-
ders. De nu ontstane chaos rond de besluitvorming van de snel-
weg is kenmerkend voor de provincie Noord Holland. In de dor-
pen en hopelijk ook Heemstede kan niemand dit beslissingsor-
gaan meer serieus nemen.
Frank van der Schaar, Bennebroek

INGEZONDEN

Samenwerking Praktijk Deen
en Heliomare Arbeidsintegratie

Heemstede - Vanaf 5 november 
is de samenwerking tussen He-
liomare Arbeidsintegratie en de 
fysio- en manueeltherapieprak-
tijk Deen in Heemstede een feit. 
Dit betekent dat de arbeidstrai-
ningen en arbeidsrevalidatiepro-
gramma’s van Heliomare nu ook 
in Heemstede (locatie Spaarne-
ziekenhuis) uitgevoerd worden.
Het ervaren multidisciplinaire 
team van Heliomare werkt in de-
ze trajecten samen met een fy-
siotherapeut van Praktijk Deen 

die gespecialiseerd is in functi-
onele arbeidstraining. Helioma-
re Arbeidsintegratie leidt men-
sen door middel van onderzoek, 
scholing, training en bemidde-
ling (terug) naar betaalde arbeid. 
Uit onderzoek blijkt dat de tra-
jecten van Heliomare Arbeidsin-
tegratie effectief zijn. Het gemid-
deld verzuim neemt tot twee jaar 
na de arbeidstraining met 5 tot 
wel14 procent af.
Deze samenwerking ligt geheel 
in lijn met het beleid van Helio-

mare. Men streeft in toenemen-
de mate naar samenwerking met 
externe partners om de dienst-
verlening zoveel mogelijk thuis 
nabij de cliënt aan te bieden. 
Er is gekozen voor samenwer-
king met Praktijk Deen, Loca-
tie Spaarneziekenhuis, omdat de 
dienstverlening, locatie en outil-
lage voldoen aan de hoge kwali-
teitseisen en professionaliteit die 
Heliomare nastreeft.
Ook Praktijk Deen ziet meerwaar-
de in de samenwerking. Niet al-

leen noopt de ‘nieuwe zorg’ zoals 
deze zich momenteel ontwikkelt 
naar het aangaan van samen-
werkingsverbanden, ook is Deen 
trots op het feit dat de dienstver-
lening zich door de samenwer-
king met Heliomare nu kan rich-
ten op de 1e, 2e en 3e lijnszorg. 
(1e lijn is verwijzing via huisarts, 
2e lijn via ziekenhuis en 3e lijn is 
verwijzing via revalidatie).
Meer informatie of aanmelden? 
www.heliomare.nl of www.prak-
tijkdeen.nl.

PKN 
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Her-
vormde Gemeente Benne-
broek aan de Binnenweg 67 
is ds. W.M. Schinkelshoek 
zondag 18 november om 
10.00 uur de voorganger. 

Leeuwenhorst Winterfair
Regio - De Leeuwenhorst Win-
terfair in Noordwijkerhout be-
leeft zijn 20e editie op zaterdag 
17 en zondag 18 november. Er is 
veel om van te genieten: muziek, 
workshops, demonstraties en je 
kijkt je ogen uit bij al het moois 
en lekkers dat er te koop is. Heel 
veel stands hebben prachtige 
decoraties voor de feestmaand. 
Maar ook kunstzinnige sieraden, 
stoere outdoorartikelen en ex-
clusieve kleding.
 
Culinair
Zoet is er volop… fudge, brow-
nies, meringues en bonbons. 
Jams en geleien. Ambachtelijk 
gemaakt en tongstrelend. Wie 
van hartig houdt komt uit bij 
heerlijke chutneys, pesto’s, mos-
terd en tapenades. Scandinavi-
sche delicatessen, Franse lekker-
nijen, allerlei knofl ookvariaties.

Kinderen
Breng de kinderen mee naar de 
Leeuwenhorst Winterfair, ze zul-
len zich beslist niet vervelen! Tot 
en met 12 jaar mogen ze gratis 
naar binnen. Zondagmiddag om 
twee uur kijken naar de Sinter-
klaasvoorstelling ‘Witte Piet, dat 
mag niet’. De keukenprinsen en 
-prinsessen kunnen leren hoe je 
cupcakes leuk versiert. Het re-

sultaat gaat in een gebaksdoos-
je mee naar huis, vergezeld van 
een heus cupcake-diploma. Ook 
kunnen kinderen een kerstdeco-
ratie met decopatch maken.

Tafeldekwedstrijd
Liefhebbers van decoreren en 
een mooie tafel dekken moe-
ten zich beslist opgeven voor de 
wedstrijd Tafeldekken met het 
publiek als jury. Er zijn prachti-
ge prijzen mee te winnen. De 
hoofdprijs is een weekend of 
midweek Landal Greenparks ter 
waarde van 350 euro. Voor elk 
ingevuld stembiljet doneert de 
organisatie van de fair 50 cent 
aan de Stichting Vrienden van 
Arie. Arie is een organisatie die 
zonder winstoogmerk medische 
en therapeutische zorg verleent 
aan kinderen met een geestelij-
ke of lichamelijke beperking in 
de Peruaanse hoofdstad Lima. 
De stichting is tijdens de Win-
terfair aanwezig met een eigen 
stand. Voor de wedstrijd zijn on-
geveer 10 tafels beschikbaar, 
dus wie wil meedoen, geeft zich 
snel op. Dat kan door een e-
mailtje te sturen naar info@an-
nekeboekee.nl.

Jacques Coolen
Bloemsierkunstenaar, geur- en 

aromaexpert Jacques Coolen 
geeft doorlopend presentaties, 
demonstraties en workshops. Hij 
heeft volop ideeën voor kerstde-
coraties en is een boeiend spre-
ker die met veel plezier zijn pu-
bliek laat delen in zijn geweldi-
ge kennis van bloemen, geuren 
en kleuren.
De fair in Hotel Leeuwenhorst 
aan de Langelaan 3 in Noordwij-
kerhout is zaterdag 17 en zondag 
18 november van 10.00 tot 17.30 
uur. Een toegangskaartje kost 8 
euro, kinderen tot en met 12 jaar 
gratis. Meer informatie: www.b-
event.nl.

Bennebroek - Op woensdag 14 
november, 19.00 uur leidt pastor 
Verhaegh de eucharistieviering 
bij de R.K. Parochie Sint-Jozef 
Bennebroek. Vrijdag 09.00 uur 
is er ook een eucharistiedienst 
met past. Verhaegh. Zaterdag 
om 19.00 uur, is er een eucharis-
tieviering, met past. Verhaegh en 
het Dameskoor. Zondag is er een 
Woord- en Communieviering 
met past. A. Dekker en klassieke 
muziek om 10.30 uur. Woensdag 
21 november is er om 19.00 uur 
weer een eucharistiedienst, met 
past. Verhaegh.

R.K. Parochie 
Sint Jozef
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Eenzaamheid, de Zonnebloem helpt

Minisymposium over 
verborgen eenzaamheid
Heemstede	 –	 Verborgen	 een-
zaamheid,	 een	 thema	 waar	 de	
Zonnebloem	 regio	 Zuid	 Ken-
nemerland	 maandagmiddag	
een	 minisymposium	 aan	 wijd-
de	 bij	 gelegenheid	 van	 haar	 25	
jarig	 jubileum.	 In	 de	 Burgerzaal	
mocht	 voorzitter	 Diane	 Martens	
de	 Zonnebloembestuurders	 uit	
Noord-Holland,	 de	 burgemees-
ter	 en	 de	 directeur	 Nationa-
le	Zonnebloem,	Noud	van	Rooij	
ontvangen.	 Burgemeester	 Ma-
rianne	 Heeremans	 memoreer-
de	 de	 laatste	 raadsvergadering,	
waarin	 de	 WMO-nota	 is	 ‘Oog	
voor	 elkaar’	 onderwerp	 was.	 En	
eigenlijk	is	dát	precies	waar	het	
om	 gaat	 bij	 het	 voorkómen	 (of	
oplossen)	van	eenzaamheid:	oog	
voor	elkaar	hebben,	omzien	naar	
de	ander.	

Waarom	 dan	 wel?	 Onze	 maat-
schappij	 is	 individualistischer	
geworden,	en	ook	anoniemer.	De	
sociale	 media	 doen	 daar	 niets	
aan	af.	Online	zijn	er	wel	steeds	
meer	mogelijkheden	om	met	el-
kaar	 in	 contact	 te	komen,	maar	
misschien	dat	mensen	zich	daar-
door	 tegelijkertijd	 juist	wel	een-
zamer	 gaan	 voelen.	 Mensen	 lij-
ken	 op	 facebook	 en	 twitter	 im-

mers	 vaak	 een	 actief	 en	 dyna-
misch	 leven	 te	 hebben,	 waarin	
veel	 gebeurt,	 met	 veel	 ontmoe-
tingen	met	‘vrienden’.	Contact	via	
internet	kan	voor	sommige	men-
sen	met	een	lichamelijke	beper-
king	een	uitkomst	zijn.	Maar	on-
line	 virtueel	 contact	weegt	 toch	
niet	 op	 tegen	 werkelijk	 elkaar	
ontmoeten	in	levende	lijve:	con-
tact	 waar	 ogen	 elkaar	 ontmoe-
ten,	 monden	 zichtbaar	 met	 el-
kaar	 spreken	 en	 handen	 elkaar	
kunnen	aanraken.	
Het	werk	van	de	Zonnebloem	is	
daarom	 zo	 belangrijk.	 Dit	 werd	
nog	onderstreept	 door	 een	 sms	
van	 staatssecretaris	 Veldhuijzen	
van	 Zanten,	 die	 op	 het	 sympo-
sium	 zou	 spreken,	maar	 in	Den	
Haag	haar	handtekeningen	zette	
bij	 de	 overdracht	 van	haar	 por-
tefeuilles:	“geef	de	mensen	door	
dat	hun	werk	er	ongelooflijk	toe	
doet,	 omdat	 zonder	 menselij-
ke	 warmte,	 eenzaamheid	 dub-
bel	erg	is!”	

Bezoekwerk
De	kern	van	Zonnebloemwerk	is:	
zorgen	 voor	 betekenisvolle	 ont-
moetingen	tussen	vrijwilligers	en	
mensen	met	een	 fysieke	beper-
king	 door	 ziekte,	 ouderdom	 	 of	

Nominatie voor 
filmtalent Julian Ras

Greep	 het	 jonge	 filmtalent	 vo-
rig	jaar	nog	net	naast	de	rol	van	
Bennie	 Stout	 in	 de	 gelijknami-
ge	 film,	 deze	 keer	 wist	 hij	 de	
hoofdrol	wel	 te	bemachtigen.	 In	
de	film	draait	het	om	Mees,	ge-
speeld	door	Julian,	en	zijn	buur-
meisje	Katja.	Net	als	alle	kinde-
ren	hebben	zij	een	verlanglijstje	
gemaakt	 voor	 Sinterklaas.	 Maar	
het	is	geen	alledaags	lijstje.	Katja	
wil	juist	iets	terugdoen	voor	Sin-
terklaas	en	is	bezig	met	het	ma-
ken	van	een	liedje	op	haar	key-
board.	Mees	heeft	maar	een	en-
kele	wens:	een	vader.	Hij	woont	
samen	met	zijn	moeder	(Victoria	
Koblenko),	 een	 heuse	 carrière-
tijger,	die	het	hele	sintgebeuren	
liefst	aan	zich	voorbij	 laat	gaan.	
Een	gemene	buurman,	nota	be-
ne	 een	 speelgoedreparateur,	
heeft	snode	plannen	om	Sinter-
klaas	 te	 ontvoeren	 en	 hem	 te	
vervangen	door	een	Sinterklaas-
robot	 van	 eigen	 makelij.	 Dan	
heeft	 hij	 geen	 rekening	 gehou-
den	 met	 zijn	 slimme	 buurtge-
nootjes.	Samen	met	Kluspiet	en	
Testpiet	zetten	Katja	en	Mees	al-
les	op	alles	om	Sinterklaas	terug	
te	vinden	en	de	plannen	van	de	
speelgoeddokter	te	doorkruisen.
De	 Heemsteedse	 acteur	 dacht	
aanvankelijk	 in	 aanmerking	 te	
komen	voor	een	rol	in	een	kerst-
film,	 maar	 werd	 toen	 gevraagd	
om	met	twee	andere	kandidaten	
een	 screentest	 te	 doen	 voor	 de	
rol	van	Mees.	 “Ik	was	niet	eens	
de	hele	opnameperiode	beschik-
baar,	want	mijn	peetoom	trouw-
de	net	in	die	tijd	op	Curaçao.	Dat	
wilde	 ik	 natuurlijk	 niet	 missen.	
Maar	 ze	 vonden	 het	 geen	 pro-
bleem,	hoewel	ik	best	veel	tekst	
had.	 Gelukkig	 heb	 ik	 weinig	
moeite	met	teksten,	ik	ben	goed	
in	onthouden.”	 Julian	 is	blij	met	
het	 resultaat:	 “Het	 is	 echt	 een	
superleuke	 film	 geworden	 die	
geschikt	is	voor	kinderen	die	nog	
in	Sinterklaas	geloven,	maar	ook	
voor	oudere	kinderen	en	volwas-
senen,	want	er	zitten	veel	grap-
pen	in.“
Met	 twee	 films	 in	 zijn	 broekzak	
heeft	Julian	de	smaak	te	pakken.	
“Ik	 heb	 nu	 gezien	 hoe	 leuk	 het	
is	om	filmacteur	 te	zijn.	 Ik	denk	
dat	ik	in	de	toekomst	acteerles-

sen	ga	volgen.	Het	voordeel	van	
film	is	dat	het	gewoon	over	kan	
als	je	een	foutje	maakt.	Dat	kan	
natuurlijk	 niet	 als	 je	 op	 het	 to-
neel	staat	voor	een	zaal	met	pu-
bliek.”	 Naast	 acteren	 houdt	 hij	
van	 drummen	 op	 zijn	 drumstel	
en	 van	 voetballen,	 op	 straat	 en	
bij	 voetbalclub	HFC	(D4).	 “Ik	zit	
nu	 in	 groep	 8,	 dus	 dan	 heb	 je	
het	 best	 druk	 met	 proefwerken	
en	toetsen.	En	we	krijgen	nog	de	
musical	 van	 school,	 daar	 wil	 ik	
natuurlijk	ook	in	spelen.”
Wat	is	de	ultieme	rol	voor	hem?	
“Ik	 heb	 zojuist	 Skyfall	 gezien	 in	
de	 bioscoop,	 James	 Bond	 lijkt	
me	echt	een	hele	coole	rol.”
Voor	 zijn	 rol	 als	 Mees	 is	 Julian	
genomineerd	 voor	 ’Talent	 van	
het	jaar’.	Hij	gaat	in	deze	catego-
rie	 de	 strijd	 aan	 met	 onder	 an-
dere	de	dochter	van	Marco	Bor-
sato.
De	 uitslag	 wordt	 bepaald	 door	
een	 kinderjury,	 een	 vakjury	 en	
door	 het	 publiek,	 en	 de	 prijzen	
worden	 uitgereikt	 tijdens	 het	
Gouden	Pepernoot	Gala	2012	op	
6	december	in	Theater	Gooiland	
in	 Hilversum.	 Wie	 op	 Julian	 wil	
stemmen	 kan	 dat	 tot	 6	 decem-
ber	 doen	 via	 www.goudenpe-
pernoot.nl/stemmen/talent-van-
het-jaar.			
Mirjam Goossens

Heemstede – Vorig jaar speelde de 11-jarige Julian Ras in de 
Sinterklaasfilm ‘Bennie Stout’ van Johan Nijenhuis. Dit jaar 
werd de leerling van basisschool de Evenaar gevraagd voor de 
hoofdrol in de familiefilm ‘De Club van Sinterklaas en het ge-
heim van de speelgoeddokter’. Daarnaast is hij genomineerd 
voor de Gouden Pepernoot Award 2012. “Ik ben een echte 
Sinterklaasexpert geworden”, lacht hij trots.

Word (55+)
Heemstede	-	In	de	cursus	Word	
(55+)	 die	 vrijdag	 30	 november	
van	 start	 gaat	 bij	 Casca	 komen	
de	 grondbeginselen	 van	 tekst-
verwerken	 als	 eerste	 aan	 bod.	
Deze	 kennis	 wordt	 verder	 uit-
gebreid	 met	 het	 werken	 met	
meerdere	 documenten	 tegelijk,	

schermweergave,	 lettertypen	 en	
opmaak,	 knippen,	 plakken	 en	
kopiëren,	pagina-instelling,	tabs,	
enz.	Basiskennis	van	Windows	is	
noodzakelijk.	De	cursus	start	op	
vrijdag	 30	 november	 van	 13.30	
tot	15.30	uur	bij	Casca	in	de	Lui-
fel,	Herenweg	96,	Heemstede.	U	
kunt	 opgeven	 via	 023-5483828	
of	via	de	website	www.casca.nl.	

Open Podium Heemstede
zoekt talenten!

Heemstede	–	Heb	jij	je	al	ingeschreven	voor	het	Open	Podium	
dat	in	het	centrum	van	Heemstede	wordt	georganiseerd	op	zon-
dag	16	december?	Zang-	en	dans-talent	en	een	beetje	lef?	Meld	
je	dan	aan!	Het	belooft	een	leuke	happening	te	worden	en	wie	
weet	word	jij	wel	ontdekt!	Je	bent	in	goed	gezelschap	want	Bal-
letstudio	Jolein	doet	mee,	de	band	Fearless,	de	band	Beat	Up,	
zangeres	Fiona	Sarah	en	zangeres	Femke	Janssen.	Ben	je	jonger	
dan	18	jaar,	meld	je	dan	aan:	www.wch.nl	en	durf	te	schitteren!

een	 handicap.	 Ooit	 begonnen	
met	de	KRO	radio-ziekenbezoe-
ken	van	Alex	van	Wayenburg	 in	
de	jaren	50.	Het	Zonnebloem	be-
zoekwerk	in	zorgcentra	staat	on-
der	druk.	Veel	discussie	in	regio.	
“Genoeg	activiteiten	daar”,	maar	
niet	 iedere	 bewoner	 voelt	 zich	
daar	 wel	 bij,	 sommigen	 worden	
genegeerd	 of	 uitgesloten.	 On-
der	 velen	 kun	 je	 je	 veel	 eenza-
mer	voelen	dan	alleen.	Bekend	is	
dat	de	staatssecretaris	hier	zor-
gen	 over	 had.	 Het	 landelijk	 be-
leid	 is	volgens	Noud	van	Rooij	 :	
alleen	bij	voldoende	vrijwilligers.	
De	 waardering	 is	 hoog	 onder	
mensen	die	bezocht	worden.	Di-
ana	spreekt	over	wellicht	ande-
re	vormen	van	Zonnebloemwerk	
in	 de	 toekomst.	 Bijvoorbeeld	 in	
wijken	Zonnebloem-cirkels	initi-
eren,	mensen	ontmoeten	elkaar.	
Samenwerking	 met	 gemeenten,	
ouderenbonden.	Bedrijven	die	in	
het	kader	van	MBO	de	rolstoel-
duwers	 leveren	 bij	 een	 uitstap-
je.	Of	gewoon	de	petit	fours	met	
prachtig	Zonnebloemlogo		 leve-
ren	 zoals	 Patisserie	 Passionel-
le	 Tummers	 deed	 voor	 dit	 sym-
posium.	
Directeur	Noud	van	Rooij	 juicht	
een	 initiatief	 als	 dit	 symposium	
toe.	Hij	schets	een	beeld	van	de	
veranderingen	 in	 vrijwilligers-
land.	 Sinds	 de	 jaren	 50	 hebben	
we	twee	keer	meer	vrije	tijd,	we	
ervaren	het	als	minder.	Jongeren	
shoppen	 van	 Zonnebloem	 naar	
Rode	 Kruis,	 willen	 niet	 alle	 as-
pecten	 van	 het	 vrijwilligerswerk	
doen.	Hij	gaat	begin	2013	in	ge-
sprek	met	babyboomers	en	vrij-
willigers.	
In	 de	 zeer	 levendige	 discussie	
onder	 leiding	 van	 bestuurslid	
Gidy	Koopmans,	 is	deze	discus-
sie	al	begonnen	in	Heemstede.
Ton van den Brink
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Cor van Bakel 40 jaar bij Paswerk
Heemstede	 -	Vrijdag	werd	Cor	
van	Bakel	 van	de	groenvoorzie-
ning	 Heemstede	 door	 collega`s 	
en	 familie	 in	 het	 zonnetje	 ge-
zet.	 Het	 zonnetje	 waaronder	 hij	
al	veertig	jaar	buiten	werkt.	Chris	
De	 Graaff,	 manager	 groen	 van	
Paswerk	 overhandigde	 hem	 tij-
dens	 een	 receptie	 in	 de	 eigen	
kantine	van	Groen	Paswerk	een	
bos	bloemen	en	Musta	Catal	had	
een	verrassing	van	de	collega`s .	
Chris	 vroeg	 zich	 af	 of	 Cor	 zich	
ooit	 ziek	 had	 gemeld.	 Cor	 kon	
het	 zich	 niet	 herinneren,	 ook	
van	 familiezijde	 was	 geen	 zie-
ke	dag	bekend.	Altijd	rustig	aan	
het	 werk,	 de	 eerste	 jaren	 in	 de	
kwekerij	 in	 Schalkwijk	 .	 Grond	

schoonmaken,	omspitten,	groen-
ten	en	plantjes	kweken,	naar	de	
veiling	 brengen.	 Later	 werken	
op	 de	 kwekerij	 van	 gemeente	
Heemstede	aan	de	Herenweg	in	
het	Groenendaalse	bos.	Al	jaren	
ruimt	 Cor	 nu	 via	 Paswerk	 voor	
de	Meerlanden	zwerfafval	op	 in	
het	dorp	en	in	het	bos.	Maandag	
en	vrijdag	in	het	bos,	de	overige	
dagen	 in	 de	 mooiste	 delen	 van	
het	 dorp	 Heemstede.	 Nu	 u	 de	
foto	gezien	hebt	zegt	u:	Tja,	die	
meneer	 ken	 ik.	 Die	 loopt	 altijd	
zwerfvuil	 op	 te	 pikken	 en	 in	 de	
grote	zak	te	doen.	Zijn	werk,	zijn	
trots.	Samen	met	collega`s 	waar	
hij	 het	 goed	 mee	 kan	 vinden.	
Die	 collega`s 	 met	 hem	 ook!	 Hij	

voelt	 zich	 rijk	 met	 zijn	 collega`s 	
en	zijn	zes	broers	die	allemaal	in	
Heemstede	 of	 in	 de	 buurt	 wo-
nen.	Hobby	van	Cor	 is	op	dins-
dag	zwemmen,	in	de	weekenden	
door	 zijn	 dorp	 fietsen.	 De	 va-
kanties	 brengt	 hij	 door	 in	 huis-
jes	 van	 Center	 Park	 en	 hij	 gaat	
graag	naar	de	Efteling.	Dat	is	zo	
mooi!	Cor	is	nu	57,	met	wat	hulp	
van	de	 regering	kan	hij	 nog	 tot	
zijn	 67ste	 	 aan	 de	 slag	 blijven.	
Haalt	hij	wel	een	langzamerhand	
zeldzaam	jubileum.	Vijftig	jaar	in	
dienst	van	Paswerk.	Hij	gaat	rus-
tig	door	en	u	zwaait	wel	even	als	
u	hem	herkent	 in	het	bos	of	op	
de	Binnenweg.
Ton van den Brink

Cor van Bakel rechts, gefeliciteerd door Chris de Graaff. Regio	-	Zoals	u	weet	zijn	per	
1	juli	de	CO2-grenzen	behoor-
lijk	aangescherpt	en	dat	heeft	
een	flinke	impact	gehad	in	de	
markt.	Auto’s	met	een	uitstoot	
van	110	gram/km	kwamen	niet	
meer	in	aanmerking	als	BPM-
vrij.	Omdat	een	paar	gram	een	
significant	verschil	kan	maken	
is	 Mazda	 direct	 op	 zoek	 ge-
gaan	naar	een	alternatief.
Brandmanager	 bij	 Mazda	
RC	 Velserbroek	 Hans	 Touw:	
“Door	 gebruik	 te	 maken	 van	
een	modern	LPG-systeem	dat	
beschikt	 over	 de	 allerlaats-
te	 technieken,	 die	 de	 benzi-
nemotor	 via	 een	 automati-
sche	schakelaar	altijd	op	LPG	
laat	draaien,	kunnen	wij	u	met	
trots	 vertellen	 dat	 het	 Mazda	
gelukt	is	om	de	Mazda	2	weer	
binnen	de	 zeer	 scherpe	norm	
van	102	gram/km	te	laten	val-
len.”	 Volgens	 Hans	 Touw	 be-
tekent	dit	dat	Mazda	het	suc-
ces	van	de	Mazda	2	BiFuel	zal	
kunnen	 continueren	 en	 zelfs	
nog	verder	zal	kunnen	uitbrei-
den,	gezien	er	veel	concurren-
ten	 in	 dit	 segment	 niet	 meer	
aanwezig	zijn.	“Door	het	hoge	
BPM-voordeel	zijn	wij	nu	zelfs	
in	staat	om	voor	de	BiFuel-uit-
voering	geen	meerprijs	 te	be-
rekenen	 ten	 opzichte	 van	 de	
benzine-uitvoering.	 Wij	 heb-
ben	dus	een	zeer	unieke	posi-
tie	met	de	nieuwe	Mazda	2	Bi-
Fuel	in	het	B-segment.”
De	 LPG-tank	 heeft	 een	 in-
houd	 van	 34	 liter	 en	 is	 ge-
monteerd	 in	 de	 kofferbak	 op	

de	 plek	 van	 het	 reservewiel,	
waardoor	slechts	8%	bagage-
ruimte	verloren	gaat.	De	LPG-
vulaansluiting	is	op	vernuftige	
wijze	 achter	 de	 brandstofklep	
geplaatst,	direct	naast	de	vul-
opening	 voor	de	benzinetank.	
Hierdoor	is	hij	uit	het	zicht	en	
is	er	geen	extra	gat	in	de	car-
rosserie	zichtbaar.	
De	 Mazda	 2	 BiFuel	 is	 in	 zeer	
interessante	en	rijk	uitgeruste	
uitvoeringen	 beschikbaar.	 De	
Cool	met	de	1.3	benzinemotor	
met	 75	 pk	 voor	 een	 prijs	 van	
14.490,-	 euro	 en	 als	 GT	 met	
1.3	 liter	 84	 pk	 benzinemotor	
voor	 15.990,-	 euro.	 Daarnaast	
hoeft	 er	 voor	 deze	 Mazda	 2	
geen	 wegenbelasting	 te	 wor-
den	betaald	en	 indien	de	au-
to	zakelijk	wordt	gebruikt	geldt	
er	 een	 bijtelling	 van	 slechts	
14%.	 Het	 omslagpunt	 van	 de	
Mazda	 2	 Bifuel,	 vergeleken	
met	 de	 benzineversie,	 wordt	
al	 bij	 minder	 dan	 1000	 kilo-
meter	per	 jaar	bereikt.	Mazda	
RC	heeft	een	aantal	auto’s	op	
voorraad	 om	 u	 direct	 te	 laten	
profiteren	van	de	vele	voorde-
len	van	deze	auto.	Wat	te	den-
ken	van	1000,-	euro	extra	inruil	
en	om	direct	na	aankoop	met	
uw	 nieuwe	 auto	 weg	 te	 kun-
nen	rijden!	 	Voor	u	voldoende	
redenen	om	eens	een	bezoek	
te	 brengen	 aan	 de	 gezellige	
Mazda	 RC	 showroom	 aan	 de	
Kleermakerstraat	63	in	Velser-
broek.	Hans	Touw	en	zijn	team	
heten	u	van	harte	welkom.	De	
koffie	staat	klaar!

Mazda2 winnaar AutoWeek 
Tevredenheids Trofee

Regio	–	Randstad	Letselschade	
&	Advies	biedt	zijn	diensten	aan	
binnen	 de	 niet-Westerse	 doel-
groepen.	Het	 is	 een	erkend	 let-
selschadebureau	 in	 Nederland	
op	het	gebied	van	hulpverlening	
aan	 niet-Westerse	 allochtonen.	
Letselschade	geeft	het	slachtof-
fer	 al	 genoeg	 zorgen.	Randstad	
Letselschade	 &	 Advies	 neemt	
deze	zorgen	weg	van	het	slacht-
offer	en	behartigt	belangen	van	
slachtoffers.	 De	 vestiging	 vindt	
u	 in	 Amsterdam	 Osdorp.	 Het	
kantoor	 is	 eveneens	 gespeci-
aliseerd	 in	 loonschade.	 U	 kunt	
hier	terecht	voor	MKB	loonscha-
de	service.	Randstad	Letselscha-
de	 &	 Advies	 onderscheidt	 zich	
van	 andere	 letselbureaus	 van-
wege	 zijn	 interculturele	 dienst-
verlening.	Zonder	enige	 tussen-
komst	van	een	tolk,	buurman	of	
kind	kan	er	binnen	deze	onder-
neming	goed	met	 cliënten	wor-

den	gecommuniceerd	in	een	ge-
paste	 culturele	 setting.	 Het	 pri-
maire	doel	is	om	het	aanspreek-
punt	 voor	 de	 niet-Westerse	 al-
lochtonen	 in	 Nederland	 te	 zijn.	
Het	bedrijf	hanteert	zelf	een	di-
versiteitsprincipe	door	een	team	
van	 deskundigen,	 zodat	 ieder-
een	vanuit	zijn	eigen	cultuur	kan	
worden	 geholpen.	 Uit	 jarenlan-
ge	ervaring	 is	gebleken	dat	een	
juiste	match	met	het	 referentie-
kader	 van	het	 slachtoffer	 resul-
teert	 in	 een	 effectievere	 claim-
afhandeling	en	een	op	maat	ge-
richte	zorg	voor	cliënten.	

Kwaliteit	 en	 service	 staan	 bij	
Randstad	 Letselschade	 &	 Ad-
vies	 vanzelfsprekend	 hoog	 in	
het	vaandel.	Het	deskundig	team	
staat	 voor	 u	 klaar.	 Voor	 meer	
informatie	 kunt	 u	 bellen	 naar	
020-4109494	 of	 06-39110243.	
Kijk	ook	op:	www.letseladvies.nl.

Randstad Letselschade & Advies

Interculturele rechtspraktijk
Mozaïek

voor beginners
Heemstede	-	Gekleurde	tegels,	
servies,	 glimmers	 en	 stukjes	
spiegel	 kunnen	 worden	 toege-
past	in	het	maken	van	een	eigen	
mozaïekwerk.	 In	de	cursus	Mo-
zaïek	 voor	 beginners	 van	 Cas-
ca	kunt	u	kiezen	uit	het	plakken	
van	de	door	u	gekozen	kleuren	
en	 vormen	 tegels	 rondom	 een	
spiegel,	 u	 kunt	 zelf	 een	 bijzon-
dere	schaal	maken	of	een	uniek	
huisnummer.	Geïnspireerd	op	de	
prachtige	mozaïeken	van	Gaudi.	
Er	is	aandacht	voor	het	knippen	
met	 de	mozaïektang	 en	 snijden	
met	de	tegelmachine.	De	cursus	
is	 exclusief	 materiaal	 vanaf	 15	
euro	en	wordt	gegeven	bij	Casca	
in	activiteitencentrum	de	Molen-
werf,	Molenwerfslaan	11,	Heem-
stede	 op	 donderdag	 van	 19.30	
tot	 22.00	 uur.	 Start	 donderdag	
22	 november.	 Aanmelden	 voor	
de	cursus	kan	van	maandag	tot	
en	met	vrijdag	van	9.00	tot	12.00	
uur:	telefoon	023-548	38	28	kies	
1	of	via	www.casca.nl.

Gratis game event in de Bibliotheek
Heemstede	-	Op	zondag	25	no-
vember,	tijdens	de	Week	van	de	
Mediawijsheid,	 organiseert	 Bi-
bliotheek	 Heemstede	 een	 game	
event.	Tv,	internet,	sociale	media,	
mobiele	telefonie,	games.	Onge-
kende	mogelijkheden	die	we	al-
lemaal	gebruiken.	Maar	hoe	me-
diawijs	ben	jij	of	zijn	jouw	kinde-
ren?	 Op	 zaterdag	 24	 november	
is	het	event	 in	Bibliotheek	Cen-
trum,	Gasthuisstraat	32	te	Haar-
lem.	De	toegang	is	gratis.
Er	 is	 voor	 alle	 leeftijden	 iets	 te	
doen:	 Digitale	 Prentenboeken		
voor	kinderen	van	3	tot	en	met	6	
jaar,	 een	 ‘Lekker	Painten’	work-
shop	(7	t/m	10	 jaar,	13.30-15.00	
uur);	 Game	 Mania,	 al	 20	 jaar	
specialist	in	games,	geeft	advies	
over	geschikte	spellen	voor	kin-

deren	van	alle	leeftijden.	Vragen	
over	games,	tablets,	e-books,	e-
readers,	Facebook	en	Twitter	be-
antwoordt	de	mediacoach	graag.	
Met	de	Sinterklaasgedichtenser-
vice	heb	je	in	no	time	een	grap-
pig	gedichtje	klaar.
Zaterdag	 is	 er	 in	 bibliotheek	
Centrum	 in	 Haarlem	 bovendien	
een	 Guitar	 Hero	 toernooi	 (van-
af	10	jaar):	speel	gitaar	met	be-
kende	muzikanten	op	een	groot	
scherm.	ook	is	daar	nog	een	op-
treden	 van	 de	 haarlemse	 band	
‘JØrdy	en	de	snelle	Mannen’.
De	 toegang	 is	 gratis.	 Het	 is	
noodzakelijk	 te	 reserveren	 voor	
de	workshop	Lekker	Painten	en	
Guitar	 Hero	 via	 023-5115300.	
Kijk	 voor	 meer	 informatie	 op	
www.bibliotheekhaarlem.nl.
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Wings Ensemble speelt 
Mahler, Strauss en Françaix
Regio	 -	 Onder	 de	 titel	 ‘hu-
mor,	 ironie	 en	 verlangen’	 geeft	
het	Wings	Ensemble	op	 zondag	
18	 november	 om	 11.30	 uur	 en	
om	 15.00	 uur	 in	 de	 Haarlemse	
Janskerk	 een	 sprankelend	 con-
cert	 vol	 afwisseling.	 Op	 uitno-
diging	 van	 Wings	 vertolkt	 mez-
zosopraan	 Marjolein	 Niels	 (fo-
to)	de	meeslepende	Lieder	eines	
fahrenden	 Gesellen	 van	 Gustav	
Mahler,	waarin	zij	het	lot	bezingt	

dat	 iemand	 ten	 deel	 valt	 wan-
neer	hij	een	geliefde	verliest.	Tij-
dens	 dit	 werk	 staat	 Wings	 on-
der	de	bezielende	leiding	van	de	
jonge	 Nederlandse	 dirigent	 Jos	
Schroevers.	 	Met	Till	 Eulenspie-
gel	 einmal	 anders!	 van	 Richard	
Strauss	verklankt	het	Muziekge-
zelschap	 de	 	 humoristische	 ca-
priolen	 van	 deze	 bekende	 15e-
eeuwse	 deugniet	 en	 vrije	 vo-
gel.	 De	 Franse	 componist	 Jean	

Françaix	 zorgt	 als	 vanouds	 voor	
plezier,ironie	 en	 levensvreugde	
in	zijn	Á		Huit,	voor	8	strijkers	en	
blazers.
Toegang	 19,50;	 voorver-
koop	 17,50.	 Reserveren:	 www.
wingsensemble.nl.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

Nif Naf Noef
Regio	 -	 Zaterdag	 17	 en	 zon-
dag	18	november	om	14.30	uur	
is	 bij	 poppentheater	 De	 Zilve-
ren	Maan	op	landgoed	Elswout	
in	Overveen	de	voorstelling	Nif	
Naf	Noen	te	zien	voor	kinderen	

vanaf	3	jaar.	Het	is	het	klassie-
ke	sprookje	van	de	drie	bigge-
tjes	en	de	boze	wolf.
Het	 wordt	 gespeeld	 door	 Pop-
pentheater	Koekla.

Reserveren:	023-5353782	of	06-
22946290.	 Zie	 ook	 www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl.

Haven
Toen ik een klein jongetje was en door Heemstede zwierf, mocht 
ik niet zo ver van huis. Wat doen jongetjes, die gaan lekker toch 
verder dan strenge moeders toelaten. Wat was er mooier dan 
op de fiets naar de haven van Heemstede? Er was volop bedrij-
vigheid en vooral het laden van schepen met duinzand was in 
die tijd indrukwekkend om te zien. De transportbedrijven Jan-
sen en Barnhoorn reden om het hardst om vanuit de duinen met 
zand naar de haven te rijden. De chauffeurs hadden geen en-
kele compassie met andere weggebruikers. Ongevallen waren 
gewoon een bedrijfsrisico. Zo nu en dan zag je zelfs een trieste 
stoet richting begraafplaats trekken. Waarom ze zo hard en roe-
keloos reden kwam door de wijze van beloning. Bij ieder trans-
port dat de haven bereikte ontving de chauffeur een penning. 
Aan het einde van de week leverde iedere penning geld op, dus 
hoe meer penningen hoe hoger het loon. Niet verwonderlijk dat 
vrachtwagens vanaf de duinen een ware race hielden en elkaar 
waar het maar kon inhaalden. Het Spaarne en het Heemsteeds 
kanaal werd in de winter zo lang mogelijk ijsvrij gehouden want 
Amsterdam zat te springen om zand. De schepen verloren met 
regelmaat stookolie en geen haan die er naar kraaide. Dat de 
bodem van de haven ook nu nog zwaar is vervuild, is zeker. Het 
werk verschafte wel honderden mensen een baan. Het zal er-
gens eind jaren zestig zijn geweest toen het voorbij was en er 
geen zand meer nodig was in Amsterdam. De haven ligt er vanaf 
die tijd werkloos en vooral troostloos bij. Er liggen wat schepen 
en verder niets, helemaal niets. Met de nieuwbouw aan de zuid-
zijde is de aanblik er ook al niet beter op geworden. Juist nu, in 
crisistijd, ontwikkelt de gemeente plannen om de haven een be-
ter aanzien te geven. Jammer voor de gemeente dat VVD-gede-
puteerde Hooijmaijers is vertrokken. Hij zou nog wel wat provin-
ciale muntjes hebben gevonden en om er zelf ook nog iets aan 
over te houden. Geld is er niet maar intussen mogen alle inwo-
ners van Heemstede wel meepraten over de toekomstige inrich-
ting van de oevers rond de haven. Rekent u er dan wel op dat 
de Welstandscommissie pas tevreden is als het net zo somber 
en lelijk wordt als de nieuwe appartementen aan de Dreef en de 
zuidzijde van de haven. Licht en ruimte lijken niet meer van de-
ze tijd. Somber en vol, dat wil Heemstede uitstralen. De nieuw-
bouwplannen aan de noordzijde van de haven voorspellen in dat 
opzicht ook al niet veel goeds. Wat verlang ik weer naar de tijd 
met het aanblijk van en de bedrijvigheid aan de haven. Alleen 
dan graag zonder ongelukken.
O. Oosterkroon

Column

Staal
Staal is er voor iedereen

Maar alleen voor hen die het liefhebben
Onthult het zijn diepste geheim.

Bloed, zweet en tranen
Heb ik gegeven

Om dit beeld als ode aan de vrouw
Te mogen beleven

Het werk van Henk Koelemeijer is nog tot eind november te
bekijken in het Raadhuis van Heemstede.

INGEZONDEN
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Johan Maas als bruggenbouwer
Belasting in Heemstede toch omhoog
Heemstede	-	Het	lijkt	een	beet-
je	 op	 politiek	 Den	 Haag.	 Al-
le	mooie	beloftes	 ten	spijt	moet	
ook	Heemstede	er	aan	geloven.	
De	gemeenteraad	kwam	tot	het	
besluit	dat,	naast	de	 inflatiecor-
rectie	van	2,25%,	de	OZB	verder	
wordt	verhoogd	met	3,6	%.	Totaal	
stijgt	de	OZB	daarmee	met	bijna	
6%	in	2013.	De	VVD	en	HBB	ga-
ven	in	het	verleden	duidelijk	aan	
dat	 er	 van	 een	 verhoging	 geen	
sprake	kon	zijn.	De	partijen	wil-
den	pas	nadenken	over	een	ver-
hoging	als	het	verwachte	 tekort	
van	de	gemeente	was	opgelopen	
tot	boven	de	twee	miljoen	euro.	
Dit	 is	 nu	 nog	 niet	 het	 geval	 al	
nadert	de	twee	miljoen	grens	in	
rap	tempo.	De	twee	partijen	zijn	
overstag	 gegaan	 en	 laten	 hun	
principes	varen.

	Het	geheel	vraagt	om	enige	uit-
leg.	 In	 eerste	 instantie	 presen-
teerde	het	college	een	begroting	
waarin	een	OZB-stijging	van	on-
geveer	9%	was	voorzien.	De	ge-
meenteraad	 ging	 niet	 akkoord	
en	vroeg	het	college	om	bezuini-
gen	om	zo	de	OZB-verhoging	te	
voorkomen.	Binnen	een	paar	da-
gen	kwam	het	college	al	met	be-
zuinigingen	 voor	 een	 totaal	 be-

drag	 van	 200.000	 euro	 in	 2013	
oplopend	 tot	 380.000	 euro	 in	
2015.	Er	wordt	extra	gekort,	on-
dermeer	op	het	ouderenwerk,	de	
bibliotheek,	de	peuterspeelzalen,	
de	kinderboerderij	en	investerin-
gen	worden	uitgesteld.	Commo-
tie	 alom	 bij	 die	 instellingen	 die	
worden	geraakt	door	deze	bezui-
nigingen.	Zij	mochten	hun	 zeg-
je	 doen	 in	 de	 commissieverga-
deringen	en	bezochten	de	 frac-
ties	 van	 de	 partijen.	 Alle	 partij-
en	 hebben	 geconcludeerd	 dat	
de	voorgestelde	bezuiniging	wat	
veel	van	het	goede	zijn.	De	vol-
tallige	 raad	kwam	met	voorstel-
len	 om	 bepaalde	 bezuinigingen	
niet	door	te	voeren	en	andere	te	
temporiseren.	 Het	 tekort	 op	 de	
begroting	 liep	 daardoor	 verder	
op	en	er	restte	niets	anders	dan	
de	burgers,	voor	wie	de	voorzie-
ningen	 zijn	 bedoeld,	 er	 voor	 te	
laten	betalen	 via	 een	 verhoging	
van	de	OZB.

Nu	 is	de	opbrengst	van	de	ver-
hoogde	 OZB	 zelfs	 wat	 meer	
dan	 er	 nodig	 is	 om	 de	 begro-
ting	sluitend	te	krijgen.	Op	deze	
wijze	komt	er	wel	weer	wat	meer	
financieel	 vlees	 op	 de	 botten.	
Zeker	omdat	er	nog	wel	wat	te-

genvallers	 te	 verwachten	 zijn.	
Net	als	bij	Rutte	en	Samsom	ont-
stond	 er	 in	 de	 raad	 een	 unieke	
vorm	van	saamhorigheid	en	sa-
menwerking	 met	 een	 ontketen-
de	 Johan	 Maas,	 fractievoorzit-
ter	 van	 de	 PvdA,	 als	 bruggen-
bouwer.
	
Er	werden	slechts	een	paar	mo-
ties	 en	 amendementen	 inge-
diend	en	daarmee	was	de	mid-
dagvergadering	 op	 vrijdag	 9	
november	 in	 een	 vloek	 en	 een	
zucht	voorbij.	In	een	motie	werd	
het	 college	 opgeroepen	 met	
voorstellen	te	komen	hoe	de	for-
se	stijging	van	de	kosten	voor	de	
riolering	op	 termijn	kan	worden	
voorkomen.	 Via	 een	 amende-
ment	 werd	 er	 325.000	 euro	 be-
schikbaar	gesteld	voor	de	finan-
ciering	 van	 de	 duurzaamheid.	
Doordat	 er	 in	 2012,	 tegen	 de	
verwachting	 in,	 wat	 geld	 wordt	
overgehouden	en	de	raad	denkt	
geld	terug	te	verdienen	gaf	men	
het	 college	 op	 dit	 punt	 ruim	
baan.	 Het	 terugverdienen	 zit	
hem	onder	andere	in	maatrege-
len	 zoals	 zonnepanelen,	 die	 op	
termijn	de	kosten	van	het	ener-
gieverbruik	drukken.
Eric van Westerloo

Heemstede - Boodschappen 
doen bij DekaMarkt en tege-
lijkertijd goede doelen steu-
nen.  Het kan, vanaf 13 no-
vember, met de actie ‘Wensen 
komen uit bij DekaMarkt’.

Bij	de	winkel	aan	de	Binnenweg	
in	 Heemstede	 worden	 specia-

le	dukaten	uitgegeven.	Die	kun-
nen	klanten	geven	aan	een	goed	
doel.	 Het	 goede	 doel	 dat	 aan	
het	eind	van	de	actie	de	mees-
te	 dukaten	 heeft,	 krijgt	 1000	
euro	op	zijn	rekening	bijgeschre-
ven.	 Nummer	 twee	 ontvangt	
750	euro	en	voor	de	derde	win-
naar	 ligt	 500	 euro	 klaar.	 Geko-

zen	 is	 voor	 de	Hartekampgroep	
die	het	internetcafé	wil	vernieu-
wen,	 in	 Verzorgingstehuis	 Bos-
beek	moet	 de	woonkamer	wor-
den	vernieuwd	en	Stichting	‘Kom	
in	 mijn	 tuin’	 streeft	 naar	 tuin-
gereedschap	 voor	 de	 nieuwe	
moestuinen	 in	 het	 Groenedaal-
se	bos.	

Boodschappen doen en
daarmee lokale doelen steunen

Uitzicht
Heemstede	 -	Laatst	 stond	 ik	
toevallig	 voor	 de	 ingang	 van	
een	doolhof.	Hoewel	mijn	kin-
derjaren	 al	 enige	 tijd	 achter	
me	 liggen,	 werd	 ik	 toch	 door	
één	 van	 mijn	 kleinkinderen	
uitgedaagd	 om	 er	 in	 te	 gaan.	
We	hadden	niet	veel	tijd	maar	
besloten	 toch	 de	 stap	 te	 wa-
gen.	We	zouden	hem	wel	even	
nemen.	Opvallend	was,	dat	we	
al	 snel	 steeds	 maar	 weer	 de-
zelfde	 mensen	 tegen	 kwa-
men,	die	naarstig	op	zoek	wa-
ren	 naar	 de	 bevrijdende	 uit-
gang.	 Het	 pijnlijke	 was	 ook,	
dat	het	eindpunt	een	uitzicht-
toren	 was,	 waar	 de	 mensen,	
die	de	uitweg	gevonden	had-
den	 met	 een	 voldaan	 gevoel	
stonden	 te	 kijken,	 welke	 weg	
ze	hadden	afgelegd.	Naarma-
te	 de	 tijd	 verstreek	 besefte	 ik	
dat	 een	 mens	 geneigd	 is	 om	
de	 net	 gemaakte	 keuzes	 snel	
te	 vergeten	 en	 steeds	 weer	
dezelfde	 fout	 te	maken	en	op	
hetzelfde	 punt	 uit	 te	 komen.	
De	 kunst	 is	 om	 van	 je	 fouten	
te	leren,	maar	dat	schijnt	toch	
niet	altijd	het	geval	te	zijn.	
Neem	nou	bij	voorbeeld	de	si-
tuatie	 dat	 een	 mens	 steeds	
maar	ruzie	heeft	over	dezelfde	
dingen.	 Je	wordt	 er	 doodmoe	
van	en	het	is	steeds	weer	het-
zelfde	 liedje.	 Je	 ziet	geen	uit-
weg.	 Misschien	 maak	 je	 wel	
steeds	dezelfde	fout	en	doe	je	
dat	 steeds	 weer	 opnieuw.	 Je	
bent	niet	geneigd	iets	heel	an-
ders	 te	 proberen.	 Het	 zou	 lo-
gisch	zijn	wanneer	je	niet	meer	
doet	 wat	 toch	 niet	 lukt.	 Wie	

slim	is,	praat	ook	met	mensen,	
die	daarin	wel	slagen.	Die	heb-
ben	blijkbaar	een	sleutel	om	de	
kluis	 van	 ons	 onvermogen	 te	
openen.	Zo	blijkt	dat	bij	 ruzie	
het	effectiever	 is	om	in	plaats	
van	eerst	zelf	begrip	te	krijgen	
je	beter	eerst	eerlijk	kan	luiste-
ren	en	begrijpen	wat	die	ander	
eigenlijk	 probeert	 te	 zeggen.	
Je	zet	jezelf	als	het	ware	even	
in	de	koelkast.	Best	heel	moei-
lijk,	als	 je	zelf	ook	emotioneel	
bent,	maar	uit	onderzoek	blijkt	
dat	 -	 wanneer	 die	 ander	 zich	
begrepen	voelt	-	hij	of	zij	veel	
eerder	 geneigd	 is	 te	 luisteren	
naar	wat	jij	op	je	hart	hebt.	Je	
kunt	je	gewoonte	doorbreken.	
Er	zijn	twee	mogelijkheden:	of-
wel	je	maakt	dezelfde	fout	of-
wel	 je	 komt	ook	uit	 het	dool-
hof	en	staat	ontspannen	te	kij-
ken	naar	de	weg	die	je	gegaan	
bent.	Je	hebt	uitzicht.

Piet Bogaart  Coaching en 
Consultancy

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	 www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl	 kunt	 u	 nog	
veel	meer	vacatures	vinden!

Begeleider Snookerclubje(s)
Residentie	 De	 Burghave	 heeft	
een	mooie	snookertafel,	die	door	
een	 groepje	 van	 vier	 heren	 op	
de	woensdagochtend	wordt	ge-
bruikt.	 Meer	 bewoners	 zou-
den	 gebruik	 willen	 maken	 van	
de	snookertafel,	daarom	zijn	wij	
op	zoek	naar	een	begeleider,	die	
hen	de	ins	en	outs	van	het	snoo-
keren	 kan	 bijbrengen.	 Het	 gaat	
om	begeleiding	voor	een	bepaal-
de	 periode,	 waarna	 deze	 groe-
pen	zelfstandig	verder	kunnen.

Vrijwilliger Werelddansen
Gooi	die	heupen	los	en	beweeg	
op	 muziek!	 Deze	 dansclub	 is	
voor	 mensen	 met	 een	 verstan-
delijke	beperking	en	is	voor	hen	

vooral	 een	 gezellig	 samenzijn.	
Op	 donderdagavond	 worden	
er	 twee	 lessen	 gegeven	 tussen	
19.00	en	21.00	uur,	op	beide	mo-
menten	doen	er	circa	20	deelne-
mers	mee	die	al	jaren	enthousi-
ast	 lid	 zijn.	Wij	 zijn	 specifiek	op	
zoek	naar	 iemand	die	danspas-
sen	 voor	 wil	 doen	 en	 de	 leden	
een	 heerlijke	 swingende	 avond	
wil	bezorgen.

Begeleider Kinderactiviteiten
Voor	het	organiseren	en	begelei-
den	van	kinderactiviteiten	in	een	
museum	 zijn	 we	 op	 zoek	 naar	
enthousiaste,	 creatieve	 mensen.	
Het	 gaat	 om	 kinderworkshops	
die	 tijdens	 schoolvakanties	 en	
speciale	 dagen	 (denk	 aan	 het	
Museumweekend	 en	 de	 Open	
Monumentendagen)	worden	ge-
organiseerd.	Om	de	kinderactivi-
teiten	structuur	te	geven	en	blij-
vend	 op	 de	 museumagenda	 te	
zetten,	 wordt	 voor	 deze	 activi-
teiten	 een	 speciale	 vrijwilligers-
groep	 opgericht.	 Naast	 de	 uit-
voerende	werkzaamheden	 in	de	
schoolvakanties,	is	er	regelmatig	
overleg	 over	 de	 nog	 te	 ontwik-
kelen	 thema’s	 en	de	benodigde	
voorbereidingen.

Heemstede	 -	 Onderzoek	 on-
der	 een	 groep	 klanten	 van	 Po-
wer	Slim	in	de	leeftijd	tussen	30	
en	 50	 jaar	 wijst	 uit	 dat	 het	 be-
halen	van	het	streefgewicht	leidt	
tot	meer	zelfvertrouwen.	Het	ver-
hoogde	 zelfvertrouwen	 zorgde	
ook	voor	een	beter	zelfbeeld.	

Snel, doeltreffend en gezond 
afslanken en toch lekker eten
U	 gaat	 afslanken	 onder	 bege-
leiding	van	een	Power	Slim	voe-
dingsdeskundige.	Dat	is	het	Po-
wer	Slim	afslankprogramma.	Het	
programma	is	eenvoudig	te	vol-
gen,	effectief	en	wetenschappe-
lijk	onderbouwd.	Met	Power	Slim	
bereik	 je	snel	een	 langdurig	 re-
sultaat	zonder	hongergevoel.

Hoe werkt Power Slim? 
Het	Power	Slim	afslankprogram-
ma	 betekent	 niet	 dat	 je	 minder	
gaat	 eten,	 maar	 dat	 je	 anders	

gaat	eten.	Power	Slim	is	een	af-
slankmethode	 die	 gebaseerd	 is	
op	 een	 verhoogde	 inname	 van	
eiwitten.	De	Power	Slim	produc-
ten	bestaan	uit	kwalitatief	hoog-
waardige	 eiwitten.	 Door	 de	 ho-
ge	 inname	van	eiwitten	blijft	de	
spiermassa	 behouden,	 waar-
door	de	stofwisseling	gelijk	blijft.	
Daarmee	voorkom	je	het	jojo-ef-
fect.	Tijdens	het	Power	Slim	
programma	worden	 je	 vetreser-
ves	verbrand,	wat	leidt	tot	snelle	
afname	van	het	lichaamsgewicht	
en	lichaamsomvang.	

Ruim assortiment
Door	het	ruime	assortiment	aan	
koolhydraatarme	pasta’s,	brood-
jes,	desserts,	dranken,	repen	en	
snacks	voor	ontbijt,	 lunch,	diner	
en	tussendoor	is	saai	en	eenzij-
dig	 eten	 verleden	 tijd.	 Je	 volgt	
een	 normaal	 voedingspatroon	
met	 6	 eetmomenten	 per	 dag.	

Hierdoor	 is	 het	 Power	 Slim®	
programma	goed	te	combineren	
met	de	maaltijden	van	het	gezin.	

Wil	 jij	 ook	 meer	 zelfvertrou-
wen?	Start	met	Power	Slim!	Kijk	
op	 www.skinpoint.nl,	 het	 Po-
wer	 Slim	 centrum	 in	 Heemste-
de,	Heemsteedse	Dreef	38,	023-
5477852.

Meer zelfvertrouwen na afslanken
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De	Sinterklaasfabriek	opent	pre-
cies	op	tijd	zijn	deuren	voor	mis-
schien	 wel	 de	 mooiste	 feestpe-
riode	 die	 Nederland	 kent.	 Op	
de	prettig	gelegen	 locatie	 in	de	
Waarderpolder	 kan	 men	 in	 al-
le	 rust	 het	 hele	 traject	 doorlo-
pen	om	als	perfecte	Sint	of	Piet	
voor	de	dag	te	komen.	De	Sinter-
klaasfabriek	heeft	een	heel	eigen	
filosofie,	die	meer	is	geworteld	is	
in	het	theater	dan	in	de	feestarti-
kelen	branche.	Kwaliteit	en	pro-
fessionaliteit	staan	voorop.	
De	handgemaakte	kostuums	zijn	
speciaal	 voor	 de	 Sinterklaasfa-
briek	 ontworpen	 door	 een	 ont-
werpster	 van	 theaterkostuums.	
Zij	onderscheiden	zich	door	hun	
hoogwaardige	 materiaalkwali-
teit,	 authentieke	 vormgeving	 en	
rijke	 uitstraling.	 De	 Sinterklaas	
kostuums	 zijn	 geïnspireerd	 op	
de	 oorspronkelijke	 liturgische	
kleding,	compleet	met	echte	bis-
schopsmantel:	 het	 originele	 ge-
waad	van	de	goedheiligman.	De	
drie	 soorten	 Zwarte	 Piet	 kos-
tuums	 zijn	 authentiek	gemodel-
leerd	 naar	 de	 oorspronkelijke	
dracht	van	de	Spaanse	page.	
Alle	 kostuums	 zijn	 van	 gevoerd	
eersteklas	 fluweel,	 hebben	 een	
perfecte	 pasvorm,	 zijn	 verkrijg-
baar	 in	 diverse	 maatvoeringen	
en	worden	perfect	onderhouden,	
zodat	zij	altijd	schoon	zijn	en	er-
uit	zien	als	nieuw.
Het	 grimeerwerk	 wordt	 uitge-
voerd	 door	 professionele	 gri-
meurs	met	 ruime	ervaring	 in	de	
theaterwereld	en	in	het	grimeren	
van	 Sinterklaas	 en	 Zwarte	 Piet.	
Er	 wordt	 bij	 de	 Sinterklaasfa-
briek	gewerkt	met	professionele,	
huidvriendelijke	 schmink.	 Er	 is	
een	ruime	collectie	hoogwaardi-

ge	haarwerken,	 zowel	 voor	Sin-
terklaas	als	voor	Zwarte	Piet.	
De	 mensen	 van	 de	 Sinterklaas-
fabriek	zorgen	voor	het	hele	tra-
ject.	 Dit	 betekent	 dat	 men	 zich	
volledig	kan	overgeven	aan	pro-
fessionele	 handen	 en	 zelfs	 met	
een	 calamiteitentasje	 de	 deur	
uitgaat.	 Aan	 al	 het	 mogelijke	 is	
gedacht	 en	 dat	 werkt	 heel	 ont-
spannend.	Ook	het	afschminken	
gebeurt	in	de	Sinterklaasfabriek,	
waarna	de	kostuums	weer	wor-
den	ingenomen.	
De	Sinterklaasfabriek	 is	gemak-
kelijk	 te	 bereiken	 en	 je	 kunt	 er	
gratis	 voor	 de	 deur	 parkeren,	
buiten	het	zicht	van	kinderen.	Of	
Sint	en	zijn	Pieten	nu	op	de	zaak,	
de	 sportclub	 of	 thuis	 tussen	 de	
schuifdeuren	 de	 kinderen	 gaan	
vermaken,	 in	 de	 Sinterklaasfa-
briek	krijgen	zij	alle	support	die	
zij	nodig	hebben!
Meer	informatie	vindt	u	op	www.
sinterklaasfabriek.nl.

Regio - Dit jaar komt de Stoomboot op zaterdag 17 november 
aan in Roermond, waarna de bootreis snel verder gaat naar 
Haarlem. Hier komen de Sint en zijn Pieten op zondag 18 no-
vember binnenvaren. Zondag 18 november is ook de dag dat 
de Sinterklaasfabriek zijn deuren opent en vanaf deze dag zul-
len de Sint en zijn Pieten geregeld op deze locatie in de Waar-
derpolder te vinden zijn. Naar de Sinterklaasfabriek gaan zij 
voor de prachtigste kostuums, het beste grimeerwerk en de 
mooiste pruiken.

Heemstede	 -	 Nog	 snel	 even	
flink	 wat	 kilo’s	 en	 centimeters	
kwijt?	Met	LaRiva	slankt	u	af	op	
de	plaatsten	waar	u	dat	wilt!	To-
taal	of	plaatselijk.	Neem	nu	een	
gratis	 proefbehandeling	 om	 te	
kijken	of	het	iets	voor	u	is.

Met	LaRiva	is	fit	en	slank	zijn	een	
bereikbaar	 ideaal	 voor	 jong	 en	
oud.	Met	de	methode	van	LaRi-

va	is	het	mogelijk	om	op	een	ge-
heel	natuurlijke	wijze	af	te	slan-
ken,	totaal	of	plaatselijk
LaRiva	 werkt	 met	 de	 Zwitserse	
Thermo	 Fysische	 Methode.	 Bij	
deze	 therapie	 gaat	 het	 om	 een	
combinatie	 van	 conditie,	 bewe-
ging	en	voeding.	Deze	methode	
wordt	al	 ruim	30	 jaar	 toegepast	
en	 is	 internationaal	 een	 groot	
succes	 Daarom	 kan	 er	 vooraf	
een	 schriftelijke	 centimeter	 ga-
rantie	 worden	 gegeven,	 omdat	
het	werkt

De	Methode	bestaat	uit	een	ac-
tief	en	een	passief	deel.	
Het	 actieve	 deel	 bestaat	 uit	 de	
doelgerichte	 bewegingsthera-
pie	 gericht	 op	 totaal	 afslanken	
of	op	specifieke	probleemzones.		
De	bewegingstherapie	wordt	lig-
gend	uitgevoerd	in	een	warmte-
cabine.	De	warmte	 zorgt	 ervoor	
dat	 de	 spieren	 ontspannen	 en	
er	met	een	relatief	lichte	inspan-
ning	toch	effectief	aan	het	figuur	
gewerkt	 wordt.	 Omdat	 liggend	
bewegen	 minder	 belastend	 is	
kunnen	ook	mensen	met	reuma-

tische	 -,	 rug	 -en/of	 gewrichts-
klachten	 volgens	 deze	 methode	
bewegen	en	afslanken.	
In	 het	 passieve	 deel	 geniet	 het	
lichaam	 van	 de	 OzonZuurstof-
therapie.	 De	 Ozon	 stimuleert	
de	 bloedsomloop	 waardoor	 af-
valstoffen	 sneller	 worden	 afge-
voerd.	De	huidconditie	verbetert	
zichtbaar,	cellulite	wordt	minder	
en	de	elasticiteit	neemt	toe.
	 LaRiva	 geeft	 ook	 persoonlijk	
voedingsadvies	om	op	natuurlij-
ke	wijze	af	te	slanken,	maar	ook	
om	slank	te	blijven.	Er	wordt	naar	
een	combinatie	gezocht	van	ge-
zond	en	lekker,	afgestemd	op	uw	
leefgewoonten.
LaRiva	nodigt	u	geheel	gratis	en	
vrijblijvend	uit	voor	een	persoon-
lijk	gesprek.	In	dit	gesprek		wor-
den	 u	 wensen	 besproken,	 uw	
mogelijkheden	en	de	daarbij	be-
horende	prijzen.	
Voor	meer	informatie	en	het	ma-
ken	 van	 een	 afspraak:	 LaRiva,	
Instituut	voor	natuurlijke	figuur-
correctie,	 Raadhuisstraat	 27	 te	
Heemstede.	 Telefoon:	 023-547	
44	19.	www.lariva.nl

VEW geeft overwinning uit handen
Heemstede	 -	 VEW	 moest	 za-
terdag	 op	 het	 voetbalveld	 aan	
de	sportparklaan	afrekenen	met	
Olympia	Haarlem.	De	tegenstan-
der	 stond	 met	 2	 punten	 onder-
aan	in	de	vierde	klasse	C.	Helaas	
gaf	VEW	de	1-0	voorsprong	tien	
minuten	voor	tijd	nog	uit	handen.	
Door	 dit	 onverwachte	 gelijkspel	
zakt	VEW	naar	een	zevende	plek	
met	13	punten	uit	9	wedstrijden.
Omdat	 het	 2de	 elftal	 van	 VEW	
dit	 weekend	 vrij	 was,	 was	 de	
reservebank	 goed	 gevuld.	 	 Je-
roen	 Tjepkema,	 Paul	 Bosma	 en	
Niels	 Dekker	 hielden	 de	 stoel-
tjes	 warm.	 Met	 de	 gebruikelij-
ke	opstelling	en	met	de	drie	bo-
vengenoemde	verse	wissels	be-
gon	 VEW	 aan	 dit	 ogenschijnlij-
ke	makkelijke	karwei.	VEW	kent	

echter	 een	 traditie	 als	 het	 gaat	
om,	op	het	oog,	mindere	tegen-
standers.	 Vaak	 speelt	 VEW	 dan	
een	 lastige	 wedstrijd.	 Trainer	
Fred	van	der	Veldt	had	hier	ook	
voor	 gewaarschuwd	 tijdens	 de	
wedstrijdbespreking	 maar	 ge-
zien	 de	 eerste	 helft	 bleek	 VEW	
niet	met	deze	traditie	te	kunnen	
breken.	Een	wat	saaie	wedstrijd	
ontrolde	zich	voor	de	toeschou-
wers.	 Nauwelijks	 kansen	 voor	
beide	 doelen.	 Veel	 valt	 over	 de	
eerste	helft	dan	ook	niet	te	mel-
den.	Met	de	bril	stand	0-0	werd	
de	rust	bereikt.		In	de	rust	werd	
Paul	 van	 Marsbergen	 gewis-
seld	 voor	 Paul	 Bosma.	 Dit	 sor-
teerde	 direct	 effect	 want	 nog	
geen	5	minuten	 later	 lag	de	bal	
in	het	net.	Na	een	vrije	trap	van	

Jeroen	 Veltenaar	 was	 het	 Mi-
chiel	 Dekker	 die	 de	 1-0	 achter	
de	 doelman	 van	 Olympia	 Haar-
lem	kreeg.	De	rest	van	de	twee-
de	helft	leek	VEW	niet	meer	in	de	
problemen	 te	 komen.	 Met	 een	
ruim	veldoverwicht	was	er	geen	
vuiltje	aan	de	lucht	en	een	kwar-
tier	voor	tijd	kwam	Niels	Dekker	
nog	in	het	veld	voor	de	moege-
streden	 Jeroen	 Veltenaar.	 In	 de	
slotfase	 kwam	 Olympia	 Haar-
lem	toch	nog	onverwacht	langs-
zij.	Bij	een	spaarzame	aanval,	die	
leek	te	zijn	gepareerd	door	VEW-
verdedigers,	bracht	Sven	Entho-
ven	door	een	 te	 late	 tackle	een	
speler	 ten	van	val.	Waardoor	de	
scheidsrechter	 niet	 anders	 kon	
beslissen	dan	een	penalty	te	ge-
ven	voor	Olympia.	Deze	werd	on-

Sven Enthoven bracht een tegen-
stander ongelukkig ten val en ver-
oorzaakte daarmee een penalty.

‘De Heemsteder’ blijft 
informatiebron voor inwoners
Heemstede	 –	 In	 een	 van	 de
bezuinigingsvoorstellen	 van	
de	 gemeente	 werd	 gesproken	
over	 het	 kritisch	 bekijken	 van	
het	 handhaven	 van	 Heemste-
deNieuws,	 de	 informatie	die	 via	
deze	krant	wordt	verspreid	voor	
alle	 inwoners.	 Een	 overgroot	
deel	 van	 de	 Heemsteedse	 be-
volking	 stelt	 de	 informatie	 op	
prijs,	daarnaast	is	het	voor	velen	
ook	 de	 enige	 wekelijkse	 infor-
matiebron.	 Hierdoor	 blijven	 zij	
op	 de	 hoogte	 van	 ontwikkelin-
gen,	 vergunningen,	 bouwplan-
nen	en	projecten	binnen	de	ge-
meente.

Alle	fracties	in	de	gemeenteraad	
onderkennen	de	functie	van	de-
ze	 wekelijkse	 informatiebron	 en	
kunnen	zich	dan	ook	niet	vinden	
in	 de	 voorstellen	 van	 het	 colle-
ge	 om	 de	 papieren	 versie	 van	
het	gemeentelijke	nieuws	(deels)	
weg	 te	 bezuinigen.	 Om	 burgers	
alleen	via	het	 internet	en	ande-
re	 sociale	 media	 te	 informeren	
is	weliswaar	van	deze	tijd,	maar	
men	gaat	niet	zo	snel	achter	de	
computer	 zitten	 om	 een	 over-
zicht	te	krijgen	welke	zaken	er	in	
de	 gemeente	 spelen.	 Een	 over-
zicht	 per	 week	 dat	 keurig	 net-
jes	staat	gerubriceerd	 is	handig	

en	 treft	 doel.	 Door	 het	 bezuini-
gingsvoorstel	 terug	 te	 draaien	
zijn	de	inwoners	van	Heemstede	
ook	het	komende	jaar	weer	ver-
zekerd	van	de	gemeentelijke	in-
formatie.	

Natuurlijk	 is	 ‘De	 Heemsteder’	
blij	met	dit	besluit,	maar	de	gro-
te	winnaars	zijn	de	inwoners	van	
Heemstede,	zodat	zij	ook	in	2013	
op	 een	 eenvoudige	 wijze	 op	 de	
hoogte	 blijven	 van	 de	 wekelijk-
se	 huis-aan-huis	 verspreide	 in-
formatie	die	 vanuit	 de	gemeen-
te	wordt	verstrekt	 in	 ‘De	Heem-
steder’.

berispelijk	ingeschoten	waarmee	
direct	de	eindstand	op	het	bord	
kwam.			

Naast	het	voetbal	heeft	VEW	de	
komende	tijd	veel	nevenactivitei-
ten.	Hier	een	greep	uit	de	kalen-
der	van	deze	actieve	vereniging:	
•		Op	30	november	komt	ook	Sin-

terklaas	op	bezoek	bij	VEW.	Van	
17.00	tot	19.00	zal	de	goed	hei-
ligman	 aan	 de	 sportparklaan	
zijn	opwachting	maken.		

•		Op	 8	 december	 is	 de	 gezellig	
wijnproefavond,	 waarbij	 ook	
wijn	te	bestellen	is.

•		Op	9	november	en	14	decem-
ber	 kan	 er	 weer	 geklaverjast	
worden.

•		Op	22	december	is	er	een	bin-
goavond.

Afslanken, waar ú dat wilt

Gratis proefbehandeling bij LaRiva

Het adres voor kostuums, 
grimeerwerk en pruiken 

Sinterklaasfabriek geopend!
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Feest voor 35-jarige PCOB
Heemstede	 -	 In	 de	 Pauwehof	
vierden	 de	 bijna	 100	 leden	 van	
de	 PCOB	 vorige	 week	 woens-
dagmiddag	 hun	 35-jarig	 jubile-
um.	 Voorzitter	 Maartje	 de	 Jong	
noemde	het	in	haar	openingsre-
de	eigenlijk	bizar	om	in	het	 jaar	
2012	 lid	 te	 zijn	 van	 een	 vereni-
ging	 met	 de	 naam	 Protestants	
Christelijke	 Ouderen	 Bond.	 Vast	
een	 vooroorlogse	naam,	uit	 een	
ver	verleden.	Wat	heeft	hen	be-
wogen	om	in	1960	een	landelij-
ke	PCOB	op	te	richten	en	17	jaar	
later	 de	 Heemsteedse	 afdeling?	
In	die	tijd	veranderde	de	wereld	
snel,	de	omgang	werd	vrijer,	de	
leegloop	 van	 de	 kerken	 begon.	
Werd	het	aantal	ouderen	groter?	
Moest	 er	 iets	 verdedigd	 wor-
den	of	voelde	men	zich	onzeker	
in	een	maatschappij	waar	ande-
re	 normen	 en	 waarden	 gingen	
gelden?	 Geen	 idee,	 maar	 van-
daag,	 in	2012,	willen	we	onszelf	
zijn,	 actieve	 deelnemers	 in	 een	

snel	 veranderende	 maatschap-
pij.	 Kennis	 van	 de	 oorsprong	 is	
minder	 relevant	 dan	 de	 ambitie	
om	als	Heemsteedse	PCOB	een	
bijdrage	 te	 leveren.	 Als	 PCOB	
actief	 deelneemt	 aan	 de	 sa-
menleving,	 bijdragen	 waar	 men	
kan	bijdragen	in	de	verwachting	
dat	 zijzelf	 ook	 op	 die	 samen-	
leving	 kunnen	 rekenen.	 Die	
mooie	 verwachting	 ligt	 ook	 ten	
grondslag	 aan	 de	 WMO,	 Wet	
Maatschappelijke	 Ondersteu-
ning.	 Hoe	 oud	 of	 hoe	 jong	 je	
ook	 bent,	 met	 welke	 handicap,	
het	streven	 is	om	 iedereen	deel	
te	 laten	nemen.	Daarvoor	wordt	
in	toenemende	mate	een	beroep	
gedaan	op	vrijwilligers	en	man-
telzorgers.	

Pepernoten
Is	 dit	 cabaret	 wel	 christelijk,	 zo	
vroeg	 iemand	 bezorgd?	 Jaze-
ker,	 was	 het	 antwoord	 van	 Jo-
han	 Smedema,	 het	 is	 Cabaret	

met	 een	 C.	 Johan	 presenteer-
de	 een	 zelfbedacht	 cabaretpro-
gramma	 rond	 kerk	 en	 samen-
leving	onder	de	naam	Peperno-
ten.	 Met	 de	 zuigkracht	 van	 de	
kerk	op	de	 zondagmorgen.	Met	
de	 smaak	van	alle	 richtingen	 in	
de	 PKN,	 verenigd	 in	 de	 PCOB.	
Kunnen	 we	 met	 de	 naam	 PKN	
niet	naar	VK?	Verenigde	Kerken	
net	 als	 de	 VN?	 Dat	 klinkt	 opti-
mistischer.	Johan	keek	vrolijk	en	
soms	heel	serieus	naar	zaken	die	
kerk	en	samenleving	raken.	God,	
het	verschilt	niet	veel	met	Goed,	
we	 zijn	 op	 weg	 naar	 Goud!	 Hij	
daagt	de	 feestvierende	ouderen	
uit	om	te	zingen.	Bekende	wijs-
jes	 als	 Vader	 Jacob,	 maar	 dan	
met	 teksten	 over	 een	 35	 jarige	
Heemsteedse	PCOB.	Een	35	jarig	
jubileum	 met	 een	 hapje	 en	 een	
drankje,	een	momentopname	op	
weg	naar	de	toekomst.	Met	God	
en	Goed	naar	Goud!
Ton van den Brink 

Sint Maarten succes voor HPC
Heemstede	 -	De	 tweede	 com-
petitieronde	 die	 op	 de	 middag	
van	Sint	Maarten	in	Sassenheim	
werd	gezwommen,	is	uiterst	suc-
cesvol	 verlopen	 voor	 de	 wed-
strijdzwemmers	van	HPC	Heem-
stede.	 De	 herenestafetteploeg	
bestaande	 uit	 Jeroen	 Braspen-
ning,	 Timo	 v.d.	 Veen,	 David	 van	
Groen	 en	 Michael	 van	 Dam	
mocht	het	spits	afbijten	en	zwom	
een	 super	 spannende	 race	 die	
resulteerde	 in	 een	 tijdsverbe-
tering	 en	 een	 knappe	 tweede	
plaats.	De	toon	was	gezet.	In	to-
taal	eindigde	50	procent	van	de	
races	 in	 een	 persoonlijk	 record	
en	 ook	 deze	 keer	 waren	 er	 be-
hoorlijke	 uitschieters	 bij.	 IJke	
Mourits	 zwom	op	de	100	meter	
schoolslag	8	seconden	van	haar	
tijd	af	en	op	de	100	meter	 rug-
slag	 maar	 liefst	 11	 seconden.	
Op	de	50	meter	vrije	slag	wisten	
Juliëtte	 Hooijberg,	 Leonie	 van	
Moorsel	 en	 Liselot	 van	 Steeke-

lenburg	 respectievelijk	 6,	 11	 en	
12	 seconden	 van	 hun	 tijd	 af	 te	
halen.	Martijn	Braspenning	was	
in	 supervorm.	 Buiten	 een	 per-
soonlijk	 record	 van	 12	 secon-
den	 op	 de	 100	 meter	 vlinder-
slag	zwom	hij	een	geweldige	100	
meter	vrije	slag.	In	totaal	moch-
ten	de	Heemsteedse	zwemmers	
twintig	medailles	mee	naar	huis	
nemen.	De	zeven	gouden,	negen	
zilveren	en	vier	bronzen	werden	
behaald	door	Anouk	(2x),	Gwyn,	
Danai	(2x),	Michael	(2x),	Jeroen,	
Robbe	 (2x),	 Marnix	 (2x),	 David	
(2x),	Roos,	Carmen	(2x),	 IJke	en	
Martijn	(2x).	
Coach	 Theo	 van	 Dam	 was	 su-
per	tevreden	met	de	uitslag:	“Als	
er	 van	 iedere	 twee	 races	eentje	
eindigt	in	een	persoonlijk	record	
dan	heb	je	automatisch	ook	een	
goede	 competitie	 uitslag	 neer-
gezet	 en	 daar	 ben	 ik	 blij	 mee.	
Ik	 heb	 respect	 voor	 de	 kleinste	
zwemmers	 die	 toch	 al	 hun	 af-

standen	 hebben	 gezwommen,	
ondanks	 dat	 het	 Sint	 Maarten	
was	en	de	wedstrijd	pas	 laat	 in	
de	middag	plaats	vond”.

Osteopathie behandelt de 
oorzaak van uw klachten

Heemstede	 -	Rugklachten,	mi-
graine,	darmproblemen	of	ande-
re	 lichamelijke	 klachten	 waar	 u	
mee	moet	leren	leven?	Klachten	
waar	u	al	jaren	last	van	heeft	en	
er	 lijkt	 toch	 niets	 aan	 te	 doen?	
Dan	is	osteopathie	iets	voor	u.
Osteopathie	 is	 erop	 gericht	
weefsels	van	het	 lichaam	in	be-
weging	 te	 brengen	 en	 te	 hou-
den.	 Hierdoor	 kan	 het	 herstel-
lend	vermogen		van	het	lichaam	
optimaal	 plaatsvinden	 en	 zullen	
klachten	verminderen.	Het	is	een	
manuele	 behandelvorm,	 wat	 in-
houdt	 dat	 er	 uitsluitend	 met	 de	
handen	gewerkt	wordt	en	er	dus	
geen	 medicijnen	 of	 apparatuur	
aan	 te	 pas	 komt.	 Osteopathie	
grijpt	aan	op	de	oorzaak	van	de	
klachten	en	niet	op	de	 sympto-
men	zoals	pijn,stijfheid	of	bewe-
gingsbeperking.Dit	 houdt	 in	dat	
het	totale	lichaam	onderzocht	en	
waar	 nodig	 behandelt	 wordt	 en	
niet	alleen	het	gedeelte	waar	de	
klachten	zich	uiten.	
U	 mag	 na	 drie	 behandelin-
gen	 verandering	 van	 de	 klach-
ten	verwachten,	waardoor	resul-
taat	snel	merkbaar	 is.	Een	oste-
opatisch	consult	duurt	circa	drie	
kwartier	 tot	 een	uur.	 Tijdens	dit	
consult	zullen	uw	medische	ach-
tergrond,	uw	huidige	klachten	en	
de	behandeling	met	u	besproken	

worden.	Hierna	volgt	de	behan-
deling.	

Afgelopen	zomer	zijn	Arjen	Ger-
mans	 en	 Gaby	 Sol	 een	 maat-
schap	 voor	 osteopathie	 gestart	
in	 Heemstede	 op	 Valkenbur-
gerlaan	 73	 in	 praktijk	 de	 Lente.	
Arjen	 heeft	 tevens	 een	 praktijk	
in	Driehuis	en	Gaby	 is	naast	de	
praktijk	in	Heemstede	ook	werk-
zaam	bij	het	kindercentrum	voor	
osteopathie	in	het	integraal	me-
disch	cenrum	in	Amsterdam.	Zo-
wel	 Arjen	 als	 Gaby	 behandelen	
dan	ook	naast	volwassenen,	kin-
deren	en	baby’s.	Bij	baby’s	kunt	
u	hierbij	denken	aan	klachten	als	
overmatig	huilen,	spugen,	darm-
krampjes	 en	 het	 liggen	 in	 een	
voorkeurshouding.
Gaby	 en	 Arjen	 zijn	 hun	 praktijk	
gestart	 in	 complementair	 be-
handelcentrum	 de	 Lente	 omdat	
daar	tevens	andere	zorgdiscipli-
nes	werkzaam	zijn.	Op	deze	ma-
nier	 weet	 u	 dat	 er	 altijd	 vanuit	
meerdere	perspectieven	naar	uw	
klachten	gekeken	kan	worden.
Voor	 meer	 informatie	 of	 	 een	
afspraak	 kunt	 u	 terecht	 op	
www.osteopathie-heemstede.nl.	
Natuurlijk	 kunt	 u	 hen	 ook	 bel-
len.	 tel:	 023-7370152.	 Gaby	 Sol:	
06-38330248.	 Arjen	 Germans:	
06-50206285.
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Sportverenigingen van start met 
oplossen vrijwilligerstekort
Heemstede	-	De	oplossing	voor	
het	 vrijwilligerstekort	 ligt	 voor	
vijf	 sportverenigingen	 voor	 het	
grijpen.	 De	 Heemsteedse	 Red-
dingsbrigade,	 voetbalvereniging	
VEW,	 Reddingsbrigade	 Zand-
voort,	 duikvereniging	 Seabees	
en	 Scouting	 BIM-Bakenesser-
groep	 kregen	 op	 maandag	 29	
oktober	 de	 eerste	 cursusavond	
van	de	cursus	Meer	Vrijwilligers	
In	 Kortere	 Tijd	 voorgeschoteld.	
Enthousiast	 maakten	 13	 vrijwil-
ligers	 van	 deze	 verenigingen	 in	
het	 clubgebouw	 van	 de	 Heem-
steedse	 Reddingsbrigade	 een	
start	 met	 de	 cursus	 van	 Sport-
service	 Heemstede-Zandvoort,	
die	in	totaal	uit	vier	avonden	be-
staat.	
Eerder	 volgden	 al	 drie	 ande-
re	 Heemsteedse	 verenigingen	
de	 cursus.	 Voetbalvereniging	
HBC,	KRZV	Het	Spaarne	en	GSV	
boekten	mooie	resultaten.	
Veel	 van	 de	 aanwezigen	 op	 de	
eerste	cursusavond	zijn	zelf	ge-
vraagd	 voor	 hun	 functie.	 De	

meesten	zijn	met	een	kleine	taak	
begonnen,	 maar	 groeiden	 door	
tot	 bestuurslid.	 Bestuurslid	 vrij-
willigersbeleid	 Marc	 Verbeek	
van	 VEW	 heeft	 zichzelf	 in	 het	
verleden	aangemeld	als	vrijwilli-
ger,	nadat	hij	geblesseerd	raak-
te.	De	vijf	verenigingen	kwamen	
tot	 de	 conclusie	 dat	 een	 nood-
kreet	op	de	website	over	het	al-
gemeen	 weinig	 resultaat	 ople-
vert.	 Persoonlijk	 vragen	 of	 men	
iets	 wil	 doen	 werkt	 het	 beste.	
Cursusleider	 en	 verenigingsad-
viseur	in	Heemstede	Hubert	Ha-
bers:	“Je	vraagt	nu	nog	altijd	al-
leen	 de	 personen	 die	 je	 zelf	 al	
kent	en	die	al	veel	doen.	Juist	in	
de	groep	mensen	die	je	nog	niet	
kent	zijn	nog	veel	nieuwe	vrijwil-
ligers	te	behalen.	Omdat	de	cur-
sus	draait	om	een	grote	belactie	
waarbij	 iedereen	 wordt	 gebeld,	
vraag	 je	 ook	 deze	 mensen	 om	
zich	in	te	zetten	voor	de	vereni-
ging.	 De	 resultaten	 hiervan	 zijn	
vaak	verrassend!”
De	 eerste	 cursusavond	 stond	

onder	 andere	 in	 het	 teken	 van	
draagvlak	 creëren.	 De	 vereni-
gingen	gingen	aan	de	 slag	met	
het	 informeren	 van	 hun	 colle-
ga	 bestuurders,	 het	 maken	 van	
een	 vrijwilligersoverzicht	 en	 va-
catureoverzicht,	 het	 controle-
ren	op	de	aanwezigheid	van	een	
goed	telefoon-	en	e-mailbestand	
en	het	bedenken	van	campagne	
ideeën.	 Tot	 slot	 werd	 een	 tijds-
pad	opgesteld.	
In	november	is	de	volgende	cur-
susavond	gepland.	Deze	staat	in	
het	teken	van	de	campagne	die	
voorafgaat	aan	de	belactie.	
Voor	 meer	 informatie	 over	 de	
cursus	Meer	Vrijwilligers	In	Kor-
tere	 Tijd	 kan	 men	 terecht	 op	
www.meervrijwilligersinkorte-
retijd.nl.	 Meer	 informatie	 over	
de	 werkzaamheden	 van	 Sport-
service	 Heemstede-Zandvoort,	
de	 foto’s	 van	 de	 eerste	 cursus-
avond	 en	 verenigingsadvisering	
in	 Heemstede	 is	 te	 vinden	 op	
www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl.	

HPC zwemt Estafette Kampioenschap
Heemstede	 -	 Tijdens	 de	 Esta-
fette	Kampioenschappen	van	de	
Kring	 Noord-	 Holland	 hebben	
de	wedstrijdzwemmers	van	HPC	
Heemstede	vier	keer	het	podium	

weten	te	behalen.	Vooral	de	he-
ren	 waren	 goed	 op	 dreef.	 Timo	
van	der	Veen,	Michael	van	Dam,	
Jeroen	 Braspenning,	 David	 van	
Groen,	Nils	van	der	Sman,	Gwyn	

Bird	en	Laurens	Oomkens	zwom-
men	 in	 wisselende	 samenstel-
ling	en	wisten	op	de	vier	afstan-
den	dat	zij	 in	actie	kwamen	drie	
keer	brons	en	een	keer	zilver	 te	
halen.	 Ook	 Martijn	 Braspenning	
was	goed	in	vorm.	Hij	ging	op	de	
4	x	100	meter	schoolslag	als	laat-
ste	 zwemmer	het	water	 in	maar	
tikte	 toch	 als	 eerste	 zwemmer	
van	de	serie	aan.	Michael	zwom	
een	 persoonlijk	 record	 en	 legde	
de	100	meter	vrije	slag	af	in	54,22	
seconden.	 Ook	 het	 damesteam	
bestaande	 uit	 Anouk	 van	 Dam,	
Danai	Lytrokapi,	Veerle	Claassen	
en	 Carmen	 Meijer	 sleepte	 een	
medaille	 in	de	wacht.	Op	de	4	x	
100	 meter	 vrije	 slag	 veroverden	
ze	knap	de	derde	plek.	

Seniorensport in 
Sporthal Groenendaal
Heemstede	 -	 Al	 bijna	 30	 jaar,	
sinds	 1984	 komt	 een	 groep	 se-
nioren,	gemiddeld	65	jaar,	bij	el-
kaar	in	Sporthal	Groenendaal	op	
de	 donderdagochtend	 om	 met	
elkaar	 te	 sporten	 van	 10	 tot	 12	
uur.	 Na	 een	 warming-up	 wordt	
er	 volleybal	 en	 badminton	 ge-
speeld.	 Daarna	 doet	 de	 groep	
een	half	uur	oefeningen,	op	mu-
ziek	 en	 soms	 met	 klein	 mate-
riaal,	 zoals	 dynabands,	 elastie-
ken	 spierversterkende	 banden,	
om	de	spieren	soepel	en	 in	be-
weging	te	houden.	Na	een	kleine	
pauze	van	een	kwartier	wordt	er	
daarna	nogmaals	gespeeld.	
Vele	 leden	 kwamen	 en	 vele	 le-
den	gingen	in	al	die	jaren.	Maar	
de	meesten	bleven	jarenlang	lid,	
tot	 het	 echt	 niet	 meer	 ging	 en	
sommigen	kwamen	zelfs	daarna	

nog	 af	 en	 toe	 even	 koffie	 drin-
ken.	 Zo	 betrokken	 is	 men	 met	
elkaar.	 Plezier	 in	 sporten	 staat	
voorop.	Beetje	lachen	is	belang-
rijker	dan	hoog	presteren.	Dit	 is	
een	 groep	 waar	 ook	 veel	 man-
nen	 aan	 meedoen.	 Op	 veel	 ac-
tiviteiten	komen	vooral	vrouwen,	
die	zich	makkelijker	aan	groepen	
verbinden,	maar	hier	is	een	vas-
te	kern	heren	die	samen	met	een	
paar	dames	altijd	komen	volley-
ballen	en	de	oefeningen	tussen-
door	op	de	koop	toe	nemen.	
En	natuurlijk	wordt	het	spel	aan-
gepast	voor	hen	die	niet	meer	zo	
hard,	zo	ver,	zo	snel	kunnen	als	

vroeger.	Als	je	wil	mag	je	de	bal	
een	keer	laten	stuiten.	Voor	som-
migen	is	dat	helemaal	niet	nodig.	
Zo	kan	 ieder	meespelen	op	zijn	
of	haar	eigen	niveau.	Op	een	zo	
leuk	mogelijke	manier	bewegen.	
Dat	 dat	 soms	best	 pittig	 is	 ver-
zuchtten	 de	 leerlingen	 van	 de	
maatschappelijke	 stage	 die	 in	
mei	dit	jaar	meededen:	“We	had-
den	nooit	 verwacht	dat	mensen	
van	boven	de	55	nog	zo	ontzet-
tend	 actief	 zijn	 en	 nog	 zoveel	
kunnen.	We	hebben	bijvoorbeeld	
een	 soort	 gym	 met	 ze	 gedaan	
waarbij	we	zelf	ook	mee	moch-
ten	doen	en	aan	het	einde	waren	
wij	zelfs	moe!”	Sinds	dit	seizoen	
is	er	een	nieuwe	docente	Pauline	
Ottenhof	die	het	nu,	na	zoveel	ja-
ren,	gelukt	is	om	de	mensen	op	
de	 matten	 grondoefeningen	 te	

laten	doen.	Met	veel	enthousias-
me	heeft	zij	de	groep	overgeno-
men	van	haar	voorganger.	Zij	sti-
muleert	 tot	net	dat	tandje	extra.	
Er	wordt	weer	hard	gewerkt.	
Er	is	nog	plaats	op	deze	Sport	en	
Spelgroep	van	Casca,	voor	nieu-
we	 leden.	Mensen	zijn	van	har-
te	 welkom	 om	 een	 keer	 te	 ko-
men	 kijken	 op	 donderdagoch-
tend	 van	 10.00	 tot	 12.00	 in	 de	
sporthal	 Groenendaal.	 De	 kos-
ten	 zijn	 voor	 een	 heel	 seizoen,	
32	lessen	tot	begin	juni,	139	eu-
ro.	Kom	eens	kijken	bij	Sportpla-
za,	ingang	zwembad.
Ton van den Brink

Stand gehouden!
Heemstede - De heer Dix 
stuurde ons deze foto, ge-
nomen op de Heemsteed-
se Dreef ter hoogte van num-
mer 86. Met als enige regel 
in zijn e-mailtje: ‘Zonnebloem 
overleeft plantsoenendienst 
en vandalen!’ Tja, dat is inder-
daad in deze tijd wel bijzonder 
te noemen!

INGEZONDEN
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot 24 november
• Werk van Carlos F Casas, 
Nienke Muijser, Hennie 
Beenders, Astrid van Dom-
selaar, Willy IJpenburg, Jan 
Munter, Maria van Os en 
Nicole van Dalen in Het 
Kunstbedrijf,	 Raadhuisstraat	
56A	in	Heemstede,	woensdag	
t/m	zaterdag	13.00-17.30	uur.

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

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

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

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

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

•	Na aankomst van Sint Ni-
colaas in Heemstede feest-
je op de Binnenweg met 
onder andere een optreden 

Agenda
Cultuur van de Heemsteedse Voice 

of Holland-deelneemster 
Marjet van den Brand.	Feest	
op	 de	 Binnenweg	 van	 12.00	
tot	16.15	uur,	optreden	Marjet	
van	15.30	tot	16.15	uur.

Zondag 25 november
•	 Concert Roemeens en-
semble Nicolae Pirvu	in	het	
Trefpunt	 in	Bennebroek,	Ako-
nietenpad	1,	14.00	uur.	Reser-
veren:	 budavar@hotmail.com	
of	06-44227690.

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

Theater

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

•	Hans Dagelet als verteller	
in	het	Oude	Slot	 in	Heemste-
de,	 20.15	 uur.	 Kaarten:	 www.
podiumoudeslot.nl	 of	 06-
13133626.

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

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

•	 Lezing over Frankrijk en 
de Franse dorpen voor Al-
liance Française	 in	de	Pink-
sterkerk	aan	de	Camplaan	18	
in	Heemstede,	20.15	uur.
•	 Kerkbollenveiling	 in	 de	
grote	 zaal	 van	 de	 Luifel,	 He-
renweg	 96,	 Heemstede.	 Vei-
ling	 speciaal	 voor	 kinderen:	
19.30-20.00	uur.	En	de	 ‘echte’	
grote	veiling	vanaf	20.15	uur.
Inlichtingen:	5483828.

Zaterdag 17 november
• Intocht Sinterklaas om 
11.30 uur in de Haven van 
Heemstede. 12.00	 uur:	 naar	

de	 Raadhuisstraat	 en	 om	
12.30	uur	welkom	op	het	bor-
des	 door	 burgemeester	 Ma-
rianne	 Heeremans.	 Ca.	 13.30	
uur	Rit	over	Binnenweg.

• Sinterklaas bezoekt Ben-
nebroek,	 13.15	 komt	 hij	 met	
de	boot	aan	op	de	Ringvaart-
dijk,	 vanaf	 14.00	 uur	 rijtoer	
door	het	dorp,	14.30	uur	ont-
vangst	op	 stadhuis	door	bur-
gemeester	 Nederveen,	 vanaf	
15.15	 uur	 feestmiddag	 in	 au-
la	van	de	Hartekamp.
	
Zondag 18 november
•	Lezing WO II en W.F. Her-
mans door Ewoud Kieft	 in	
Bibliotheek	Heemstede,	14.00-
16.00	uur.	Entree	gratis,	reser-
veren:	023-5115300.

Dinsdag 20 november
• Alzheimer Café	 in	 ge-
bouw	 Stichting	 Welzijn	 Ou-
deren,	 Lieven	 de	 Keylaan	 24	
in	Heemstede,	19.30	uur.	The-
ma:	juridische	aspecten	rond-
om	dementie.

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

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

• Gratis game event in	de	Bi-
bliotheek	in	Heemstede.	infor-
matie:	 www.bibliotheekhaar-
lem.nl.

Zondag 2 december
• Theatervoorstelling met 
humor, zang en dans. ‘De 
pakjespiet en de gou-
den staf van Sinterklaas’	
in	 Sportplaza	 Groenendaal,	
Sportparklaan	 16.	 Voorpro-
gramma:	Clown	Markie	Mark.	
Kaarten	(kinderen	t/m	10	jaar:	
6,50	en	volw.	9,50	euro.	Inlich-
tingen,	receptie	v/h	zwembad:	
Tel.	023-5292072.	

Regio
Exposities

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

Tot en met 24 november
•	 Tentoonstelling ‘Trading 
Places’, Faillissementsveilin-

gen	 in	 Noord-Holland	 in	 het	
Noord-Hollands	Archief,	Jans-
straat	40	in	Haarlem.

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

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

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

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplo-
sie in het Kunstfort bij Vijf-
huizen.	 Exposant	 is	 Frans-
je	 Killaars	 (1959).	 De	 ruimtes	
van	het	militaire	fort	zijn	door	
Killaars	ingericht	met	installa-
ties	 van	 felgekleurde	 stoffen,	
wandkleden	en	in	dekens	ge
hulde	paspoppen.
Open:	 iedere	vrijdag	t/m	zon-
dag	vanaf	13.00	 tot	17.00	uur.	
Op	 zondagen	 worden	 vanaf	
14.00	uur	gratis	kunstrondlei-
dingen	 aan	 bezoekers	 gege-
ven.		

Tot en met 2 december
• Overzichtstentoonstelling 
van het werk van Loes Stal-
pers	 in	de	Waag,	Spaarne	30	
in	Haarlem.
Informatie:	www.kzod.nl.

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

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

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

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

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

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

Zaterdag 24 november
•	 Concerten Stardust Vo-
cal Group	in	de	Doopsgezin-
de	kerk	aan	de	Frankestraat	in	
Haarlem,	 15.00	 en	 17.00	 uur.	
Reserveren:	 post@zangstu-
diohaarlem.nl	 of	 kaarten	 aan	
de	zaal.	

Zondag 25 november
•	 Haarlems Vrouwenkoor  
‘Hoor Haar’  zingt wer-
ken van componist Her-
man Strategier	 in	 de	 Re-
monstrantse	 Kerk,	 Wilhelmi-
nastraat	22	 in	Haarlem,	15.00	
uur.
Informatie:	 www.vrouwen-
koorhoorhaar.webklik.nl.

•	 Kennemer Jeugd Orkest 
geeft concert met Alder-
liefste in	 de	 Philharmonie	 in	
Haarlem,	 15.00	 uur.	 Kaarten:	
www.theater-haarlem.nl.

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

Theater
Zaterdag 17 en
zondag 18 november
•	 Poppentheater Koekla 
met Nif Naf Noen	 (vanaf	 3	
jaar)	in	poppentheater	De	Zil-
veren	Maan	op	landgoed	Els-
wout	 in	 Overveen,	 14.30	 uur.	
Informatie:	 www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl.

Zaterdag 17 en 
24 november
•	 Toneelvereniging	 ‘Door	
Vriendschap	Bloeiend’	 	speelt	
‘Familie	Bruinsma	in	de	bocht,	



Groeten van de Veluwe’ in 
Dorpshuis Vogelenzang, 20.00 
uur.

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

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

Zaterdag 17 en
zondag 18 november
• Leeuwenhorst Winterfair 
in hotel Leeuwenhorst, lan-
gelaan 3 in Noordwijkerhout, 
10.00-17.30 uur. Informatie: 
www.b-event.nl.

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

Zaterdag 24 november
• Gratis game event in de 
Centrale Bibliotheek in Haar-
lem. informatie: www.biblio-
theekhaarlem.nl.

Zondag 25 november
• Florimex Ringvaartloop 
Aalsmeer over 10 Engelse 
Mijlen, 5 en 10 kilometer en 
kidsrun van 1 kilometer. Voor-
inschrijven tot en met 22 no-
vember via www.ringvaart-
loop.nl.

Maandag 26 november
• Paranormale avond bij 
EPC Kennemerland in ver-
enigingsgebouw Speeltuin 
Oost, Anna Kaulbachstraat 
14A in Haarlem, 20.00 uur. In-
formatie: www.epckennemer-
land.nl.

Over Zilveren Kruis ziektekostenverzekering 

Servicepaspoort organiseert 
informatiebijeenkomsten
Heemstede - Servicepaspoort 
organiseert op 20 november, 
in samenwerking met Zilveren 
Kruis Achmea, een tweetal infor-
matiebijeenkomsten over de ver-
anderingen die volgend jaar in-
gaan met betrekking tot de ziek-
tekostenverzekering.  Bezoe-
kers ontvangen informatie over 
deze veranderingen, de aanvul-
lende pakketten en de voorde-
len van de collectiviteit van het 
Servicepaspoort. Tevens is er ge-
legenheid tot het bespreken van 
de persoonlijke situatie en kan 
er advies gegeven worden. De 
bijeenkomsten vinden plaats in 

Driehuis en Heemstede en zijn 
vrij toegankelijk.
De overheid heeft een aantal 
maatregelen doorgevoerd met 
betrekking tot de ziektekosten-
verzekering. Bij verzekerden ont-
staan hierdoor veel vragen met 
betrekking tot  hun eigen zorg-
verzekering. Tijdens de bijeen-
komsten worden de bezoekers 
door een vertegenwoordiger van 
Zilveren Kruis Achmea de be-
zoekers  bijgepraat over deze 
veranderingen en waarom de-
ze wijzigingen op stapel staan. 
Er wordt onder andere toelich-
ting gegeven op het gebied van 

de wijzigingen rond de hoor-
zorg (gehoorapparaten) en wor-
den bespaartips gegeven die zo-
wel over de basisverzekering als 
over de aanvullende verzekerin-
gen gaan.
Er  wordt ook informatie gegeven 
over de voordelen van het afslui-
ten van een collectieve zorgver-
zekering via het Servicepaspoort. 
Er zijn afspraken gemaakt over 
premiekorting. 

Wilt u deelnemen? Meldt u zich 
aan via e-mail: info@service-
paspoort.nl of telefoon: 023-
8918440.

Kinderen 
gezocht voor 
kerstviering

Heemstede - Het lijkt nog 
ver weg, maar de voorberei-
dingen voor de Gezinskerst-
viering op Kerstavond in de 
OLVH Kerk aan het Valken-
burgerplein zijn al in volle 
gang. De Kerstviering wordt 
gehouden op 24 december 
om 19.30 uur. Het kerstspel 
wordt gespeeld en er wordt 
natuurlijk gezongen. De or-
ganisatie is nog op zoek naar 
kinderen die mee willen zin-
gen in het kinderkoor. Onder 
begeleiding van een ervaren 
dirigent worden er allerlei be-
kende kerstliedjes gezongen. 
Vanaf eind november wordt 
een aantal keren geoefend. 
Daarnaast kunnen kinderen 
meedoen aan het Kerstspel 
als engel, herder, herbergier, 
schaap, en dergelijke. Voor 
kleding wordt gezorgd. Bij in-
teresse stuur vóór 19 novem-
ber een korte e-mail naar in-
fo@olvh.nl.

Parochie OLV 
Hemelvaart

Heemstede - Zondag is om ne-
gen uur een stille mis en een ge-
zongen H. Mis om half elf, deze 
keer met samenzang in Parochie 
OLV Hemelvaart aan het Valken-
burgerplein 20 in Heemstede. ’s 
Avonds is er om 7 uur lof.

Heemstede - Een mooie re-
den om kennis te maken met 
dit prachtige café in Heemste-
de, de pub quiz. Eén keer per 
maand, standaard op de derde 
maandag van de maand, start 
om 20.00 uur een pub quiz in 
café de 1ste Aanleg. Dit vrien-
delijke café op de hoek van de 
Raadhuistraat en Kerklaan is al 
jaren actief met vele activitei-
ten. Deze winter is daar de pub 
quiz bijgekomen. 
Deelnemen is zeer eenvoudig. 
U dient om 19:45 uur aanwezig 
te zijn en u kunt zich ter plek-
ke inschrijven. De kosten zijn 
3,50 euro per persoon en er 
wordt gespeeld in groepjes van 
maximaal 5 personen. Heeft u 
wat koud water vrees en weet 
u niet zo snel iemand om mee 
te nemen dan kunt u gewoon 

aanschuiven bij anderen. Of 
u komt een avond meespelen 
voor ‘spek en bonen’
De quiz heeft een originele in-
steek, bestaat uit zes rondes en 
duurt ongeveer twee uur. El-
ke maand is er een ander the-
ma. De opzet is de quizzen zo 
te maken dat die spannend blij-
ven tot het einde, dat die door 
iedereen gewonnen kunnen 
worden en waar onder het spe-
len van de quiz enige interactie 
kan ontstaan binnen de teams. 
Daarnaast is het een quiz waar 
niet alleen de factor kennis een 
rol speelt, maar de quiz heeft 
ook een kleine geluksfactor.
Op maandag 19 november dus 
geen televisie maar pub quiz in 
café de 1ste Aanleg. Meer infor-
matie via info@1steaanleg.nl of 
bellen met 023-5286035.

Winkeliersactie 
Bennebroek

Bennebroek - Zaterdag 17 no-
vember doet Sint Nicolaas Ben-
nebroek weer aan. Bennebroek-
se winkeliers organiseren een 
leuke actie. Bezoekt u tussen za-
terdag 17 november en woens-
dag 5 december een van de deel-
nemende winkeliers, dan ont-
vangt u bij besteding vanaf 5 eu-
ro een lot, waarmee twee prijzen 
te winnen zijn. De eerste prijs is 
een fiets en de tweede prijs is 
een Samsung Galaxy tab 2 7.0. De 
deelnemende winkeliers herkent 
u aan het logo van de winkeliers-
vereniging. De lootjes kunnen tot 
donderdag 6 december a.s. inge-
leverd worden. De trekking van 
de prijswinnaars vindt plaats op 
8 december en de prijsuitreiking 
is op 13 december bij Profile van 
Bakel. Prijswinnaars krijgen per-
soonlijk bericht.

December-
traktaties

Heemstede - Met de feest-
dagen in december mag je 
lekker snoepen van de bijbe-
horende lekkernijen. Maar je 
kunt ze ook zelf maken! In de 
cursus December traktaties 
van Casca maken de deel-
nemers (7-12 jaar) twee keer 
een sinterklaastraktatie (spe-
culaasbrokken en amandel-
spijs en gevulde speculaas) 
en twee kerstrecepten (harti-
ge kerstkrans met vulling van 
worst of kaas en kerstkoekjes 
voor in de boom). 
Deze cursus van docente Er-
na van Garderen start op dins-
dag 27 november van 15.45 tot 
17.15 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur 
en via www.casca.nl.

Pub quiz in de 1ste Aanleg

Hendrikje van Daalen.

Heemsteedse postuum geëerd met 
Yad Vashem onderscheiding
Heemstede - Dinsdag ontvin-
gen 24 mensen in de Portugese 
Synagoge in Amsterdam de Yad 
Vashem onderscheiding. Onder 
hen de Heemsteedse mevrouw 
Hendrikje van Daalen-Terpstra. 
De geëerden mogen de eretitel 
‘Rechtvaardigen onder de Vol-
ken’ dragen. Hun namen zullen 
worden gebeiteld in de Eremuur 
van het Yad Vashem Instituut in 
Jeruzalem. Deze onderscheiding 
is bedoeld voor mensen, die zelf 
niet Joods zijn, maar met gevaar 
voor eigen leven en vaak ook dat 
van hun huisgenoten, hun Jood-
se medeburgers hebben gepro-
beerd te redden.
Tussen 1943 en 1945 heeft me-
vrouw H. van Daalen-Terpstra, 
Sara Teeboom als 6-jarig meis-
je in haar huis in Heemstede op-
genomen. Mevrouw van Daalen 
ontmoette Sara’s moeder in de 

Ursulakliniek in Den Haag. Zij 
werd getroffen door haar ver-
driet, zij huilde veel en vertel-
de dat zij erg bang was dat haar 
dochtertje op transport zou wor-
den gesteld. Dit was voor me-
vrouw van Daalen een reden 
om te zeggen “hoor eens stuur 
je dochtertje maar naar mij” en 
dat is inderdaad gebeurd. Een 
dappere daad, zeker voor een al-
leenstaande vrouw, want Hen-
drikje van Daalen was weduwe.
Sara heeft ook na 1945 regelma-
tig contact gehouden met Oma 
van Daalen, die in 1976 is over-
leden.
De onderscheiding voor Hen-
drikje van Daalen-Terpstra werd 
in ontvangst genomen door haar 
kleindochter mevrouw D. Bras-
Hartsuijker. Bij de uitreiking wa-
ren onder andere aanwezig de 
Ambassadeur van Israel, Haim 

Divon, voormalig staatssecreta-
ris van VWS, mevrouw Van Veld-
huijzen van Zanten en de Burge-
meester van Amsterdam, de heer 
Van der Laan.
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Wandelen in Park Meermond  
met de ANWB-app ‘In het Park’ 
De ANWB heeft een app ontwikkeld met wandelroutes door een groot aantal 
parken in Nederland. Ook Park Meermond is nu in de app opgenomen. Tijdens 
een wandeling van ongeveer 30 minuten krijgt u op 9 checkpoints informatie 
over het park en de directe omgeving. De ‘In het Park’ app is gratis te downloaden 
in de Apple App Store en Google Play Store. 

NL-Alert 

Wecycle-actie na Sinterklaas 

De algemeen bekende alarmsirene, die elke 
eerste maandag van de maand te horen 
is, krijgt een ondersteunend alarmmiddel. 
NL-Alert is een nieuw, extra middel van de 
overheid om mensen in geval van acute nood 
te bereiken met een bericht via de mobiele 
telefoon. 

Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie wordt 
iedereen in de directe omgeving via de mobiele 
telefoon met een tekstbericht geïnformeerd over de 
situatie. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand 
is en wat men op dat moment het beste kan doen.  
NL-Alert wordt aanvullend ingezet op bestaande 
middelen, zoals de sirene, Twitter, websites en 
Burgernet, om zo meer mensen sneller en beter te 
kunnen waarschuwen.  

Op dit moment werkt NL-Alert op meer dan de helft 
van alle mobiele telefoons in Nederland. 
Kijk op www.nl-alert.nl of uw mobiel geschikt is om NL-
Alert in te stellen.

         kunnen voor 75% tot 90% worden hergebruikt. 
          Spaarlampen en koelkasten zelfs voor meer dan 
                                   90%. Dat is belangrijk, want  
                                    door recycling behouden we de  
                                   grondstoffen voor generaties na  
                                 ons en hoeven er minder  
                                grondstoffen te worden onttrokken 
                                aan de natuur.  
                             Een duurzame gedachte!

                      Gratis Wecycle-slee
                          Lever daarom vanaf 6 december oud 
                           elektrisch speelgoed, andere afgedankte 
                              elektrische apparaten en/of kapotte 
                                spaarlampen in bij de milieustraat aan  
                            de Cruquiusweg 47. De eerste honderd 
inleveraars krijgen gratis het unieke Wecycle-sleetje. 
Bovendien maakt u kans op een van de 500 kaarten 
voor een hotelovernachting.

De gemeente Heemstede en afvalbedrijf  
De Meerlanden vragen samen met Wecycle alle 
inwoners om na Sinterklaasavond oud elektrisch 
speelgoed in te leveren bij de milieustraat.  
Op pakjesavond zullen veel kinderen nieuw  
elektrisch speelgoed krijgen van Sinterklaas.  
Een nieuwe spelcomputer, fotocamera  
of MP3-speler staan hoog op de 
verlanglijstjes. Deze cadeautjes  
vervangen meestal ander  
elektrisch speelgoed. Dat verdwijnt  
vaak in de vuilnisbak. Heel jammer,  
want dan kan het niet opnieuw gebruikt  
worden. 

Duurzaam denken!
Wecycle zorgt ervoor dat elektrische apparaten en 
spaarlampen die ingeleverd worden op de milieustraat 
optimaal worden gerecycled. Elektrische apparaten 

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

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

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

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

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

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



Voorbereiding en uitgangspunten 
Bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’

Intocht Sinterklaas

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1. 
Besluit ruimtelijke ordening maakt het college 
van B&W de start bekend van de voorbereiding 
van het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en 
west’ door middel van de terinzagelegging van de 
uitgangspunten van het plan. Tevens maakt het 
college bekend dat buiten de uitgangspunten geen 
andere stukken ter inzage liggen en dat er geen advies 
zal worden gevraagd aan een onafhankelijke adviseur.

Algemene en specifieke uitgangspunten
Voor de nieuwe bestemmingsplannen zijn algemene 
uitgangspunten geformuleerd die voor alle 
bestemmingsplannen in Heemstede gelijk zijn en 
specifieke uitgangspunten die per bestemmingsplan 
verschillen. De gemeenteraad heeft de algemene 
uitgangspunten voor alle bestemmingsplannen 
29 januari 2009 vastgesteld. In juni 2009 heeft de 
raadscommissie Ruimte ingestemd met een aantal 
specifieke uitgangspunten voor het bestemmingsplan 
‘Woonwijken zuid en west’.

Reageren
Met de algemene en specifieke uitgangspunten geeft 
de raad in een vroeg stadium de richting aan voor het 
ruimtelijke beleid voor het gebied. Er is dus nog geen 
concreet bestemmingsplan opgesteld, maar u kunt 
al wel de gedachtevorming over de invulling van het 
gebied beïnvloeden. 

Als u wilt reageren op de uitgangspunten, dan kunt 
u tot en met 27 december 2012 een schriftelijke 
inspraakreactie indienen bij het college van B&W 
(postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: 

Zaterdag 17 november komt Sinterklaas om 11.30 
uur met de boot aan in de haven van Heemstede aan 
de Heemsteedse Dreef. Rond 12.00 uur vertrekt de 
Sint naar het raadhuis, waar burgemeester Marianne 
Heeremans hem om 12.30 uur welkom heet in 
Heemstede. Een evenement waar je bij moet zijn! 
Omstreeks 13.30 uur vertrekt Sinterklaas in zijn koets 
voor een ritje over de Binnenweg.  
Op het ontmoetingsplein op de Binnenweg staat een 
podium en is er aansluitend een muzikaal programma 
tot 16.15 uur. 

gemeente@heemstede.nl). Inspreken kan ook 
mondeling bij één van de contactpersonen onder het 
kopje ‘Meer informatie’.

Inzien van de uitgangspunten
De algemene en specifieke uitgangspunten van het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ kunt 
u vinden op www.heemstede.nl. (Zie: Wonen -> 
Bestemmingsplannen). Ook liggen de stukken ter 
inzage in de hal van het raadhuis.

Vervolgtraject
Alle inspraakreacties en de beantwoording 
daarvan door de gemeente worden verwerkt 
in een ‘nota van beantwoording’, die aan alle 
insprekers wordt toegezonden. In deze nota wordt 
onder andere aangegeven op welke manier uw 
reactie wordt betrokken bij de opstelling van het 
ontwerpbestemmingsplan.

Naar verwachting zal het ontwerpbestemmingsplan 
‘Woonwijken zuid en west’ in het eerste kwartaal van 
2013 ter inzage worden gelegd. Op dat moment 
kunt u wederom uw mening over het plan geven 
en zal deze worden meegewogen in de definitieve 
besluitvorming. Het bestemmingsplan wordt volgens 
planning in het tweede kwartaal van 2012 door de 
gemeenteraad vastgesteld.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de heer G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk Beleid, 
via telefoon (023) 548 57 65 of met de heer J. ter Haak 
van dezelfde afdeling, via telefoon (023) 548 57 66.

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 informatiepaneel 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 begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket  
Begraafplaats

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken 
vaartuig, kleur wit met groene rand rondom en gele 
banken, aangetroffen in het Zuider Buiten Spaarne ter 
hoogte van Tooropkade 2. 

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én ervoor te zorgen het gezonken 

vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 
uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en 
met 21 november 2012 de gelegenheid om te zorgen 
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 

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

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg



Handhavingsactie gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne

Nieuw beleid beoordelen aanvraag openbaar oplaadpunt

Een gezonken vaartuig, formaat roeiboot, vastgelegd 
met groene touwen, in het Zuider Buiten Spaarne ter 
hoogte van Marisplein 1 is in opdracht van het college 
gelicht.

Het vaartuig wordt tot en met 2 januari 2013 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de rechtmatige 
eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt 

opgehaald, zal het college het vaartuig vernietigen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college 
de beleidspunten ten aanzien van het beoordelen 
van een aanvraag van een openbaar oplaadpunt 

vastgesteld. De beleidspunten treden met ingang 
van 22 november 2012 in werking. De beleidspunten 
liggen tot en met 6 februari 2013 ter inzage op 

het gemeentehuis. De beleidspunten zijn na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Verkeersbesluit
Parkeerverbod en stopverbod  
Van den Eijndekade 
-  Het instellen van een parkeerverbod aan de zuidzijde 

van de Van den Eijndekade. 
-  Het instellen van een stopverbod aan de noordzijde 

van de Van den Eijndekade.

De parkeer- en stopverbodsborden zijn in juni 2012 al 
geplaatst.
Het besluit ligt vanaf 14 november 2012 zes weken 
ter inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken. Door 
het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan  
 

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

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  W. Denijslaan 7 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, linkerzijgeveldakvlak en 
achtergeveldakvlak op 2012.292 
ontvangen 29 oktober 2012

-  Voorweg 53 het plaatsen van een dakraam 2012.299 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 43 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.293 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 45 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.294 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 49 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.295 
ontvangen 30 oktober 2012

-  Jacob van Campenstraat 4 het plaatsen van een 
dakopbouw 2012.296 
ontvangen 30 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Maaslaan 33 het plaatsen van een dakkapel op het 

voorgeveldakvlak 2012.302 
ontvangen 2 november 2012

-  Coby Riemersmalaan 2 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.291 
ontvangen 29 oktober 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Heemsteedse Dreef 59 het maken van een aanbouw 

met een zwembad 2012.298 
ontvangen 1 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Alberdingk Thijmlaan 5 het kappen van een conifeer 

en een hulst 2012.300 
ontvangen 1 november 2012

-  Glipperweg 6 het kappen van 2 beuken 2012.283 
ontvangen 23 oktober 2012

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

Melding
Melding brandveilig gebruik akkoord bevonden op  
9 november 2012
-  Cruquiusweg 37A melding brandveilig gebruik voor 

een kringloopwinkel, the Vintage Store 2012.008 
ontvangen 2 november 2012

 
 
 

De genoemde aanvragen en melding liggen 
vanaf 15 november 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 9 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Bronsteeweg 8 het plaatsen van lichtreclame 

2012.270

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

2012.282

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



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

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

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

Nieuw gladheidbestrijdingsplan

Raadsbesluiten 8 en 9 november 2012

Bij besluit van 25 september 2012 heeft het college 
het gladheidbestrijdingsplan gemeente Heemstede 
2012-2013 vastgesteld. Het gladheidbestrijdingsplan 

treedt met ingang van 22 november 2012 in werking. 
Het gladheidbestrijdingsplan ligt tot en met  
6 februari 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  

De beleidspunten zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.
De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

Amendement ‘Minder bezuinigen’ 
De begroting 2013 is geamendeerd voor een bedrag 
van €195.500,- te financieren met een beperkte OZB-
verhoging van 3,6%.
Er zijn bezuinigingen (deels) geschrapt op de  
bibliotheek, het ouderenwerk, het peuterspeelzaal-
werk, de kinderboerderij, de kwakelbrug, kwaliteits-
niveau groen, laanbeplanting, HeemstedeNieuws, 
opleidingsbudget en arbeidsvoorwaarden ambtenaren.

Amendement ‘Financiering Nota Duurzaamheid 
‘Samenwerken en Verbinden’ 
Deraad heeft een krediet van €325.000,- beschikbaar 
gesteld voor de uitvoering van de Nota Duurzaamheid  
 

‘Samenwerken en verbinden’, ten laste van de 
algemene reserve d.m.v. budgetreservering.

Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 
2014-2016.
De raad heeft de programmabegroting 2013, inclusief 
de aangenomen amendementen, vastgesteld
De raad heeft kennisgenomen van de meerjaren-
begroting 2014-2016, inclusief de gevolgen 
van de aangenomen amendementen voor de 
meerjarenbegroting.

Eerste begrotingswijziging 2013
De raad heeft ingestemd met de eerste begrotings-
wijziging 2013 en het aanvullende dekkingsplan 
2013-2016 met betrekking tot de jaarschijf 2013. 
De raad heeft kennisgenomen van het aanvullende 
dekkingsplan 2013-2016 met betrekking tot de 
jaarschijven 2014-2016.

Motie Financiering riolering
De raad heeft het College verzocht verantwoorde  
varianten voor wijziging van de financierings-
methodiek rioolinvesteringen nader uit te werken en 
indien enigszins mogelijk mee te nemen in de nog op 
te stellen nota over de schuldpositie van de gemeente 
Heemstede in maart/april 2013, zodat een definitieve 
(en zorgvuldige) beslissing over een wijziging van de 
financierings- methodiek rioolinvesteringen  
kan plaatsvinden in 2013, leidend tot invoering per 
1-1-2014.

	
00			de	Heemsteder		•		14	november	2012

Dienst in ziekenhuis
Regio	-	Zondag	18	november	is	pastor	Frans	Bossink	om	10.00	uur	
voorganger	 tijdens	de	dienst	 in	het	Spaarne	Ziekenhuis	 in	Hoofd-
dorp.	De	zang	wordt	ondersteund	door	het	koor	Cantate	Domino	uit	
Haarlem.	Het	is	een	communieviering.

Dienst in Cruquius
Regio	-	Bij	de	Kerkdiensten	Stichting	Epilepsie	Instellingen	Neder-
land	in	gebouw	De	Rank	aan	de	Spieringweg	101	in	Cruquius	leidt	
ds	Hetty	van	Galen	zondag	18	november	de	viering	om	15.00	uur.	De	
musical	Maria	wordt	uitgevoerd.	




