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Sinterklaas komt!
Heemstede – De leuke feestpe-
riode komt er weer aan! En dat 
begint traditiegetrouw met de 
aankomst van Sinterklaas en zijn 
pieten, die is dit jaar op zaterdag 
16 november. Zie elders in de-
ze krant voor de ins en outs over 
zijn bezoek aan het winkelcen-

trum van Heemstede. Natuur-
lijk blijft de Goedheiligman nog 
even en geeft hier en daar ac-
te de présence, bijvoorbeeld in 
de Jan van Goyenstraat op za-
terdag 23 november. De biblio-
theek in Haarlem Centrum eert 
de kindervriend met een mooie 

tentoonstelling van oude pren-
ten rondom de bisschop en zijn 
pieten. Hierboven ziet u een van 
die fantastische prenten, een 
waar kunstwerk. Om alvast in de 
stemming te komen!
Veel leesplezier met de nieuwe 
Heemsteder.

‘Samenwerking met buurgemeenten kan positief uitpakken’

Tamme begrotingsvergadering 

GroenLinks en de PvdA vroe-
gen aandacht voor de onbenut-
te belastingcapaciteit. Heem-
stede kan volgens deze partijen 
nog een miljoen extra aan OBZ-
belasting heffen. Met deze ver-
hoging hebben GroenLinks en 
de PvdA voor ogen de bezuini-
gingen bij instellingen en vereni-
gingen minder hard te laten aan-
komen. De overige partijen voe-
len er meer voor om de lasten-
stijging voor de burgers te ont-
zien. Vooral de VVD denkt dat er 
nog wel iets te korten valt bij in-
stellingen die gemeenschaps-

geld ontvangen. Ook wil de VVD 
de burger die een voorziening 
in stand wil houden daarvoor in 
eerste instantie zelf laten beta-
len. D66, het CDA en HBB zit-
ten daar ergens tussenin.  De af-
gelopen jaren is er al vijf miljoen 
euro bezuinigd, zonder dat de 
voorzieningen in gevaar zijn ge-
komen dus ontbrak volgens de 
meeste partijen nu de noodzaak 
de burgers veder te belasten. 
Door de PvdA werd geopperd 
dat er in de Jan van Goyenstraat 
wel betaald kon worden voor het 
parkeren. Er zou concurrentie-

vervalsing zijn ten opzichte van 
de Binnenweg. GroenLinks stel-
de voor de tariefsverlaging bij 
het ophalen van het huisvuil 
ongedaan te maken. Voor het 
geld dat overblijft, wil de par-
tij projecten voor duurzaamheid 
bekostigen. De PvdA vroeg ver-
ruiming van het armoedebeleid. 
Wat de PvdA voorstelde kan vol-
gens wethouder Van de Stadt 
niet binnen de huidige wetge-
ving. De wethouder wilde wel 
iets doen voor de kinderen in 
minimagezinnen. De raad moet 
dan wel aangeven waar het geld 
vandaan moet komen.
Voorman Ates van HBB sloeg de 
plank mis toen hij opperde dat er 
van dualisme geen sprake was in
deze raadsperiode. Hij doelde op 
een voorstel van D66 om 100.000 
euro uit te trekken voor de 
aanplant van nieuwe bomen 
zonder daarover vooraf andere 
partijen geïnformeerd te hebben. 
Dat dit niets met dualisme uit-
staande heeft ontging Ates.  De 

Heemstede - De jaarlijkse vergadering over de begroting voor 
het komende jaar gaf weinig aanleiding voor de partijen om 
met scherp te schieten. Wel kwamen er twee stromingen aan 
de oppervlakte.

VVD liet nog eens duidelijk we-
ten dat zij alleen kiest voor sub-
sidiëring als veel Heemstedena-
ren daar profijt van hebben. De 
partij vraagt herijking van het so-
ciaal cultureel werk in Heemste-
de.
D66 kan zich wel vinden in de 
handelswijze van de gemeen-
te door eerst naar de uitgaven 
te kijken alvorens tot lastenver-
zwaring over te gaan. De partij 
wil niet nu al preventief gaan be-
zuinigen, omdat de toekomst te 
ongewis is. Net als de VVD vindt 
D66 dat een samenwerking met 
buurgemeenten positief kan uit-
pakken al moet Heemstede wel 
haar eigen karakter behouden.
Het CDA ziet wel toekomst in 
een bibliotheek als ontmoe-
tingscentrum en een recreatie-
gebied rond de haven. Het CDA 
is op beperkte schaal ook voor-
stander van het profijtbeginsel 
en staat pal voor het handhaven 
van de basisvoorzieningen en 
wil meer bouwen voor jongeren. 
HBB stelde voor het parkeren op 
de Binnenweg in de ochtend-
uren gratis te maken maar kreeg 

daarvoor geen steun. De partij 
gaat er net als de VVD vanuit dat 
er in eerste instantie niet wordt 
gekeken naar belastingverho-
gingen maar dat eventuele te-
korten via bezuinigingen worden 
opgevangen. De PvdA kiest voor 
een mix van lastenverhogingen 
en bezuinigingen. De PvdA he-
kelde opnieuw de 100.000 eu-
ro die volgens hen door D66 ‘af-
getroggeld’ is voor een paar bo-
men terwijl instellingen moesten 
inleveren. Met alleen twee stem-
men van GroenLinks tegen werd 
de begroting voor 2014 aange-
nomen. GroenLinks en D66 strij-
den om de meest groene partij 
te worden.

De vergadering bracht geen 
nieuwe gezichtspunten naar vo-
ren en het wachten is nu op de 
verkiezingen in maart volgend 
jaar. Burgers kunnen dan kiezen 
tussen het versoberen van voor-
zieningen of het verhogen van 
de lasten. Het kon wel eens uit-
draaien op een combinatie van 
beide.
Eric van Westerloo

0132890
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Heemstede - Zolang men het 
zich kan herinneren bezoekt Sint 
Nicolaas de Jan van Goyenstraat. 
De actieve ondernemersvereni-
ging hoeft hem niet eens meer 
uit te nodigen. De Sint komt zelfs 
ongevraagd graag naar deze ge-
zellige winkelstraat. De kinde-
ren vanaf het dak toespreken is 
iets dat de Sint niet zo heel vaak 
doet, maar voor de Jan van Goy-
enkinderen doet hij het graag. 
Sint Nicolaas heeft vanuit Span-
je laten weten dat het dit jaar 
een héél speciaal bezoek wordt. 
Hij heeft een grote verrassing in 
petto voor alle aanwezigen. Een 
reden temeer om dit kinderfeest 
niet te missen. 
De komst van Sint Nicolaas is 
omgeven door tal van activitei-
ten. Zo krijgen alle bezoekers bij 
binnenkomt in de Jan van Goy-
enstraat een cadeautje aange-
boden. Hierbij zit ook een bon-

nenboekje waarmee met kor-
ting artikelen kunnen wor-
den gekocht bij de deelnemen-
de winkeliers. Er is een fotowed-
strijd waar prijzen mee te verdie-
nen zijn. De mooiste foto´s wor-
den afgedrukt in de Heemsteder. 
Vanaf 18 november kunnen kin-
deren in de etalages Pieten tel-
len. Onder de juiste ‘tellers’ wor-
den prijzen weggegeven. De 
prijswinnaars worden door de 
Pieten tussen 17.00 en 17.30 uur 
bekend gemaakt. Dit gaat per 
leeftijd van 0 tot 2 jaar, 3 tot 4 
jaar enzovoorts tot en met kin-
deren van 12 jaar. 
Rond een uur of twaalf op 23 
november zwelt het aantal be-
zoekers in de straat zeker aan. 
Ruim 100 kinderen kunnen zich 
dan laten schminken bij Hilde-
ring Parfumerie. De Pietjes, die 
de Sint vooruit zijn gereisd, lo-
pen rond in de straat en alle kin-

deren mogen op de foto met een 
zwarte Piet. Uiteraard is er mu-
ziek in de straat en een pietenor-
kest zorgt voor de liedjes die de 
kinderen uit volle borst kunnen 
meezingen. Niet alleen de aan-
wezigheid van de goedheiligman 
op het dak is uniek in Neder-
land, maar het feit dat de bezoe-
kers een cadeau krijgen bij aan-
komst in de straat is een novum. 
Sint Nicolaas heeft toegezegd 
dat hij op 23 november rond de 
klok van half zes op het dak zal 
zijn. Nu maar hopen dat hij niet 
wordt opgehouden, maar wie de 
Sint kent weet dat hij een man 
van de klok is.
Pappa´s mamma´s, opa´s oma´s 
en natuurlijk de kinderen kom 
op tijd naar de Jan van Goyen-
straat voor een goed plaatsje en 
laat je verrassen door de Sint en 
zijn pieten.
Eric van Westerloo
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Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Op zondag  17 no-
vember wordt de viering 
‘JOOST’ gehouden met mw. 
ds. G.W. de Jong. Ook is er 
‘Kom in de kring’, voor kin-
deren van 0-9 jaar en een 
jeugdviering voor kinderen 
van 9- 15 jaar. Aanvang van 
de dienst is 10.00 uur.
Allen hartelijk welkom.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(2 t/m 7 november 2013)

Geboorten:
Jule Ea Brolsma, dochter van 
Bart U. Brolsma en Rosalinde 
Houtenbos
 

steedse boekhandels. Meer in-
formatie op www.hv-hb.nl.

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (8)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist u 
dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden, in 
1925, 1935 en 1953? 

Flora 1953 – Gebouw 
scoutinggroep Wabo
Dit houten gebouw aan de To-
renlaan is het enige wat is over-
gebleven van de Flora 1953 – als 
we allerlei bolgewassen die in 
het voorjaar opkomen in Groe-
nendaal niet meerekenen.
Het gebouw was tijdens de Flora 
van 1953 in gebruik als een soort 
van ‘directiekeet’, de organisatie 
was erin gevestigd. Alle ande-
re gebouwen zijn al heel snel na 
1953 verdwenen.
Behalve Wabo zijn er nog drie 
andere scoutinggroepen geves-
tigd in Groenendaal: Scouting 
Graaf Bernadotte, St. Pascalis 
Babylon en de Spaarnegeuzen.
Allemaal in ons prachtige wan-
delbos Groenendaal, dit jaar 100 

jaar geleden aangekocht door de 
gemeente en zo behouden uit de 
handen van de bollenkwekers, 
die er anders bollengrond van 
hadden gemaakt. 

Hoe dat gebeurde, kunt u het 
beste lezen in het boek ‘Groe-
nendaal van buitenplaats tot 
wandelbos’, 240 pagina’s in full 
colour. Verkrijgbaar in de Heem-

Gebouw scoutinggroep Wabo.

Kerkdiensten

Op 23 november heerlijk avondje 
in de Jan van Goyenstraat

Knutselclub
Puzzel maken 

van karton 
Heemstede - Woensdagmid-
dag is knutselmiddag in De 
Molenwerf, voor meisjes én 
jongens van 5 tot en met 10 
jaar. Heel veel kinderen zijn 
gek op knutselen. Knutsel-
juf Renate bedenkt prachtige 
en originele dingen om te ma-
ken. En dat zijn echt niet al-
leen meisjesdingen! Er wordt 
gewerkt met hout, stof, papier, 
verf, kralen etc. 
Op woensdag 20 november 
maken de kinderen zelf een 
puzzel van karton. Je bent 
welkom tussen 13.30 en 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren aanmelden: 023-
548 38 28 – kies 1. Kijk ook 
op: www.casca.nl.
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Nicole Kindt, 26 jaar 
oud, en ik ben regiomanager bij 
Home Instead Thuisservice. We 
zijn sinds twee jaar actief in de 
regio Zuid-Kennemerland. Wij 
ondersteunen senioren om zo 
lang mogelijk zelfstandig te blij-
ven wonen. Dat kan in hun eigen 
huis zijn, maar ook in een verzor-
gings- of verpleeghuis.”
Wat is de functie van jullie
organisatie?
“Vaak zijn we een aanvulling op 
de mantelzorg, van een partner 
of de kinderen. Als er behoef-
te is aan een stukje ondersteu-
ning, kunnen wij dat geven met 
ons team van dertig medewer-
kers. We bieden niet-medische 
diensten op maat die aansluiten 
bij de behoefte van de cliënt. Dat 
kan een goed gesprek zijn of sa-
men naar de markt gaan, maar 
ook in de sfeer van de persoon-
lijke verzorging. Dan is het vaak 
een aanvulling op de reguliere 
thuiszorg. Verder bieden we be-
geleiding bij Alzheimer en de-
mentie in de vorm van de cursus 
Alzheimer CARE.”
Waarbij ligt het zwaartepunt?
“Wij vinden het allerbelangrijkste 
aspect van de samenwerking dat 
er een klik is tussen medewerker 
en cliënt. In dat geval kan er een 
goede band ontstaan. Onze me-
dewerkers zijn wat oudere man-
nen en vrouwen met een dosis 
levenservaring. Het kan zijn dat 
ze uit de reguliere zorg komen 
of al eerder ervaring hebben met 
mantelzorg. Ze vinden het fijn 
om die extra aandacht te kunnen 
geven en niet uitsluitend taakge-
richt bezig te zijn.” 
Wat zijn de grootste
veranderingen in de
levensbehoefte van ouderen?
“Vanuit de overheid worden 
mensen aangemoedigd zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. Ook zelf willen ze zoveel 
mogelijk de regie over hun le-

Heemstede – Winkels en be-
drijven in Heemstede scoren 
hoge cijfers bij het publiek. 
Ondanks de economisch cri-
sis lijken velen zich staan-
de te houden. Of niet soms? 
Waar deuren soms noodge-
dwongen sluiten, gaan ande-
re ondernemers juist aan de 
slag. Hoe gaan ze om met de 
recessie? Zijn er nieuwe in-
zichten en wellicht nieuwe 
mogelijkheden? De Heemste-
der maakt nader kennis met 
enkele van hen en legt ze tien 
indringende vragen voor.

DEZE WEEK:

HOME INSTEAD

THUISSERVICE

ven houden. Daarbij hebben we 
te maken met bezuinigingen in 
de zorg. We moeten in dat ka-
der steeds vaker onze eigen op-
lossingen zoeken door de inzet 
van mantelzorg of vrijwilligers. 
Maar dat is niet altijd mogelijk 
op structurele basis. De wensen 
van ouderen zijn ook veranderd. 
Ouderen willen graag hun hob-
by’s en interesses vasthouden. 
Soms passen die interesses niet 
in de groepsactiviteiten die voor 
ouderen georganiseerd wor-
den. Je ziet gebeuren dat men-
sen zelf naar de mogelijkheden 
op zoek gaan.”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“Het is zo waanzinnig als je te-
weeg kan brengen dat oude-
ren een bepaald geluk ervaren. 
Als je ziet hoe blij mensen kun-
nen zijn met het bezoek van een 
bekend en vertrouwd gezicht. 
Maar ook de voldoening van de 
medewerkers zelf is waardevol. 
Je krijgt er beslist wat voor te-
rug. Dat weet ik uit ervaring, 
want ik bezoek zelf al enige tijd 
een oudere dame. Het is fijn te 
kunnen bijdragen aan behoud 
van kwaliteit van leven.”
Zijn er lastige kanten?
”We hebben te maken met men-
sen op leeftijd. Het is best moei-
lijk als je ziet dat iemand minder 
kan dan voorheen of als een cli-
ent komt te overlijden. Er is wel 
voldoening als de nabestaanden 
ons uitnodigen voor de uitvaart 
of onze medewerkers noemen 
op het kaartje. Maar het blijven 
lastige momenten.” 
Mijn dierbaarste bezit is……
“Bezit vind ik een vervelend 

woord. Maar in een andere vorm 
vind ik de schat aan ervaring 
die ik heb opgedaan in de afge-
lopen twee jaar bij Home Instead 
heel waardevol. Het heeft me 
als mens veel rijker gemaakt. 
In die zin is dat een dierbaar be-
zit.”
Wat vind je van Heemstede?
“Ik ben hier geboren, opge-
groeid en op school geweest. 
Ik vind Heemstede leuk en dy-
namisch, maar het is wel echt 
een dorp gebleven voor mij. Ik 
ken er heel veel mensen en dat 
maakt het persoonlijker dan bij-
voorbeeld Hoofddorp waar ik nu 
woon.” 
Ik heb bewondering voor:
“Voor ouderen die vaak al veel 
hebben meegemaakt in hun le-
ven en toch bereid zijn om hulp 
te accepteren als ze wat afhan-
kelijker worden. Ook heb ik be-
wondering voor mijn vader, hij 
is mede-eigenaar van Home 
Instead. Hij heeft altijd beweerd 
dat we nog eens zouden samen-
werken. Nu dat zover is, vind ik 
het erg leuk om hem op die ma-
nier nog beter te leren kennen.”
Ik zie voor ons in de
toekomst:
“Ik denk dat er steeds meer 
vraag komt naar de diensten die 
wij verlenen. De mensen worden 
ouder en de zorg vanuit de over-
heid wordt beperkter. Om aan 
de wensen van ouderen te blij-
ven voldoen, kunnen wij een op-
lossing bieden.”

Informatie: Home Instead, 
Cruquiusweg 1 in Heemstede. 
Website: www.homeinstead.nl.
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Heemstede - Zaterdag 2 november opende Tuday Sports haar 
deuren van de nieuwe locatie aan de Heemsteedse Nijverheids-
weg 17, achter bakkerij Tummers. Tuday Sports is helemaal win-
terproof en klaar voor het komende seizoen. Waar eerst op ver-
schillende locaties werd gewerkt, vindt de klant nu alles onder 
één dak. De webshop met afhaaladres, skiservice, onderhoud en 
nieuw is ‘renTuday’, de verhuurservice. “Wij bieden een groot as-
sortiment nieuw- en gebruikt materiaal dus voor ieder budget 
een oplossing”, aldus eigenaar Rick Draijer. “Een gebruikte ski of 
snowboard kan vaak nog jaren mee. Al ons gebruikte materiaal 
is technisch 100% in orde en wordt met servicebeurt afgeleverd 
tegen zeer scherpe prijzen. Ook doen wij aan verzoeknummers. 
U zoekt een bepaald product tegen een bepaalde prijs, vraag het 
ons. Wij kunnen u hieraan helpen.”

Dit jaar start Tuday Sports met renTuday, de verhuurservice voor 
ski’s, snowboards, funblades, schoenen en bescherming. Voor 
diegene die niet willen kopen en tijdens de vakantie direct de pi-
ste op willen is dit de oplossing. Ideaal voor korte wintersport-
vakanties dicht bij huis. Neem bijvoorbeeld de Ardennen of het 
Sauerland. Vanuit de regio binnen enkele uren op de piste, geen 
wachtrij bij de verhuur maar direct de latten of het snowboard op. 
Op de website vindt u de mogelijkheden, prijzen en voorwaarden. 
Reserveer tijdig het materiaal via de site.
De skiservice & onderhoud actieweken zijn nog tot 22 november, 
nu 15% korting op alle service, reparaties en onderhoud. Op tijd 
brengen is geen gestress vlak voor de kerstvakantie.

Wintersportbeurs Snow & Ice 
In het weekend van 23 en 24 november a.s. wordt de Winter-
sportbeurs Snow & Ice gehouden, zet het vast in uw agenda!
Na het succes van vorig jaar organiseert Tuday Sports op ge-
noemde zaterdag en zondag wederom de wintersportbeurs Snow 
& Ice in en om het pand aan de Nijverheidsweg 17 te Heemste-
de. Voordeel op wintersport materiaal zoals ski’s, snowboards, 
schoenen, schaatsen, kleding, bescherming en accessoires zo-
wel nieuw als gebruikt. Skiservice en natuurlijk de 2de hands 
beurs. Onder het genot van een hapje en een drankje komt u al-
vast in winterse sferen. Beide dagen open van 10.00 tot 17.00 uur.

Inbreng gebruikt materiaal
U kunt vanaf nu uw gebruikte wintersportmateriaal inbrengen 
voor verkoop. Ruim uw kasten, zolder en garage op. Goed winter-
sportmateriaal verdient een tweede leven en kan vaak nog jaren 
mee. U kunt de volgende artikelen inleveren: Carveski’s, snow-
boards, schoenen, 
A-merk wintersportkleding, helmen, stokken, schaatsen, sneeuw-
kettingen en skidragers en/of dakkoffers. 
Materiaal dient compleet, onbeschadigd en schoon te zijn.
Inbrengen op de locatie aan de Nijverheidsweg 17 kan op don-
derdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10.00 uur. U betaalt 0,50 cent 
per ingebracht item aan administratiekosten. Op de website 
www.snowandice.nl vindt u alle informatie en het reglement.
Heeft u vragen, bel gerust de organisatie 06-3901 3070.

23 + 24 november: 
Wintersportbeurs Snow & Ice

Geopend: Tuday Sports, 
Funsports & Ski
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Tummers Patisserie & Houwelingen 
verzorgen gezond schoolontbijt

Banketbakker Vincent van den 
Bosch, samen met zijn vrouw 
Marijke eigenaar van Tummers 
Patisserie aan de Binnenweg in 
Heemstede, bakte op woensdag-
ochtend 6 november de broodjes 
voor in totaal 627 ontbijtjes. De-
ze waren bedoeld voor leerlin-
gen van de groepen 1 tot en met 
5 van twee basisscholen in Aer-
denhout, die voor de gelegen-
heid in hun pyjama en met hun 
eigen ontbijtbord en bestek naar 
school mochten komen. Het Na-
tionaal Schoolontbijt leert kin-
deren op speelse wijze waar-
om ontbijten zo goed voor je is. 
Het zorgt voor energie en focus. 
Daarnaast stimuleert een goed 
ontbijt de stoelgang, levert een 
bijdrage aan de goede hoeveel-
heid dagelijkse voedingsstoffen 

en kan helpen om overgewicht 
te voorkomen. Samen ontbijten 
is bovendien natuurlijk een heel 
gezellig begin van de dag!

Gezond ontbijten
In de week voorafgaand aan 
het Nationaal Schoolontbijt liet 
foodwatch, de voedselwaakhond 
van Nederland, zich negatief uit 
over het initiatief. Het Nationaal 
Schoolontbijt zou teveel onge-
zonde producten aanbieden en 
gekaapt zijn door de levensmid-
delenindustrie. Tummers Patis-
serie is hier meteen actief op in-
gesprongen en benaderde de lo-
kale groenteman. “Het Nationaal 
Schoolontbijt is een prachtig ini-
tiatief, dat niet overschaduwd 
mag worden door negatieve be-
richtgeving”, vindt de banket-

bakker. Daarom benaderde hij 
zijn collega Houwelingen Groen-
te & Fruit, gevestigd op de Raad-
huisstraat in Heemstede. “De-
ze groenteboer heeft naast mijn 
brood mandarijntjes en vers ge-
schrapte worteltjes aan de ont-
bijtjes toegevoegd”, aldus Van 
den Bosch. “Zo hebben we de 
kinderen samen een kerngezond 
ontbijt aangeboden, waarvan ie-
dereen volop heeft gesmuld.” 
Dat kan Yvette Loog, directeur 
van de Antoniusschool alleen 
maar onderschrijven: “De kin-
deren hebben genoten van alle 
lekkere dingen die we mochten 
ontvangen. De elfde editie van 
het Nationaal Schoolontbijt was 
een zeer geslaagd evenement.” 
Linda van ’t Land 

De drie Tiny Tims van Scrooge onthullen ijsblok. Het zijn Amon van 
Basten, Boet Kaaijk en Joris Smits.

Hoe Scrooge zichtbaar 
ontdooit…

“De cast van deze voorstelling is 
werkelijk uniek”, legt Hoofd mar-
keting en communicatie Frank 
van der Schaar uit. “Iedere twee 
jaar brengen we een vernieuw-
de versie van dit kerstverhaal dat 
bij iedereen leeft.  Zowel voor als 
achter de schermen is Scroo-
ge een productie om trots op te 
zijn die mogelijk wordt gemaakt 
door meer dan 50 medewerkers, 
80 amateurs en vrijwilligers en 
acht professionele acteurs, zoals 
Peter de Jong (Scrooge), Joost 
Prinsen (Marley) en Elsje de Wijn. 
De jongste acteur is 7 jaar en 
de oudste is 71 jaar. Daarnaast 
neemt een vrouwenkoor van 18 
dames deel aan deze voorstel-
ling. En dit alles tegen de kerst-
achtergrond van het oude Haar-

Regio – Ter gelegenheid van de kerstvoorstelling ‘Scrooge’ 
die vanaf 20 december te zien is in de Stadsschouwburg van 
Haarlem, onthulden afgelopen maandag de drie ‘Tiny Tims’ het 
enorme ijsblok met de ingevroren hoge hoed van Scrooge, dat 
het balkon van de Philharmonie siert. Deze ludieke actie is de 
voorbode van de verfrissende en nieuwe versie van ‘Scrooge’, 
gebaseerd op het kerstverhaal ‘A Christmas Carol’ van Char-
les Dickens: een voorstelling voor het hele gezin. De inge-
vroren hoed staat symbool voor Scrooge: een ijzige man die 
langzaam in het verhaal ‘ontdooit’. Deze bijzondere ijssculp-
tuur werd ontworpen door brr brr, werkplaats voor concept 
en vormgeving.  Diegene die het juiste tijdstip raadt wanneer 
de hoge hoed ontdooid is, wint een volledig verzorgd twee-
persoons VIP-arrangement voor deze uitvoering in de Stads-
schouwburg van Haarlem. Een ijskoud kunstje? Meedoen kan 
via www.scroogehaarlem.nl. 

Regio - Vorige week was het feest op zo’n tweeduizend basisscholen door heel Nederland. 
Ruim 400.000 kinderen mochten aanschuiven voor een smakelijke start van de dag tijdens 
het grootste ontbijtevenement van Nederland: het Nationaal Schoolontbijt. Tummers Patisse-
rie Passionelle uit Heemstede verzorgde het ontbijt voor ruim 600 leerlingen van de Vondel-
school en de Antoniusschool in Aerdenhout.

lem: bij uitstek geschikt om de 
zo markante Engelse Dickens-
sfeer en kerststemming tot leven 
te brengen. Het verhaal is juist 
nu zo actueel: de huidige maat-
schappij vraagt om saamhorig-
heid zoals Kerst bedoeld is. Met 
deze nieuwe originele bewer-
king gemaakt door Tjeerd Bis-
schoff, de prachtige muziek van 
Wiebe Gotink en de regie van Ira 
Judkovskaja is deze onvergetelij-
ke voorstelling een must voor ie-
dereen”. De voorstelling ‘Scroo-
ge’ is vanaf 20 december tot en 
5 januari te bewonderen in de 
Stadsschouwburg van Haar-
lem. Voor meer informatie en de 
kaartverkoop kunt u terecht op 
www.scroogehaarlem.nl.
Bart Jonker

Heemstede - De Goedheilig-
man komt aanstaande zaterdag 
om 11.30 uur aan in de haven 
van Heemstede. Burgemeester 
mevrouw Marianne Heeremans 
verwelkomt de Sint aan de ha-
ven (er is dus geen ontvangst op 
het Raadhuis). Maar in plaats 
daarvan hebben de Sint en zijn 
pieten een pakhuis op de Bin-
nenweg.

Route Sint
Bij aankomst in de Haven zal 
Sinterklaas met zijn zwarte pie-
ten via de Postlaan de Raadhuis-

straat & Binnenweg aandoen. 
Op de Raadhuisstraat en Bin-
nenweg zal Sint regelmatig van 
zijn vervoermiddel afkomen om 
de kinderen en de winkeliers te 
ontmoeten.
 
Pakhuis
Dit jaar heeft Sinterklaas een 
pakhuis geopend. Hij huurt het 
oude pand van Canteburry An-
tiques, Binnenweg 31. Daar zul-
len tal van activiteiten voor de 
kinderen georganiseerd wor-
den op zaterdag 23 november en 
woensdag 27 november.

Als je nu langs de winkel loopt, 
dan kun je zien hoe feestelijk het 
er uit ziet!

Zondag 1 december winkels
open
Op zondag 1 december zijn de 
winkels open en kan Sinterklaas 
winkelen in de leukste winkel-
straat van Nederland!
Ook die dag zal Sinterklaas het 
winkelcentrum bezoeken op het 
‘Spaanse Tapasplein’, kinderen 
ontvangen en het gezellige win-
kelcentrum van Heemstede pro-
moten.

Aankomst anders dan anders!
Zaterdag 16 november doet Sinterklaas 

de Raadhuisstraat & Binnenweg aan





Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt 
plaats op zaterdag 23 novem-
ber van 10.00 tot 12.00 uur in 
Foyer De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Speciale gast deze 
morgen is Sandra Coelers. 
Ook dit keer zijn er weer ‘West-
friese trôstkoekies’ van Bakkerij 
Jonker uit Broek op Langedijk. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden via info@hetrouwca-
fe.nl of bellen naar Ria van Kleef 
06-52306969. Zangeres en lied-
schrijfster Sandra Coelers is Til-
burgs eerste stadsartiest 2012-
2014. Sandra wordt geroemd om 
haar dramatische en expressieve 
zangkwaliteiten. Met haar krach-

tig en intrigerend altgeluid raakt 
ze menig toehoorder in haar ver-
tolkingen van de liederen.
Zie ook www.sandracoelers.nl.

Regio - Paswerk organiseert op 
dinsdag 26 november van 13.00 
tot 15.00 uur een ‘Open rondlei-
ding’ in haar bedrijfscomplex in 
Cruquius-Oost. In dit complex 
en vanuit dit complex werken ve-
le honderden medewerkers el-
ke dag bij de eigen Paswerkbe-
drijven, zoals Groen, Verpakken, 

Grafisch, Bestek, Wielwerk en 
Assemblage. Paswerk hoort vaak 
dat mensen uit de regio frequent 
langs het pand (tussen Heemste-
de en Hoofddorp) rijden, maar 
geen idee hebben wie
daar werken en wat daar ge-
beurt. Er wordt voor heel veel 
en voor heel verschillende op-

drachtgevers werk in Cruquius 
uitgevoerd. Daarom wordt een
Open rondleiding georganiseerd 
voor wie serieuze belangstelling 
heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld 
zijn: zakenrelaties, mensen werk-
zaam binnen het sociale domein, 
omwonenden in Cruquius, fami-
lieleden van Paswerk medewer-
kers en andere belangstellenden. 
Tijdens de begeleide rondleiding 
is het mogelijk om te zien waar 
de Paswerk mensen in Cruquius 
mee bezig zijn. Het programma 
op dinsdag 26 november is com-
pact en als volgt:
13.00 uur: ontvangst met koffie/
thee
13.15 uur: welkomstwoord en 
korte inleiding
13.30 uur: rondleiding (een uur)
14.30 uur: even napraten
15.00 uur: afscheid.

Er zijn geen kosten aan de deel-
name verbonden. In verband met 
organisatie en veiligheidsrichtlij-
nen is aanmelden nodig uiterlijk 
donderdag 21 november via de 
website: www.paswerk.nl/rond-
leiding.
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Lezing bij boekhandel Blokker

Is uw organisatie ook stapelgek?!
Heemstede - U hoort het over-
al om u heen: ‘Ik ben nooit klaar’, 
‘Er komt alleen maar werk bij’, 
‘Het één is nog niet af of het vol-
gende staat alweer voor de deur’. 
Organisaties zitten overvol, en 
toch lijkt dit als een gegeven te 
worden beschouwd. Er worden 
voortdurend nieuwe plannen en 
activiteiten gelanceerd. Dit ‘sta-
pelgedrag’ heeft verstrekkende 
gevolgen: de focus verdwijnt, or-
ganisaties raken overbelast en 
resultaten verslechteren. 
In ‘Stoppen met stapelen’ leest u 
waarom zoveel organisaties sta-
pelgek zijn en hoe u dit stape-
len - via vijf eenvoudige stap-
pen - kunt stoppen. Het vrijma-
ken van organisatiecapaciteit le-
vert direct een aantal belangrij-

ke voordelen op: een daling van 
de werkdruk, een flexibelere or-
ganisatie en een beter bedrijfs-
resultaat. Wie wil weten hoe u 
een organisatie met het aanwe-
zige talent en de bestaande mid-
delen snel en effectief kunt op-
schonen, leest dit boek! 
Frans van Loef geeft u inzicht 
waarom zoveel organisaties sta-
pelgek zijn en hoe dit stapelen 
gestopt kan worden. Wie wil we-
ten hoe een organisatie met het 
aanwezige talent en de bestaan-
de middelen snel en effectief op-
schoond kan worden, kom naar 
de lezing bij boekhandel Blok-
ker op woensdag 20 november! 
Aanvang: 20.00 uur. Toegang 
5,=. Binnenweg 138, telefoon: 
023-5282472.

Terugblik op de vorige Open rondleiding in Cruquius. Trots legt een 
Paswerkmedewerker van de bestek-afdeling uit wat hij voor werk doet. 
(foto: René Vervloet.)

‘Er wordt gewerkt voor heel veel opdrachtgevers’

Open rondleiding bij Paswerk

Sandra Coelers.

Rouwcafé met zangeres 
Sandra Coelers in De Luifel

Welkom in de bieb
Lukt het dichten niet? 
Wel met hulp van Piet!

Heemstede - Een goed gedicht schrijven 
is niet altijd even simpel, gelukkig slaagt 
Rijmpiet daarin met vlag en wimpel. Rijm-
piet helpt je bij het schrijven van een 
grappig, mooi of lief gedicht. Hij komt op 
verschillende vestigingen van de Biblio-
theek Zuid-Kennemerland en wil alle kin-
deren en volwassenen gratis helpen. Zon-
dag 24 november, van 14 tot 15.30 uur, zit 
Rijmpiet in de Bibliotheek Heemstede op 
het Julianaplein 1 in Heemstede. Meer in-
fo: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Verkoop 
Unicef in AH

Heemstede - Deze maand 
gaat de Unicef-verkoop van 
start. In diverse winkels en 
op markten zullen vrijwilligers 
van Unicef artikelen te koop 
aanbieden. Zo staan zij in no-
vember en december bij Al-
bert Heijn aan de Zandvoort-
selaan. Data: zaterdag 30-11 
en zaterdag 14-12. Voor meer 
informatie over de verkoop-
punten en –data of als u vrij-
williger wilt worden, kijk op 
www.unicef-vrijwilligers.nl.

Woensdagavond: Filmavond
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 20 november is 
dat een Nederlandse drama-
film. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,00. Meer info en reser-
veren: 023-548 38 28 kies 1.

Lezing door
Hersenstichting Nederland
Gezonde hersenen zijn van 
vitaal belang voor een goed 
werkend geheugen, wat niet 
alleen erg gemakkelijk is, 
maar ook noodzakelijk. Zon-
der geheugen kun je immers 
niets leren. En leren is nodig 
om in de samenleving te kun-
nen leven. De hersenen zor-
gen ervoor dat het lichaam als 
een centrale computer wordt 
aangestuurd. Wat kun je doen 
om je hersenen gezond te 
houden? 
Medewerkers van de Hersen-

stichting Nederland zullen in-
gaan op wat we weten over 
hersenen en slaap, herse-
nen en bewegen, hersenen en 
voeding en over training van 
de hersenen. Alle vier de on-
derwerpen zullen worden toe-
gelicht vanuit de stand van za-
ken betreffende het hersenon-
derzoek. De lezing Hoe houd 
ik mijn hersenen gezond? is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op don-
derdag 21 november om 20.00 
uur. De entree is 8,00. Reser-
veren mag: bel 023-548 38 28 
kies 1.

Film- & lunchprogramma
voor senioren 55+

Donderdag 21 november 
wordt bij Casca romantische 
komedie gedraaid.  Na de film 
wordt in de foyer van de Luifel 
een gezamenlijke lunch ge-
serveerd. Het hele program-
ma is van 10.30- ± 13.30 uur 
bij Casca in de Luifel,  Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten: 
10,00. Vooraf reserveren uiter-
lijk dinsdag 19 november, via: 
(023) 548 38 28, kies 1.

Heemsteedse Yvonne Weijers 
bij Kasteel Keukenhof Cultureel
Heemstede - In en om Kasteel 
Keukenhof wordt van septem-
ber tot april een keur aan op-
tredens georganiseerd.  Musi-
ci, kleinkunstenaars, maar ook 
schrijvers betreden het podium 
in het Koetshuis of de Hofboer-
derij. Nieuw op het programma 
is ‘de Jazzclub’, die dit najaar is 
gestart. 
Met haar combo Yvonne We-
ijers Latin & Jazz’ is Yvonne We-
ijers gevraagd voor een optreden 
op zondag 17 november. Het op-
treden duurt van 16.00 tot 19.00 
uur. Hofboerderij op Landgoed 
Keukenhof vindt u aan Keuken-
hof 1 in Lisse. 
Kaarten kosten 12,50, Vrien-
denpas: 10,00. Verkrijgbaar bij 
Grandcafé Amuze Heereweg 
238, Lisse en bij de VVV in Lisse
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Telefonisch via Keukenhof 0252-
750690, of per email: kasteelcul-
tureel@kasteelkeukenhof.nl. 
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Feest voor 
vrijwilligers
Heemstede - De gemeente 
Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor vrijwilligers als blijk 
van waardering voor hun en-
thousiasme en inzet. 
Dit jaar vindt dat plaats op 
woensdag 27 november in de 
Burgerzaal van het Raadhuis 
van Heemstede. Het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, een ini-
tiatief van de gemeente, no-
digt vrijwilligers, verenigingen 
én clubs en organisaties die 
met vrijwilligers werken van 
harte uit om van 17.00 uur tot 
19.30 uur hierbij aanwezig te 
zijn en op feestelijke wijze stil 
te staan bij al het vrijwilligers-
werk dat in en om Heemstede 
wordt verricht. 
Tijdens het feest zal om 18.00 
uur de Heemsteedse Vrijwilli-
gersprijs 2013 worden uitge-
reikt De jaarlijkse prijs wordt 
dit jaar uitgereikt voor de ‘On-
misbare Vrijwilliger’. 
Er is ook livemuziek en een 
hapje en drankje.
De winnaar ontvangt een bij-
zondere herinnering en de or-
ganisatie ontvangt een geld-
prijs van 250,-, te gebruiken 
voor het werven, begeleiden 
en behouden van de vrijwilli-
gers. 
De jury bestaat – net als ie-
der jaar - uit vertegenwoordi-
gers uit de Heemsteedse sa-
menleving. 

Heemsteedse basisscholen voor
Sint Maarten naar The Vintage Store
Heemstede - Vorige week was 
het druk in The Vintage Store met 
leerlingen van een aantal Heem-
steedse basisscholen. Groepen 
6/7 en 8 kwamen verdeeld over 
een drietal dagen naar de win-
kel toe om van een lege petfles 
een lampion te maken voor Sint 
Maarten. Maar liefst acht groe-
pen kwamen langs.
De leerlingen konden zich hele-
maal uitleven met hun eigen cre-
ativiteit.

Recycle-artikelen waar zij ge-
bruik van konden maken waren 
onder andere papier, veertjes, 
glitterpapier, piepschuim en kra-
len. Al deze artikelen zijn inge-
bracht door de klanten van The 
Vintage Store.
Bij de start van de workshop 
werd een verhaal verteld wat 
kringloop en het recyclen van 
goederen nu precies inhoudt. 
Welke schade treft het milieu als 
we alle spullen die we gebruik-

ten als afval zouden weggooien?
Het workshop seizoen is weer 
begonnen bij The Vintage Store. 
Van een Old-school-deco-bord 
tot een etagère maken en van 
een recycle lamp tot kerststuk-
ken creëren.
Voor meer informatie hierover 
kunt u zich bij de winkel aan de 
Cruquiusweg melden, wees er 
wel snel bij want per workshop is 
er maar plaats voor max. twaalf 
personen.

Regio - Meer dan huiswerkbe-
geleiding alleen, dat wil ‘Spring 
Huiswerk en Coaching’ bieden 
aan leerlingen in het voortge-
zet onderwijs (van VMBO-T tot 
VWO), die wat ondersteuning 
kunnen gebruiken. De opgroei-
ende jonge mensen hebben zo 
vaak zoveel aan hun hoofd en 

zoveel dingen te doen waardoor 
de belasting soms te groot wordt. 
Het huiswerk wil er nog wel eens 
bij inschieten of sportpresta-
ties vallen terug. Spring wil deze 
scholieren met een gezonde am-
bitie een steun in de rug bieden 
en begeleiden. Niet alleen bij het 
maken van het huiswerk maar 

ook in lastige situaties buiten 
school om biedt Spring de scho-
lieren een luisterend oor, denkt 
met ze mee en geeft ze adviezen.
Er zijn op de locatie in Haar-
lem-Zuid geen grote studieza-
len, maar intieme studieplekjes 
waar de scholieren in alle rust 
kunnen werken. Doordat Spring 
wordt geleid door jonge men-
sen, die onder andere hun spo-
ren hebben verdiend in de sport 
en coaching, is de afstand tus-
sen begeleider en scholier klein. 
Springt weet wat er leeft onder 
jongeren die op meerdere gebie-
den intensief actief zijn en begint 
met het aanbrengen van struc-
tuur. Een goede planning is es-
sentieel. Daarnaast is er ruimte 
voor een goed gesprek als daar 
behoefte aan is.
Spring biedt een all-in service. 
Naast de huiswerkbegeleiding 
en coaching kan er één op één 
extra bijles worden gegeven en 
om de intensief sportende of an-
derszins actieve leerlingen extra 
te faciliteren biedt Spring ruime 
openingstijden en – desgewenst 

Diederik ter Haar en Klaas-Jan van Noortwijk van Spring Huiswerk en 
Coaching (foto: Julie Blik Fotografie)

– maaltijden aan. Om structuur 
aan te brengen in het huiswerk 
maken de leerlingen onder meer 
gebruik van een digitaal leerling-
volgsysteem dat door de leerling 
en ook ouders/verzorgers is te 
raadplegen.
In het pand aan de Crayenester-
singel is een ruimte waar de leer-
lingen eerst even tot rust kunnen 
komen, alvorens aan de slag te 
gaan. Na een uurtje studeren is 
het ook de plek om even iets an-
ders te doen en de zinnen te ver-
zetten. De leiding van Spring ziet 
het als een uitdaging om gemo-
tiveerde scholieren net dat kleine 
zetje te geven dat zij soms kun-
nen gebruiken. 
De initiatiefnemers Diederik ter 
Haar en Klaas-Jan van Noortwijk 
bieden ook lezingen, workshops 
en cursussen aan. Onder ande-
re voor scholieren en hun ou-
ders relevante thema’s als voe-
ding, zelfvertrouwen en omgaan 
met druk. De focus ligt echter 
op huiswerkbegeleiding en coa-
ching. Spring wil zich duidelijk 
onderscheiden van andere huis-
werkinstituten door scholieren 
een persoonlijke en betrokken 
begeleiding te bieden, waarbij 
het doel is om hen zelfstandig te 
laten werken. Middelbare scho-
lieren kunnen bij Spring op een 
ontspannen wijze en in een vei-

lige omgeving werken aan hun 
toekomst, om te beginnen met 
hun schoolopleiding.
Spring is gevestigd aan de Cra-
yenestersingel 65 in Haarlem-
Zuid. Informatie is te vinden op 
de website www.springhuiswerk.
nl, Facebook, Twitter of per tele-
foon 06-27014784.
Eric van Westerloo

Spring Huiswerk en Coaching
voor de middelbare scholier

Interview met Tom Lanoye 
over ‘Gelukkige slaven’
Heemstede - Anders dan de ti-
tel ‘Gelukkige slaven’ doet ver-
moeden gaat de roman van Tom 
Lanoye over twee personen op 
de vlucht, die alles behalve ge-
lukkig zijn. De twee personen 
hebben dezelfde naam en de 
persoonsverwisseling die plaats-
vindt doet denken aan De don-
kere kamer van Damocles van 
W.F. Hermans. De twee Tony’s in 
dit boek zijn wel slaven, maar ze 
zijn dader en slachtoffer tege-
lijk door de op hebzucht en be-
drog gerichte financiële wereld. 
In deze inktzwarte tragikomedie 
woedt eigenlijk een barre strijd 
om het bestaan. Lanoye stelt hier 
de immoraliteit van het financië-
le systeem aan de kaak en laat 
zien wat het met mensen kan 
doen. Het boek neemt ons aan 
de hand van de gebeurtenissen 

mee naar Zuid-Amerika, Zuid-
Afrika, Europa en China. Geluk-
kige slaven is een Lanoye pur 
sang: een inktzwarte tragikome-
die met onvergetelijke persona-
ges en dialogen, een ingenieuze 
plot en een virtuoze stijl.
Tom Lanoye (1958) is romancier, 
dichter, columnist, scenarist en 
theaterauteur. In januari kreeg 
hij de Constantijn Huygensprijs 
2013 voor zijn gehele oeuvre.

Wilt u bij het interview dat hij bij 
boekhandel Blokker geeft, aan-
wezig zijn? Aanvang: 14.00 uur. 
Toegang 7,50. Aanmelden is ge-
wenst. Interviewer is Jasper Hen-
derson, redacteur.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 - Heemstede.
Contact: www.boekhandelblok-
ker.nl en 023 - 5282472.

Kringloopwarenhuis
‘De Tijdgeest’ in warme sferen
Regio - De nostalgische  kring-
loopwinkel in Ymuiden hoopt 
voor iedereen een lichtpunt-
je te zijn tijdens deze donkere 
dagen.
Een deel van de winkel is daar-
om al in gezellige kerstsfeer 
ingericht.Veel kandelaars, waxi-
nelichthouders, wame plaids en 
nog veel meer woonaccesoires 
om ieder huis knus in te richten. 
De Sint wordt zeker niet verge-
ten; hij kan hier leuk slagen 
voor de kinderen. Lieve boek-
jes en speelgoed zijn hier vol-
op te vinden. 
Trots zijn ze op de unit van het 
Leger des Heils die ze hebben 
laten plaatsen. “Het Leger was 

positief verrast dat wij hier in 
Ymuiden een verzamelunit wil-
den; deze mensen worden vaak 
vergeten. Als je ziet hoeveel on-
ze buurtgenoten nog over heb-
ben aan kleding en schoeisel, 
dan zijn wij enorm blij dat we 
regelmatig een volle bus naar 
het Leger des Heils rijden.” Trots 
spreken Sindie en Ted Breuring 
over hun warenhuis, dat nu drie 
maanden volop draait. “We wil-
len een sociaal en betrokken 
bedrijf zijn. Sinds kort werken 
we samen met Ymond Werkt. 
Zij plaatsen bij ons mensen met 
een uitkering die, totdat ze een 
betrekking vinden, bij ons in het 
werkproces blijven.

We hopen een gezellige winkel 
te zijn voor onze medewerkers 
en klanten!”

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN





Heemstede - Kerken, die voor-
al volle zalen willen, zijn als ban-
ken, die alleen hun winst wil-
len maximaliseren. Dat stelt Ad 
van Nieuwpoort, predikant in 
Bloemendaal, maar vooral be-
kend om zijn boek De bijbel op 
de Zuidas. Ad van Nieuwpoort 
praat op donderdag 21 novem-
ber over inspiratie uit de bijbel. 
Ad van Nieuwpoort laat zien hoe 
het Bijbelverhaal ons dagelijks 
leven kan verrijken. Donderdag 
21 november in een bijeenkomst 
om acht uur ‘s avonds in de Pau-
wehof, achter de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heemste-
de. Toegang: vijf euro.

Heemstede - Een financiële 
meevaller in tijden van crisis. Dat 
wil iedereen wel! Drie huurders 
van Elan Wonen hadden deze 
mazzel.
Afgelopen week ontvingen zij 
de ‘één-maand-gratis-huren-
cheque’ uit handen van direc-
teur Grischa Lowinsky. Waar-
om? Omdat zij de huur via auto-
matische incasso betalen. Ieder 
jaar verloot Elan Wonen drie keer 
één maand gratis huur onder 
huurders die automatisch be-
talen. Het gaat dan om de ‘ka-
le huur’.

Voorwaarde is wel dat Elan Wo-
nen iedere maand probleemloos 
de huur van de rekening heeft 
kunnen afschrijven.
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Heemsteeds gezoem 
op het Binnenhof

Heemstede - De bijen uit Heemstede produceerden dit jaar in 
de binnentuin op het Binnenhof ruim 25 kg honing. De eerste 
pot honing nam de voorzitter Van Miltenburg in ontvangst. Bin-
nenkort krijgen ook alle Kamerleden een klein potje honing. De 
bijenvolken blijven ook volgend jaar op het Binnenhof en het 
Catshuis. Dichterbij huis wordt de eerste honing, afkomstig van 
de bijen op de daken van de gemeentehuizen van Heemstede en 
Bloemendaal, binnenkort aan B & W overhandigd.
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Heemstede moet groen blijven
Over het artikel ‘D66 doet het groen, 100.000 euro cadeau uit de 
gemeentekas’, in de Heemsteder van vorige week wil D66 enkele 
kanttekeningen plaatsen.
Uit een bewonersenquête blijkt dat de inwoners van Heemstede in 
meerderheid (78%) tevreden zijn over het groen in Heemstede. Dat 
is precies de reden dat D66 met haar voorstel kwam om dode en 
zieke bomen weer te gaan vervangen. Zou je dat niet doen, dan gaat 
geleidelijk het groene karakter van het Heemsteedse straatbeeld 
verloren. Bomen zijn belangrijk. Bomen komen alle Heemstedena-
ren ten goede, of je nou jong bent of oud, rijk of arm, iedereen heeft 
er baat bij en geniet van een gezond bomenbestand.
Het artikel suggereert dat uit die bewonersenquête zou blijken dat 
de herstelmaatregel van D66 niet nodig of wenselijk zou zijn. Maar 
dat is de bewoners helemaal niet voorgelegd, en het tegenoverge-
stelde is het geval. Uit de enquête blijkt dat zowel tevreden als niet 
tevreden inwoners zich zorgen maken over de kaalslag die sluipen-
derwijs optreedt door de dode bomen niet meer te vervangen. Dit 
probleem raakt ons blijkbaar allemaal.
Een tweede misvatting betreft de financiering. Alle politieke partij-
en zijn het er over eens dat Heemstede goede financiële reserves 
heeft. Nu blijkt dat er in het huidige begrotingsjaar een groot aan-
tal meevallers is, kan deze maatregel daar makkelijk uit gefinan-
cierd worden. Dat is dus geen geld dat onttrokken wordt aan so-
ciale voorzieningen. Een vergelijking die de PVDA maakte en die 
GroenLinks terecht veroordeelde. Er is dus ook geen sprake van 
een ‘cadeau’ zoals het artikel kopt, dat zou in deze tijden ook on-
verantwoord zijn. 
Inmiddels, 3 jaar na invoering van de betreffende maatregel, zijn er 
al meer dan 100 plekken die er ongeveer uitzien als op bijgaand fo-
to. Daar hebben CDA, GroenLinks, VVD en D66 (een meerderheid 
van 16 van de 21 stemmen) nu verandering in aangebracht zodat de 
ontstane kaalslag aangepakt kan worden. 
Bert van der Linden, Raadslid D66.

INGEZONDEN

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Spectaculaire bruidsshow

Trouwbeurs Bobs Party & Events 
op zondag 24 november

Regio - Bij Bobs party & Events 
vindt op zondag 24 novem-

ber een gezellige en gemoe-
delijke trouwbeurs plaats voor 

wie gaat trouwen of een jubi-
leum heeft te vieren. Voor de 
ouders en schoonouders is de 
beurs een leuke kijk op wat 
er allemaal mogelijk is om de 
trouwdag van zoon of dochter 
tot een onvergetelijke te ma-
ken. Alles wat de huwelijksdag 
tot een topper kan maken vindt 
men op deze beurs; van ringen 
tot aan de limousine. Boven-
dien vindt er een spectaculaire 
bruidsshow plaats vanThando-
ra bruidsmode uit Alkmaar om 
12.00 en om 14.00 uur. Gra-
tis entree, openingstijden van 
11.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie is te vinden op 
www.saskiahaarstyling.nl of  via 
06-51064996.

Laantje Alverna in 
Tweede Kamer

Heemstede – Vorige week woensdag zijn de antwoorden van 
staatssecretaris Mansveld op de schriftelijke kamervragen over 
de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna naar de Twee-
de Kamer gestuurd. In het kort stelt de staatssecretaris dat het 
een particuliere overweg is, dat daarom volgens haar wel de juis-
te procedures zijn doorlopen, dat de maaswijdte geen norm is 
voor de afstand tussen twee spoorwegovergangen maar een 
richtlijn waarvan afgeweken mag worden en dat deze toch niet 
geldt. Dit omdat er strikt genomen volgens haar geen overweg 
verdwijnt omdat hij nooit openbaar zou zijn geweest. Kortom, wat 
haar betreft kan de overweg bij het Laantje van Alverna worden 
gesloten. Met betrekking tot het Laantje van Leyduin moet nog 
een besluit worden genomen. De Kamerleden DIk-Faber (Chris-
tenUnie) en Janssen (SP) gaan de antwoorden bestuderen.

Ad van Nieuwpoort.

Lezing bij PKN-Heemstede
Heeft de bijbel vandaag 
nog wat te zeggen?

Mazzeltje
voor drie 

huurders van
Elan Wonen

Op de foto v.l.n.r.: Grischa Lowins-
ky, mevrouw Verburg (uit Heem-
stede), mevrouw Bongaardt en de 
heer en mevrouw Cops (allen uit 
Haarlem). (Fotografie: Elan Wo-
nen/Yvonne Mul).
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Heemstede - Dr. Woof! com-
bineert uitstekende service met 
superscherpe tarieven en ge-
mak: dr. Woof! komt naar u toe! 
En wat blijkt: baasjes waarde-
ren deze laagdrempelige aan-
pak ‘in de buurt’ en lage kos-
ten enorm. Dr Woof was vorige 
week woensdagmiddag bij de 
firma Heems sinds 1822 aan de 
Kanaalweg in Heemstede, om bij 
de klanten de dieren te chippen 
of te vaccineren. 
De dierenarts was verbaasd over 
de grote opkomst op deze mid-
dag. Honden, katten en konijnen 
kwamen op de behandeltafel. 

Klanten uit de hele regio kwa-
men naar Heems om hun dier 
tegen een scherpe prijs te laten 
vaccineren of chippen. Chippen 
is voor alle jonge honden ver-
plicht, maar voor uw kat is het 
gemakkelijk bij vermissing of bij 
het gebruik van een kattendeur, 

waardoor alleen uw kat naar bin-
nen kan. Het vaccineren van uw 
huisdier moet ieder jaar gebeu-
ren. Daarom komt Dr.Woof 3 tot 
4 keer per jaar terug bij de fir-
ma Heems om het de klant nog 
makkelijker te maken. Kijk voor 
meer info op www.drwoof.nl.

Dr.Woof! de dierendokter was bij Heems!

Heemstede - Al twintig jaar 
drijft Edward Kors zijn Groen-
te Fruit & Primeurs winkel aan 
de Binnenweg 146. Sinds een 
jaar is hij, als aanvulling op zijn 
dienstverlening, een bezorgser-
vice voor complete maaltijden en 
componenten gestart. Hij oogst 
veel lof met de kwaliteit van de 
maaltijden. Voor Edward een re-
den om zijn assortiment verder 
uit te breiden. `Het is echt een 
succesnummer geworden` om-
schrijft Edward zijn bezorgser-
vice.

Er wordt vooral gewerkt met sei-
zoensgebonden ingrediënten. 
Nu de blaadjes rap van de bo-
men vallen en de kachels weer 
branden staan er tien verschil-
lende stamppotten met diverse 
vleesproducten zoals saucijsjes, 
schnitzels en worst op de menu-

lijst. Salades zijn een specialiteit 
van de zaak en met steeds wis-
selende soorten staan er stee-
vast een stuk of tien op de me-
nukaart. Kors levert ook pasta´s, 
Bami Goreng, mihoen, rijst met 
kip, maar de klant kan ook kie-
zen uit stoofschotels, Tortilla´s, 
Chili con carne of een Roseval 
schotel en nog veel meer. Met 
22 verschillende soepen, waar-
onder ook vegetarische, staat er 
voor iedereen wel een smakelij-
ke soep op de kaart.

Zelfs versgeperste sappen zijn 
per halve of hele liter te krij-
gen. Net als fruitsalades, man-
gomoes of bosvruchtenyoghurt 
die de maaltijd kan complete-
ren. Edward Kors levert de maal-
tijden gratis thuis af op dins-
dag en donderdag. De maaltij-
den blijven in de diepvies drie 

maanden houdbaar en kunnen 
in de oven, magnetron of ge-
woon ouderwets in de pan wor-
den verwarmd. Tot maandag 
12.00 uur en woensdag tot 12.00 
uur kan de bestelling per tele-
foon 023/5281131 worden be-
steld of als u toch al in de win-
kel bent terplekke samengesteld 
worden. Duur is het zeker niet, 
vanaf 5 euro heeft u al een sma-
kelijke maaltijd thuis bezorgd en 
voor 6,99 een complete maaltijd 
met een stukje vlees. De maaltij-
den zijn thuis op ieder gewenst 
moment te verwarmen en te ver-
orberen. Een uitkomst voor men-
sen met weinig tijd om zelf te ko-
ken of mensen die, zeker als het 
weer tegenzit, niet zo gemakke-
lijk meer de straat op gaan is dit 
een welkome extra service. Een 
bestellijst met ruim 70 verschil-
lende producten geeft een ruime 
keuzemogelijkheid.
Edward Kors adviseert u graag 
en kan, indien gewenst, zelfs uw 
gehele catering aan huis ver- 
zorgen. 
Eric van Westerloo

Heemstede - We willen er al-
lemaal zo jong mogelijk uitzien 
voor onze leeftijd maar he-
laas krijgen we met de jaren 
allemaal last van veroudering 
in het gezicht. Hier is geluk-
kig wel wat aan te doen. Per-
fect Silhouette Injectables in 
Heemstede zorgt door middel 
van injectables voor een mooi 
en natuurlijk resultaat zonder 
ingrijpende operaties. 
Perfect Silhouette Injectables 
in Heemstede is een klein-
schalig toonaangevend insti-
tuut die er op gericht is om 
tekenen van huidveroude-
ring in het gezicht te vermin-
deren. Omdat het wel om je 
gezicht gaat wil je er natuur-
lijk wel verzekerd van zijn dat 
dit op een deskundige en veili-
ge manier gebeurt. Perfect Sil-
houette Injectables garandeert 
te allen tijde een behandeling 
door een deskundig en erva-
ren BIG-geregistreerde cos-
metisch arts. Daarnaast ma-
ken ze uitsluitend gebruik van 
veilige en afbreekbare injec-

tables of fillers vanwege de 
langdurig bewezen veiligheid 
en effectiviteit.  

Actie
Erger je je al jaren aan je 
fronsrimpels, voorhoofdrim-
pels of kraaienpootjes maar 
twijfel je een beetje vanwe-
ge de kosten? Dat hoeft niet 
meer! Perfect Silhouette In-
jectables heeft namelijk een 
leuke botoxaanbieding. Een 
Botoxbehandeling, uitgevoerd 
door een BIG-geregistreerde 
arts, kost nu geen 175,- maar 
slechts 125,- euro per zone en 
per drie zones 325,- euro. Bo-
tox is de perfecte manier om 
rimpels te behandelen of te 
voorkomen en hierdoor ge-
schikt voor zowel de jonge als 
de wat oudere huid. 
Voor meer informatie of het 
maken van een afspraak 
kan je contact opnemen met 
Perfect Silhouette Injectables, 
Herenweg 115, Heemstede. 
Tel.: 023 – 8200 917,
www.perfectsilhouette.nl.

Een mooie huid met
Perfect Silhouette Injectables

Laat de MS collectant niet 
in de kou staan
Heemstede - Als één na laatste 
in een rij van landelijke collec-
terende goede doelen, komt de 
collectant van het Nationaal MS 
Fonds vanaf 18 november aan 
de deur. De collectanten zetten 
zich in voor mensen met Multi-
ple Sclerose, in de volksmond 
MS. Iemand die wordt gecon-
fronteerd met de diagnose Mul-
tiple Sclerose, krijgt daarbij di-

rect een overdosis onzekerheid 
cadeau. De enige zekerheid die 
je hebt, is de wetenschap dat het 
een chronische ziekte is waar-
voor (nog) geen genezing moge-
lijk is. Collectant gemist? U kunt 
ook storten op giro 5057 of stuur 
een sms naar 4333 met de woor-
den STOP MS en doneer eenma-
lig 2 euro. Kijk voor meer info op 
www.nationaalmsfonds.nl.

Maaltijden bezorgservice 
Edward Kors een begrip
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In Museum de Cruquius
Opera-aria’s en Russische liederen 
met Gulnara Shafigullina
Regio - Voordat Gulnara Shafi-
gullina naar New York gaat om 
de rol van Yaroslavna in Bo-
rodin’s ‘Prince Igor’ te vertol-
ken aan de Metropolitan Opera 
New York, ontvangt Museum de 
Cruquius haar voor een concert 
op zaterdag 16 november 20.15 
uur.
Gulnara had in 2012 al een over-
weldigend optreden in Muse-
um de Cruquius met de uitvoe-
ring van de première van ‘Lala-
ge’s Monoloques’ van de Neder-
landse componist Hans Kox.
De sopraan Gulnara Shafigul-
lina won in september 2012 de 
1e Opera Prijs tijdens de Interna-
tional Vocal Competition (IVC) in 
Den Bosch, na een indrukwek-
kend en spetterend optreden.
Gulnara heeft zowel piano als 
klassieke zang gestudeerd in 
Rusland en klassieke zang aan 

het Conservatorium van Amster-
dam.
In mei 2013 maakte Gulnara haar 
debuut in Engeland met de Lon-
don Philharmonia Orchestra op 

het Newbury Festival, met een 
Verdi-Wagner gala geleid door 
dirigent David Parry. Ook heeft 
ze tijdens het Olympus Festi-
val opgetreden in het Hermita-
ge Theater in St. Petersburg met 
het Symfonisch Orkest van Cap-
pella Taurida.
Gulnara zingt zaterdag van Wag-
ner de Wesendonck Lieder en 
Elsa’s traum ‘Einzam in trü-
ben Tagen’ uit Lohengrin. Van 
de componist Borodin  Ne ma-
lo vremeni proshlo s teh porJa-
roslavna’s arioso uit ‘Prince Igor’ 
en van Moessorgsky liederen uit 
‘Youthful years’.

Dit concert bijwonen? Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via www.
CruquiusConcerten.nl of de kas-
sa van schouwburg de Meerse 
023-5563707. Toegang: 21,= (in-
cl. pauzeconsumptie).

Heemstede - Terwijl in de ja-
ren ’70, ’80 en ’90 reikhalzend 
werd uitgekeken naar de 3e 
donderdag in november loopt 
nu bijna niemand meer warm 
voor beaujolais, jonge fruitige 
wijn. Café de 1ste Aanleg aan 
de Raadhuisstraat heeft jaren-
lang een drukbezochte suc-
cesvolle beaujolais primeur-
avond gekend. Als grote boos-
doener voor de teruggelopen 
populariteit van de primeur 
wordt vaak met een beschul-
digende vinger gewezen naar 
de supermarkten die steeds 
meer druk zetten op de Fran-
se wijnboeren hun prijzen te 
verlagen. Daarmee is de kwa-
liteit ernstig onder druk ko-
men te staan. Verkoopprijzen 
die vaak onder de 3,- per fles 
liggen waarbij u in gedachten 
moet houden dat de productie 
van de lege fles en dop al rond 
de 0,50 ligt, exclusief transport 
en tussenhandel kan dan ook 
geen exquise kwaliteit beloofd 
worden.
In Café de 1ste Aanleg heb-
ben ondernemers Christine 
en Kees Heger door de jaren 
heen vaak met enige verba-
zing gekeken hoe hun gasten 
met de beaujolais primeur zeer 
kritisch omgaan door deze met 
veel ‘neuzen’, ‘walsen’ en aan-
dachtig proeven te beoorde-
len. Dit terwijl door het jaar 
heen vaak de uitstekende wij-

nen die zij het hele jaar schen-
ken met veel minder aandacht 
en soms ogenschijnlijk achte-
loos achterover geklokt wor-
den.
Dat zou precies andersom 
moeten en daarom is er dit 
jaar op de 3e donderdag 21 
november geen beaujolais 
avond maar een Non-beaujo-
lais avond.

U kunt kennismaken met de 10 
open wijnen van de 1ste Aan-
leg. Met het een proefplankje 
‘proeven op eigen houtje’ kan 
iedereen kennis komen maken 
met een selectie wijn die het 
hele jaar geschonken wordt. 
Begeleid met een glaasje wa-
ter en brood om de smaak te 
neutraliseren. Natuurlijk wordt 
u bij het proeven begeleid of 
kunt u uw wijnkennis testen 
door met een blinde proeverij 
zelf te achterhalen welke drui-
vensoort en land van herkomst 
u herkent.
Nadat uw favoriete keuze be-
kend is, wordt bij iedere be-
stelde fles wijn een feestelijk 
kaasplankje geserveerd. Van 
het ‘proeven op eigen hout-
je’ zijn bij toerbeurt drie exem-
plaren beschikbaar, bij druk-
te is er een alternatief. U bent 
trouwens altijd welkom om de-
ze manier van proeven te pro-
beren. Hoek Raadhuisstraat en 
Kerklaan.

Op zondagmorgen een moment 
van rust, u aangeboden door Joost

Regio - Zondag 17 november is ‘Joost’ voor de 
tweede  keer in het Trefpunt. Joost vraagt zich af 
waarom we het zo druk hebben. Wat geeft druk 
en wat maakt ons druk?  Zou Joost het weten? 
Joost biedt je deze zondag een moment van rust 
om stil te staan en stil te worden. Ds. Gerline de 
Jong zal daar over spreken en Kees Huges, mu-

ziektherapeut, zorgt met Tibetaanse klankscha-
len wel voor een (heel ander) geluid.

Voor de jeugd tot 15 jaar is er een apart pro-
gramma. Akonietenplein 1, Bennebroek, aan-
vang 10 uur. Zie ook de website: www.pkntref-
punt.nl.

Heemstede - Vorige week bracht het gemengd koor Encore uit 
Heemstede een gevarieerd concert te gehore in de sfeervolle Lu-
therse Kerk in Haarlem. Het was het eerste officiële, zelfstandige 
concert dat dit koor onder leiding van Bram Biersteker uitvoerde. 
Een volle Lutherse Kerk luisterde zichtbaar geboeid naar de liede-
ren van Purcell en tijdgenoten; na de pauze was een waaier aan 
liederen te horen met als uitsmijter een lied met een eerbetoon 
aan Heemstede. De sopraan Astrid Lammers schitterde onder an-
dere met een liederen van Mozart en zij zong ook samen met het 
koor enkele stukken. De begeleiding was van de organist/pianist 
Dirk Out die op 1 november nog een concert gaf in de Pelgrim-
kerk in Haarlem.
Het koor zoekt voor het mooie evenwicht nog enthousiaste so-
pranen, tenoren en bassen. Zie voor contact www.koor-encore.nl.

Genieten bij herfstconcert 
van Heemsteeds koor Encore

Ook veiling speciaal voor kinderen
Kerkbollenveiling met heel veel prijzen
Heemstede – Onder controle 
van notaris mr. Huisman wordt 
op vrijdag 15 november de Kerk-
bollenveiling gehouden, nu al-
weer voor de 137e keer!

De veiling begint om 20.15 uur 
en duurt tot in de late uurtjes, 
er is een enorm aanbod van prij-

zen namelijk. Voorafgaand aan 
de vermaarde Kerkbollenveiling 
– van 19.30 tot 20 uur – is er een 
veiling speciaal voor kinderen. 
Veilingmeester is Marcel Beelen. 
Biedingen mogen alleen plaats-
vinden als er ouders bij zijn. Bij 
binnenkomst kan de ouder zich 
bekendmaken waarna een bied-

nummer wordt overhandigd. Het 
comité Kerkbollenveiling heet 
u van harte welkom voor dit ge-
zellige en traditionele evene-
ment.
De locatie is het EHBO-gebouw, 
kerkplein aan de Herenweg 88 in 
Heemstede.
Info bij comité: 023-5286361.

Christmas 
carols zingen

Heemstede – In de (verwarm-
de) Oude Kerk Heemstede kunt 
u op zaterdag 14 december weer 
Christmas carols zingen onder 
leiding van Piet Hulsbos. Aanvang 
is 10.00 uur. Alle zangers zijn wel-
kom! Aanvang van het gratis con-
certje is 16.30 uur, collecte na af-
loop. Opgeven om mee te zin-
gen met opgave van uw stem-
soort: carolsheemstede@gmail.
com, tel. 023-5288742. De kosten 
zijn 16, -. Er komt een aantal mi-
di-files beschikbaar. Muziek op-
halen en betalen: zaterdag 23 no-
vember van 11.00 tot 14.00 uur op 
Nobellaan 7 in Heemstede.

Non-beaujolais avond 
in de 1ste Aanleg
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Expositie ‘Het boek van Sinterklaas’
Regio - In de Oude Boekerij 
van de Bibliotheek Zuid-Kenne-
merland bevinden zich héle ou-
de boeken voor kinderen en vol-
wassenen over de goedheilig-
man. Zolang Sint Nicolaas in het 
land is, worden die oude boeken 
en prenten tentoongesteld in de 
Bibliotheek. Dit tijdsbeeld van 
dit oer-Hollandse feest is gratis 
te bezichtigen tijdens openings-
tijden in de Bibliotheek Haarlem 
Centrum, Gasthuisstraat 32.
Wanneer de goedheiligman weer 
in Nederland arriveert, worden 
massaal schoentjes gezet, wor-
tels gekocht, verlanglijstjes ge-
schreven, gerijmd en... Sinter-
klaasboeken gelezen! Dit is nu 
zo, maar dat deed men eeuwen 
geleden ook al. De oude boeken 
zijn zorgvuldig bewaard en op-
geslagen in de kluis van de Bi-
bliotheek en worden in de Sin-
terklaastijd weer even tentoon-
gesteld. Ook prenten en pop-up 

boeken zijn er te zien. Meer in-
fo via: www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl, kijk bij ‘meerdaag-
se activiteiten’.
Van 17 november t/m 5 decem-

ber te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden in de bibliotheek 
Haarlem Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. Voor ieder-
een gratis te bezichtigen.

Evenement over 
zonnepanelen
Regio - Zaterdag 23 november 
vindt in het TataSteel Stadion in 
Velsen een Route du Soleil eve-
nement plaats. Het biedt bezoe-
kers sprekers, workshops en een 
zonnestraat met de meest uit-
eenlopende producten. U krijgt 
advies op maat van deskundige 
adviseurs als het gaat om aan-
schaf van zonnepanelen. Binnen-
lopen kan tussen 12.00 en 17.00 
uur. Kijk ook op: www.routedu-
soleil.nl. De entree is gratis.

Bazaar in 
Schalkweide

Regio - Zaterdag 16 novem-
ber van 10.00 tot 15.00 uur 
wordt een grote bazaar/rom-
melmarkt georganiseerd in 
Woonzorgcentrum Schalkwei-
de. In het restaurant kunt u te-
recht voor een hapje, drank-
je en/of een maaltijd. Verder is 
er een grote loterij met mooie 
prijzen. De opbrengst van deze 
bazaar komt geheel ten goede 
aan de cliënten van Schalkwei-
de. Woonzorgcentrum Schalk-
weide vindt u aan de Floris van 
Adrichemlaan 15 in Haarlem, 
telefoon: 023-8922900.

Lezing in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum 

Wat te doen bij cyberpesten?
Regio - Kinderen zijn steeds va-
ker 24/7 online met hun smartp-
hones. Dat levert veel plezier op, 
maar helaas pesten zij elkaar ook 
en/of maken zij ruzie. Dit digi-
tale pesten of cyberpesten is in 
veel gevallen onzichtbaar, maar 
kan een groot probleem vormen. 
Remco Pijpers, directeur van de 
stichting Mijn Kind Online infor-
meert ouders en opvoeders over 
het gedrag van kinderen op soci-
ale media. Op woensdag 27 no-
vember, van 20.00 tot 22.00 uur, 
vindt hierover een lezing plaats in 
de Bibliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De 
toegangsprijs bedraagt 5,- euro.

Meer informatie en kaartverkoop 
via: www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Remco Pijpers.

Oude schoolplaat, eigendom van 
Museum De Cruquius.

Zet Cruquius op het doek!
Regio – Museum De Cruqui-
us doet de oproep om creatie-
ve (kunst-)werken in te zen-
den voor de nieuwe tentoonstel-
ling ‘Cruquius op het doek’. De-
ze zal bestaan uit werk over ge-
maal De Cruquius, gemaakt door 
de fans van Cruquius. Het idee 
hiervoor ontstond naar aanlei-
ding van het tv-programma Ster-
ren op het Doek dat onlangs in 

Museum De Cruquius werd op-
genomen. De tentoonstelling is 
te zien in de kerstvakantie van-
af 21 december. Werk inzenden 
kan tot 15 december.

Kijk ook eens op: www.museum-
decruquius.nl. Ook op Facebook 
en Twitter.
Adres: Cruquiusdijk 27 en tele-
foon: 023-5285704.

Duur treinkaartje
We moesten naar Amersfoort. Normaliter met de auto, dit keer lag 
de bestemming 5 minuten lopen vanaf het station daar. We namen 
de trein, het meest ontspannen vervoermiddel, dachten we. Ruim 
bijtijds werd van huis vertrokken, met de auto, omdat lopen te-
genwoordig geen sinecure meer is, zeker na 3 operaties in 3 we-
ken. Na via de Leidsevaart een wel heel vreemd traject te hebben 
afgelegd naar de NS parkeerplaats, bleek de slagboom noch met 
de OV-kaart, noch met onze ING-pas in beweging te krijgen. Ner-
veus, de tijd begon te dringen en treinen houden zich aan strik-
te tijden, reden we via een nog vreemdere route terug naar de 
Leidsevaart en parkeerden de bolide op een parkeerruimte langs 
dit water. In het gras stond een parkeermeter. We stopten onze 
oranje betaalkaart in de gleuf in de verwachting eenvoudig een 
dagkaart te versieren. De kaart had een chip. Een knop recht-
streeks naar de dagkaart bestond niet. Een keuze te betalen met 
de betaalpas was niet aanwezig. Dus werd met een knopje de tijd 
gemanipuleerd in de verwachting dat de machine bij het benodig-
de bedrag aan zou geven dat er voor de dagkaart voldoende sal-
do van de rekening zou worden afgetrokken. Bij een tijdstip voor 
vertrek gaf de machine er de brui aan. In ruil voor dat tijdstip een 
parkeerkaartje tot tijdstip 13 uur 21 voor het bedrag van 6 euro. 
Er resteerde een restant van 4 euro op de chipknip. We zouden 
dit tijdstip niet halen. Opnieuw chippen kon niet, althans voor het 
gewenste retourtijdstip. De trein kwam bijna aangereden, dus de 
trein in. We belden onze dochter. Daar en daar lagen reserve auto-
sleutels. Of ze voor half twee de parkeermeter wilde bedienen. Dat 
zou ze doen en lichtelijk aangeslagen reden we per trein naar de 
bestemming. De dochter deed wat we haar vroegen, een tweede 
kaartje à raison van 5 euro en 70 cent  werd achter het raam ge-
legd en we konden tot 17 uur wegblijven. Totaal betaald: 11 euro 
70 terwijl voor een dagkaart door-de-weeks 6,50 euro moet wor-
den betaald.
Edoch, het was zaterdag en een dagkaart kost dan 3 euro, staat 
te lezen op de gokkast. De machine had bij een bedrag van 3 eu-
ro moeten stoppen en een dagkaart moeten offreren. Anno 2013, 
zo legden de handhavers uit, had de oplossing gelegen in het be-
talen met muntgeld. Drie euro in de andere gleuf en drukken op 
de groene knop. Ja, het apparaat was 12 jaar oud en niet aange-
past aan de betaalmogelijkheden van deze tijd. Dus pure diefstal 
door onze gemeente is daarmee realiteit en een portie frustratie. 
De buurman van onze auto kreeg een prent van ruim 50 euro en 
zou nogmaals worden aangeslagen als ze niet tijdig terug waren. 
Geen kaartje achter het raam...
Fred Belt, Heemstede.

INGEZONDEN

Scheidsrechter eist hoofdrol 
op bij De Brug1- VEW1
Heemstede - Niet al te vaak 
kom je op de amateurvelden op 
het niveau van de 4de klasse za-
terdag een scheidsrechter te-
gen die van de voetbalspelregels 
een vier jaar lange studie heeft 
gemaakt en die erg strikt is. Dit 
was zaterdag jl het geval. VEW 
voetbalde uit tegen koploper De 
Burg en verloor van een uitste-
kende tegenstander met 5-1. 

De hoofdrol in deze wedstrijd 
was voor de scheidsrechter die 
op het oog vreemde beslissin-
gen nam. Wel volgens het boek-
je, maar niet in de geest van een 
wedstrijd op dit niveau, zo vond 
menig toeschouwer. Zo zal bij-
voorbeeld Nicolette van der 
Veldt, de verzorgster van VEW, 
zich deze dag nog lang herin-
neren.  Ze kreeg afgelopen za-
terdag een gele kaart van de-
ze scheidsrechter vanwege, het 
volgens de leidsman, onrecht-
matig betreden van het veld toen 
ze richting een VEW-speler wilde 
lopen om hem te verzorgen. Het 
moet ongeveer 20-25 jaar gele-
den zijn geweest, in de tijd van 
verzorger Co van Tintelen, dat 
dit bij VEW eerder is voorgeval-
len. De wedstrijd zelf begon, na-
dat alle sierraden netjes waren 
afgeplakt, spectaculair. Helaas 

voor VEW wel in negatieve zin. 
Na 2 minuten lag de bal al ach-
ter de VEW-keeper, na een snel-
le een-tweetje door het midden 
van De Brug. Hoewel VEW wat  
te veel respect toonde voor de 
tegenstander kreeg VEW daarna 
twee dotjes van kansen. Zowel 
Niels Dekker als David Straete-
mans faalden oog in oog met de 
keeper van De Brug.  Kort na el-
kaar kwam VEW verder op ach-
terstand. Opnieuw twee snelle 
counters zette de ruststand op 
het bord 3-0. In de rust werd bij 
VEW van spelstijl veranderd. De 
behouden opstelling werd verla-
ten en men ging over op de ver-
trouwde opstelling. Dit sorteer-
de direct effect. Niels Dekker te-
kende kort na rust de 3-1 aan.  
Maar VEW kon tegen deze ster-
ke tegenstander de aansluitings-
treffer niet forceren.  Halverwege 
de tweede helft kon De Brug op-
nieuw toeslaan en een kwartier 
voor tijd was de wedstrijd echt 
gespeeld toen De Brug voor de 
vijfde maal het net vond. 
Volgende week mag VEW het 
thuis tegen Hoofddorp opne-
men. Hoewel het team uit Hoofd-
dorp laag geklasseerd is, zijn het 
altijd bijzondere wedstrijden 
tussen deze twee clubs. Aftrap 
14.30 uur Sportparklaan.
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‘Rising star’ Pavel Kolesnikov in de Oude 
Kerk als voorproefje van wereldtournee
Heemstede - Van de jonge 
meesterpianist Pavel Kolesnikov 
verschijnt in mei 2014 een eer-
ste CD, geheel gevuld met wer-
ken van Tchaikovsky. Hij debu-
teert in datzelfde jaar met het 
London Philharmonic Orchestra 
en toert onder meer langs Parijs, 
Berlijn en New York. Maar eerst 
speelt hij zaterdag 30 novem-
ber in de Oude Kerk in Heemste-
de. Dat concert vindt plaats om 
20.15 uur. De entree is 17 euro. 
Kaartverkoop: 023-5483838 en 
www.podiaheemstede.nl
 
Pavel Kolesnikov (Novosibirsk, 
1989) komt uit een wetenschap-
pelijk georiënteerd gezin, maar 
begon op zesjarige leeftijd met 
pianospelen.  Ook de vioolstudie 
nam hij toen ter hand. Tijdens 
zijn studie won hij al diverse prij-
zen en in 2007 werd hij opgeno-
men in de orde van de President 
als ‘Jong Russisch Talent’.

Honens Prize for Piano
In september 2012 startte hij bij 
de prestigieuze Muziekkapel Ko-
ningin Elisabeth in de sectie pia-
no, onder leiding van Maria João 
Pires. In oktober van dat jaar won 
hij de eerste prijs van de Honens 
Internationale Piano wedstrijd. 

Deelnemers aan deze competi-
tie worden geacht niet alleen in 
hun eigen repertoire geïnteres-
seerd te zijn maar, in een om-
vangrijk muziekidioom en an-
dere kunstvormen, inclusief lite-
ratuur en visuele media. Arties-
ten moeten gevoel tonen voor de 
hedendaagse cultuur en in staat 
zijn goed te communiceren met 
het publiek van vandaag. Deze 
competitie staat voor: ‘het ont-
dekken van complete artiesten-
pianisten van de 21e eeuw voor 
het publiek van de 21e eeuw’.
 
Veel studeren
Kolesnikov is nog jong en be-
steedt derhalve heel veel tijd aan 
zijn pianostudie; hij doet dat in 
Moskou aan het Staatsconserva-
torium, in Londen aan het Royal 
College of Music en dus bij Ma-
ria João Pires in Brussel. Lon-
den beschouwt hij als zijn thuis-
haven.

Muziek, maar ook zang en dans 

Glad Marmer Klassiek 
op College Hageveld
Heemstede - Najaarstra-
ditie op College Hageveld: 
Glad Marmer Klassiek! Dit 
jaar de zevende editie, met 
net als vorig jaar twee avon-
den (donderdag 21 en vrijdag 
22 november) waarop het-
zelfde programma gebracht 
wordt door leerlingen van de 
school, soms met aanvulling 
of begeleiding van mensen 
buiten de school. 

De audities zijn inmiddels ge-
weest en er is een afwisselend 
en verrassend programma sa-

mengesteld, met deelnemers uit 
zowel brugklas als eindexamen-
klas én de klassen daartussenin. 
Er is veel instrumentale muziek, 
maar ook zang en dans staan op 
het programma. De avond (zo-
wel donderdag als vrijdag) zal 
plaatsvinden in de aula van Col-
lege Hageveld. De aanvang is 
19.30 uur. 

Kaarten zijn te verkrijgen bij de 
administratie van het college (tel. 
023-5100100 of e-mail college@
hageveld.nl) en kosten 5,- per 
stuk (inclusief pauzedrankje).

Kees Verwey 
lezing

Heemstede - Geïnteresseerden 
in het leven en werk van Kees 
Verwey zijn op zaterdagochtend 
16 november van harte welkom 
om gratis een lezing bij te wonen 
over de kunstenaar. De lezing 
wordt gegeven door Max van 
Rooy, voorzitter van de Stichting 
Kees Verwey. Hij heeft de schil-
der zeer goed gekend en kwam 
regelmatig bij hem in het atelier.
De lezing vindt plaats op Land-
goed Groenendaal in Heemste-
de. U wordt vanaf 10.30 uur ont-
vangen met een kopje koffie of 
thee. De lezing begint om 11.00 
uur en duurt ca. 45 minuten. Na 
de lezing is er gelegenheid voor 
vragen en napraten. Om 13.00 
uur eindigt de bijeenkomst.
Aanmelden is verplicht via info@
historischmuseumhaarlem.nl of 
telefoonnummer 023 – 542 24 27.

‘De Hollanders’ in De Luifel
Heemstede - Nederland is 
sinds vorig jaar een nieuw gezel-
schap rijker: De Hollanders. Een 
groep jonge, talentvolle acteurs, 
die de unieke gave hebben grote 
schrijvers aan zich te binden, die 
speciaal voor hen toneelstukken 
schrijven. Na een succesvolle 
samenwerking met Arnon Grun-
berg, is het nu de beurt aan Ar-
thur Japin. 
Japin ontmoette De Hollanders 
en hun idealisme deed hem den-
ken aan de Tachtigers: vijf jon-
ge Amsterdamse rebellen die 
ruim honderd jaar geleden het 
vastgeroeste Nederland omver 
schopten. In driedelig grijs zaten 
zij in de kunstenaarscafés en de-
den zich tegoed aan verse rivier-

kreeft en goede wijnen. Ze wor-
stelden met hun idealen en ze 
schreven de mooiste boeken en 
gedichten. 
Absinthe vertelt het verhaal van 
Anna Witsen, één van de tach-
tigers. Zij ontvluchtte haar do-
minante vader om haar dromen 
te verwezenlijken. Een muzika-
le voorstelling over liefde, verlei-
ding, rebellie en verbeelding.

Wanneer?
Deze voorstelling is op vrijdag 
22 november om 20.15 uur in 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop aan 
de kassa van de Luifel (tot 45 
min voor de voorstelling) of via 
023 548 38 28 (kies 1).
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Vrije tijd, 
en dan?

Heemstede - Wat heeft u er-
naar toegeleefd, de verdiende 
rust die volgt na een lange, in-
tensieve 
loopbaan! Of u nu met pensi-
oen gaat of al een tijdje bent 
of misschien niet meer aan de 
slag komt als 60-jarige. Vrije 
tijd, hoe gaat u dat precies in-
vullen?
In januari 2014 start in De 
Pauwehof een cursus waar-
bij deze vragen aan de orde 
komen. De cursus Rust zon-
der Roest start op donderdag 
9 januari 2014 en is 1 x per 2 
weken. Voor alle informatie: 
Anky Weitkamp, coördina-
tor, tel. (023) 528 60 22 / 528 
85 10. www.welzijnouderen-
heemstede.nl 

X
X

Het beste 
uit 12,5 jaar 

‘Droog Brood’
Heemstede - In september 
2013 is het precies 12½ jaar 
geleden dat Bas Hoeflaak en 
Peter van de Witte onder de 
naam Droog Brood hun eer-
ste avondvullende theatershow 
‘Teer’ lanceerden. Reden voor 
een onvervalste jubileumshow 
waar de theatervonken met on-
gekende atoomkracht vanaf zul-
len vliegen. Het allerbeste uit zes 
theaterprogramma’s wordt ver-
zameld en tot een magnifieke 
en klassieke theateravond ge-
smeed. Inclusief pauze en show-
trap.

Wanneer?
Deze voorstelling is op zaterdag 
23 november om 20.15 uur in 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop aan 
de kassa tot 45 minuten en via 
023 548 38 28 (kies 1).
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Algemeen onderlegd?
Pubquiz bij de 1ste Aanleg
Heemstede – De donkere da-
gen zijn weer in aantocht en dat 
betekent dat iedereen het bin-
nenshuis weer gezellig maakt. 
Ook café de 1ste Aanleg maakt 
zich hiervoor op door iedere 
derde maandag van de maand 
weer een pubquiz te organi-
seren. Een goed moment voor 
eenieder om zijn algemene 
ontwikkeling te testen in een 
gezellige ambiance. En hart-

stikke spannend en leuk om 
aan mee te doen. Quizmeester 
Matthijs Spanjaart zet uw her-
sens weer graag aan het werk 
door een quiz samen te stel-
len uit een breed scala van on-
derwerpen. De eerstvolgende 
pubquiz vindt plaats op maan-
dagavond 18 november, vanaf 
19.45 uur. Kosten voor deelna-
me zijn 3,50 euro.
Bart Jonker
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Roodkapje ontmoet de 7 hoofdzonden 
(en kapt met het sprookje)

Trude Hol schildert met acrylverf 
op doek en confronteerde de 
brave Roodkapje met de zeven 
hoofdzonden. Het levert span-
nende contrasten en fantasie-
rijke beelden op.Hol is beeldend 

kunstenaar en nadat ze in 2009 
op cum laude niveau de Kunst-
academie Haarlem/Leiden af-
rondde is ze erg productief ge-
weest en heeft ze veel geëxpo-
seerd in de regio. De Roodkap-

je-expositie is in 2004 begonnen 
als een project waarbij Hol een 
eigen beeldtaal bij het bekende 
sprookje wilde ontwikkelen. Het 
werk groeide later uit tot de hui-
dige tentoonstelling. Volgens Hol 
lenen sprookjes zich uitstekend 
voor het werken met de contras-
ten tussen mooi en lelijk, goed 
en kwaad en jong en oud. Juist 
die tegenstellingen maken het 
werk interessant.
Meer informatie via: www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl en 
www.kunstophol.nl.

Heemstede - Hebzucht, Woede, Luiheid, Jaloezie, IJdelheid, 
Gulzigheid en Lust, ofwel: de zeven hoofdzonden. We kennen 
ze allemaal, maar deze werkelijkheid zien we niet altijd te-
rug in sprookjes. Kunstenares Trude Hol ging de confrontatie 
aan en exposeert nu met haar tentoonstelling ‘Roodkapje ont-
moet de 7 hoofdzonden’ in de bibliotheek. De expositie is t/m 
26 november gratis te bezichtigen in de bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1.

Fotograaf: Anne Reits.

Cabaretier Kees van Amstel met 
‘Jong, hip, fris en 
andere gruwelijkheden’
Heemstede - Kees van Amstel gaat in zijn voorstelling – zater-
dag 16 november in de Luifel - vooral op zoek naar de lelijke kan-
ten van het leven en onderscheidt nep van echt. Want zeg nou zelf, 
achter alle hip en trendy van tegenwoordig schuilt toch een hoop 
treurigheid. Kun je nog opscheppen over je nieuwe iPad als je oma 
er ook één heeft? 
Aanvang: 20.15 uur in Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en 45 minuten voor aanvang 
aan de kassa van de Luifel.  U kunt ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1.

Met spreker Aart Mak 
‘Heemstede herdenkt’ 
op vrijdag 22 november

Tussen 19.00 en 19.45 uur vindt 
in de aula een herdenkings-
dienst plaats waar Aart Mak 
zal spreken en het Koperkwin-
tet 5Beaufort passende muziek 
ten gehore zal brengen. Ieder-
een is van harte welkom op deze 
avond; aanmelden is niet nodig. 
Houd wel rekening met beperkte 
zitruimte in de aula.

De medewerkers van de be-
graafplaats merken regelmatig 
dat er behoefte is om dierbaren 
gezamenlijk te herdenken. Om-
dat de gemeente hiervoor een 
prachtige begraafplaats met au-
la ter beschikking heeft, is het 
initiatief ‘Heemstede herdenkt’  
ontstaan. De herdenkingsavond 
wordt door de gemeente geor-
ganiseerd met medewerking van 
Brokking en Bokslag Uitvaartbe-
geleiding uit Heemstede.
Gedurende de avond bestaat 
de mogelijkheid om een ster of 
hartje in de speciale herden-

kingsboom te hangen. Hier zorgt 
Anneke Vrijenhoek met klank-
schalen voor de muzikale om-
lijsting.

Door de beperkte ruimte is het 
deze avond niet mogelijk om 
met een scootmobiel in de aula 
te komen. De dienst is door ge-
luidsversterking ook buiten te 
volgen. Koffie en thee zijn gratis 
verkrijgbaar.

Iedere bezoeker ontvangt een 
kaarsje om zijn weg op de be-
graafplaats te vervolgen, naar 
de herdenkingsboom of naar 
een graf. Daar kan de kaars wor-
den achtergelaten. De kaarsen 
worden verzorgd door Paswerk, 
dat daarnaast op deze avond bij-
zondere kaarsen verkoopt. De 
begraafplaats is voor de gele-
genheid sfeervol verlicht, maar 
aangeraden wordt voor de ze-
kerheid een zaklamp mee te ne-
men.

Samen eten 
WOH

Heemstede - Voor dinsdag 
26 november verzorgen de 
koks van Bosbeek het volgen-
de menu: gebonden mosterd-
soep, stamppot boerenkool, 
worst met jus, appelmoes, 
rauwkost en sinaasappelvla. 
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 
drankjes en na de maaltijd een 
kopje koffie of thee. Kosten: 10 
euro. Welkom vanaf 12.30 uur. 
Maaltijdbonnen bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10.

Herinneringsmuseum 
in De Heemhaven
Heemstede - In zorgcentrum 
De Heemhaven bestaan plannen 
om een herinneringsmuseum tot 
stand te brengen. Zo’n muse-
um bevat voorwerpen uit de ja-
ren vijfenveertig tot en met zes-
tig, dus na de Tweede Wereld-
oorlog. Ouderen, en in het bij-
zonder Alzheimerpatiënten, kun-
nen hier herinneringen ophalen 
aan vroeger tijden. Het zien van 
al die voorwerpen kan aanslui-
ten bij hun belevingswereld en 
leiden tot een gesprek.
Een voorbeeld van zo’n muse-
um is te vinden in Haarlem (Sint 
Jacob Boerhaavekliniek). Er 
zijn spullen te bekijken als ou-
de hout-, kolen-, petroleum- en 
gaskachels en fornuizen, zand-, 
zeep- en sodabakjes, Vimbusen, 
Tomadoapparatuur, oude radio’s 
en televisietoestellen. Gedacht 
wordt aan thema-exposities en 
bijvoorbeeld te beginnen met 
en keuken zoals die in vroegere 
jaren was ingericht.
Het herinneringsmuseum is een 

initiatief van Net-Werk Vrijwilli-
gershulp Zuid-Kennemerland. 
Medewerking verlenen onder 
andere de gemeente Heemste-
de en de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek.
Het museum zal zo worden in-
gericht dat bewoners van De 
Heemhaven er rustig kunnen 
zitten met familieleden, vrien-
den en bekenden. Het zal tevens 
openstaan voor wijkbewoners en 
iedereen die interesse heeft om 
het te bezoeken.
Op langere termijn worden wil-
licht meer herinneringsmusea 
in Zuid-Kennemerland gereali-
seerd.

Over de Franse tijd en Bennebroek in de 19e eeuw

Najaarsbijeenkomst Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek
Heemstede - Op donderdag 21 
november houdt de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (HVHB) haar najaarsbij-
eenkomst in gebouw Het Tref-
punt aan het Akonietenplein te 
Bennebroek. 
Tijdens de bijeenkomst geeft 
Hillebrand de Lange, lid van de 
historische commissie van de 
HVHB en tot voor kort geschie-

denisleraar aan het College Ha-
geveld, een presentatie over de 
Franse tijd, waar 200 jaar ge-
leden een einde aan kwam en 
schenkt vooral aandacht aan de 
gevolgen voor Bennebroek en 
Heemstede. Michel Duijves ver-
zorgt een muzikaal intermez-
zo met Groenendaal als the-
ma. Daarmee wordt het Groe-
nendaaljaar afgesloten. Zie ook 

www.michelduijves.nl. Ten slot-
te vertelt Martin Bunnik aan de 
hand van veel foto’s en andere 
afbeeldingen over Bennebroek 
in de 19e eeuw na de Franse tijd.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
Na afloop, rond 21.45 uur, kunt 
u napraten onder het genot van 
een drankje. Ook zijn er boeken 
te koop. Leden en niet-leden zijn 
welkom; de toegang is gratis.

Sinte, sinte Maarten…!
Regio – In Bennebroek vierden leerlingen van de St. Francis-
cusschool maandagmiddag Sint Maarten. Getooid met zelfge-
maakte lampionnen brachten zij een bezoekje aan  verzorgings-
tehuis Meerleven. 
Ze zongen Sint Maarten liedjes en als beloning werden de kin-
deren getrakteerd op chocoladepepernoten.

Heemstede - De gemeente Heemstede organiseert op vrijdag 
22 november op de Algemene Begraafplaats aan de Herfst-
laan een herdenkingsavond. Hier kunnen mensen gezamen-
lijk hun overleden dierbaren herdenken. De begraafplaats is 
voor die gelegenheid sfeervol verlicht en extra geopend van 
18 tot 21 uur. 



HBC Tafeltennis herdenkt 
supervrijwilliger Olijdam
Heemstede - Hij was een su-
pervrijwilliger die zich op ve-
le vlakken inzette voor de tafel-
tennisafdeling van HBC. Toen 
Ron Olijdam de strijd tegen kan-
ker in mei 2012 verloor, was de 
klap groot voor familie, vrienden 
en de club. Om de herinnering 
aan deze bevlogen vrijwilliger le-
vend te houden en dank uit te 
spreken voor zijn tomeloze inzet, 
hield HBC op zondag 3 novem-
ber 2013 de Ron Olijdam-dag.
Het werd een leuke en gezelli-
ge dag die helemaal in het teken 
stond van Ron Olijdam die jaren-
lang in meerdere functies de kar 
trok. Dat Olijdam veel voor ieder-
een en de club betekende was te 
merken aan de grote opkomst. 
Jeugd- en seniorleden met fa-
milie, oud-leden, leden van be-
vriende verenigingen en familie 
was aanwezig. Met een drankje 
en een hapje werden er in de bar 
herinneringen met elkaar opge-

haald waarvan er genoeg zijn.
Er was van alles te doen in de 
zaal. Zo stonden er grote en klei-
ne tafeltennistafels, was er een 
materiaalstand voor advies en 
verkoop en vond er een loterij 
plaats waarvoor meerdere win-
kels in de regio prijzen beschik-
baar hadden gesteld. Ook werd 
er een demonstratie gehouden 
waarvoor de beste verdedigen-
de tafeltennisser van Nederland, 
Arnoud Meijer, voor uitgenodigd 
was. Samen met HBC-ers Tino 
Rodriguez en Jeroen Kuijt liet hij 
spectaculair tafeltennis aan het 
publiek zien.
Al met al een geslaagde dag, 
die waarschijnlijk in te toekomst 
over gaat in een jaarlijks toer-
nooi. Sinds vorig jaar heeft HBC 
ook al een zaal naar Olijdam ver-
noemd.
Foto’s van de Ron Olijdam-dag 
zijn te bekijken via: www.hbcta-
feltennis.nl.

Heemstede - In een bomvol 
zwembad op de Sportparklaan 
hebben de wedstrijdzwemmers 
van HPC Heemstede afgelo-
pen zondag de tweede compe-
titiewedstrijd van het seizoen ge-
zwommen. De herenestafette 
mocht het spits afbijten en die 
werd gelijk met overmacht door 
HPC gewonnen. Ook de overi-
ge estafettes verliepen prima. 
Bij de competitie tellen de esta-
fettepunten dubbel mee en zijn 
dus erg belangrijk. In de eerste 
ronde werd er een paar keer te 
vroeg overgenomen waardoor 
de teams werden gediskwali-
ficeerd en dat is natuurlijk erg 
zonde van de punten. De trainers 
hebben hier de afgelopen weken 
hard aan gewerkt en dat heeft 
duidelijk geholpen. Er werd geen 
enkel team gediskwalificeerd en 
dat is een felicitatie waard. Ook 
bij de individuele nummers wer-
den er goede resultaten behaald. 
Van de 83 keer dat er een HPC-
zwemmer aan de start verscheen 
werd er 48 keer een persoonlijk 
record gezwommen. Veel zwem-
mers hebben de afgelopen tijd 

weer veel progressie geboekt. 
Op de 100 meter schoolslag ver-
beterde Hesce haar tijd met 8 se-
conden, Gijs met 9 seconden en 
Annick zelfs met 13 seconden. 
Op de 100 meter vlinderslag was 
Sam heer en meester en zwom 
19 seconden van zijn beste tijd 
af. Op de 100 meter rugslag was 
het Leonie die er 16 seconden 
afzwom en op de 50 meter vrije 
slag verbeterde Tess haar tijd 
met 7 seconden, Casper zijn tijd 
met 9 seconden en Juliette met 
12 seconden. De 200 meter af-
standen worden niet zo vaak ge-
zwommen en vaak zie je dan ook 
gelijk het resultaat van maan-
denlange trainingen. Op de 200 
meter wisselslag zwom Mike 12 
seconden sneller dan zijn beste 
tijd, Gijs 20 seconden en Daniël 
maar liefst 21 seconden! Dat zijn 
mooie resultaten.

Al met al een lange, warme, 
maar gezellige middag waarbij 
er ook nog eens goed gezwom-
men werd! Hopelijk stijgt HPC 
hierdoor weer een paar plekken 
in het eindklassement.

Goede overnames bij HPC

Veel leerlingen bewegen niet voldoende
Sportclinics voor middelbare scholen

Op maandag 11 november stond 
een spectaculaire basketbal-
clinic van Henk Pieterse op het 
programma. Met een bal, mu-
ziek en een onuitputtelijke do-
sis positieve energie gaf Henk 
meer dan 200 leerlingen een leu-
ke clinic. De jongeren reageer-
den allemaal erg enthousiast op 
de gastclinic. Foto’s van de les-
sen zijn terug te vinden op www.
sportserviceheemstedezand-
voort.nl. 

Kennismaken 
Het project Sporthackers geeft 
de leerlingen de kans om kennis 
te maken met sporten die zij over 
het algemeen niet dagelijks zul-
len beoefenen. De sporten slui-
ten aan bij de wensen van de 
scholen en leerlingen. Sportser-

vice Heemstede-Zandvoort vindt 
het belangrijk dat de Heem-
steedse en Zandvoortse vereni-
gingen worden ondersteund. Zij 

worden dan ook niet vergeten 
in het Sporthackers project. Het 
project Sporthackers wordt aan-
geboden op middelbare scho-
len. Een aanzienlijk deel van de 
leerlingen in deze doelgroep be-
weegt onvoldoende. Door de or-
ganisatie van bijzondere clinics 
laat Sportservice Heemstede-
Zandvoort de jongeren ervaren 
hoe leuk bewegen is.

Heemstede - Gemeente Heemstede en Sportservice Heem-
stede-Zandvoort brengen dit schooljaar jongeren meer aan 
het sporten en bewegen. Dit doen zij onder andere via het 
project Sporthackers. Ook dit schooljaar worden daarom leu-
ke sportclinics aangeboden aan de middelbare scholieren in 
Heemstede. 

Terechte nederlaag voor de Kon. HFC
Regio - In Bergen op Zoom trof 
lijstaanvoerder HFC het vrijwel 
onderaanstaande DOSKO. Het 
team van DOSKO-trainer Peter 
Sweres bleek tot de tanden ge-
wapend en niet bereid HFC ook 
maar één kans te gunnen. Zon-
der echte uitblinkers stond er 
een team. HFC stelde hier weinig 
tegenover. Alleen Wouter Haar-
mans en Donny Verdam haalden 
hun niveau, de rest van de ploeg 
van Pieter Mulders presteerde 
ver onder de maat. De laatste tijd 
goed spelende Bart Nelis zag zel-
den een pass aankomen bij een 
medespeler. De tijdens de war-
ming-up afgehaakte Vincent Vol-
kert werd vervangen door Tuncay 
Yener. Deze bleek moeite te heb-
ben met het tempo en zag er bij 
het tweede doelpunt van DOS-
KO niet best uit. HFC schiep zich 
wat mogelijkheden maar het was 

DOSKO die de score opende. 
Een vrije trap van Nikai Derwort 
werd in de 18e minuut door Tom 
van Henne, geheel vrijstaand, in-
gekopt. Er was geen verdediger 
van HFC te bekennen. De bal 
had een pooi voor doelman Van 
der Werff moeten zijn, maar hij 
stond vastgenageld op de doe-
lijn. DOSKO putte moed uit de 
voorsprong en haalde steeds 
meer manschappen terug, om 
vervolgens met counters te pro-
beren de voorsprong uit te bou-
wen. HFC wilde wel aanvallen 
maar het overleg, scherpte en 
snelheid ontbrak. Na rust moch-
ten de twee achttienjarige Nigel 
Castien en Joshua Baars het pro-
beren. Zij bleken nog veel te kort 
te komen om het verschil te kun-
nen maken. Met Ajnaoua en Lin-
denhovius en Verkaik nog op de 
bank onbegrijpelijke wissels van 

trainer Mulders. Buiten hard wer-
ken droegen de jongelingen niet 
bij aan een beter HFC. Wel ont-
stond er een veldoverwicht wat 
niet tot echte kansen leidde. Voor 
DOSKO kwam de bevrijdende 
2-0 ver in de tweede helft. Zowel 
Yener als Nelis konden Marvin 
Bedaf niet in bedwang houden. 
Op snelheid en met wat geluk 
lag de weg naar het doel open. 
Hij schoof de bal onder de uitko-
mende doelman Van der Werff 
door het doel in. HFC bleek geen 
collectief deze middag waar 
DOSKO dat juist wel was. Door 
het verlies van HFC staan er nu 
drie verenigingen op de eerste 
plaats. Naast HFC ook stadge-
noot EDO en De Zouaven. Zon-
dag 17 november treft HFC thuis, 
het de laatste weken sterk opere-
rende, DHC uit Delft. 
Eric van Westerloo 
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Woensdag 13 november
t/m 23 november
Kunstlijnexpositie in gale-
rie Het Kunstbedrijf, Raad-
huisstraat 56 a, Heemstede. 
Met o.a: Tom van Campen-
hout met monumentale krijt-
tekeningen, Trudy Dammers 
met landschappen in olie-
verf, beelden van Noor Brandt 
van brons en neolith en Hen-
nie Beenders met beelden in 
steen en de Litouwse Ramune 
Uleviciene met sprookjes ta-
ferelen. Vanaf 23 november is 
het mogelijk werk in te leveren 
dat ‘verdwaald’ is op zolder of 
die niet meer past in huis en 
interieur. Bijzonderheden:
www.hetkunstbedrijf.nl 
T. 023 547 44 99.

Woensdag 13 november 
t/m zondag 24 november
Tentoonstelling ‘Al dres-
sed up and nowhere to 
go’ in Kunstfort Vijfhui-
zen. Openingstijden: woens-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00-17.00 uur. Zondag tus-
sen 14.00-16.00 uur. Gratis 
rondleidingen. Werk van beel-
dend kunstenaar Ans van der 
Vleuten en geluidskunstenaar 
Paul van Leur. Onderwerpen: 
Strijders van de oorlog in Li-
beria, bizarre combinatie van 
carnaval en oorlog. Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. 023-5589013. 
Www.kunstfort.nl.

Woensdag 13 november 
t/m 26 november
Expositie ‘Roodkapje ont-
moet de 7 hoofdzonden’ 
van kunstenares Trude Hol, 
te zien in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein. Tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen, toegang gratis. Zie ook: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl’.

Woensdag 13 november 
t/m woensdag 4 december
Kunstexpositie in voorm. 
Gemeentehuis Bennebroek 
met werk van Patricia Boeré 
en Vicky Missaar. Patricia is 
autodidact en maakt beelden 
in brons, keramiek en steen. 
Tevens ontwerpt en maakt zij 
sieraden, waarvan elk exem-
plaar uniek is. Vicky maakt 
naast beelden van brons aqua-
rellen en acrylschilderijen. Re-
gelmatig dicht ze een haiku bij 

haar beelden en schilderijen. 
Feestelijke opening donder-
dagavond, 7 november 19.30 – 
21.00 uur.

Andere openingstijden zijn 
ma-vrij: 8.30 – 12.30 uur en 
woe.midd. 13.30 – 16.30 uur.

Woensdag 13 november 
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.

Woensdag 13 november 
t/m dinsdag 14 januari
Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.
 
Woensdag 13 november
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 

de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Woensdag 13 november 
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Donderdag 14 november 
China wereldleider? door 
Jan van der Putten Voormalig 
China-correspondent Jan van 
der Putten belicht het Chine-
se economische wonder, de 
hapering daarvan en de ge-
volgen voor de wereldeco-
nomie.
Podium Oude Slot - aanvang: 
20.15 uur -  17,00 euro.
Meer informatie?
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

Epilepsie en Kunst, tijdens 
dit unieke evenement wor-
den 31 unieke kunstwerken 
verkocht bij opbod. De wer-
ken zijn gemaakt door cliën-
ten van Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland (SEIN). 
De opbrengst gaat naar we-
tenschappelijk onderzoek bij 
SEIN.
Locatie Kapel Irene, Achter-
weg 5, terrein Meer en Bosch. 
Vanaf 17.30 uur. Aanmelden: 
VvSR@sein.nl.

Donderdag 14 november 
t/m zondag 1 december

KZOD-leden Antoinette 
Otten (Haarlem) en Trude 
Hol (Lisse) tonen werk wat 
hun kijk op de magie van 
het leven verbeeldt. Beider 
uitgangspunt is hier niet de 
zichtbare werkelijkheid, maar 
de persoonlijke interpretatie 
daarvan. In de Waag, Spaarne 

30 te Haarlem. Info: www.an-
toinetteotten.nl , www.kunst-
ophol.nl en www.kzod.nl 
Feestelijke opening zondag 17 
november om 15.00 uur. 

Vrijdag 15 november

Lezing door Jan Lubbers: 
‘Exoten in mijn tuin’, door 
afd Groei en Bloei Benne-
broek.
In Het Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 1, 
in Bennebroek, aanvang 20.00 
uur. De entree is gratis. Be-
langstellenden zijn van har-
te welkom.
Zie: www.bennebroek.groei.nl

Vrijdag 15 november
Kerkbollenveiling in EHBO-
gebouw, Herenweg 88 Heem-
stede vanaf 20.15u. Veel prij-
zen van lokale ondernemers. 
Ook veiling speciaal voor kin-
deren (bieden onder bege-
leiding ouder/verzorger) van 
19.30-20.00 uur.
Info: comité Kerkbollenveiling: 
023-5286361.

Zaterdag 16 november
Lezing over kunstenaar 
Kees Verwey op landgoed 
Groenendaal. Ontvangst 
vanaf 10.30 uur. Max van 
Rooy, voorzitter Stichting Kees 
Verwey, geeft de lezing. 11.00-
13.00 uur. Aanmelden ver-
plicht via info@historischmu-
seumhaarlem.nl of 023 – 542 
24 27.

Grote bazaar in Schalkwei-
de, 10.00-15.00 uur. Floris van 
Adrichemlaan 15, Haarlem. 
Info: 023-8922900.

Alberdingk Yhijm speelt 
extra voorstelling ‘de goe-
de dood’. Locatie: Theater 
Nieuw Vredenhof, Van Olden-
barneveltlaan 17 te Haarlem.
Kaarten à 12,50 zijn via thijm-
groep@gmail.com of te bel-
len/sms’en met 06-43544556.
Aanvang: 20:15 uur. Info op 
www.alberdingkthijm-nl.

Opera-aria’s en Russische 
liederen vertolkt door so-
praan Gulnara Shafi gulli-
na in Museum de Cruqui-
us. Kaarten à 21,- via www.
cruquiusconcerten.nl of de 
kassa van ‘de Meerse’, 023-
5563707.

‘The Winter Queen’, The sto-
ry of Elizabeth Stuart, Queen 
of Bohemia - Melusina Con-
sort of viols. m.m.v. Dana Luc-
cock, sopraan, David Fox, luit 
en Mick Swithinbank, key-
board. Aanv. 20.15 uur. Oud 
Katholieke Kerk, Kinderhuis-
singel 74, Haarlem.

Cabaret ‘Jong, hip, fris en 
andere gruwelijkheden’ 
van cabaretier Kees van 
Amstel. Aanvang: 20.15 uur. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via
023 548 38 28 kies 1.

Aankomst Sinterklaas en 
zijn pieten in de haven van 
Heemstede. V.a 11.30 uur 
burgemeester Heeremans 
ontvangt de goedheiligman. 
Daarna een rondrit en ont-
moeting met kinderen; de 
stoet stopt op vier plaatsen.

Intocht St. Nicolaas in Ben-
nebroek. Aanmeren om-
streeks 13.15 uur aan de 
Ringvaart bij de Jacob van 
Heemskerklaan. Rijtoer van-
af 14.00 uur. voorafgegaan 
door De pietenband van Mu-
ziekvereniging Kunst na Ar-
beid. Om 14.20 maakt de rij-
toer een stop op het gemeen-
tehuis, Bennebroekerlaan. 
Burgemeester Nederveen ver-
welkomt St. Nicolaas. Daarna 
naar de Hartekamp, waar een 
feestmiddag is voor kinderen 
t/m 8 jaar. Toegang gratis, wel 
met een collecte.

Zondag 17 november 
Theeconcert met het Ac-
cordeonorkest Esmeralda, 
onder leiding van Evert van 
Amsterdam in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Muziek uit fi lms, 
musicals en klassieke muziek.

AgendA



Aanvang: 15.00 uur. Toegang 
gratis met deurcollecte.
Na afloop thee, koffie en ge-
bak in de Pauwehof.

Interview met auteur Tom 
Lanoye over ‘Gelukki-
ge slaven’ bij Boekhandel 
Blokker. Aanvang: 14.00 uur. 
Toegang 7,50. Aanmelden is 
gewenst. Interviewer is Jasper 
Henderson, redacteur.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 - Heemstede. Con-
tact: www.boekhandelblokker.
nl en 023 - 5282472.

Zondag 17 november
t/m 5 december
Expositie ‘Het boek van 
Sinterklaas’, Sinterklaas-
boeken en eeuwenoude 
prenten uit het archief van 
bibliotheek Zuid-Kenne-
merland. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden in bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Gratis toegang. Info: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.
nl, kijk bij ‘meerdaagse acti-
viteiten’.

Maandag 18 november
Pubquiz in de café 1e Aan-
leg, v.a 19.45 uur. Entree: 3,50 
euro. Hoek Raadhuisstraat/
Kerklaan.

Woendag 20 november
Frans van Loef geeft een 
lezing over ‘Stoppen met 
Stapelen’. Waarom zoveel or-
ganisaties stapelgek zijn en 
hoe u dit stapelen – via vijf 
eenvoudige stappen – kunt 
stoppen. Bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: 5,-. 
Informatie:  023 – 5282472.

Donderdag 21 november
Lezing PKN Heemste-
de ‘Heeft de bijbel van-
daag nog wat te zeggen?’ 
in de Pauwehof achter de Ou-
de Kerk Wilhelminaplein. V.a. 
20.00 uur Ad van Nieuwpoort, 
predikant in Bloemendaal, 
verzorgt de lezing. Hij schreef 
het boek ‘De bijbel op de Zui-
das’. Toegang: 5,-.

Non-beaujolaisavond in de 
1e Aanleg, hoek Raadhuist-
raat en Kerklaan. Proeven van 
tien wijnen, geen beaujolais. 

Najaarsbijeenomst Histo-
rische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek in Het 
Trefpunt Bennebroek. Zaal 
open: 19.30u. Met gasten als 
Hillebrand de Lange en Mar-
tin Bunnik, die presentaties 
houden over de Franse tijd en 

de periode daarna. Muziek 
van Michel Duijves. Na af-
loop, 21.45 uur, tijd voor een 
drankje. Toegang: gratis.

Donderdag 21 en
vrijdag 22 november
Glad Marmer Klassiek op 
College Hageveld. Program-
ma muziek, zang en dans 
door leerlingen. V.a 19.30u. 
beide avonden. Kaarten zijn 
te verkrijgen bij de admini-
stratie van het college (tel. 
023-5100100 of e-mail colle-
ge@hageveld.nl) en kosten 
5,- per stuk (inclusief pauze-
drankje).

Vrijdag 22 november
‘Heemstede herdenkt’ op 
Algemene Begraafplaats 
Herfstlaan. Gezamenlijk dier-
baren herdenken. Begraaf-
plaats open van 18.00 -21.00 
uur. Tussen 19.00 -19.45 uur 
is de aula geopend alwaar 
een herdenkingsdienst wordt 
gehouden. Spreker: Aart Mak, 
passende muziek van 5Beau-
fort. Ieder welkom, aanmel-
den niet nodig. Mmv Uitvaart-
begeleiding Brokking en Bok-
slag.

Gezelschap ‘De Hollan-
ders’ brengt vanaf 20.15 
uur in de Luifel een muzi-
kale voorstelling over lief-
de, verleiding, rebellie en 
verbeelding. Groep jonge, 
talentvolle acteurs, naar een 
verhaal van Arthur Japin.

Zaterdag 23 november
Sint op Dak evenement in 
de Jan van Goyenstraat met 
vanaf 13.00 uur. Hulp-pieten 
schminken bij parfumerie Hil-
dering. Vanaf 16.30 uur ‘inzin-
gen’ voor Sinterklaas en zijn 
pieten die op het dak verschij-
nen om 17.00 uur.

Zuid-Afrikaanse zanger 
Jannie du Toit treedt op om 
20.15 uur in Het Open Huis, 
Professor Boumanlaan 1a, 
Haarlem. Entree: 12,50 euro 
(incl. koffie/thee en wijnproe-
verij).

Reserveren via e-mail: jan-
niedutoit_haarlem@live.nl;  
of tel. 020–624 9318.
Meijer, Ferschtman & Vier-
sen: toptrio in de Oude 
Kerk Heemstede.
Harpiste Lavinia Meijer is mo-
menteel een van Nederlands 
meest prominente klassieke 
musici en wordt veelvuldig in 
de media gesignaleerd. Ook 
celliste Quirine Viersen en vi-
oliste Liza Ferschtman heb-
ben over aandacht en succes 
niet te klagen. Op het pro-
gramma staan werken van 

Ibert, Saint-Saëns, Ravel en 
Tedeschi, terwijl Lavinia Me-
ijer ook een stuk zal vertolken 
van haar Einaudi-album. 

‘Droog Brood’, cabaret in 
de Luifel. Aanvang: 20.15 
uur. Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kaartver-
koop aan de kassa tot 45 mi-
nuten en via 023 548 38 28 
(kies 1).

Aanvang: 20.15 uur; entree: 
21,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 23 november 
en woensdag 27 november
Kinderen kunnen van 12.00-
15.00 uur en van 13.30-16.00 
uur knutselen in ‘het pakhuis 
van Sinterklaas’, op de Bin-
nenweg 31 in de oude antiek-
winkel.

Zondag 24 november
De actualiteit van Louis 
Couperus door Flip Ham-
mann, lezing & Porgy 
Franssen, voordracht.
In een voordracht die hij on-
dersteunt met beeld en geluid 
brengt Flip Hammann de per-
soon en het werk van Coupe-
rus tot leven. Porgy Franssen 
draagt het verhaal Binocle 
voor, ondersteund door ope-
rafragmenten van Wagner.
Podium Oude Slot - aanvang: 
15.00 uur - 17,00 euro.
Meer informatie?
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

Sinterklaasrijmen maken, 
nu gratis de fijne kneep-
jes leren in de bibliotheek 
van Heemstede, Juliana-
plein. Van 14-15.30u. Meer in-
fo: www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Filip Hammann en Porgy 
Franssen belichten in Oude 
Slot de actualiteit van Cou-
perus. Dit jaar wordt her-
dacht dat Louis Couperus 150 
jaar geleden werd geboren. 
De schrijver schiep een groot 
oeuvre, waarvan een aantal 
romans nog steeds wordt ge-
lezen. Couperus was beslist 
niet de levensgenieter waar-
voor hij zich graag liet door-
gaan. In een voordracht die 
hij ondersteunt met beeld en 
geluid zal Filip Hammann dui-
delijk maken hoe modern en 

actueel de zeggingskracht 
van Couperuis is. Uiteraard 
komen romans als Eline Vere 
en De stille kracht daarbij aan 
bod.
Aanvang: 15.00 uur. Ring-
vaartlaan, Heemstede, en-
tree: 17 euro. Kaartverkoop: 
023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Slavisch Folkloristisch koor 
Lorodelba treedt op met 
medewerking van Roe-
meens orkest ‘De Groe-
ne Blaadjes’ (Foaie Verde) 
in de St. Augustinuskerk, 
Kromme Spieringweg 400 te 
Vijfhuizen. Aanvang: 14.30 
uur. Volksliedjes uit o.a. Rus-
land, Kroatië, Bulgarije en Ge-
orgië. Het orkest brengt vrolij-
ke dansmuziek, maar ook me-
lancholische melodieën uit de 
Balkan. Info 023-5284288.

Toneelgroep Vondel speelt 
‘Schaduwen’ in theater de 
Luifel aan de Herenweg  96 te 
Heemstede. Maria de Waals, 
eens gevierd actrice, nu door 
afasie getroffen moet een niet 
zelfgekozen rol tot het einde 
toe uit spelen. Aanvang 20.30 
uur. Kaarten à 10 euro te be-
stellen via: 023 -5358203 of 
via toneelgroepvondel@hot-
mail.com.

Open rondleiding bij Pas-
werk, bedrijvencomplex 
Cruquius-Oost. Vele honder-
den mensen werken hier op 
gebied van groen, assembla-
ge, grafich en bestek voor di-
verse opdrachtgevers in de 
regio. Vanaf 13.00 uur met 
ontvangst koffie/thee. Gen 
kosten, aanmelden is noodza-
kelijk: www.paswerk.nl/rond-
leiding.

Woensdag 27 november
Feest voor vrijwilligers in 
de burgerzaal van gemeen-
te Heemstede. 17.00-19.30 
uur. Uitreiking vrijwilligersprijs 
om 18.00 uur met livemuziek, 
hapje en drankje. Vrijwilligers 
zijn van harte uitgenodigd.

Zaterdag 30 november 

‘Sinterklaas en het Sleutel-
mysterie’ in Theater Nieuw 
Vredenhof, V. Oldenbarne-
veldtlaan 17, Haarlem.Toneel-
stuk met diverse acts en mee-
zingliedjes. Ook een voorstel-
ling op woensdag 4 december 
om 15.00 uur.
Info: www.theaternieuwvre-
denhof.nl en www.sintheem-
stede.com.
Kaarten a 9,50 zijn verkrijg-
baar bij Feestwinkel l’m in 
Heaven, Blekersvaart 72, 

Heemstede. Tel.: 06-19742953 
/ Kassa van Theater Nieuw 
Vredenhof. Na de voorstelling 
is er gelegenheid om met Sin-
terklaas op de foto te gaan. 
(Neem vooral uw came-
ra mee). Ieder kind krijgt een 
gratis consumptie.

Concert ‘Bach in de Bin-
nenstad’ door het Haar-
lems Bach Ensemble o.l.v. 
dirigent Mark Lippe. Op het 
programma van Johann Se-
bastian Bach (1685-1750) 
BWV 236, Mis in G-Dur “Lu-
therse mis”. Gevolgd door 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) KV 49, Mis-
sa Brevis in G. Doopsgezinde 
Kerk in Haarlem, ingang Fran-
kestraat 24, aanvang: 17 uur. 
Vrijwillige bijdrage (richtbe-
drag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl.

Jonge meesterpianist Pavel 
Kolesnikov in de Oude Kerk 
Heemstede vanaf 20.15 uur. 
Entree: 17,00 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 30 november
en zondag 1 december

De Haarlemsche Tooneel 
Club  speelt ‘Mijn slap-
pe komedie voor vier men-
sen een handjevol perso-
neel en een tafel die niet 
vrijkomt’.
Het ex-stel, Ben en Loui-
se, heeft, vergezeld door hun 
nieuwe partners Ellis en Don, 
afgesproken in een restau-
rant om het over de verdeling 
van de gezamenlijke spul-
len te hebben. Omdat de tafel 
niet vrijkomt, wachten ze in 
de bar bij het restaurant. Per-
soneel loopt af en aan, maar 
niemand lijkt hen aan hun ge-
reserveerde tafel te kunnen 
helpen.
Aanvang 20.15 uur en zon-
dag 14.30 uur. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kaar-
ten à 12,50 euro via de websi-
te www.haarlemschetooneel-
club.nl  of 023-5380076.

Zondag 1 december
Op de foto met Sinter-
klaas en eventueel een te-
kening aan hem geven, van 
13.00-15.30 uur. Locatie: voor 
de ING bank in het centrum, 
Binnenweg.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 november 2013

In deze uitgave:
- Vrijwilligersfeest Heemstede
- Vergadering commissie 
 bezwaarschriften
- Agendatips

Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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

Volg ons op 
Twitter of Facebook

Intocht Sinterklaas 
zaterdag 16 november
LET OP! Ontvangst niet bij raadhuis

Op zaterdag 16 november brengt Sinterklaas 
weer een bezoek aan Heemstede. Samen 
met de Pieten komt hij omstreeks 11.30 uur 
met de boot aan in de haven van Heemstede. 
De Sint komt dit jaar niet naar het raadhuis. 
Burgemeester Marianne Heeremans zal de Sint 
bij de haven welkom heten.

Na ontvangst aan de haven 
gaan Sinterklaas en de pieten 
direct naar het centrum van 
Heemstede en gaan niet net als voorgaande jaren 
eerst naar het raadhuis. De Sint zal vervolgens op 
vier plekken stoppen voor een ontmoeting met de 
kinderen.








































 















 

2 december 20.00 uur: 
Informatieavond Duurzaam bouwen
Op maandag 2 december houdt de 
gemeente Heemstede in samenwerking met 
het Duurzaam Bouwloket een informatieavond 
over alle mogelijkheden van duurzaam bouwen. 
Bent u van plan binnenkort te verbouwen? Of 
kunt u tips gebruiken over met welke ingrepen 
u energie bespaart of energie kunt opwekken? 
Wilt u meer weten over de nieuwe subsidie voor 
isolatiebesparende maatregelen? Kom dan zeker 
langs en zet de datum vast in uw agenda!

U kunt zich op deze avond inschrijven voor het 
laten maken van een thermografische foto (geeft 
de warmteverliezen van uw huis weer). Ook kunt u 
vragen stellen aan de aanwezige ondernemers die 
hun relevante producten presenteren. De toegang 
is gratis.

Heemstede is aangesloten bij het 
Duurzaam Bouwloket. Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaambouwloket.nl.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Binnenweg 73 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 8319, ontvangen 29 oktober 2013. 
- Meer en Boslaan 23 het kappen van 1 berk en 
 1 thuja wabonummer 8323, ontvangen 
 29 oktober 2013. 
- Wagnerkade 75 het kappen van 1 leylandcipres 

wabonummer 8109, ontvangen 20 oktober 2013. 
- Herenweg 126 het kappen van 1 kastanjeboom 

wabonummer 8342, ontvangen 1 november 
2013. 

- Havenstraat 43 het kappen van 1 larix 
wabonummer 8345, ontvangen 31 oktober 2013. 
Van Merlenlaan 1 het plaatsen van zonnepanelen 
wabonummer 8389, ontvangen 30 oktober 2013.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 

ontvangen 26 september 2013. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 
ontvangen 26 september 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Eerelmanstraat 12 het kappen van 1 taxus 

wabonummer 7730, verzonden 8 november 
2013. 

- Laan van Insulinde 34 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7547, verzonden 8 november 2013. 

- Binnenweg 162 het kappen van 1 es 

wabonummer 7861, verzonden 8 november 
2013.

- Landzichtlaan 11 het kappen van 1 spar 
wabonummer 7856, verzonden 8 november 
2013. 

- Havenstraat 43 het kappen van 1 larix 
wabonummer 8345, verzonden 8 november 
2013. 

- Meer en Boslaan 23 het kappen van 1 berk en 
 1 thuja wabonummer 8323, verzonden 
 8 november 2013. 
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, verzonden 
 8 november 2013. 
- Binnenweg 73 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 8319, verzonden 8 november 
2013. 

- Herenweg 126 het kappen van 1 kastanjeboom 
wabonummer 8342, verzonden 8 november 
2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Agendatips!
 Vergadering commissie Ruimte

 Donderdag 14 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Intocht Sinterklaas
 Zaterdag 16 november 11.30 uur 
 Haven van Heemstede

 Wethouders in de wijk
 Vrijdag 22 november 10.00-12.00 uur 
 Spaarne Ziekenhuis

 Heemstede herdenkt
 Vrijdag 22 november 19.00-21.00 uur 
 Begraafplaats Herfstlaan

 Vergadering gemeenteraad
 Donderdag 28 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis 

 Vrijwilligersfeest Heemstede
 Woensdag 27 november 17.00 uur

Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Bent u vrijwilliger in Heemstede? 
Kom 27 november naar het feest in het Raadhuis!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor vrijwilligers als blijk van waardering 
voor hun enthousiasme en inzet. Dit jaar is dat 
op woensdag 27 november 2013 van 17.00 uur 
tot 19.30 uur in de Burgerzaal van het 
Raadhuis van Heemstede. 

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van 
de gemeente Heemstede, nodigt vrijwilligers, 
verenigingen, clubs en organisaties die met 

vrijwilligers werken van harte uit om hierbij 
aanwezig te zijn en op feestelijke wijze stil te staan 
bij al het vrijwilligerswerk dat in en om Heemstede 
wordt verricht. Tijdens het feest zal om 18.00 uur 
de Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2013 worden 
uitgereikt. De jaarlijkse prijs wordt dit jaar uitgereikt 
voor de ‘Onmisbare Vrijwilliger’. U hoeft zich vooraf 
niet aan te melden voor het feest. 
Kijk voor meer informatie op 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Groenbeleidsplan 
Bij besluit van 22 oktober 2013 de raad het 
Groenbeleidsplan Heemstede 2014 vastgesteld. 
Het Groenbeleidsplan treedt met ingang van 21 
november 2013 in werking. 

Gladheidbestrijdingsplan
Bij besluit van 22 oktober 2013 heeft het college het 
Gladheidbestrijdingsplan 2013 - 2014 vastgesteld. 
Het Gladheidbestrijdingsplan treedt met ingang 
van 21 november 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is het Gladheidbestrijdingsplan 2012 - 2013 

ingetrokken. 
Het Gladheidbestrijdingsplan en het 
Groenbeleidsplan liggen tot en met 5 februari 2013 
ter inzage op het gemeentehuis. De regelingen zijn 
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Nieuwe plannen

Evenement: Kerstmarkt Wilhelminaplein
Op 4 november 2013 heeft de burgemeester 
besloten een vergunning te verlenen aan de 
Stichting Community Service Rotary Heemstede 
voor het houden van een kerstmarkt op het 
Wilhelminaplein op zondag 15 december 2013 
van 12.00 uur tot 18.00 uur. Ook is toestemming 
gegeven voor een wegafsluiting van het 

Wilhelminaplein op zondag 15 december 2013 van 
08.00 uur tot 20.00 uur. De route Nic. Beetslaan naar 
Voorweg en Achterweg en de route Camplaan naar 
Cloosterweg blijft vrij toegankelijk.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 
023-5485607.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de flat Provinciënlaan 172 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 5 november 2013).

 

Het besluit ligt vanaf 14 november 2013 zes weken 
ter inzage. U kunt hiertegen in bezwaar. 
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 te Haarlem. Bij het indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening moeten 
griffierechten worden betaald.



Bestemmingsplan Centrum en omgeving Heemstede 
Eerste gedeeltelijke herziening
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van 
artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 
31 oktober 2013 het bestemmingsplan ‘Centrum 
en omgeving, eerste gedeeltelijke herziening’, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPgh1centrumeo-0201, heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie voor de bouwvlakken van de 
percelen Kees van Lentsingel 1 en Van Wijkplein 10, 
11, 14 en 15. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 

van dit plan (NL.IMRO.0397.BPgh1centrumeo-0201).
Het besluit met bijbehorende stukken liggen voorts 
met ingang van 14 november 2013 voor zes weken 
voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op 
onze website. 

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 15 november 2013 gedurende 6 
weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit 
geldt ook voor belanghebbenden die kunnen 
aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. 

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vanaf 
dat moment is het bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening’ ook van 
kracht.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
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. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 21 november 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de herziening van een 
  besluit betreffende de indicatie voor hulp 
  bij het huishouden en PGB 
  - niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de afwijzing van een 
  aanvraag om een uitkering op grond van 
  de BBZ – niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van een dakkapel op het achtergevel-
  dakvlak van de Blekersvaartweg 26 
  - openbaar - 

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
secretaris van de commissie, tel. (023) 5485607.


	46_ED5_PAG03
	46_ED5_PAG05
	46_ED5_PAG07
	46_ED5_PAG09
	46_ED5_PAG11
	46_ED5_PAG13
	46_ED5_PAG15
	46_ED5_PAG17
	46_ED5_PAG19
	46_ED5_PAG21



