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‘SINT OP DAK’

Sint is lenig
Heemstede – Sinterklaas is 
leeftijdsloos, dat blijkt maar 
weer uit deze foto. Winny Sloot-
mans uit Heemstede kwam de 
Kindervriend met pieten tegen: 
“Toen wij afgelopen zaterdag het 
Spaarne op voeren richting ha-
ven, kwamen we de boot van 
Sinterklaas tegen, dat was even
schrikken! Maar wel leuk, het 
pietenorkest begon te spelen en 
de Sint begon warempel te dan-
sen en gooide zijn benen in de 
lucht!” 

GGD presenteert unieke 
Ambulance Nieuwe Stijl
Heemstede – GGD Kennemer-
land presenteert maandag 24 
november de ‘Ambulance Nieu-
we Stijl’, kortweg ANS. Dit bijzon-
dere voertuig is ontwikkeld door 
samenwerking tussen verschil-
lende ambulancediensten. Bij de 
ontwikkeling van deze nieuwe 
hoogwaardige ambulance voor 
Nederland is veel aandacht be-
steed aan comfort, veiligheid en 
ergonomie van de patiënt en de 
hulpverlener. Naast de aanschaf 
van de ANS, heeft GGD Kenne-
merland zeven ambulances in-
geruild voor nieuwe. Het wagen-
park bestaat nu uit negen ambu-
lances, twee ambulancemotoren 
en twee ambulancefietsen. 

Ambulance Nieuwe Stijl
Wat de ANS uniek maakt, is dat 
deze volledig is ontworpen als 
ambulance. De meeste ambu-
lances die in Nederland rond-
rijden, zijn gebaseerd op trans-
portwagens. Deze ambulances 
zijn ingericht op alles wat de 
ambulancemedewerker nodig 
kan hebben, maar wel binnen 
de grenzen van een al bestaand 
voertuig. Bij de ANS staan pa-
tiënt en hulpverlener centraal. 
Zo zijn allerlei medische hulp-
middelen uit het zicht van de 
patiënt verwerkt, maar wel goed 

bereikbaar voor de verpleeg-
kundige. Andere verbeterin-
gen zijn: een lage en ruime in-
stap, de stahoogte in de patiën-
truimte en goede mogelijkheid 
om zittend te werken. Er is opti-
male opbergruimte voor alle be-
nodigde hulpmiddelen en medi-
catie. Hierdoor kunnen bijvoor-
beeld de hulpmiddelen voor on-
gevallen, zoals verkeersonge-
lukken of vallen van grote hoog-
te, in één ruimte bij elkaar wor-
den opgeborgen, in plaats van 
verspreid door de ambulance. 
Ook is het weggedrag van de 
ANS beter dan van de reguliere 
ambulances. Dit zorgt voor een 
beter comfort voor de patiënt.
 
Pilot
De Ambulance Nieuwe Stijl is 
een landelijk project. De ANS 
van GGD Kennemerland is de 
eerste in Noord-Holland. Op dit 
moment rijden er twaalf van de-
ze ambulances rond in Neder-
land. In totaal worden twintig 
van deze voertuigen opgeleverd. 
Ze worden als pilot een jaar lang 

gevolgd en aangepast. Zo wijst 
de praktijk uit of de ANS inder-
daad zoveel voordelen biedt ten 
opzichte van de reguliere am-
bulances. Het streven is van de 
ANS de standaard ambulance in 
Nederland te maken. 

Vervanging wagenpark 
Niet alleen de ANS is splinter-
nieuw in het wagenpark van 
GGD Kennemerland. Dit jaar 
zijn ook nieuwe ‘gewone’ am-
bulances, piketvoertuigen, am-
bulancefietsen en een ambulan-
cemotor geleverd. Zo kan GGD 
Kennemerland onder allerlei ver-
schillende omstandigheden snel 
ter plekke hulp bieden. Met de 
fietsen kunnen de medewer-
kers bijvoorbeeld snel op moei-
lijk bereikbare plekken komen, 
zoals op evenemententerreinen 
of tijdens een sportevenement. 
De fietsen zijn uitgerust met al-
le noodzakelijke middelen om 
ter plekke eerste hulp te kun-
nen verlenen, zoals verbandma-
teriaal, medicatie en defibrillator. 
De ambulancemedewerkers op 
de fietsen zijn getraind om snel 
te fietsen en daarbij obstakels te 
vermijden of te overwinnen. Ze 
kunnen bijvoorbeeld goed door 
menigten manoeuvreren en fiet-
send trappen afdalen.
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Hij komt,
Hij komt...

Heemstede – Vol verwach-
ting stonden zaterdag heel 
veel Heemsteedse kinde-
ren op Sinterklaas te wach-
ten. Met pappa, mam-
ma, zusjes, broertjes en 
opa en oma. Een belang-
rijk man, Sinterklaas, an-
ders word je niet zomaar 
door de burgemeester ont-
vangen! In deze krant uiter-
aard nog veel meer Sint- 
en Pietnieuws. De populai-
re Goedheiligman blijft ge-
lukkig nog een tijdje want 
het afsprakenboek (netjes 
bijgehouden door Agenda-
Piet) geeft aan dat er nog 
een groot aantal schoenen 
gevuld moeten worden met 
leuke presentjes, dan nog 
een aantal goede bakkerij-
en bezoeken en aanstaan-
de zaterdag het dak nog op 
in de Jan van Goyenstraat 
en dan pakjesavond niet te 
vergeten...

Populaire man, Sinterklaas!
Bel nu voor
een gratis

waardebepaling 
van uw woning

023-5292929
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Motor met flink lawaai
Regio - De politie heeft maan-
dagavond in Zandvoort een mo-
torrijder aan de kant gezet op de 
Hogeweg, omdat zij het aantal 
decibel dat het voertuig produ-
ceerde wel heel hoog vond. Bij 
controle bleek dat de motor niet 
verzekerd was en de bestuurder 
niet in bezit was van een geldig 
motorrijbewijs. Hiervoor heeft de 
28-jarige Haarlemmer een be-
keuring gekregen. De motor is 
tijdelijk in beslag genomen.



bijzondere vei-
ling soms het 
t i e n v o u d i g e 
van Aalsmeer. 

En zo hoort het ook op een ech-
te kerkbollenveiling, die dit jaar 
gehouden werd om de bliksem-
afleiding van de kerk helemaal 
te kunnen betalen. Toch een ge-
rust gevoel dat dit prachtige mo-

132ste Kerkbollenveiling 
gezellig als vanouds
Heemstede - De kapstok van 
K3 is helemaal uit. Geen bod op 
K3, maar de kinderen die meede-
den aan de kinderkerkbollenvei-
ling hielden hun kaartnummers 
nog even laag om te wachten op 
de rood-zilveren Ajax- voetbal. 
Vrijdagavond vond, voorafgaand 
aan de 132e kerkbollenveiling 
van de St, Bavokerk, een kin-
derveiling plaats. Veilingmeester 
Marcel Beelen legt  de kinderen 
eerst precies uit  hoe de veiling 
in zijn werk gaat en hoe je met je 
kaart waar je nummer op staat, 
kan bieden door die omhoog te 
houden als je wilt toehappen. 
Om je geld op zak te houden 
moet je dus opletten dat je die 
niet even met die kaart naar een 
ver vriendje zwaait, want dan 
kan je zomaar blijven hangen 
aan een spaarpotvarken met 
knuffelolifant. Haarverzorging 
spullen waren niet gewild en 
een kleurrijke brillenkoker werd 

heel handig direct doorverkocht 
aan moeder. Tegen half negen 
liep de theaterzaal de Luifel vol 
met de grote bieders en konden 
de jonge veilingmeesters Timo 

van Amerongen en Marcel Bee-
len hun handel vanaf het podi-
um aanbieden, ophemelen en 
soms tot hoge biedingen opja-
gen. De hyacinten, tulpen en 
blauwe druifjes deden op deze 
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Regio - Kip, Tja het is een wat 
vreemde naam voor een kat 
maar toen ze bij ons binnen-
kwam was ze echt zo kaal als 
een kip, vandaar!
Kipje is een elegant poeze-
beest van zo’n 8 jaar oud. Haar 
kale kippedijtjes zijn inmiddels 
weer wat begroeid maar waar-
schijnlijk wordt het nooit meer 
een weelderige haardos. Zo-
lang kip in ons dierentehuis ver-
blijft zal het zeker niet verbete-
ren. Ze raakt namelijk erg ge-
stresst van alle katten op de af-
deling. Door de stress plukt ze 
vervolgens haar pootjes kaal. 
Kip krijgt nu een speciaal voer 
om haar vachtje zo mooi moge-
lijk te krijgen maar ja aan al die 
katten op de afdeling kunnen 

we niet zoveel doen. Daarom 
zijn we met spoed op zoek naar 
een fijn thuis voor Kip. Kip heeft 
een hoog aaibaarheidsgehalte 
maar laat ook duidelijk merken 
wanneer ze uitgeknuffeld is. Ze 
is wat jaloers van aard dus ze 
is graag het enige dier in huis. 
Vanwege haar stressige karak-
tertje zoeken we voor haar dan 
ook een rustig huishouden zon-
der kinderen en/of andere die-
ren. Kip pikt graag een zonnetje 
mee dus een tuintje is een pré. 
Open van maandag tot en met 
zaterdag tussen 11.00 en 16.00 
tel 023-5713888 of kijk even op 
www.dierentehuiskennemer-
land.nl
(Tekst aangeleverd door Dierente-
huis Kennemerland).

Dier van de week

Kip

nument weer jaren beschermd is 
tegen onweer. De kinderveiling 
bracht 156  euro op en de grote 
mensen kochten voor 15400 eu-
ro aan spullen die geschonken 
waren door de plaatselijke win-
keliers en particulieren die zich 
betrokken voelen bij de St, Bavo 
parochie. 
Ton van den Brink

Arno Koek Beste Boekverkoper
Heemstede - Tijdens de Elspeet Conferentie voor het boekenvak 
op 16 november is Arno Koek van boekhandel Blokker in Heemste-
de uitgeroepen tot Beste Boekverkoper van 2008. Hij ontving hier-
voor de Albert Hogeveen bokaal voor Beste Boekverkoper uit han-
den van auteur en juryvoorzitter Frank Westerman. De jury roemde 
onder andere zijn grote liefde voor het vak en zijn vakkennis.

Drs Greven over de bijbel
Bennebroek – In de bijeenkomst van ’t Trefpunt dat dinsdag 25 no-
vember wordt gehouden aan het Akonietenplein 1 te Bennnebroek, 
is drs. J. Greven te gast. De oud-hoofdredacteur en nu columnist 
van ‘Trouw’ spreekt over het gebruik van de bijbel. De bijeenkomst 
start om 20.00 uur.

Vrijwilligers gezocht ‘Mix-It Disco’
Heemstede - Mix-It is dé 
maandelijkse dance-avond van 
Casca in de Princehof, Glip-
perweg 53a, Heemstede. Niet 
alleen de muziek is goed ge-
mixed, ook het publiek van deze 
avonden is een mix tussen men-
sen mét en zonder verstandelij-
ke beperking. 
Het is alweer het vijfde seizoen 
voor deze dansavond.
Voor hulp bij het versieren van 
de zaal, opbouwen en afbou-
wen van de avond, bardiensten 
of helpen bij de entree en na-
tuurlijk gezellig met de bezoe-
kers een feestje bouwen is Cas-

ca op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers. We vragen wel van je om 
in principe iedere Mix-It avond 
aanwezig te zijn en liefst heb je 
affiniteit met de doelgroep. 

De dansavonden zijn op de der-
de zaterdag van de maand. In 
december en in de zomervakan-
tie is er geen Mix-It. Om 17.00 
uur starten we met opbouwen. 
De disco start om 19.30 en om 
22.00 uur is het feest weer af-
gelopen. Lijkt dit je wat? Neem 
dan contact op met Mike Dood-
eman: mdoodeman@casca.nl 
of telefonisch: 023-548 38 28.



pagina 4 de Heemsteder - 19 november 2008

Cultuurgehalte Bennebroek 
bijzonder goed
Bennebroek - Een bijzonder 
concert van het Oratoriumkoor 
vond woensdag 12 november 
plaats in de Jozefkerk te Benne-
broek.  In het kader van de fu-
sie tussen de gemeenten Ben-
nebroek en Bloemendaal wor-
den rond het thema: “Ophef in 
Bennebroek” diverse activiteiten 
ontplooid. De raad had hier een 
flink bedrag voor beschikbaar 
gesteld zo bleek uit het ope-
ningswoord van Bennebroeks 
eerste burger. 
Woensdagavond, een week 
voor de fusieraadsverkiezin-
gen, opende Ria Beens, de bin-
nenkort werkeloze waarnemend 
burgemeester van het dorp een 
avond die bleef verrassen. De 
(scheidend) burgemeester van 
Bloemendaal Wim de Gelder 
sloot het ‘muziektheater’ rond 
22.00 uur af. Geen van beiden 
komen terug aan het hoofd van 
het gemeentebestuur van de 
nieuwe gemeente Bloemendaal, 
maar hun goede gevoel over het 
gehalte cultuur in Bennebroek 
nemen ze in elk geval mee. 

De culturele kring beet op 7 ok-
tober het spits af met  de suc-
cesvolle opvoering van twee acts 
door “Living History” genaamd 
“De zonen van Adriaan Pauw en 
de Heerlijkheden Heemstede en 
Bennebroek”.
Muziekvereniging Kunst na Ar-
beid was op 1 november jl. 
aan de beurt met een muzika-
le groet in diverse muziekstij-
len aan Bloemendaal in een ver-
rassend concert in De Harte-
kamp. Daar sprak Wim de Gel-

der al zijn vreugde uit omdat 
Bloemendaal met KNA uit Vo-
gelenzang en Bennebroek weer 
een echte muziekvereniging in 
de gemeente kreeg. De – vol-
gens hem – droomfusie was nu 
helemaal compleet met het ho-
ge niveau waarop het oratori-
umkoor o.l.v. Richard Heidema 
een programma bracht waar de 
historie van Bennebroek de lei-
draad vormde. Een zingende 
Adriaan Pauw en Arnoldine Wil-
link haalden twee uur lang her-
inneringen op die muzikaal pas-
send omlijst werden door zowel 
vocaal als instrumentaal genot 
voor het in grote getale aanwe-
zige publiek. 

Men kreeg een bijzonder ge-
varieerde avond voorgescho-
teld. Het oratoriumkoor bedien-
de zich voornamelijk van bege-
leiding op de vleugel, maar voor 
orgelmuziek was er ook plaats 
ingeruimd. Naast het koor en 
de solisten, was er verder Ben-
nebroeks talent te horen. Mo-
zart kwam als 10 jarige door 
het dorp, deze avond uitgebeeld 
door een 17 jarige en zelfs in 
jeans, maar wel heel prettig om 
naar te luisteren.
De vereniging van de klassie-
ke zangers en de fanfareblazers 
was ronduit verrassend, want 
toen de Freule over 1937 vertel-
de kwam een saxofoonquintet 
in een padvinders-look het oor-
spronkelijke Jamboreelied bla-
zen.
De historie van muziekvereni-
ging KNA kwam ook aan bod – 
De Willinks sponsorden de club 

in de beginjaren immers be-
hoorlijk – Het werd onderstreept 
met een klassiek-koperkwartet 
ook weer van hoge kwaliteit.
Eigenlijk miste de fanatieke Ben-
nebroekse muziekliefhebber al-
leen nog KNA’s slagwerkgroep 
die twee weken eerder nog op 
verrassend niveau van zich had 
doen spreken.

Je zou haast vergeten dat hier 
een avond gepresenteerd werd 
door amateurmusici. Een mooie 
balans tussen tekst en muziek 
bij tijd en wijle indrukwekkend 
gezongen. Een door het koor 
loepzuiver gezongen “Te deum 
laudamus” en het “locus iste” a 
capella dwong ontzag af. 
Het is zijn maar voorbeelden. 
De dialogen van de hoofdper-
sonen hadden volgens sommi-
gen misschien iets ‘losser’ ge-
mogen, in muziektermen: De 
vrolijke noot mag een volgen-
de keer een accentje krijgen. Er 
staat wel tegenover dat de on-
dertoon van het vroegere pro-
testantse en katholieke Benne-
broek bijna onopvallend en na-
drukkelijk tegelijk onder de con-
versatie lag. Een knappe presta-
tie van Heidema die persoonlijk 
naast de directie het hele script 
èn het draaiboek van de uitvoe-
ring voor zijn rekening had “ge-
nomen. 
Een avond die liep als een trein, 
waar geen hiaten of storen-
de pauzes in voorkwamen. Al-
le vocalisten en instrumentalis-
ten sloten gezamenlijk met een 
zingend publiek af met het Ben-
nebroeklied. 

Shoeby Fashion / Jilly & Mitch in 
Heemstede viert 1-jarig jubileum

Shoeby Fashion biedt tren-
dy dames- en herenmode. Jil-
ly & Mitch is het stoere en hip-
pe kinderkledingconcept dat 
een eigen plaats heeft in de 
Shoeby Fashion store. De win-
kel in Heemstede is één van de 
ruim 180 Shoeby Fashion/Jil-
ly & Mitch-vestigingen in Ne-
derland. Shoeby Fashion/Jilly & 
Mitch onderscheidt zich door de 
uitstekende service, de gastvrij-
heid, de goede prijs/kwaliteit-
verhouding en de snel wisselen-
de collecties. 

Trendy labels
Trendy of gekleed? Voor een da-
gelijkse of bijzondere gelegen-
heid? Shoeby Fashion heeft voor 

elk wat wils. Naast sterke eigen 
labels zoals Zoï en Eksept voor 
dames en Third Republic en Cult 
Edition voor heren vindt men bij 
Shoeby Fashion ook een ster-
ke collectie basics, jeans en ac-
cessoires. Shoeby Fashion biedt 
vooral variatie, twee keer per 
week worden er nieuwe items 
aan de collectie toegevoegd. 

Fashion & Fun met
Jilly & Mitch: 
Jilly & Mitch combineert Fashion 
& Fun. Hippe boys en girls vin-
den er naast de stoerste kleding 
(in de maten 92 t/m 176) ook 
een funcorner waar zij zich kun-
nen vermaken met spelcompu-
ters, tv’s en luisterzuilen met po-

Heemstede - Op woensdag 19 november is het ongeveer 1 
jaar geleden dat Shoeby Fashion/Jilly & Mitch haar deuren 
opende aan de Binnenweg 5 in Heemstede. De medewerkers 
grijpen deze gelegenheid aan om hun klanten eens extra in 
het zonnetje te zetten. En daarom laten zij hen van woensdag 
19 t/m zaterdag 22 november profiteren van een spetterende 
voordeelactie.

pulaire muziek. Daarnaast zijn er 
regelmatig leuke (instore) acties 
en prijsvragen waarbij ze kans 
maken op mooie prijzen. 

Shoeby Savers Card
Vaste klanten hebben een streep-
je voor bij Shoeby Fashion/Jilly & 
Mitch. Houders van een Shoeby 
Savers Card worden regelmatig 
geïnformeerd over interessante 
aanbiedingen, exclusieve koop-
avonden en uiteraard de laat-
ste modetrends. Daarnaast kun-
nen zij met de klantenkaart spa-
ren voor “fashion cheques” die 
twee keer per jaar worden uit-
gekeerd. Men kan zich ook aan-
melden voor de Shoeby Fashion 
Flash, onze digitale nieuwsbrief, 
op www.shoebyfashion.nl.

Het 1-jarig jubileum wordt ge-
vierd van woensdag 19 t/m za-
terdag 22 november.
Shoeby Fashion/Jilly & Mitch 
bevindt zich aan de Binnenweg 
5 in Heemstede.

Walking Christmas dinner 
bij de 1ste Aanleg
Heemstede - De kerst valt 
vroeg dit jaar. Sinterklaas heeft 
straks nog nauwelijks zijn hie-
len gelicht of de kerstman doet 
alweer zijn intrede bij de 1ste 
Aanleg. Geheel in eigen stijl met 
een walking christmas dinner. 
Omdat de 1ste Aanleg een ca-
fé is wat doorgaans geen maal-
tijden serveert heeft eigenaar 
Kees Heger gekozen voor een 
bijzonder menu wat gemakkelijk 
eventueel staand gegeten kan 
worden. Geen vaste rijtjes gas-
ten aan tafels maar lekker bor-
relen en een beetje rondlopen 
want de gerechten komen van-
zelf naar u toe. Na Sinterklaas 
geeft de eerste aanblik van de 
juist opgehangen kerstversiering 
in combinatie met de kerstmu-

ziek het warme behaaglijke ge-
voel van donker koud weer bui-
ten en veel gezelligheid binnen. 
Dat moment krijgt op zondag 7 
december extra aandacht met 
een fantastisch 5 gangen me-
nu verzorgd door chefkok Walter 
Burger die deze avond als gast-
kok optreed. Pompoensoep, een 
lasagne met runderlende, zalm 
op een stokje, lamskoteletje met 
dragonjus en een dessert van 
brownietaart met sinaasappel-
bavarois. Een heel toegankelijk 
menu voor maximaal 50 gasten.
Deelnemen aan deze avond kan 
uitsluitend op voorinschrijving 
aan de bar. (uiterlijk 3 decem-
ber), de kosten zijn 27,50 euro.
Meer informatie, café de 1ste 
Aanleg telefoon 5286035.

Aanmelden voor
Christmas carols

Heemstede - Op zaterdag 13 december kunt u een dag heer-
lijk Christmas carols zingen in de verwarmde Oude Kerk in 
Heemstede. Het geheel staat onder leiding van Piet Hulsbos, 
dirigent van meerdere koren en tevens vaste organist van de-
ze kerk. U studeert een aantal mooie/ ontroerende/ vrolijke 
Christmas carols in, waarna u om 16.00 uur een sfeervol con-
certje geeft waar iedereen welkom is.

Wil u die dag meezingen? Opgeven kan nog, via 023-5288742. 
Vooral mannen en alten zijn van harte welkom! Deelnemers-
kosten: 15, - euro inclusief koffie/thee in de Pauwehof, lunch 
zelf verzorgen. U bent definitief ingeschreven wanneer u de 
muziek afgehaald en betaald hebt. Dit vindt plaats op zater-
dag 22 november tussen 11.00 en 14.00 uur op Nobellaan 7 te 
Heemstede. Opgave en verdere informatie: 023-52 88 742.

Boekenmarkt voor projecten Georgië
Heemstede – In het Kunstbe-
drijf wordt zondag 30 november 
tussen 11.00 en 16.00 uur een 
boekenmarkt gehouden. De op-
brengst komt geheel ten goede 
aan projecten voor vluchtelin-
gen in Georgië. 
De Georgische Textielgroep is 
met twee projecten voor vrou-
wen en kinderen gestart, één in 
Tbilisi en één in Gori. Het laatste 
project is begin oktober gestart 
en wordt 3 maanden gespon-
sord door de Amerikaanse Am-

bassade in Tbilisi. Het is bedoeld 
voor de meest kwetsbare slacht-
offers, die nergens heen kunnen 
en tot voor kort in een tenten-
kamp zaten. Nu het te koud is 
zijn ze overgeplaatst naar scho-
len en kinderdagverblijven. 

Het Kunstbedrijf stelt haar ruim-
te gratis beschikbaar en al het 
andere werk gebeurt op vrijwil-
lige basis. Het is voor de der-
de maal dat deze markt plaats-
heeft. 
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Sinterklaasdobbelspel
Heemstede -  ‘t Is weer Vrijdag: 
dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca! Sinterklaas is één van de 
oudste tradities in Nederland. 
Misschien vieren jullie het thuis 
wel met cadeaus of surprises, 
maar ken je ook het Sinterklaas-
dobbelspel? Wil je een avond la-
chen, lachen en nog eens la-
chen, kom dan op 28 novem-
ber naar Plexat. Cadeautjes op 
een stapel, rollen met de dob-
belsteen en je mag een cadeau 
pakken, weggeven of misschien 

wel bij iemand anders wegka-
pen! Neem al je vrienden mee 
naar deze avond vol Sinterklaas-
fun.

‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de, van 20.00 tot 22.00 uur. Kos-
ten: 2,- euro. Je hoeft je niet 
op te geven, gewoon langsko-
men voor een avond dikke pret 
met leeftijdgenoten, vrienden en 
vriendinnen.

Taaipop 
versieren

Heemstede - Sinterklaas is 
weer in het land en zijn Mu-
ziekPieten hebben jullie mis-
schien wel gezien op de boot. 
Zoals ieder jaar gaan de kin-
deren weer een middag een 
taaipop versieren. Lekker met 
glazuur stukjes dropveter en 
snoepjes een mooie taaipop 
maken. Dit is elk jaar weer een 
succes, dus meld uw kind snel 
aan via 023 – 548 38 28 kies 1. 
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen mee-
doen met een bord- of krings-
pel of lekker buiten spelen. De-
ze woensdagmiddagclub is op 
26 november van 13.30-15.15 
uur bij Casca in het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer: 3,50 euro, een 
kaart voor 10x kost 30,00 euro.

Lilaluna in teken 
van Sinterklaas
Heemstede - Op zaterdag 22 
november en op zondag 30 no-
vember zijn er speciale Sinter-
klaasvoorstellingen in Lilaluna 
Verteltheater.
De voorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 3 jaar, maar 
natuurlijk ook voor hun ouders 
en grootouders. Beide voorstel-
lingen beginnen om 14.30 uur. 
De kosten zijn 6,50 euro per kind 
en 7,50 per volwassene; dit is in-
clusief drinken en iets lekkers.
Lilaluna, Ir. Lelylaan 10 (oude 
NOVA-college).
Kaarten reserveren op 023-
5475892 of via info@lilaluna.nl.

Sinterklaas werd weer goed in Heemstede ontvangen,
een mooier weerzien kon hij niet verlangen.

Jullie blije gezichten kon hij vanaf de stoomboot zien,
het waren er wel meer dan vijfhonderd misschien.

Sint hoopt jullie, zoals elk jaar, weer aangenaam te
verrassen,

met leuke, grappige en handige cadeaus die bij jullie
passen.

Ook zijn Pieten zullen weer van alles door de schoorsteen 
gooien,

en heel veel lekkers en pepernoten strooien.

Sinterklaas vraagt van jullie niet veel dingen,
maar hoort graag dat jullie een liedje voor hem zingen.

En vergeet vooral niet in de schoen,
iets lekkers voor zijn paard te doen.

Sint is nog lang niet zijn cadeaus en strooigoed kwijt,
Blijf echter goed en liefdevol voor elkander, te allen tijd.

Groetjes,
Sint-Nicolaas

Sinterklaas is weer in het land en had even tijd om op 
de redactie van de Heemsteder langs te komen. Hij wil-
de wel een gedichtje inzenden, maar heeft het zo druk 
dat hij best wat hulp kan gebruiken voor 5 december: hij 
roept daarom iedereen op een Sinterklaasgedicht in te 
zenden en te e-mailen naar: dichtstorten@yahoo.com of 
per post in te zenden naar: de Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ in Aalsmeer. Sinterklaas zal zelf de leukste 
gedichten selecteren en deze zullen gepubliceerd wor-
den in de Heemsteder van woensdag 3 december aan-
staande. Succes allemaal! Hieronder een speciale in-
zending van Sint-Nicolaas zelf.

Dichtstorten Sinterklaasspecial

Kaart sturen 
naar Sinterklaas!
Regio - Sinterklaas krijgt het 
dit jaar extra druk met het be-
antwoorden van zijn post. Al-
le kinderen van Nederland kun-
nen gratis een echte kaart naar 
Sinterklaas sturen. De gratis ac-
tie is een initiatief van de online 
wenskaartenservice www.kaartj-
e2go.nl
Op www.kaartje2go.nl kunnen 
alle kinderen tot en met 31 no-
vember 2008 een echte wens-
kaart voor Sinterklaas maken. 
Daarbij kunnen ze hun eigen fo-
to gebruiken en zelf een tekst 
op de kaart schrijven. Ook is het 
mogelijk om de kaart te versie-
ren met sinterklaasfiguren. De 
kaarten worden door Kaartje2go 
gratis gedrukt en bezorgd op het 
adres van Sinterklaas in Neder-
land. Kaartje2go zorgt ervoor dat 
Sinterklaas een leuk kaartje te-
rugstuurt naar alle kinderen die 
dat graag willen.
In 2006 vergaarde Kaartje2go 
snel landelijke bekendheid met 
echte kerstkaarten en geboor-
tekaartjes die online gemaakt 
kunnen worden met eigen foto 
en tekst. 

Pieten en Sinten aan het bier?
Heemstede - Met de slo-
gan ‘gratis pinten voor Pieten 
en Sinten’ poogt café de 1ste 
Aanleg  ook dit jaar weer de 
zaak vol met Sinten te krijgen 
op 5 december. Dit spektakel 
voor dorstige Sinten en Pieten 
die op 5 december na de noes-
te arbeid wel aan een glaasje 
toe zijn belooft weer een mooi 
feest te worden. Speciaal voor 
deze gelegenheid heeft Kees 
Heger van de 1ste Aanleg weer 
een vat speculaasbier aange-
slagen.

Als de kindertjes straks tevre-
den naar hun bedje gaan en de 

pappa’s en mamma’s laten de 
Sint uit, vergeet dan niet de Sint 
en Piet de juiste weg te wijzen 
naar de 1ste Aanleg. Na al die 
cadeautjes en snoepgoed is de 
Sint wel aan een pintje toe. De 
combinatie van Sinterklaas-
liedjes met een goede beat, het 
speculaasbier en een mooie 
verscheidenheid aan Sinten en 
Pieten beloven een avond om 
niet snel te vergeten, althans 
in ieder geval voor een jaartje. 
De Sint en zijn hulpjes zijn wel-
kom voor een gratis pilsje van 
21 tot 23 uur. Café de 1ste Aan-
leg, Raadhuisstraat 103 Heem-
stede.

Sint hartelijk ontvangen 
aan Ringvaartdijk

Bennebroek – Sinterklaas en zijn Pietermannen deden 
uiteraard ook Bennebroek aan, vorige week zaterdag. 
Hedy Bats maakte mooie foto’s van het bezoek.
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Sinterklaas met
hartelijke kus ontvangen

Heemstede - Rechtstreeks van de Noordzee kwam Sin-
terklaas in zijn stoomboot langs de Apenrots, waar tiental-
len bootjes en Simon Paagman de Sint verwelkomden en 
hem begeleidde naar de haven van Heemstede, waar hij 
kon overstappen in een open calèche. Hij noemde het een 
heuse Sinterklaas Sail. Bij het Raadhuis werd hij ontvan-
gen door honderden wachtende kinderen, ouders en bur-
gemeester Marianne Heeremans die hem meetroonde naar 
het balkon. Op de trap zei Sinterklaas dat hij toch weer blij 
was op het vertrouwde balkon de kinderen toe te kunnen 
spreken. Fijn dat die verbouwing achter de rug is.  Een-
maal op het balkon legde de burgemeester uit dat de func-
tie van het balkon heel bijzonder was, omdat daar de eer-
ste kus gegeven wordt als een huwelijk voltrokken is in de 
trouwzaal en iedereen dit mag weten. Vandaar dat zij de 
Sint een spontane kus gaf. Wat later verklaarde Sinterklaas 
zo niet getrouwd te zijn, maar dat sloeg weer op heel iets 
anders. Kredietcrisis en verdrietcrisis, Sint en burgemees-
ter stoeiden met deze begrippen waar Sinterklaas verklaar-
de geen boodschap aan te hebben, maar dat kinderen vanaf 
nu hun schoen mogen zetten, dan komt hij er met zijn Pie-
ten wel wat instoppen op zijn nachtelijke ritten over de da-
ken. De goochelpiet toverde een zakdoek tevoorschijn waar 
een droeve Piet op stond afgebeeld. Die moest wat opge-
vrolijkt worden en daar moesten de kinderen bij helpen. Een 
liedje en wat kreten eroverheen hielpen niet, wat kleur op 
het gezicht en nog harder zingen leverde een vrolijk plaat-
je op waar de goochelpiet weer blij mee was. Na het tradi-
tionele stukje Heemsteedse volkszang Hompie Dompie ver-
trok Sinterklaas tussen de kinderen en gaf al handjes en 
high fives gevend richting Raadhuisstraat-Binnenweg, waar 
hij altijd zijn inkopen doet voor de kinderen. De winkeliers-
vereniging van de Binnenweg-Raadhuisstraat, WinkelCen-
trum Heemstede, zorgde vast voor zijn feestelijke onthaal.  
Voor het eerst kregen de kinderen op het raadhuisplein 
pakjes chocolamelk en fris aangeboden van de gemeente.  
Ton van den Brink



Huub Oosterhuis in Heemstede
Heemstede - Theoloog en voor-
ganger Huub Oosterhuis schept 
in zijn nieuwe bundels met ge-
dichten en liedteksten een ei-
gentijdse gelovige visie op dood 
en opstanding. 
De kracht en poëzie van zijn 
teksten spreekt mensen aan 
die zich binnen de muren van 
de kerk niet meer thuis voelen, 
maar nog wel verbonden met 
de Joods Christelijke traditie als 
één van de belangrijkste grond-
slagen van onze cultuur, kunst 
en ethiek. 
In het begin van zijn pries-
terschap zag Huub Ooster-
huis, toen werkzaam in de Am-
stelkerk in Amsterdam al dat 
de kerk meer maatschappe-
lijk betrokken moest zijn, voor-
bij dwang en moeten. Ruim 50 
jaar geleden schreef hij zijn eer-
ste kerklied Zolang er mensen 
zijn op aarde.
In deze lezing vertelt hij over 
zijn bundels Wie bestaat en Re-
quiem: een lied op dood en le-
ven. Maar ook over zijn kinderen 
en kleinkinderen, over de dood 
van zijn vader en broer, over al-
ledaagse thema’s, over dood en 
opstanding. Zijn gedichten ver-
velen nooit, maar maken het 

duister licht en geven dit licht 
intensiteit en diepgang. Getroost 
worden we en uitgedaagd, zoals 
in zijn gedicht:

Aan de mens:
‘Boom je stam was koud
en bloot
in de winter leek je dood. 
Komt de zomer vuur en vlam 
bloeien rozen aan je stam.

Mens wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt.
Zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur.

Zonder lachen licht en lied
 zonder liefde gaat het niet. 
Mensen leef toch en godweet
vind je liefde bij de vleet.’

Deze lezing kwam tot stand in 
samenwerking met de Bezin-
ningscommissie van de protes-
tantse gemeente Heemstede, 
Boekhandel Blokker en Casca. 
Kaartverkoop bij de Luifel en bij 
boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. 
De lezing is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op woensdag 26 november om 
20.00 uur. Kosten: 10,00 euro.

trekt de kunstbus om 10.15 uur 
vanaf het parkeerterrein van Het 
Oude Slot, Ringvaartlaan, Heem-
stede. Prijs: 40,00 euro/ 37,50 eu-
ro, inclusief lunch, toegang en 
rondleiding museum en vervoer. 
Reserveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. 
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Rosa Rosa bloemisten één 
jaar op Zandvoortselaan
Heemstede – In de moeilijk-
ste tijd van de Zandvoortselaan, 
tijdens een zeer grote renovatie 
van deze belangrijke verkeers-
ader, toch een nieuwe zaak be-
ginnen en er een succes van ma-
ken, dat is een hele kunst. Ro-
sa Rosa bloemisten kregen het 
voor elkaar. In één jaar tijd een 
leuke klantenkring opbouwen in 
Heemstede, Aerdenhout, ja ei-
genlijk al in heel Kennemerland 
Zuid! Maar de eigenaresse weet 
van wanten. Haar ouders had-
den 30 jaar een bloeiende bloe-
menzaak in hartje Amsterdam in 
een van de negen straatjes als 
de Reestraat, Runstraat, Wolven-
straat, Berenstraaat, net om de 
hoek van het Anne Frankhuis. 
Bij haar ouders heeft zij 15 jaar 
gewerkt en eigenlijk het vak ge-
leerd. De hele grachtengordel en 

de Jordaan was er klant en het 
grappige is dat er nu veel van 
die vroegere bewoners van de 
grachtengordel nu weer als klant 
bij haar komen. Ze wonen nu in 
Overveen, Aerdenhout of Heem-
stede. Klanten die binnenkomen 
en zeggen: “ik ken u ergens van, 
heette uw moeder niet Bep van 
de bloemenzaak “? Hartje Am-
sterdam was leuk, maar parke-
ren, laden en lossen? Ze wilde 
eigenlijk van die problemen af. 
Geef mij maar Heemstede! Leuke 
klanten, ruimte om te parkeren 
en te laden en lossen. Ze heeft 
het getroffen met haar mede-
werkster Els die bekend is van de 
vroegere groentezaak Teeuwen 
van de Raadhuisstraat. Ook hier 
is de herkenning duidelijk en  ze 
passen bij elkaar. Dezelfde aan-
pak en klantvriendelijkheid die 

ergens in hun genen zit. Met Els 
in de zaak kan zij straks weer be-
ginnen met het geven van work-
shops die zij overigens al zes jaar 
in Vijfhuizen gaf. Ze is dus al be-
kend met de omgeving. Als ze 
weer begint met die workshops, 
laat ze dat weten in de Heemste-
der, maar het kan wel voorjaar 
worden. Boeketten maken is hun 
kracht en hun leven. Ook trouw-
en rouwarrangementen maken 
ze naar uw wensen. Daarnaast 
glaswerk, kaarsen en leuke ka-
do-ideeën voor december. Waar 
vroeger Tromp kaas verkocht, 
vindt u nu de mooiste bloemen 
van Rosa-Rosa, om precies te 
zijn op de Zandvoortselaan 155. 
Een leuke aanwinst voor ieder-
een die wel van een bloemetje 
houdt. 
Ton van den Brink

Onemanshow 
Theo Nijland
Heemstede - Cabaretier Theo 
Nijland speelt op woensdag 26 
november in het Oude Slot zijn 
nieuwste onemanshow ‘Mas-
terclass’. In ‘Masterclass’ rela-
tiveert Theo Nijland op hilari-
sche wijze de zwarte gedachtes 
die hem plagen. Soms in mono-
logen, meestal met liedjes. In 
zijn gloedvolle nieuwe repertoire 
toont hij zich meer dan ooit de 
meester van het metier. En dat 
wil hij weten. Dat hij het tussen 
neus en lippen door waarschijn-
lijk niet zal kunnen laten de vloer 
aan te vegen met andermans ar-
tistieke gefröbel, ach... daar is 
het een masterclass voor.
Laat hem maar even. Bij het 
verlaten van de zaal bent u 
voorgoed gewonnen voor een 
van Nederlands beste singer-
songwriters. Als u dat al niet 
was. 

De voorstelling vindt plaats op 
woensdag 26 november om 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 17,50 eu-
ro/ 15,00 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl.Indien voorradig 
aan de zaal.

Heemstede - Op donderdag 11 
december om 10.15 uur vertrekt 
de kunstbus van Het Podium 
Oude naar het ikonenmuseum in 
Kampen. Na aankomst in Kam-
pen wordt de lunch gebruikt in 
het eetcafé ‘De Majesteit’. Daar-
na volgt de rondleiding in het 
museum onder leiding van een 
gids. Het ikonenmuseum is ge-
vestigd in een pand dat gelegen 
is op een historische plek in de 
oude Hanzestad. Het museum 
toont, naast een indrukwekken-
de verzameling Russische iko-
nen uit de 15e tot de 19e eeuw, 
ook ikonen uit Griekenland, de 
Balkan en Ethiopië. Deze ikonen 

maken deel uit van de collectie 
van de Alexander Stichting voor 
Russisch-orthodoxe kunst. Voor 
de vaste collectie in dit muse-
um werd door de stichting 150 
ikonen geselecteerd. De zalen 
in het museum zijn schematisch 
ingericht, zo zijn er bijvoorbeeld 
zalen met alleen Christus- en 
Moeder Godsikonen. In de vitri-
nes zijn bijzondere reisikonen te 
bewonderen. Na de rondleiding 
kunt u op eigengelegenheid die 
ene voor u speciale ikoon nog 
eens extra te bekijken. Het mu-
seum is rolstoeltoegankelijk en 
heeft een lift. 
Donderdag 11 december ver-

Met de Kunstbus naar het 
Ikonenmuseum in Kampen

Alliance Francaise is jarig
Heemstede - L’Alliance Françai-
se des Pays-Bas viert dit jaar het 
feit dat zij 120 jaar in Nederland 
met een aantal culturele hoogte-
punten: een concert door de zan-
ger van het mooiste Franse lied 
- Concours de la Chanson Fran-
çaise in Amsterdam, de schrijver 
Philippe Claudel en de première 
van de film ‘Il y a longtemps que 
je t’aime’ in Utrecht, een feestdag 
in Maastricht afgesloten met een 
toneelstuk naar het gelijknamige 
boek van Eric Emmanuel Schmitt, 
Oscar et la Dame en rose. In Ken-
nemerland wordt dit heuglijke 

feit gevierd onder het genot van 
een glas Beaujolais in de pas-
sende entourage van een boek-
handel, waar voor de gelegen-
heid extra aandacht wordt be-
steed aan Franse literatuur, wijn-
gidsen en kookboeken met Fran-
se recepten. De jarige Alliance 
Française heet alle vrienden en 
cursisten in Kennemerland wel-
kom en heft een glas beaujolais 
nouveau op donderdagavond 20 
november 2008, vanaf 19.30 uur 
in Athenaeum Boekhandel, Ge-
dempte Oude Gracht 70, 2011 
GT  Haarlem.
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Acrylschilderen voor kinderen
Heemstede - Met een papier zo 
groot als zijzelf voor zich, staan 
ze voor een schildersezel. Met 
een dikke kwast roeren ze in 
de acrylverf. Ze leren alle kleu-
ren door elkaar te mengen die 
ze nodig hebben. En dan maar 
smeren. Daarmee leren de kin-
deren het plezier van verf op 
papier. Samen kijken we naar 
schilderijen van andere kunste-
naars dan wijzelf. En natuurlijk 
kijken we de kunst af van elkaar. 

Wat we schilderen hangt hele-
maal van ons af. Deze speelse 
cursus voor open kleine mensen 
wordt gegeven door Domini-
ca Dogge bij Casca vanaf dins-
dag 2 december van 16.00-17.30 
uur. De 6 lessen zijn in het Honk, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede 
en kosten, inclusief materiaal, 
29,50 euro. 
Aanmelden kan bij Casca van 
maandag t/m vrijdag van 9-12 
uur: 023-548 38 28 – kies 1.

Bril gevonden
Heemstede - Vrijdagmiddag 
14 november heeft de twee ja-
rige Sophie Peeperkorn een bril 
gevonden. De bril heeft een tij-
gerprint aan de pootjes en Sop-
hie vond hem onder de bladeren 
in een put in de Spaarnzichtlaan, 
helemaal aan het begin tegen 
de Binnenweg. Moeder Barbara 
in haar mail: “Door de regenbui 
en de vreemde plaats hebben 
wij hem mee naar huis genomen 
en hopen op deze manier dat de 
mevrouw van deze bril zich bij de 
redactie meldt.”
Reacties naar: redactie@heem-
steder.nl of tel. 0297-341900. 

Ondertekening raamovereenkomsten 
reïntegratie
Heemstede - Op vrijdag 14 no-
vember zijn in het raadhuis in 
Heemstede raamovereenkom-
sten ondertekend met de reïnte-
gratiebedrijven Paswerk en Pro-
dies. De reïntegratiebedrijven 
gaan in opdracht van de Interge-
meentelijke Afdeling Sociale Za-
ken (IASZ) in de periode 2009-

2011 mensen met een uitkering 
begeleiden naar werk. De IASZ 
werkt voor de gemeenten Ben-
nebroek, Bloemendaal, Haar-
lemmerliede en Spaarnwou-
de, Heemstede. Namens de ge-
meenten zijn aanwezig: burge-
meester Marianne Heeremans 
van Heemstede (ondertekent 
namens het gehele samenwer-
kingsverband IASZ), wethouder 

Omstreden CDA’er gaat 
nu voor waterschapszetel
Heemstede - In de Heemste-
der van afgelopen week stelden 
twee beoogde (CDA-)kandida-
ten voor een zetel in het water-
schap Rijnland zich voor. Nieuw 
is dat de verkiezingen voor het 
waterschap dit jaar politiek ge-
laden zijn. Zou het pluche lon-
ken evenals de ruime vergoe-
ding? Een gewoon lid ontvangt 
ongeveer 400 euro per maand 
voor 24 vergaderingen per jaar. 
Een bestuurder ontvangt 2900 
tot 3400 euro per maand.
Een van de kandidaten, de heer 
Simon van Keulen, werd bekend 
met de zaak van de verkoop van 
30 woningen rond het Wieken-
plein. In 2007 verkocht de wo-
ningbouwvereniging Op Eigen 
Wieken panden aan een inves-
teerder. Er was geen overleg ge-
weest met de bewoners. De be-
heerder werd op straat gezet 
en de vereniging bleef achter 
met een vrij besteedbaar kapi-
taal van ettelijke miljoenen. De 

heer Van Keulen beweert dat hij 
pal staat voor de inwoners van 
het waterschap Rijnland. Uit zijn 
eerder handelen bleek niets van 
enige compassie met inwoners. 
Ten tijde van de affaire rond de 
verkoop van de woningen nam 
het CDA afstand van de heer 
van Keulen. Kennelijk is hij weer 
opgenomen in de gelederen. 
Van Keulen heeft geen enkele 
expertise op het gebied van wa-
terbeheer. Hij komt uit de hoek 
van de bejaardenzorg en heeft 
een eigen adviesbureau voor 
o.a. projectontwikkeling. Tijd 
voor een vraag aan het CDA-
bestuur.

De heer Visser, voorzitter van 
het dagelijks bestuur van het 
CDA Noord-Holland, blijkt niet 
direct betrokken te zijn ge-
weest. “Wij faciliteren de verkie-
zingen en begeleiden het pro-
ces. Inhoudelijk hebben wij ons 
er niet met de kandidaatstelling 

bemoeid. De kandidaatstelling 
voltrok zich buiten onze waar-
neming. Van Keulen zal zichzelf 
hebben aangemeld bij het Wa-
terschap.” Ook CDA provincie-
bestuurder Wim van den Hoek 
blijkt niet betrokken te zijn bij de 
selectie. “Dit gebeurde door de 
afdeling Zuid-Holland. De kan-
didaatstelling is vervolgens door 
Noord-Holland bekrachtigd. Wij 
hadden op dat moment nee kun-
nen zeggen maar dat hebben wij 
niet gedaan, wij staan dus ach-
ter de keuze.” Tini Nijboer voor-
zitter CDA Heemstede ten slot-
te was niet op de hoogte. “De lo-
kale afdelingen waren niet be-
trokken bij de kandidaatstelling 
noch de selectie.” Betrokkenen 
laten doorschemeren niet ge-
lukkig te zijn met de keuze die is 
gemaakt. Het blijkt dat de Heem-
steedse ex-wethouder Loes de 
Zwart (CDA) in de selectiecom-
missie heeft gezeten. Maar zij 
was helaas niet bereikbaar voor 
commentaar. De bewoners rond 
het Wiekenplein zullen nog wel 
even nadenken voor zij gaan 
stemmen. 
Eric van Westerloo

Jongeren actief als vrijwilliger
Heemstede - Ben jij tussen de 
16 en 25 jaar en wil je wat tijd 
vrij maken om vrijwilligerswerk 
te doen? Dan verdien jij een ca-
deau! Denk aan bioscoopbon-
nen, beautypakketten, circuit 
vrijkaarten, en heel veel meer. 
Meer weten? Kijk op de site en 
meld je aan:

www.vrijwilligerswerk.nl/jonge-
renactief of bel 06 34573643 / 
06 34573645
Gezocht worden jongeren voor 
Tandem Mantelzorgers, Stich-
ting Thuiszorg Gehandicapten 
en Humanitas, voor vrijwilligers-
werk als discomaatje, rolstoel-
duwer, enquêteur etc.

Start computercursussen bij Casca
Heemstede - Begin december 
starten bij Casca weer compu-
tercursussen of workshops voor 
verschillende doelgroepen bij 
Casca. 
Op 2 december start een work-
shop van twee avonden Grafi-
sche Toepassingen. De work-
shop is op dinsdagavond van 
19.30 tot 22.00 uur en wordt ge-
geven door Henk Bijker. Lijkt 
het u leuk om uw eigen druk-
werk te ontwerpen, zoals bij-
voorbeeld kerstkaarten, me-
nu’s of uitnodigingen, dan is de-
ze workshop echt iets voor u. Er 
wordt gewerkt met programma’s 
als Word en Powerpoint. Kosten: 
34,50 euro inclusief lesmateriaal.  
Op 3 december start een cursus 
van 4 lessen Digitale Fotobewer-
king voor beginners. U leert van 
docent Michaél van Balen on-
volkomenheden op foto’s her-
stellen, foto’s verbeteren, filters 
gebruiken, leuke effecten toe-
passen en foto’s samenvoegen. 
Het is wel belangrijk voor deze 
cursus dat u basiskennis heeft 

van Windows. De cursus is altijd 
op woensdag van 19.00 tot 22.00 
uur en kost 119,50 euro inclusief 
cursusboek. 
En ten slotte op 5 december start 
de cursus Kennismaking met de 
PC voor 55+.
In een rustig tempo wordt een 
start gemaakt met de basisken-
nis van computergebruik. Hoe 
werkt een P.C. en een muis? Hoe 
bedient u het toetsenbord? Hoe 
kunt u mailen en internetten? 
De computer is niet meer weg 
te denken uit het dagelijks leven 
en pas op: als u er eenmaal mee 
bent begonnen kunt u niet meer 
stoppen!
De 12 lessen door Henk Bijker 
zijn altijd op vrijdag van 9.30 tot 
12.00 uur. Kosten: 149,50 euro 
inclusief cursusboek.
Al de computercursussen wor-
den gegeven bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur: 
telefoon 023 – 548 38 28. Of via 
www.casca.nl.

Victor Bruins Slot (ondertekent 
namens Bloemendaal), wethou-
der Dick Winnubst (ondertekent 
namens Bennebroek) en (on-
der voorbehoud) wethouder Jos 
Witteman (ondertekent namens 
Haarlemmerliede en Spaarn-
woude). Namens het reïntegra-
tiebedrijf Paswerk ondertekent 
de heer Cees Boon en namens 
Prodies de heer Jelle Miedema.

Bikken&Klikken
Regio - Uit met een groep, 
Haarlem ontdekken en 
heerlijk eten en drinken. 
Dat is Bikken&Klikken.
Een fotopuzzeltocht in 
teamverband, waarbij met 
een digitale camera klikop-
drachten opgelost moeten 
worden. Meer weten: www.
bikkenenklikken.nl of bel 
0900-4441114.

Muziekles voor mensen met 
een verstandelijke beperking
Regio – ‘Jong geleerd is oud ge-
daan’, of ‘je bent nooit te oud om 
te leren’. Muziekles is voor alle 

leeftijden. Bij De Baan wordt er 
aan mensen met een verstande-
lijke keyboardles gegeven.

Je leert in een ongedwongen 
sfeer allerlei bekende stukken 
spelen.

Met behulp van kleuren leer 
je muzieknoten lezen en key-
board spelen. De keyboardles-
sen zijn instrumentale lessen, 

waarvoor je thuis moet oefenen. 
Neem voor opgave of meer in-
formatie contact op met Astrid 
Vrensen, muziekdocente, tel. 
023 – 526 84 88. Stichting De 
Baan, Nauwe Geldelozepad 17 
in Haarlem (om de hoek van de 
Iordenstraat).
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Maar liefst twee mooie titels 
voor Chateaubriand
Heemstede – Eigenaresse 
Adele Teekens en bedrijfslei-
der Johan van Uden van Eetwin-
kel Chateaubriand in Heemste-
de hebben niet één maar twee 
zeer fraaie prijzen in de wacht 
gesleept. Het betreft ‘de Bes-
te Foodspecialiteitenwinkel Tro-
fee 2009!’ Vorig jaar wonnen zij 
die ook al. Ze wonnen ook nog 
eens de titel Nederlands Beste 
Vleeswarenspecialist 2009. Dat 
is dinsdagavond 11 november 
jl. bekend gemaakt in De Flint in 
Amersfoort tijdens de Grote Fi-
naleavond van de Kaas- en Deli-
catessenbranche.

De beide finalevakjuryteams zijn 
geïmponeerd geraakt van de 
kennis, passie en creativiteit van 
bedrijfsleider Johan van Uden, 
van het team, van de bijzondere  
vlees- en maaltijdenassortimen-
ten en de presentatie ervan, de 
vleeswaren waarvan vele zelfge-
maakt, soms ook zelfbedacht, de 
collectie buitenlandse kaas, de 
verpakte delicatessen waaron-
der een groeiend aantal zelfge-
maakte, eigen merkproducten, 
de service in de winkel en daar-
buiten in de workshops en de 
catering, de klantgerichtheid en 
de informatie voor klanten. 

Haarlemsche Toneel Club 
speelt Wankel Evenwicht

Heemstede - In 1962 werd de 
Amerikaanse schrijver Edward 
Albee wereldberoemd met zijn 
‘Who’s afraid of Virginia Woolf?’. 
Albee’s  stukken zijn onmisken-
baar uniek en hebben steeds de 
absurditeit van het leven als uit-
gangspunt. De Haarlemsche To-
neel Club speelt 29 en 30 no-
vember “Wankel Evenwicht’ van 
deze weergaloze schrijver. Het 
verhaal van ‘Wankel Evenwicht’ 
heeft parallellen met ‘Virginia 
Woolf’. Ook in Wankel Evenwicht 

draait het om een uitgeblust hu-
welijk, een dood kind en drank, 
veel drank. In ‘Wankel Even-
wicht’ wordt het verhaal verteld 
van Agnes en Tobias. Op een 
dag staan hun beste vrienden 
voor de deur om niet meer weg 
te gaan. En dat terwijl Agnes 
en Tobias het al zo druk heb-
ben met Agnes alcoholische zus 
Claire en met hun dochter Julia 
die voor de vierde keer geschei-
den is en weer naar huis is ge-
komen. Regisseur Arnold Hem-

Lekker niets hoeven doen, terwijl 
de buurman moet schilderen
Regio - De kunststof kozijnen 
van Select Windows / Van der 
Vlugt zijn al jaren toonaange-
vend op de Nederlandse markt. 
Op basis van hoogwaardige 
Schüco profielen worden alle 
kozijnen op maat gemaakt in ei-
gen fabriek. Niet alleen maken 
wij alle kozijnen volgens de be-
nodigde afmetingen, wij bieden 
ook een brede keuze aan kleu-
ren. En met het assortiment pro-
fielen dat Schüco levert kunnen 
wij ook kozijnen leveren die er 
uitzien zoals u dat wilt.
Lang was het zo dat kunststof 
kozijnen het uiterlijk van de wo-
ning fors veranderden. Er za-
ten nogal wat beperkingen aan 
het profiel van de toenmalige 
kunststof kozijnen, waardoor 
deze qua uiterlijk de authentie-
ke houten kozijnen niet konden 
vervangen. Alleen het gebruik 
van kunststof bood voordelen, 
mooier werd het er niet op. Door 
nieuwe technologieën en vele 
innovaties is de situatie tegen-
woordig heel anders.
Het is namelijk mogelijk om de 
authentieke houten kozijnen te 
vervangen door kunststof kozij-
nen die het uiterlijk van de wo-
ning niet of nauwelijks verande-
ren. Met behulp van de nieuwste 
profielen kunnen we namelijk 
kozijnen maken die verdiept lig-
gen. Ook zijn de kunststof kozij-
nen van tegenwoordig niet meer 
saai en vlak. Voeg daarbij de 
mogelijkheid om de houtstruc-
tuur perfect na te bootsen en u 
ziet nagenoeg geen verschil met 
uw oude houten kozijnen.
Maar er zijn natuurlijk wel ver-
schillen. Houten kozijnen vergen 
nogal wat onderhoud. Regelma-
tig moet er geschuurd, bijge-
werkt en geschilderd worden. Bij 
kunststof kozijnen behoort dit 

tot het verleden. Omdat Select 
Windows hoogwaardige materi-
alen gebruikt heeft u nauwelijks 
onderhoud aan uw kunststof 
kozijnen. Schilderen hoeft niet, 
laat staan schuren. Het meeste 
werk zit in het inbouwen. Maar 
daar heeft u geen omkijken 
naar want dat doen onze men-
sen voor u. Schoonmaken moet 
u nog wel zelf doen, maar u zult 
merken dat, door de gebruikte 
materialen, in een handomdraai 
gebeurd is.
Behalve dat de kunststof kozij-
nen van Select Windows / Van 
der Vlugt onderhoudsarm zijn, 
leveren zij ook een bijdrage in 
energiezuinig wonen. Door de 
gebruikte profielen is het mo-
gelijk om fors te besparen op 
uw energieverbruik. Daarnaast 
wordt zelfs bij harde wind geen 
tochtlucht binnen gelaten door 
het gebruik van twee dichting-
vlakken. Dit zorgt overigens ook 
voor goede geluidsisolatie. 
Onze kozijnen hebben door al 
deze eigenschappen meerdere 

keurmerken, zoals het KOMO, 
SKG en VKG keurmerk. Boven-
dien hebben onze kunststof ko-
zijnen het Politiekeurmerk Vei-
lig Wonen. Samen met inbraak- 
werend hang- en sluitwerk zor-
gen de kunststof kozijnen van 
Select Windows voor meer vei-
ligheid. Toch een prettige bij-
komstigheid.

Meer veiligheid, extra energie-
besparing, en nauwelijks onder-
houd zonder verandering van 
het uiterlijk van uw woning: Dat 
is allemaal mogelijk met kunst-
stof kozijnen van Select Win-
dows / Van der Vlugt. De Se-
lect Windows dealer bij u in de 
buurt. Bezoek eens onze show-
room, uw huis is het waard!
Select Windows / Van der Vlugt, 
Vondelweg 540, 2026 BH te 
Haarlem, tel: 023-5382277, info@
vandervlugt.nl / www.vander-
vlugt.nl Openingstijden show-
room: Ma t/m vr 08.00-17.30 uur, 
do 19.00-21.00 uur en za 10.00-
17.00 uur. 

Directeur Grischa Lowinsky leest het oude document ‘vergunning tot 
het in gebruik nemen van woongelegenheid’ van de heer en mevrouw 
Melchior.

Vijftig jaar in 
dezelfde woning!
Heemstede - Vorige week 
kwamen huurders uit Heem-
stede op de koffie bij woning-
corporatie Elan Wonen. Het 
was vijftig jaar geleden dat 
deze mensen de woning be-
trokken waarin zij tot op de 
dag van vandaag nog wonen. 

Directeur Grischa Lowinsky blik-
te met hen terug op het jaar 1958. 
Het jaar waarin de basis werd 
gelegd voor de huidige Europe-
se Unie, de start van Martin-Air 
en het einde van de stoomloco-
motief. Grischa: “In de afgelopen 
vijftig jaar is er veel veranderd, 
maar u verhuisde niet. Daar zijn 
wij trots op. Het betekent dat u 
tevreden bent over uw woning 
en uw buurt.”

Herinneringen
Elly en Joop Melchior uit de 
Leeghwaterlaan in Heemstede 
wilden trouwen en zochten een 
woning waarin zij samen met 
Elly’s ouders konden wonen. El-
ly: “Mijn moeder was ernstig 
ziek en ik wilde voor haar zor-
gen. Wij vroegen de gemeen-

te om een passende woning. Na 
een tijd kregen wij een ‘vergun-
ning tot het in gebruik nemen 
van woongelegenheid’. De wo-
ning stond in een prima buurt, 
heel gezellig en kinderrijk. Nu is 
onze buurt vergrijsd, want nie-
mand vertrekt uit deze heerlij-
ke huizen. Een aantal bewoners 
kregen een traplift. Bij ons is de 
hoge afstap bij de buitendeuren 
aangepast. Er wordt goed voor 
ons gezorgd. Wij zijn nog niet 
toe aan een seniorenwoning.”

Woonduurbeloning
Een aantal jaar geleden introdu-
ceerde Elan Wonen de ‘woon-
duurbeloning’. Dit houdt in dat 
bewoners die 25 jaar in dezelfde 
woning wonen een boeket bloe-
men en een VVV-bon ter waarde 
van 25,- euro ontvangen. Bewo-
ners die 50 jaar in dezelfde wo-
ningen wonen krijgen het Elan 
Wonen-serviceabonnement een 
jaar gratis, een boeket bloemen, 
een VVV-bon van 50,- euro en 
worden dus op kantoor uitgeno-
digd voor koffie met gebak bij de 
directeur.
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mel zag het stuk twee jaar ge-
leden, toen gespeeld door Car-
ver en Onafhankelijk toneel, en 
was diep onder de indruk. “De 
opbouw van het stuk is tot en 
met het eind aan toe spannend. 
De karakters bevechten elkaar 
continu door middel van virtu-
oos taalgebruik. De personages 
gebruiken de taal als schild en 
wat het extra interessant maakt 
is dat ze dit niet doen uit on-
macht maar uit onwil.” ‘Wankel 
Evenwicht’ door de Haarlemsche 
Toneel Club. Met Willem van 
de Berg, Marijke Merkx, Lydia 
Struyk, Liesbeth Veltman, Lau-
rine Boelaars, Ference Schnei-
ders, regieassistente Constan-
ce Hassink, Regie Arnold Hem-
mel. Te zien zaterdag 29 en zon-
dag 30 november in Theater De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaarten à 10,00 euro te bestellen 
bij Lydia Struyk, tel. 023 5241000, 
aan de kassa op de speeldata 
of via de website www.haarlem-
schetooneelclub.nl (In het thea-
ter kan niet met pin betaald wor-
den).
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Willinkschool en Sparrenbosschool 
krijgen uitleg van burgemeester Beens
Bennebroek - Op 12 novem-
ber bezochten kinderen van de 
Willinkschool en de Sparren-
bosschool het gemeentehuis 
in Bennebroek. Burgemeester 
Beens verzorgde een hartelijk 
ontvangst in de raadzaal en ver-
telde de kinderen van alles over 
de gemeente. Bij binnenkomst 
hadden de leerlingen veel haast 
om een plek te veroveren aan 
de raadstafel en aan de persta-
fel. De overige kinderen namen 
enigszins teleurgesteld plaats 
op de publieke tribune. Totdat 
burgemeester Beens opmerkte 
dat de mensen op de publieke, 
de burgers dus, het allerbelang-
rijkste zijn..
Burgemeester Beens gaf uitleg 
over hoe een raadsvergadering 
werkt, wie daar bij allemaal aan-

wezig zijn en hoe er beslissin-
gen worden genomen. Kinderen 
stelden de meest uiteenlopende 
vragen; een jongen van de Spar-
renbosschool gaf bijvoorbeeld 

aan het irritant te vinden dat hij 
zo lang moet wachten voor het 
rode verkeerslicht. ‘kan de ver-
keerstroom niet wat vlotter?’ 
Burgemeester Beens vertelde 

Heemstede – Eerste vraag van 
de voorzitter van de HVHB, Jaap 
Verschoor,  op de najaarsbijeen-
komst aan de leden was: heeft 
u het kaartje gezien in de nieu-
we uitgaven van het kwartaal-
blad “Heerlijkheden”  waarmee 
nieuwe leden opgegeven kun-
nen worden? Helaas stak nie-
mand zijn vinger op. De beste 
ledenwervers zijn immers je ei-
gen leden, daar ligt dan nog veel 
werk voor hen.  Met nieuwe le-
den kan je namelijk nog beter 
je doelstellingen bewerkstelli-
gen. Thema van de bijeenkomst: 
grenzen ! Hij introduceerde Piet 
van der Ham, oud-wethouder 
van Bloemendal die sprak over 
de magie van de gemeente-
grens. Aan de hand van dia`s to-
verde hij getallen te voorschijn 
waarin de noodzaak tot expan-
sie van Haarlem duidelijk werd. 
Haarlem als zeer kleine stad in 
1927 met veel inwoners per vier-
kante meter. Weinig sociale wo-
ningbouw, die moesten  op de 
gronden van Heemstede en 
Bloemendaal gebouwd worden. 
De annexatie volgde in 1927, de 
arbeiderswoningen kwamen er 
nooit! Voor burgers veranderde 
er overigens weinig. Niemand 
maakte zich druk bij het over-
steken, tot er iets vreemds ge-
beurde. Grenzen trekken!
Oud Heemstede
Marloes van Buuren, redac-
teur Heerlijkheden, bezocht ou-
de Heemsteedse gebieden vóór 
1927 met dia`s van markante 
bebouwing en landhuizen. Zo-
als de Bosch en Vaartwijk, waar 
na de annexatie de arbeiders-
woningen moesten komen die 
statige woningen werden. Uit 
een enquête in Haarlem-Zuid 
in 1993 bleek dat 90% liefst bij 
Heemstede wilde horen. Pren-
ten van de Schouwtjeslaan, ou-
de landhuizen op wat nu al ruim 
80 jaar Haarlem is, alles had nog 

steeds die typische Heemsteed-
se uitstraling. Met die beelden 
kwam zij bij de vernieuwde uit-
gave van een oud boekje dat de 
heer Gorter vond in de inboe-
del van zijn grootouders. Heem-
stede na de grenswijziging, ge-
schreven door Jac.J. Janzen JZ 
en opnieuw uitgegeven door 
HVHB. Jaap Verschoor overhan-
digde het eerste exemplaar aan 
de heer Gorter die deze graag 
accepteerde met de woorden, 
je geeft een oud boekje weg 
en krijgt het nieuw terug! Han-
neke Prins, directeur van de Ja-
cobaschool vertoonde de CD 
van Adriaan Pauw die zit in een 
nieuw scholenproject,  dat door 
de vereniging mogelijk werd ge-
maakt. Enige weken geleden 
besteedde de Heemsteder hier 
al uitgebreid aandacht aan. Be-
stuurslid Marc de Bruijn gaf de 
uitkomst van een ledenenquê-
te waaruit bleek dat via de eigen 
leden, de helft van de nieuwe le-
den binnenkomt. Hij presenteer-
de het jaarprogramma 2009 met 
op 7 februari een excursie naar 
het Noord-Hollands archief en 
op 4 april een rondleiding door 
historisch Bennebroek. Ge-

poogd word om de voorjaars-
bijeenkomst van 14 mei te hou-
den op Hageveld. 12 septem-
ber is de open monumentendag 
en op 12 november weer de na-
jaarsbijeenkomst. Na de sluiting 
werd het grenzeloos gezellig in 
de aula van het Trefpunt in Ben-
nebroek. Lid worden en uw in-
teresse in historisch Heemstede 
en Bennebroek vergroten met 
vier keer dat prachtblad “Heer-
lijkheden” in huis te krijgen kan 
door u op te geven bij: mevr. M. 
van Donge, tel 023  5290713, e-
mail: vandonge@zonnet.nl   
Ton van den Brink

Marloes van Buuren toont land-
huizen op grenzen.

Hr. Gorter ontvangt zijn oude boekje nieuw terug van Jaap Verschoor.

Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 
HVHB, een avond grenzen trekken

dat zij zich er ook weleens aan 
ergert, maar dat het wel nodig is 
voor de veiligheid. ‘We rijden al-
lemaal weleens door oranje en 
als het licht te snel op groen gaat 
en van de andere kant komt er 
nog verkeer, dan komen er on-
gelukken’.
Er werd natuurlijk ook gespro-
ken over de fusie met Bloemen-
daal. Sommigen leerlingen wa-
ren onder de indruk van het feit 
dat burgemeester straks een an-
dere baan moet zoeken, anderen 
vroegen hoe dat nu straks gaat 
met de feestweek en de sport-
velden. Gelukkig kon de bur-
gemeester hen beloven dat de 
feestweek ook na de fusie ge-
woon de feestweek blijft en de 
sportvelden de sportvelden.  
Het bezoek van de scholen aan 
het gemeentehuis was onder-
deel van het project ‘Raadslid in 
de klas’ dat in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen ge-
organiseerd werd door de ge-
meente Bloemendaal.

Kinderen maken monument 
voor Bennebroek
Bennebroek - Tijdens een fees-
telijke bijeenkomst op 22 novem-
ber zullen basisschoolkinderen 
van alle drie de scholen uit Ben-
nebroek met elkaar werken aan 
een monument voor het dorp. 
Het kunstwerk is met hulp van 
de kinderen ontworpen ter ge-
legenheid van de fusie en wordt 
gefinancierd de gemeente. 
De gemeente Bennebroek wil 
graag een kunstwerk laten ma-
ken als aandenken aan het zelf-
standige Bennebroek. Wat is 
er mooier om daar de Benne-
broekse kinderen bij te betrek-
ken? Bries Heijnen, kunstena-
res en eigenaar van bureau De 
Kunstenarij werkte samen met 
de gemeente een idee uit voor 
een dergelijk kunstwerk. Bij de 
ingang van de Geitenwei komen 
vier bankjes die belegd zullen 
worden met mozaïek. De bank-
jes worden door middel van het 
mozaïek met elkaar verbonden. 
Begin november bezocht de ge-
meente samen met kunstenaar 

Bries Heijnen groep 7 en 8 van 
alle drie de basisscholen. Samen 
gingen ze in gesprek over het 
dorp en de fusie, en brainstorm-
den ze over wat er allemaal met 
Bennebroek te maken heeft. Wat 
zijn nou typisch Bennebroekse 
dingen? Wat zou er nu op een 
monument moeten komen te 
staan? De kinderen maakten te-
keningen, gedichten en schre-
ven hun ideeën op. Op basis van 
al deze ideeën werd vervolgens 
een ontwerp gemaakt voor de 
bankjes. 
Op 22 november tussen 14.00 
uur en 16.00 uur komen de kin-
deren naar het gemeentehuis 
om met elkaar het mozaïek te 
leggen. Er zal een tent worden 
opgezet, er is muziek en alles 
wordt feestelijk aangekleed. In 
de weken daarna wordt het mo-
zaïek verlijmd en de bankjes be-
handeld en geplaatst. De ont-
hulling van het kunstwerk is op 
21 december tijdens de kerst-
markt.

SWOB film 
‘Earth’

Bennebroek - Op maandag 
24 november organiseert de 
SWOB een film voor senioren 
die de moeite van het bekij-
ken waard is ‘Earth’.  

Deze natuurfilm is onlangs 
genomineerd voor ‘film van 
het jaar 2008’ en neemt u 
mee op een rondreis langs 
de mooiste plekken op aar-
de; van Noord- naar Zuid-
pool, naar de evenaar en het 
grootste bos der aarde. Op 
elk van deze plaatsen wordt 
een groep dieren of één spe-
cifiek dier gevolgd. Veel aan-
dacht is er voor moederdie-
ren, die er alles aan doen 
om hun jong te beschermen. 
Sommige dieren lijden een 
hard bestaan omdat grote 
leefgebieden verdwijnen en 
hun zoektocht naar voedsel 
steeds moeilijker en gevaar-
lijker wordt.

In deze film worden dieren 
tijdens de veranderende sei-
zoenen in hun eigen leefom-
geving gefilmd, u ziet beel-
den waar nog nooit eerder 
filmopnames zijn gemaakt. Er 
zijn onder andere onderwa-
terbeelden te zien van jonge 
olifantjes.

Entree voor volwassenen 4,00 
euro p.p., inclusief consump-
tie en iets lekkers. Locatie: de 
grote zaal in Meerleven, Wit-
te de Withlaan 1. De zaal gaat 
open om 14.15 uur. Start film 
14.30 uur.
Aanmelden bij de SWOB, 
5845300.

Najaarswandeling 

Bennebroek - Inmiddels een 
traditie bij de SWOB, de maan-
delijkse wandeling in en rond-
om Bennebroek. Dus ook tij-
dens de herfst wordt er weer 
gewandeld. Bovendien is sa-
men wandelen gezelliger dan 
alleen. Er wordt weer gewan-
deld op woensdag 26 novem-
ber. De wandeling is  ongeveer 
7 km lang en meestal is er een 
mogelijkheid voor een kopje 
koffie onderweg. Gestart wordt 
om 10.00 uur vanaf de SWOB. 
Alleen bij heel slecht weer gaat 
het wandelen niet door. Door-
gaans is het met een spetter-
tje regen ook nog heerlijk om 
te wandelen.
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Keurslager Peter van der Geest:
Nederlands kampioen met een 
uniek culinair hoogstandje!
Heemstede - Bij de prijsuitrei-
king van de nationale slagers 
vak wedstrijden, heeft Keur-
slager van der Geest te Heem- 
stede een unieke titel in de wacht 
gesleept. Zijn winkel is uitgeroe-
pen tot ‘Algemeen Nederlands 
kampioen traiteur slager’ tijdens 
de Nationale productkeuringen 
van de VAS te Amsterdam. Een 
zeer bijzonder resultaat, vooral 
omdat het veelzeggend is over 
de onderscheidende en lekke-
re producten die in eigen keu-
ken worden geproduceerd. Ook 
is deze titel een bevestiging van 
de jarenlange investering in de 
ontwikkeling van de beste en de 

lekkerste producten. Deze vak-
wedstrijd is georganiseerd door 
de Verenigde Amsterdamse Sla-
gersorganisatie. Vanuit het hele 
land zijn er duizenden produc-
ten ingestuurd. Waaronder een 
aantal lekkernijen van Keursla-
ger Peter van der Geest. Deze 
producten scoorden uitzonder-
lijk goed. De jury bestempelde 
de producten als een veelvoud 
van culinaire hoogstandjes.
De volgende producten behoor-
den tot de prijzenpakkers;
*  Rode kool hacheeschotel met 

appeltjes
* Eiersalade
* Wildgoulash 

* Salade van het huis
* Bospaddenstoelensoep 
* Quiche lorraine 

Met deze hoofdprijs heeft Keur-
slager Van der Geest bewezen 
tot de absolute top te behoren 
als het gaat om de culinaire in-
vulling van uw feestje, dagelijk-
se maaltijd of ander eetmoment. 
De komende weken vinden er 
diverse festiviteiten en proeve-
rijen plaats om dit resultaat te 
vieren.

Keurslager Van der Geest vindt 
u natuurlijk aan de Raadhuis-
straat 94. Telefoon: 5286417.

Sinterklaasactie bij
Jilly & Mitch!

Heemstede - Sinterklaas 
en zijn Pieten zijn weer 
in het land en daarbij ver-
geten ze Jilly & Mitch, de 
kinderformule van Shoe-
by Fashion, natuurlijk niet. 
Bij Jilly & Mitch liggen 
Sinterklaaskleurplaten 
klaar. Kleur jij het mooiste 
dan maak je kans op coo-
le prijzen! 

Kom uiterlijk dinsdag 2 
december je kleurplaat 
weer inleveren. Voor elk 
filiaal van Jilly & Mitch 
wordt door de Kleurpiet 
uit alle kleurplaten de 
mooiste gekozen. De win-
naars worden uitgenodigd 
om op vrijdag 5 december 
hun prijs in ontvangst te 
nemen!
Daarnaast zijn er ook ont-
zettende leuke Sinter-
klaasshirts voor jongens 
en meiden te koop bij Jilly 

& Mitch, met teksten zo-
als: ‘Mag ik nu meer naar 
Spanje?’ Met een shirt 
van Jilly & Mitch weet je 
zeker dat Sinterklaas je 
niet vergeet!

Over Jilly & Mitch
Jilly & Mitch combineert 
Fashion & Fun. Hippe kids 
vinden er naast de stoer-
ste kleding (in de ma-
ten 92 t/m 176) ook een 
funcorner waar zij zich 
kunnen vermaken met 
spelcomputers, tv’s en 
luisterzuilen met popu-
laire hits. Daarnaast zijn 
er regelmatig leuke (in-
store) acties en prijsvra-
gen waarbij ze kans ma-
ken op mooie prijzen. 
Jilly & Mitch maakt on-
derdeel uit van Shoeby 
Fashion, de Nederlandse 
winkelketen met ruim 180 
winkels. 

Geweldsmisdrijf opgelost

Moeder berover helpt met 
verklaringen op elkaar afstemmen
Heemstede - De politie in Haar-
lem heeft met de aanhouding 
van drie Haarlemmers van 16, 
17 en 18 jaar een gewelddadige 
beroving opgelost. De drie had-
den op 22 juli in de Haarlemmer 
Hout twee jongens bedreigd met 
vuurwapens en beroofd van geld 
en hun gsm’s. Eén van de ver-
dachten heeft bekend, de twee 
anderen ontkennen hun betrok-
kenheid. Ook de moeder van 
één van de verdachten is als ver-
dachte betrokken geraakt bij de 
beroving. Na de beroving heb-
ben de slachtoffers, een 16-ja-
rige jongen uit Bloemendaal en 
een 16-jarige Heemstedenaar, 
aangifte gedaan. Ze vertelden 
dat ze dinsdagavond 22 juli rond 
22.30 uur op een bankje in de 

Haarlemmer Hout zaten, vlakbij 
de Fonteinlaan.
Daar werden ze aangesproken 
door drie jongens die daar met 
twee bromfietsen naar toe wa-
ren gekomen. De jongens vroe-
gen in eerste instantie om een 
sigaret. Daarna bedreigde het 
drietal de twee slachtoffers met 
twee vuurwapens. Ze dwongen 
de slachtoffers hun geld, gsm’s, 
rookwaren en een horloge af te 
geven. Hiermee zijn de verdach-
ten weggegaan. 
Door de politie is direct een on-
derzoek ingesteld. Kort na de 
melding zijn uitgebreide signa-
lementen van de daders en van 
hun bromfietsen via de porto-
foon verspreid. Politiemensen 
waren op dat moment net bezig 

met de controle van een groep 
jongeren. De toevallig met het 
bericht meeluisterende jonge-
ren sloegen aan op het signale-
ment en wisten direct aan te ge-
ven wie twee van de verdachten 
moesten zijn. Aan de hand van 
de namen die bekend waren is 
de politie op zoek gegaan naar 
bewijs tegen deze verdachten. 
Later werd anoniem gemeld wie 
de derde verdachte zou zijn. 
Uiteindelijk konden maandag 
10 november aan de hand van 
het verzamelde bewijs twee ver-
dachten worden aangehouden. 
Dat waren de 16- en 17-jarige 
verdachten. Zij zijn gehoord en 
geconfronteerd met het vergaar-
de bewijs. Uiteindelijk bekende 
de 16-jarige verdachte zijn be-

trokkenheid én die van de ande-
re verdachten. Aan de hand hier-
van is de 18-jarige verdachte op 
dinsdag 11 november aangehou-
den. Hij heeft inmiddels ook be-
kend. De 17-jarige blijft zijn be-
trokkenheid ontkennen.
Opvallend in het onderzoek is de 
rol van de moeder van de 17-ja-
rige verdachte. Haar zoon had na 
de beroving aan haar verteld wat 
hij had gedaan en met wie. De 
vrouw heeft actie ondernomen 
om te voorkomen dat de jongens 
hiervoor zouden worden opge-
pakt. Ze heeft met haar zoon af-
spraken gemaakt om verklarin-
gen op elkaar af te stemmen en 
het onderzoek te frustreren. Ver-
der wilde ze haar zoon laten on-
derduiken en zijn kapsel veran-
deren om herkenning door de 
slachtoffers te voorkomen. Toen 
haar zoon op 10 november toch 
werd aangehouden, probeerde 
ze direct naar de mededaders te 
bellen om de aanhouding te mel-
den en dingen door te spreken. 
De politie heeft in overleg met 

justitie de vrouw daarom ook als 
verdachte gehoord. Ze beken-
de uiteindelijk haar dubieuze rol 
in de gang van zaken. Tegen de 
vrouw is proces-verbaal opge-
maakt, o.a. ter zake het opzette-
lijk behulpzaam zijn van iemand
die schuldig is aan een mis-
drijf om hem te helpen te ontko-
men aan de nasporing en aan-
houding door politieambtena-
ren. Haar zoon blijft betrokken-
heid bij het misdrijf ontkennen. 
De betrokken politiemensen zijn 
ervan overtuigd dat de jongen 
zich blijft houden aan de afspra-
ken die hij met zijn moeder heeft 
gemaakt hierover. Hij gelooft niet 
dat zijn moeder haar rol inmid-
dels heeft bekend. 
De door de verdachten gebruik-
te vuurwapens waren niet echt. 
Het ging om zogenaamde bal-
letjespistolen. Deze pistolen lij-
ken echt en zijn geschikt om te 
gebruiken bij een beroving. De 
verdachten zitten vast. Ze zijn 
woensdag geleid voor de rech-
ter-commissaris.

Nu ook reguliere fysiotherapie 
bij Instituut ARES
Heemstede - Sinds november 
2008 kunt u bij Instituut Ares te-
recht voor reguliere fysiothera-
pie. Velen kennen Ares van fit-
ness onder persoonlijke bege-
leiding en op afspraak. De klan-
ten kiezen voor Ares om ver-
antwoord te bewegen, voor ge-
wichtsregulering en omdat het 
heel leuk is. Vanaf nu kunt u dus 
terecht voor alle fysiotherapeu-
tische behandelingen en is het 
mogelijk om medische fitness te 
doen in de uitgebreide fitness-

ruimte onder begeleiding van 
een gediplomeerd fysiothera-
peut. Uiteraard heeft Ares con-
tracten met de grote zorgverze-
keraars.

Kom gewoon even langs op de 
Blekersvaartweg 78 (tegenover 
Albert Heijn) om kennis te ma-
ken en de nieuwe praktijk met 
uitgebreide fitnessruimte te be-
zichtigen. Of bel even: overdag 
via op 023 – 5284641. Website: 
www.instituut-ares.nl. 



Magic & Mystique concert
Regio - Zaterdagavond 29 no-
vember vindt het najaarsconcert  
‘Magic & Mystique’ van  Baba Ja-
ga plaats olv. Antje de Wit in de 
dorpskerk van Santpoort-Noord, 
Burgemeester Enschedelaan.Het 
kleinvrouwenkoor wordt op harp 
begeleid door Marianne Smit. 
Wat kunt u verwachten bij zo’n 
mysterieuze concerttitel? Muziek 
is al eeuwen lang een middel om 
een andere werkelijkheid op te 
roepen. Muziek kan op een heel 
eigen wijze hele diepe snaren in 
een mensenziel raken. In dit con-
cert zingt Baba Jaga muziek die 
betovert en de diepere onder-
toon van het leven raakt.  
Zo kunt u luisteren naar het in-
troverte maar tegelijk ook expres-

sieve lied uit de 12e eeuw van 
Hildegard Von Bingen, de eerste 
componiste in Europa die muziek 
heeft geschreven voor een vrou-
wenkoor. Deze krachtige muziek 
inspireert ook in deze eeuw nog 
componisten tot een bewerking.  
Zo heeft Drew Collins de grego-
riaanse teksten als uitgangspunt 
genomen en er tegenstemmen  
bij gecomponeerd. Het koor zingt 
een compositie van Drew Collins 
uit 2004. Het concert vangt aan 
om 20.00 en de kosten bedragen 
12 euro. Kaarten aan de zaal of 
via www.cultuurindedorspkerk.nl 
of  www.babajaga.nl. Telefonisch 
bespreken kan bij het secretari-
aat van BabaJaga 06 22854542 
(Ria Balm). 

Kredietcrisis en de gevolgen 
voor de woningbezitter
Regio - De kredietcrisis en de 
onrust op de financiële markten 
beheersen het nieuws. Ook (toe-
komstige) eigen woningbezitters 
zijn ongerust en zitten met veel 
vragen en onzekerheden over de 
ontwikkelingen op de woning-
markt. Vereniging Eigen Huis or-
ganiseert daarom een voorlich-
tingsbijeenkomst over dit thema. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt 
op begrijpelijke wijze uitgelegd 
wat de gevolgen zijn of kunnen 
worden, voor mensen die een 

eerste of volgend huis willen 
kopen. Is het verstandig om nu 
een huis te kopen? Wat is beter: 
eerst de oude woning verkopen 
alvorens een nieuwe woning te 
kopen of juist andersom? Wat 
kunt u het beste doen met vari-
abele hypotheekrente? Of hoe te 
handelen als er binnenkort een 
renteherziening plaats vindt van 
de hypotheek? Is het verstandig 
om in deze tijd de overwaarde 
van de woning te gelde te ma-
ken? Deze vragen en andere as-

pecten komen aan de orde. Tij-
dens de bijeenkomst komen di-
verse scenario’s aan bod, maar 
kan niet op individuele situaties 
worden ingegaan. Deze voorlich-
tingsbijeenkomst vindt plaats op 
dinsdag 18 november in Haar-
lem. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur en is gratis voor leden 
van Vereniging Eigen Huis. Wie 
aan de bijeenkomst wil deelne-
men, kan zich via de site of te-
lefonisch aanmelden bij Vereni-
ging Eigen Huis. Nog geen lid? 
Meld u aan en kom naar deze 
bijeenkomst. www.eigenhuis.nl/
voorlichtingkredietcrisis (aan-
melden en meer informatie) Te-
lefoon: 033-4507750.

Telefooncirkel Rode Kruis
Regio - Stel je voor: je bent jong 
en alleenstaand, maar door een 
ernstige aandoening afhanke-
lijk van medicijnen. Over het al-
gemeen heb je alles goed in de 
hand, maar op een nacht voel je 
je onwel worden en je bent niet 
in staat om iemand te waarschu-
wen. Daar lig je dan. Dit schrik-
beeld kennen veel jongere men-
sen met een aandoening. 
De vraag ’wie kijkt er naar me 
om als het ergste gebeurt’ is 
voor veel jongere ouderen actu-
eel en belangrijk. Ze willen vaak 
hun vrienden niet lastig val-
len, omdat ze immers zelfstan-
dig zijn. Vragen om een belletje 
doe je niet, terwijl de aanschaf 

van een persoonlijk alarmsy-
steem overdreven is. De oplos-
sing is een telefooncirkel. Daar-
bij belt een vrijwilliger elke och-
tend vroeg kort naar een vaste 
gast, die vervolgens zelf de vol-
gende gast belt om te zien of de-
ze de nacht goed is doorgeko-
men. Deze belt zelf ook weer de 
volgende en zo wordt de cirkel 
rond gemaakt. De meeste men-
sen denken dat zo’n cirkel alleen 
voor ouderen is, maar bij het Ro-
de Kruis Haarlem e.o. staan de 
cirkels ook open voor jonge zelf-
standig wonende zieken of ge-
handicapten. 
Mochten er voldoende jongeren 
en vrijwilligers zijn dan kan er 

een speciale jongerencirkel wor-
den gestart. 

Aanmelden
Wie zich wil aanmelden voor de 
telefooncirkel kan contact op-
nemen met het Haarlemse Rode 
Kruis. Daarnaast wordt er een be-
roep gedaan op mensen die zich 
in willen zetten als vrijwilliger. 
De vrijwilliger werkt in een pool, 
waarbij elke vrijwilliger telkens 
een week lang aan de beurt is om 
te bellen. Hij of zij belt de eerste 
in de telefooncirkel en alarmeert 
bij calamiteiten het sleuteladres 
van de gast. Wie op deze manier 
mensen wil helpen zelfstandig te 
blijven, kan contact opnemen met 
het Haarlemse Rode Kruis, 023-
5411615.

Van Vessem & Le Patichou zamelt in 
voor Nederlandse Hartstichting
Regio - In oktober hebben 
500.000 basisscholieren de 
boodschap “Samen ontbijten 
= de beste start” mee gekre-
gen op school. Landelijk was 
het een enorm succes, zo ook 
bij Van Vessem & Le Patichou 
in Haarlem. Er werden 21 scho-
len bezocht, en zo’n 7000 basis- 
scholieren kregen een gezond 
en lekker ontbijtje. Om de bood-
schap van een goed en ge-
zond ontbijt beter over te bren-

gen heeft de bakker een aan-
tal ludieke acties verbonden aan 
het schoolontbijt. In Heemstede 
kregen leerlingen van de Nico-
laas Beetschool een lekker ont-
bijt.

Inzameling Hartstichting
In de “week van het brood” en 
Nationaal schoolontbijt heeft 
Van Vessem & Le Patichou ook 
een inzamelingsactie gehou-
den ten behoeve van de Ne-

derlandse Hartstichting. Het 
belang van goede en gezon-
de voeding wordt steeds meer 
erkend, Van Vessem & Le Pati-
chou heeft speciaal brood ont-
wikkeld met meer voedings- 
vezels en minder zout en is 
voorzien van het “ik kies 
bewust”logo. Van elk zogenaam-
de monnikenbrood wordt 0,25 
cent geschonken aan de Hart-
stichting, daarnaast staan er ook 
collectebussen in de winkel.
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Liza Ferschtman en Inon Barnatan 
in Museum de Cruquius
Regio - Liza Ferschtman en Inon 
Barnatan komen terug naar Mu-
seum de Cruquius na een eerder 
uitzonderlijk en succesvol optre-
den. In het seizoen 2005-2006 
voerden Liza en Inon in het Con-
certgebouw in Amsterdam al-
le Beethoven-sonates uit, waar 
de pers in de meest lovende be-
woordingen op reageerde. In het 
seizoen 2008-2009 zullen Liza en 
Inon de Beethoven-sonates tij-
dens een tournee in Italië uitvoe-
ren. In april 2007 verscheen hun 
cd, met werken van Schubert en 
Beethoven. Deze werd door de 
critici zeer goed ontvangen.

Wanneer
Zaterdag 22 november a.s. staat 
op het programma: Schubert – 
Sonate voor viool en piano in A 
gr.t. D 574 en de Sonatine nr. 2 D 

385 en van Enescu – Sonate nr. 
2 en Sonate nr. 3. De toegangs-
prijs voor alle concerten is 17,50 
euro incl. een consumptie. Kaar-
ten voor andere concerten via 
de website www.CruquiusCon-
certen.nl en via 023-55 63 707. 
Dit concert is al uitverkocht!

Tentoonstelling
orgaan- en weefseldonatie
Regio – Op 18 november staat 
er in de centrale hal van het 
Spaarne Ziekenhuis een ten-
toonstelling over orgaan- en 
weefseldonatie. Deze tentoon-
stelling van het Nationaal Insti-
tuut voor Gezondheidsbevorde-
ring en Ziektepreventie (NIGZ), 
zet op een informatieve en inter-
actieve manier aan tot naden-
ken over orgaan- en weefseldo-
natie. Op de buitenkant van de 
panelen staan een aantal veel-
gestelde vragen. Antwoorden op 
deze vragen krijgt de bezoeker 
door de tentoonstelling binnen 
te gaan. Op de lichtzuilen staan 
telefoons. Als de telefoon wordt 
opgepakt, hoort de bezoeker de 

persoonlijke verhalen van pa-
tiënten, die met donatie te ma-
ken hebben of krijgen. De expo-
sitie geeft duidelijke uitleg, maar 
hierbij is het vooral belangrijk 
dat mensen zich bewuster wor-
den van orgaan- en weefseldo-
natie, hierover nadenken en dit 
bespreekbaar maken. Het uitein-
delijke doel is dat mensen in het 
Donorregister laten registreren 
of ze voor of tegen donatie zijn. 
De tentoonstelling is te zien tot 
en met 1 december 2008
Meer informatie: www.donor-
voorlichting.nl of Informatie-
punt Zorg Spaarnepoort van het 
Spaarne Ziekenhuis (023) 890 83 
60, www.spaarnepoort.info. 

Spaarndamse Kolksluis- en 
Kunstmarktstichting sluiten akkoord
Regio - Het schutten van sche-
pen in de Spaarndamse Kolksluis 
en het gelijktijdig organiseren 
van de vijfjaarlijkse kunstmarkten 
op de Spaarndamse Westkolk 
zal elkaar niet in de weg zitten. 
Dat is de belangrijkste conclu-
sie na het maken van goede af-
spraken door de Stichting Kolk-
sluis Spaarndam en de Stichting 
Kunstmarkten Spaarndam. Daar-
bij werd weer duidelijk dat bei-
de stichtingen elkaars doelstel-
lingen zeer waarderen, ongeacht 
enige verschillen van mening in 
het nabije verleden. Het recente 
overleg tussen de vrijwilligersor-
ganisaties verliep in goede sfeer.
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Wilgen zagen in rietland 
Spaarnwouderveen
Regio - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om de natuur 
in hun eigen leefomgeving een 
handje te helpen kunnen hun 
hart ophalen. Het IVN Zuid-Ken-
nemerland organiseert in sa-
menwerking met Landschap 
Noord-Holland op zaterdag 22 
november een bijzondere werk-
dag in het Spaarnwouderveen/
De Batterij in het recreatiege-
bied Spaarnwoude nabij Half-
weg. Een dag lekker buiten wer-
ken in de natuur met een groep 
enthousiaste mensen!  
Hier gaat de natuur flink op de 
schop! Deelnemers gaan in het 
rietland wilgen zagen en wilgen 
uitsteken. Regelmatig wordt het 
riet door de beheerders gemaaid 
om de bijzondere plantenvege-
tatie hier in stand te houden. Om 
dit goed te doen moeten dus de 
wilgen uit het riet! Dit alles om 
de natuurwaarde van dit mooie 
natuurgebied te vergroten!
Ooit was hier een dijkdoorbraak, 
toen het IJ nog een groot en 
woest water was. Het plasje van 
toen is nu opgevuld met veen. 
Hier groeit alles wat daar op 
thuis hoort. Van de weg af zie je 
meteen een ruig berkenbos. Wat 
verderop staat veel grauwe wilg. 
Op het open gedeelte is een hei-
deveentje, waar planten zoals 
liggend walstro, dophei en smal-
le stekelvaren groeien. Toch ver-
rassend hier onder de rook van 
de voormalige suikerfabriek. Een 

waar landschapsjuweeltje…Na-
tuurliefhebbers die het leuk vin-
den om een dag in de natuur be-
zig te zijn van harte welkom! Er-
varing is niet vereist! Het belooft 
een leuke en gezellige werkdag 
te worden. 
Verzamelen is om 9.30 uur bij de 
kruising van de Spaarndammer-
dijk met de Oude Notweg/Bat-
terijweg. Goed te bereiken! Zorg 
zelf voor werkkleding, laarzen en 
neem je eigen koffie/thee/lunch 
mee. De werkdag duurt tot 
15.30 uur. Wij zorgen voor ge-
reedschap, begeleiding, werk-
handschoenen en een lekkere 
vlaai voor bij de koffie. Aanmel-
den, informatie en een routebe-
schrijving bij Marc van Schie, 
023-5351239 of via publiciteit@
ivnzk.nl. Kijk ook eens op www.
ivnzk.nl     

Psychische klachten rondom 
zwangerschap en bevalling
Regio - Een informatiebijeen-
komst over de psychische klach-
ten rondom zwangerschap en 
bevalling vindt dinsdag 25 no-
vember plaats in het Spaarne 
Ziekenhuis. Deze bijeenkomst 
duurt van 19.30 tot 22.00 uur. 
Aan bod komen de antwoor-
den op: Wat zijn deze psychi-
sche klachten? Wanneer moet je 
je zorgen gaan maken? Wat is er 
aan te doen? Welke behandelin-
gen en medicijnen zijn er? Uiter-
aard zijn partners en overige be-
trokkenen van harte welkom.

Voor nadere informatie en aan-
melding kunt u contact opne-
men met het Informatiepunt 
Zorg Spaarnepoort, tel. (023) 
890 83 60, via Mamakits tel. 023 
518 76 04, mamakits@geest-
gronden.nl of bij het cursusbu-
reau geestgronden: 023-518 76 
40, cursusbureau@geestgron-
den.nl.
De kosten bedragen 7,50 eu-
ro per persoon. Plaats: Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp, Spaar-
nepoort 1, Hoofddorp. Vergader-
ruimte 1 en 2 (route 17 geel).

derde landschap rust uit.
De expositie in St. Jacob in de 
Hout aan de Zuiderhoutlaan 1 in 
Haarlem is dagelijks te bezichti-
gen van 10.00 tot 17.00.
Alle schilderijen zijn te koop met 
of zonder lijst.
Informatie kunt u krijgen bij Wim 
Altena, tel 023-5294239.

Steun in de rug voor cultureel erfgoed
Restauratie-geld voor monumentale 
kerken in de regio 

Religieus erfgoed
De provincie heeft een top 14 
samengesteld van projecten die 
in aanmerking komen voor een 
financiële bijdrage voor restau-
ratie. Gedeputeerde Staten (GS) 
hebben besloten het budget 
voor financiële bijdragen aan de 
restauratie van religieuze monu-
menten in Noord-Holland in het 
kader van het jaar van het religi-
euze erfgoed 2008, te verhogen 
naar 2.354.318, - euro, zodat al-
le aanvragen die aan de gestel-
de criteria voldoen gehonoreerd 
kunnen worden. De provincie 
heeft veel waardering voor de 
initiatiefnemers die projecten 

zijn gestart voor het behoud van 
het erfgoed en geeft hen daar-
om een steun in de rug.

De volgende  religieuze monu-
menten in deze regio krijgen een 
bijdrage voor restauratie:
Kerkje Stompe Toren, Spaarn-
woude, Adelbert, Bloemendaal, 
Bakenesserkerk, Haarlem en de 
Joodse begraafplaats, Overveen.

Industrieel erfgoed
Verder heeft GS besloten om aan 
PS voor te stellen om 1.145.682, 
- euro te reserveren en op de 
begroting van 2009 te plaatsen 
voor het behoud van industri-

Regio - De provincie steunt 14 initiatieven voor het behouden 
van religieuze monumenten in Noord-Holland. Hiertoe hebben 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland onlangs besloten. 
De provincie vindt het belangrijk dat deze monumenten pu-
bliektoegankelijk zijn en zo het recreatieve en toeristisch aan-
bod voor bewoners en bezoekers van Noord-Holland vergro-
ten. Ook investeert de provincie in drie industriële monumen-
ten in het Noordzeekanaalgebied.

eel erfgoed. Het geld is bedoeld 
voor het behoud en het publiek-
stoegankelijk maken van 3 mo-
numenten. Het geld wordt uitge-
keerd als de projecten voor uit-
voering gereed zijn.

Het gaat om de volgende indu-
striële monumenten:
•  Het Hembrugterrein. Het hart 

van de stelling van Amsterdam. 
Het terrein bleef afgesloten van 
de buitenwereld en was omge-
ven met geheimhouding. 

•  Het stoomgemaal de Cruqui-
us. Een museum met een sym-
boolfunctie voor de droogma-
king van de Haarlemmermeer-
polder.

•  Het CSM terrein, ook wel be-
kend als ‘Sugarcity’. Naast de 
suikersilo’s staat een opvallend 
gebouw: de kalkoven die nodig 
was om suiker te kunnen ma-
ken. 

De besluiten worden op 15 de-
cember voorgelegd aan Provin-
ciale Staten. 

‘Keuze bij verkiezingen 
waterschap zeer beperkt’

De Werkgroep Ecologisch Wa-
terbeheer, opgericht in 1967, 
is een platform voor uitwisse-
ling van kennis over het ecolo-
gisch functioneren van watersy-
stemen. De leden zijn werkzaam 
bij de Nederlandse waterschap-
pen, Rijkswaterstaat, universitei-
ten, onderzoeksinstituten, wa-
terleidingbedrijven, gemeenten 
en adviesbureaus. In WEW-ver-
band opereren deze professio-
nals echter onafhankelijk van 

hun werkgever. Het gezamenlij-
ke doel is gezond water, waar-
in een grote variëteit aan plan-
ten en dieren leeft. 
Voor de analyse zijn de pro-
gramma’s van alle partijen ge-
bruikt die relatief eenvoudig via 
het internet te verkrijgen wa-
ren. Het was opvallend dat gro-
te partijen als de VVD en in min-
dere mate het CDA niet in staat 
bleken om de Waterkwaliteit een 
plek te geven in hun program-

Regio - De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer heeft de 
verkiezingsprogramma’s van bijna alle partijen voor de 
waterschapverkiezingen geanalyseerd. Volgens de voorzit-
ter Henk Hoogenboom zijn de resultaten van de analyse zeer 
teleurstellend. “Er zijn slechts 4 partijen die weten hoe je 
het woord ecologie moet schrijven” aldus de voorzitter pro-
vocerend.

ma. De partij die hoofdzakelijk 
bestaat uit zittende bestuurders 
“De Algemene Waterschapspar-
tij” en de meeste regionale par-
tijen hebben in het geheel geen 
aandacht voor helder en gezond 
water. 
Uit de analyse van de werkgroep 
blijkt dat Water Natuurlijk en de 
Partij voor de Dieren, die slechts 
bij 6 waterschappen meedoet, 
een programma hebben dat dui-
delijk aandacht geeft en ambitie 
uitstraalt voor een gezond wa-
tersysteem. De PvdA en regio-
naal ook de Christen Unie heb-
ben eveneens programma’s die 
voldoende aandacht geven aan 
gezond en helder water. Het ad-
vies van de Werkgroep Ecolo-
gisch Waterbeheer is dan ook 
om op basis van de lokale pro-
gramma’s op 1 van deze 4 partij-
en te stemmen. 
Voor een overzicht van de analy-
se: www.WEW.nu

Regio - Tot en met eind de-
cember 2008 is in zorgcentrum 
St. Jacob in de Hout de exposi-
tie “Landschappen en bloemen” 
van Wim Altena te zien. Deze 
expositie is uitgebreid met een 
aantal schilderijen van dieren 
zoals acrylschilderstukken van 
ezels en kippen.

Altijd al een liefhebber van te-
kenen, is Wim Altena in 1989 
begonnen met zelfstudie. Van-
af 1994 volgde hij elk jaar een 
cursus in het tekenen en schil-
deren. Sinds november 2005 
is Wim Altena lid van Studio 
A’rtistiek, waar zijn schilderstijl 
veel vrijer is geworden. Deze 
vrije stijl komt vooral tot uiting in 
zijn acryl schilderstukken zoals 

u ziet op afgebeeld schilderij. 
Het schilderij is puur fantasie. 
Natuurlijk gaan door het hoofd 
van Altena bij het schilderen 
beelden van de natuur en van 
schilderijen van Jozef van Ruys-
sevelt, Jan Altink en andere 
kunstschilders.
De diepte in het landschap is 
gecreëerd door alles in perspec-
tief en de bossen aan de hori- 
zon in ceruleumblauw te schil-
deren.
Het schilderij straalt vrolijkheid 
uit door het gebruik van comple-
mentaire kleuren, rood en groen, 
blauw en oranje, etc. Doordat 
voor de berkenbomen en tus-
sen de struiken vlakke stukken 
land zijn gecreëerd, straalt, on-
danks alle kleuren, het geschil-

Expositie St Jacob in de Hout
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Vrijwilligersprijs voor voortrekker 
WABO Scouting, Wil Walet
Heemstede – De eerste pluim 
die juryvoorzitter van de Vrijwilli-
gersprijs 2008, Nera Otsen,  uit-
reikte, was voor Ted Herkes, di-
recteur Welzijn Ouderen Heem-
stede. Zij was vanaf het begin 
betrokken bij het Lokale comi-
té Vrijwilligerswerk en heeft met 
haar contacten veel tot stand 
gebracht in die jaren. Voor de 
vijfde keer werd de verkiezing 
gehouden, nu werd gekozen 
voor de bestuurders van orga-
nisaties en verenigingen. Don-
derdagmiddag liep tegen vijven 

de burgerzaal  lekker vol met 
vrijwilligers die met elkaar de 
kansen van “hun” bestuurders 
breed besproken en hun kan-
sen inschatten. De jury had een 
hele kluif gehad om de winnaar 
te kiezen uit de negen genomi-
neerden, die uit de breedte van 
het vrijwilligersveld kwamen. Uit 
de sport, scouting, welzijn, hulp-
verlening, ouderenwerk, media 
en cultuur. Een jury die bestond 
uit Marianne de Bruijn Casca, 
Willy Chermin WOH, Mirjam van 
der Valk Sint Jacob, Fred Blank 
Hockey Alliance. Zij keken vol-
gens Nera Otsen vooral naar de 
duur van het bestuurder zijn, de 
speciale bijdrage, de contacten, 
het enthousiasme en de beteke-
nis voor Heemstede. Ga er maar 
aanstaan om de beste te benoe-
men.
De genomineerden waren:
Corrie de Wit-in `t Veld, Wel-
zijn Ouderen Heemstede, reeds 
de 75 gepasseerd maar een kri-
tisch en inspirerend bestuurslid 
sinds 2002. Een toonbeeld voor 
ouderen hoe je actief kunt blij-
ven zonder een vergadertijger 
te zijn Zij was eerder actief bij 
stichting Alcoholpreventie en de 
Hartstichting.
Ans van den Broek, eerst se-
cretaris en nu voorzitter van de 
Zonnebloem, een enorme trek-
ker die enthousiasmeert, maar 
zelf op de achtergrond blijft. Al-
tijd zorgen voor een ander en  
de anderen de bedankjes gun-
nen. 
Ruud Aarts, HBC Jeugdvoet-
bal. Jeugdvoorzitter en keepers-

trainer met passie en inzet. De 
goed florerende jeugdafdeling 
is mede zijn verdienste. Hoe-
wel hij een gezin heeft én een 
baan bij de politie, doe je nooit 
tevergeefs een beroep op hem. 
Hij weet wel regelmatig ouders 
te strikken voor hand-en span-
diensten. 
Yan de Graaff, Branding Radio. 
Dankzij zijn fantastische inzet 
kan radio Branding nog steeds 
lokale radio maken. Hij heeft 
keihard gewerkt om dit voor 
40 vrijwilligers mogelijk te ma-

ken. Hij slaagde er in korte tijd 
in ondanks vele onderhandelin-
gen een nieuwe locatie te ver-
zorgen en heeft daar bijna da-
gelijks geklust. Hij wist van geen 
enkele nominatie, zo goed was 
hij afgeschermd, zowel thuis als 
bij het bestuur!  
Idske Hoogeveen, Heemsteed-
se Zwem-en Poloclub, zij slaag-
de erin een nieuw bestuur te for-
meren nadat het oude was afge-
treden. Dag en nacht bezig met 
de club die zonder haar in de 
gevarenzone terecht was geko-
men. Zij ziet altijd het positieve 
in de mens en weet het beste bij 
iedereen naar boven te halen. 
Arno Schumacher, Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede, 10 jaar 
penningmeester en vice-voorzit-
ter van SBH, en onlangs tot ere-
lid benoemd. Een man met een 

enorme betrokkenheid, inte-
ger, bescheiden, toegewijd, al-
tijd positief, bouwer en stuwen-
de kracht die men ook zo ervaart 
als 25 jaar  bestuurder van de 
Valkenburgkerk en elf jaar bij de 
bewonersvereniging GEVO. 
Herman Bax, Humanitas Zuid-
Kennemerland. De laatste vijf 
jaar voorzitter Humanitas Zuid-
Kennemerland maar al 15 jaar 
vrijwilligerswerk als bestuur-
der.  Hij heeft er een bloeiende, 
goed functionerende en finan-
cieel gezonde afdeling van ge-
maakt. Zijn plannen om te stop-
pen heeft hij uitgesteld om zijn 
opvolger goed in te werken. 
Wil Walet, Scouting WABO 
Heemstede. Al 28 jaar lid en 
20 jaar bestuurder, zonder haar 
geen Wabo. Zij is de spil van de 
scouting, trouw naar vrijwilligers 
en de grote organisator van de 
jaarlijkse rommelmarkt, de fi-
nanciële injectie  voor de scou-
tinggroep. Het lukt haar om ook 
jongeren in de leiding mee te la-
ten draaien en de 90 leden van 
de Wabo groep een zeer stabiele 
en financiële basis te bieden. 
Caroline Kruseman, Heem-
steedse Kunstkring. Zij heeft 15 
jaar als bestuurslid de inschrij-
vingen voor de theatervoorstel-
lingen van 1100 leden verzorgd 
en jaarlijks de aanmeldingen 
van ruim 5000 kaartjes verwerkt, 
de reserveringen verzorgd en 
de kaarten verspreid onder de 
leden. In al die jaren met groot 
enthousiasme, betrokkenheid, 
aandacht en zorg voor de veel-
al oudere leden. 

Uit deze nominaties maakte 
wethouder Sjaak Struijf de win-
naar bekend zonder veel omhaal 
zoals dat in tv-programma`s zo 
eindeloos gerekt kan worden. 
De Vrijwillige Bestuurder van 
het Jaar is de Prinses van de 
Verkenners, Wil Walet die een 
pracht karaf werd overhandigd 
en een cheque van 250 euro om 
met “haar” WABO Groep leu-
ke dingen te doen. Met die uit-
verkiezing kon iedereen instem-
men, zo bleek na afloop bij het 
glaasje en het hapje.
Ton van den Brink

Nostalgie met postzegels...
Heemstede - Afgelopen week-
end werd er in de Sporthal 
Groenendaal een groots postze-
gelevenement gehouden bij ge-
legenheid van het 100-jarig be-
staan van de Koninklijke Ne-
derlandse Bond van Filatelisten. 
De molenaar van “ons Molen-
tje” bij Groenendaal, Rob Hinse, 
had er een eigen stand, waar hij 
vol trots de nieuwe postzegels 
van 44 eurocent met daarop het 
Molentje afgebeeld, presenteer-
de. Daarnaast had hij envelop-
pen met een nostalgische af-
beelding van het molentje. Leuk 

om uw kerst- en nieuwjaars-
wensen mee te versturen. Wilt 
u de postzegels van het mo-
lentje kopen, dan kunt u de-
ze bestellen op rekening Post-
bank 9359986 bij: Stichting Co-
mité Dag van de Postzegel Am-
sterdam te Amstelveen. Met ver-
melding van uw naam, adres en 
postcode. Een vel met 10 post-
zegels kost 10 euro en 0,50 cent 
verzendkosten, dus 10,50 euro. 
De enveloppe met de molenze-
gel kost 2,50 plus 0,50 dus 3.00 
euro. Daarmee krijgt het unieke 
molentje verdere bekendheid.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yo-
landa van den Brink of José van 
Duin – di t/m vrij van 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op onze websi-
te www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl kunt u nog veel meer 
leuke vacatures vinden!

Vrijwilligers voor Mix-it
danceavonden
Iedere derde zaterdagavond 
van de maand is er een Mix-it 
danceavond. Niet alleen de mu-
ziek wordt goed gemixed ook 
het publiek is een mix tussen 
mensen mét en zonder verstan-
delijke beperking. Naast het 
opbouwen en afbreken van de 
avond, draai je oo de entree- en 
bardienst. Houd jij van een ge-
zellig feestje bouwen en heb je 
affiniteit met de doelgroep dan 
is dit een leuke job!

Enthousiaste Radiomakers
Altijd al eens radio willen ma-

ken? Bij een regionale omroep 
kun je je hart ophalen en aan 
de slag in diverse functies. Als 
medewerker nieuwsprogram-
ma ga je nieuwsblokjes voor-
bereiden en inspreken, je kunt 
ook op pad gaan om verslag te 
doen van zaken op regionaal 
gebied. Wil je liever deelnemen 
in een team om een sportpro-
gramma op te zetten of is je ge-
voel voor timing en techniek je 
grote passie, dan kan dat ook. 
Kortom keus genoeg. Voor de 
vacatures is geen ervaring ver-
eist en voor een opleiding kan 
worden gezorgd.

Barmedewerker
Casca zoekt voor de dinsdag-
middag een vrijwilliger die wil 
helpen bij de bar van de Luifel. 
Het gaat om het verzorgen van 
drankjes en alle daaruit voort-
vloeiende werkzaamheden zo-
als afrekenen, opruimen en ta-
fels afnemen. Ben jij gastvrij en 
kun je zelfstandig werken dan 
is dit een leuke job vol gezel-
ligheid.

Film & Lunch bij Casca (55+)
Heemstede - Donderdag 27 
november wordt bij Casca een 
drama-film gedraaid. (Bel voor 
meer informatie over de in-
houd van de film.)  In de pau-
ze van de film kunt u in de foyer 
van de Luifel van een heerlijke 
lunch genieten. Het hele film & 
lunch-programma is van 10.30- 

± 13.15 uur bij Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kos-
ten inclusief lunch: 9,00 euro. 
Senioren van 65+ betalen 8,00 
euro.  In verband met de lunch 
graag vooraf reserveren uiterlijk 
dinsdag 25 november, dit kan 
telefonisch: (023) 548 38 28 op 
werkdagen van 9-12 uur.



Regio - DFDS Seaways organi-
seert ook dit seizoen 2008-2009 
voetbalreizen naar de Engel-
se Premier League. De cruise-
ferrymaatschappij, die dagelijks 
vaart tussen IJmuiden en Ne-
wcastle, heeft net als vorig jaar 
voor veel thuiswedstrijden van 
de gerenommeerde clubs Ne-
wcastle United, Middlesbrough 
en Sunderland tickets beschik-
baar. De arrangementen bieden 
dé kans om live te genieten van 
Engelse topduels en de vele Ne-
derlandse vedettes die in de Pre-
mier League actief zijn. Maar ook 
de sfeer in St. James Park (New-
castle United), het Riverside Sta-
dium (Middlesbrough) en het 
Stadium of Light (Sunderland) 
maken een wedstrijd tot een wa-
re belevenis. 
Meer informatie over de voetbal-
reizen op dfds.nl/voetbal. Voor 
reserveringen bellen klanten met 
0255-546666. 
Voor passagiers van DFDS Sea-
ways begint de vakantie aan 
boord. Op de route IJmuiden – 
Newcastle vaart DFDS Seaways 
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Herdenkingsconcert Albert de Klerk
Heemstede - Op 2 decem-
ber 1998 overleed de beken-
de Haarlemse organist en com-
ponist Albert de Klerk, nu bijna 
10 jaar geleden. De herdenking 
van zijn overlijden zal gebeu-
ren met een uitvoering van zijn 
‘Missa Papae Pii decimi’.
Mevrouw de Klerk, nog steeds 
woonachtig in Heemstede, is 
blij met dit herdenkingscon-
cert dat zij graag zal bijwonen 
en met haar zullen ongetwij-
feld oud-leerlingen en vrienden 
van Albert de Klerk dit concert 
willen meemaken. Uitvoeren-
den zijn het Concert Koor Haar-
lem met medewerking van het 
Strategier orkest o.l.v. dirigent 
Ger Vos. Een ensemble dat doel-
bewust gekozen heeft voor het 
begeleiden van koren en solis-
ten en bestaat uit professione-
le musici. Een waardevolle be-
geleidingspartner. 

Het Concertkoor Haarlem is een 
gemengd koor in 1946 door De 

Klerk opgericht onder de naam 
‘Koor Katholiek Haarlem’ en is 
door hem geleid tot 1991. Het 
koor onderscheidt zich van de 
gebruikelijke oratoriumkoren 
door het repertoire, naast be-
kende koorwerken, juist min-
der bekende muziekstukken la-
ten horen. Op deze manier wil 
het koor recht doen aan de ve-
le schitterende koorwerken die 
zelden of nooit worden uitge-
voerd. De ‘Missa Papae Pii de-
cimi’ is uit 1956, de orkestbe-
werking die u op 23 novem-
ber hoort is uit 1977. Als twee-
de programmaonderdeel zal het 
prachtige ‘Requiem’ van Gabri-
el Fauré worden uitgevoerd. De 
realisering van deze waardi-
ge herdenking kwam tot stand 
met medewerking van orkest de 
Philharmonie en de Andriessen 
/ De Klerk Stichting.

Het Concertkoor Haarlem kan 
altijd nieuwe zangers gebruiken 
en zijn nog op zoek naar teno-

ren en bassen, maar ook andere 
stemsoorten zijn van harte wel-
kom. Voor informatie kunt u te-
recht bij Geno Out, telnr. 023 – 
5288742.
Ton van den Brink

Seaways organiseert voetbalreizen 
naar Engelse Premier League

met twee luxueuze cruisesche-
pen. De ‘King of Scandinavia’ en 
de ‘Princess of Norway’ behoren 
tot de grootste cruiseferries op 
de Noordzee. Aan boord van bei-
de schepen vinden passagiers 
verschillende restaurants, bars, 
bioscopen, een nachtclub en ca-

Cruiseferrymaatschappij DFDS Seaways heeft voor veel thuiswedstrij-
den van de gerenommeerde voetbalclubs Newcastle United, Middles-
brough en Sunderland tickets beschikbaar. 

sino. Voor de overnachting kun-
nen reizigers kiezen uit verschil-
lende hutcategorieën, van voor-
delige Seaways Class tot stijlvol-
le Commodore de Luxe. DFDS 
Seaways is met zes passagiers-
schepen marktleider in ferry- 
verbindingen op de Noordzee. 

1ste Aanleg 
viert de winter
Heemstede - Als de dagen 
weer kort worden en buiten giert 
de hagel en wind om het huis 
dan geeft dat extra sfeer in het 
café. Om die reden is aanstaan-
de donderdag 20 november een 
bijzondere avond in de 1ste Aan-
leg. Met een heuse open haard, 
live pianomuziek van Peter Gor-
dijn en een paar flesjes Beaujo-
lais Primeur wordt de start van 
de winter gevierd. Daarnaast 
worden er diverse winterse lek-
kernijen als erwtensoep, stoof-
peren en raclette vanaf het bil-
jart-buffet aangeboden. 
De muziek en het buffet is ‘van 
het huis’ en gastheer en vrouw 
Kees en Christine heten u van 
harte welkom.

Met de Ko-Bus 
naar de Kerstmarkt
Heemstede - Even genieten van 
de gezellige kerstsfeer.
Stichting Welzijn Ouderen Heem-
stede biedt de mogelijkheid aan 
Heemsteedse ouderen een be-
zoek te brengen aan de Kerst-
markt bij Intratuin, Cruquius. De 
Ko-Bus rijdt op woensdag 26 no-
vember. Vertrek om 13.00 uur en 
terug om 16.15 uur.
Deelnemers worden thuis opge-
haald en weer teruggebracht.
De Ko-Bus biedt alleen vervoer, 
er is dus geen begeleiding tij-
dens het bezoek aan de markt 
en de rollator moet helaas thuis 
blijven. Kosten: 3,00 euro.
Inschrijving bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24.
Geopend op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en  
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Uitverkocht
Heemstede – Bij Casca de 
Luifel is de volgende voorstel-
ling uitverkocht:
•  zondag 7 december: Kees 

van Kooten met Mijn Plezier-
brevier

Heemstede - Het publiek en 
de pers waren razen enthousi-
ast over zijn intelligente, ongrijp-
bare, maar altijd meedogenloze 
humor. Daarom koos hij ditmaal 
een ernstig onderwerp. 
Want wat is er ernstiger dan een 
goede grap? Micha Wertheim 
voor de grap dus.
Twee programma’s maakte de-
ze tegendraadse cabaretier. Dat 
Micha Wertheim een zaal plat 
kan spelen weten ze ook in En-
geland, waar hij succesvol in het 
voorprogramma van Hans Teeu-

Try Out in de Luifel
Micha Wertheim voor de grap

Excursie naar Gemeentemuseum Den Haag
Heemstede - Dat vader en zoon 
Israels zo gelijk, maar ook zo 
verschillend kunnen zijn is te 
zien op een grote overzichts-
tentoonstelling in het Gemeen-
temuseum van Den Haag. Vader 
Jozef is al een gevierd en popu-
lair schilder als zijn zoon Isaac 
wordt geboren. Dan blijkt dat de 
jongen een uitzonderlijk teken-
talent heeft. Maar daar houdt 
de vergelijking op. Vader schil-
dert monumentale, emotione-
le werken en Isaac meer lichte 
en frisse schilderijen. Jozef zelf 

verwoordde dit als volgt: “Isaac 
schildert de militairen die naar 
het slagveld gaan, terwijl ik-
zelf de wenende weduwen ver-
beeld.” 
Samen met vrijwilligers van Cas-
ca bezoeken we de tentoonstel-
ling Jozef en Isaac Israels – Va-
der en Zoon in het Gemeente-
museum Den Haag. Tegelijker-
tijd is in het museum een expo-
sitie van Minimal Art Minimal is 
More. Er wordt gereisd met open 
baar vervoer. 
We verzamelen op dinsdag 2 de-

cember om 9.15 uur in de hal van 
station Heemstede. 
Kosten: 11,50 euro – 65+ 9,50 eu-
ro - MK 2,50 euro (inclusief en-
tree, begeleiding en organisa-
tiekosten, exclusief reiskosten 
en consumpties). Opgeven kan 
door middel van betalen uiter-
lijk woensdag 26 november bij 
de receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werkda-
gen van 9 – 12 uur.
Vergeet u niet uw museum-, kor-
ting- of strippenkaart mee te 
nemen?

Koken voor 
een feestdag

Heemstede - Wie inspiratie op 
wil doen om in de keuken met 
Kerst of op een andere bijzonde-
re dag goed voor de dag te ko-
men, kan meedoen aan één van 
de kookcursussen die starten op 
2 of 3 december. Samen met de 
Casca-kok gaat u in de cursus 
Kerstrecepten per les een idee-
menu maken. Van een voorge-
recht, een spoom, een hoofdge-
recht tot en met een nagerecht. 
Dit alles voor een feestelijk di-
ner. De cursus bestaat uit 3 les-
sen en de kosten zijn 82,50 eu-
ro. De cursus is op dinsdag en 
start op 2 december van 19.30 
tot 22.30 uur. 
Gerechten die nèt even anders 
zijn, nèt even lekkerder of ver-
fijnder leert u maken in de cur-
sus Luxe keuken voor senioren 
(55+). Als u een etentje organi-
seert, een bijzonder feest geeft 
of voor de feestdagen, het is al-
tijd leuk om iets bijzonders op ta-
fel te zetten. Iedereen die graag 
kookt kan meedoen, u hoeft echt 
geen expert te zijn. Deze cursus 
van 6 lessen start op woensdag 3 
december van 17.00 tot 19.00 uur 
en kost 115,50 euro incl. ingre-
diënten. De kookcursussen wor-
den gegeven bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden kan van ma t/m vrij, 
van 9.00 tot 12.00 uur: tel. 023 – 
548 38 28 of via www.casca.nl.
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wen stond. In zijn derde theater-
programma is het hem menens.

Vier jaar geleden won Micha 
Wertheim het Leids Cabaret Fes-
tival. Omdat hij won mocht hij 
een soloprogramma maken. Dat 
werd Micha Wertheim voor be-
ginners. Micha Wertheim voor 
de grap is een lang verhaal. Pre-
cies even lang als de voorstelling 
zelf. Waar het niet over gaat: over 
staartdelingen, boetseren en fis-
caal recht. Mensen die daar op 
hopen kunnen beter iets anders 
gaan doen. 

Wanneer
Vrijdag 28 november is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.



had nog wel iets meer in kun-
nen zitten.

Bij de meisjes ging het traditie-
getrouw een stuk beter. Madelon 
Broersen bereikte bij de Kadet-
ten C de beste 4 door prachtige 
overwinningen op meisjes waar 
ze nog nooit van gewonnen had. 
Duidelijk het resultaat van veel 
en serieus trainen. Bij de Pupil-
len C en D waren er 2 deelne-
mers. De opvallendste was Ru-
by Tangerman. Zij is net begon-
nen met tafeltennis (6 maanden 
geleden) en stond met een D li-
centie in de ½ finale van de C/
D klasse. Een onverwachts re-
sultaat. Haar tegenstandster was 
Hester Brussaard haar clubge-
nootje. Hester speelt al langer ta-
feltennis en heeft een C licentie. 
Zij was dan ook met 3-0 duide-
lijk iets beter. Hester was echter 
nog niet uitgespeeld. Ze moest 
de finale nog winnen. Hier-
in trof ze de nummer 2 uit haar 
eigen poule. De poule wedstrijd 
was een nipte overwinning voor 
Hester geworden 11-9 in de 5e 
game. Zover liet de inmiddels op 
stoom gekomen Hester het niet 
meer komen. Ze won in 4 games 
en kreeg behalve de mooie be-
ker ook een B licentie.
Tot slot speelde bij de Welpen 
meisjes Lisa Goossens een keu-
rig toernooi. Ze verloor de finale 
van het troosttoernooi en kreeg 
een mooie bekeer. Voor de overi-
ge jonge dames: Jeanette Paap, 
Surinde en Boukje Meijer was 
het toernooi iets eerder afgelo-
pen.
Op zondag viel er weinig te jui-
chen. De 3 A deelnemers had-
den geen beste dag. Voor As-
hkan Issazadeh was dat te ver-
wachten hij moest in een hoge-
re leeftijdscategorie uitkomen. 
Simone Broersen was duidelijk 
niet op dreef net als Josco Maas-
kant die in de achterhoede ein-
digen.
Ron Olijdam 
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Meisjes H.B.C. tafeltennis

Prachtige overwinning 
Hester Brussaard
Heemstede - Zowel op zater-
dag als op zondag werd er ge-
streden om de fel begeerde pro-
motie naar een hogere licen-
tie. Op zaterdag konden de D 
en C spelers en speelsters strij-
den voor promotie. Voor H.B.C. 
deden er maar liefst 18 deelne-
mers mee. Het was een erg jon-
ge groep, want de gemiddelde 
leeftijd was 11,8 jaar. Voor veel 
deelnemers was het de 1e of 
2e ervaring met het spelen van 
een toernooi. Het was voor deze 
deelnemers dus vooral ervaring 
op doen. Sommigen waren hele-
maal onder de indruk van zoveel 
tafels (50) in een grote sporthal. 
Bij de jongens deed vooral Joey 
Smit het erg goed. Hij behaal-
de in Hoorn al de winst in het 
troosttoernooi, maar nu eindig-
de zijn toernooi in de ½ finale 
van het Hoofdtoernooi. Een ge-

weldige prestatie en het behalen 
van de B licentie lijkt slechts een 
kwestie van geduld.
Verder waren de resultaten bij 
de Welpen opvallend. Mauri-
ce en Raymond de Winter wer-
den probleemloos 1e in hun pou-
le. Mattijs Wentinck was echter 
de grote verassing. Hij kwam net 
als de broertjes in het hoofd-
toernooi terecht. Dit betekend 
bij de beste 20 spelers van het 
toernooi. Maurice speelde een 
rare 2e ronde (beste 16, zelf 14e 

geplaatst). Eigenlijk beter dan 
je tegenstander zijn maar toch 
met 12-10 in de 5e game ver-
liezen doet pijn. Ook voor Ray-
mond eindige het toernooi te 
vroeg. Hij plaatste zich wel bij de 
beste 8, wat gezien zijn 8e positie 
op de ranglijst een goede pres-
tatie was. Echter hij werd uitge-
schakeld door de nr. 1 en hier 

Hester Brussaard (rechts) en Lisa Goossens (links) waren de prijswin-
naars voor H.B.C. dit weekend.

Concerten bij Loek van der Meer
Heemstede - Op zaterdag-
avond 13 december en zondag-
middag 14 december vindt bij 
Loek van der Meer concerten 
plaats in kerstsfeer.
Medewerking wordt gegeven 
door Astrid Vrensen, dramati-
sche sopraan uit Haarlem. Zij 
behaalde haar Masterdiploma 
in 1996 aan het Kon. Conserva-
torium te Den Haag en sloot in 
hetzelfde jaar met onderschei-
ding de operaklas af bij Christi-
na Deutekom. Zij volgde master-
classes o.a. bij Dame Joan Su-
therland.
Zij zingt opera-aria’s van Gou-
nod (O Divine Redeemer en 
Puccini (Madame Butterfly) en 
kerstliederen. Zij gaat o.a. sa-
men met de klarinet en piano de 
opera-aria brengen uit Titus van 
Mozart: “Parto!Ma tu ben mio” 
en het bekende “Der Hirt auf 
dem Felsen” van Schubert.
Ciska van ter Mey, klarinettiste. 
In 1997 in Den Haag als Mas-
ter afgestudeerd. Naast klarinet-
docent is zij dirigent van het 25 
koppig Haarlems Clarinet Choir.

Tevens verbonden aan het Or-
chestra Mihai Scarlat, een orkest 
dat Roemeense muziek speelt.
Désirée Vergers studeerde 
eveneens af in 1997 aan hetzelf-
de  Kon. Conservatorium te Den 
Haag als Master. Zij is nu free-
lance fluitiste bij diverse orkes-
ten, het Radio Filharmonisch Or-
kest en Holland Symfonia en an-
deren. Zij is net als Cisca van ter 
Mey als docent verbonden aan 
het Muziekcentrum Zuid-Ken-
nemerland. Zij gaat samen met 
de piano het concertstuk Con-
certino van Chaminade vertol-
ken en 2 polka’s. 
De piano vertolkt een Fantasie-
Potpourri van de opera Faust van 
Gounod door Kurt Thiele. Als af-
sluiting worden meezing-kerst-
lieden gezongen. Het belooft 
weer een hele muzikale happe-
ning te worden.
Een geheel verzorgde avond 
kost 17 euro. Er is nog beperkt 
plaats.
Informatie en reserveren bij Loek 
van der Meer, JP Strijboslaan 1, 
tel. 5284495.

De uitreiking van de energieprijs door de heer Mastenbroek aan de 
directie van Newasco Van Houten.  Bron foto: TextielBeheer.

Energieprijs 2008 voor 
Newasco Van Houten
Heemstede - Op woensdag 
5 november is de energieprijs 
2008 uitgereikt aan de directie 
van Newasco Van Houten. De 
energieprijs is een prijs die jaar-
lijks wordt toegekend aan het 
bedrijf in de textielverzorgings-
branche, welke de meest gun-
stige resultaten heeft bereikt op 
gebied van energiebesparing.

De prijs werd uitgereikt op het 
Nationaal Symposium Textielbe-
heer in Zoetermeer.
In het bedrijf wordt linnengoed 
verzorgd van grotere hotels, en 
van een groot aantal zorginstel-
lingen in de regio Noord en Zuid 
Holland. Per week wordt onge-
veer 50.000 kilogram wasgoed 
verwerkt met 45 medewerkers.

Kinderen naar de Timmerclub
Heemstede - Vanaf donder-
dag 4 december kunnen kin-
deren weer gaan timmeren, za-
gen, beitelen en boren bij Cas-
ca, samen met docent  Fred van 
der Pols. 
Er is een groep voor jongens en 
meisjes van 7 – 10 jaar (groep 1) 
van 16.00 – 17.30 uur. 
De vervolggroep (groep 2) is 
bedoeld voor 11- en 12-jarigen 
en voor kinderen die in groep 1 
hebben gezeten en is van 18.00 

– 19.30 uur. De kinderen kiezen 
hier zelf wat ze gaan maken: een 
auto, boot, konijnenhok of een 
poppenhuis. Deze cursus be-
staat uit 12 lessen en de kos-
ten zijn 79,50 euro, inclusief ma-
teriaal. 
De eerste les is op donderdag 4 
december in het Honk, Molen-
werfslaan 11, Heemstede.
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur: 
telefoon 023 – 548 38 28.

Zwaar bevochten zege voor VEW
Heemstede - Na een redelijk 
natte week werd er toch nog ge-
voetbald bij VEW. Tegenstander 
Alliance, ook geplaatst in het lin-
ker rijtje, moest om aansluiting 
te houden gaan voor de winst. 
In de eerste helft leek het voor 
VEW een “makkie”te worden. 
Na een kwartier was het Michiel 
Dekker die de 1-0 scoorde ge-
volgd door een eigen doelpunt 
van een Alliance verdediger. 
VEW  had voor de thee al ruimer 
afstand moeten nemen maar de 
mooiste kansen bleven onbenut.
Na de pauze vergat VEW te voet-
ballen en namen de gasten het 
heft in handen. Een onnodige 
handsbal veroorzaakt door Paul 
van Marsbergen leverde een ge-
le kaart en een tegen treffer op 
2-1. Het was te danken aan kee-
per Michael van Gennip dat het 
maar bij één doelpunt bleef, een 
intikker van twee meter afstand 
werd op de lijn gekeerd. In de 
slot minuten werd de thuisclub 
nog een penalty onthouden, 

Niels Dekker werd door de kee-
per van Alliance vast gehouden.
VEW-2 speelde 2-2 tegen ZRC. 
Hier was de man van de wed-
strijd Ed Nederveen die in de 
laatste minuut de gelijkmaker in 
het net legde maar ook een pe-
nalty miste.
VEW-A1 speelde ook 2-2 tegen 
Zaandijk. Hier waren de doel-
punten makers Maarten van 
Dam en Robin Philippo.

Programma
zaterdag 22 november:
VEW-1          inhaal/bekerwedstrijd
VEW-2          inhaal/bekerwedstrijd
VEW-3- Swift-9              14.30 uur
K’land-3- VEW-4           14.45 uur
Bl’daal-4- VEW-5           13.15 uur
VEW-vet- St’vogels-vet  14.30 uur
Hellas Sport-a- VEW-a    14.30 uur
Ripperda-c- VEW-c         13.00 uur
VEW-c2- Hoofdd.-c         11.45 uur
VEW-me- Z’voort-me      11.30 uur
VEW-e1- Hoofdd.-e         10.30 uur
VEW-e2- Overbos-e         09.30 uur
DSS-e- VEW-e3              10.45 uur

Zw’burg-f- VEW-f1         09.00 uur
VEW-f2- DIOS-f             09.30 uur

VEW-jeugdjournaal: Afgelopen 
zaterdag was het voor de E-ju-
nioren een 100% score. De E-1 
speelde tegen Alliance en won 
met 4-3, de E-2 , op de foto zon-
der keeper Bas van Houten maar 
met vlnr Jordy Romp, Anton Fa-
se, Sander Koehof, Nick v.d. 
Steeg, Imran Islam, Joost Bausch 
en Ammon Havers won met 0-4 
van en bij Geel Wit en tenslotte 
de E-3 won met 3-2 van UNO.
VEW-agenda: 28 november- 
Sint Nicolaas brengt een bezoek 
aan VEW. Vanaf 17.00 uur zijn de 
F-junioren en de  Mini’s aanwe-
zig om dit feest te vieren. Om 
ongeveer 19.00 uur vertrekt de 
Goed Heiligman weer.
28 november- Wijnproef avond. 
Aanvang 20.15 uur. Kosten: 5 eu-
ro. Opgeven: Onno Stoltenborg, 
tel: 023- 5637856.
Meer weten over VEW: kijk op 
www. Vewheemstede.nl 
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Het Midwinterfeest wordt dit jaar gehouden 

op vrijdag 19 december. De kinderboerderij 

is dan met hulp van vele vrijwilligers omgeto-

verd tot een sprookjesachtige omgeving met 

honderden lichtjes, waarbij de kinderen de 

IJskoningin Isolde kunnen helpen om de ge-

mene blubberplannetjes van de heks te 

laten mislukken. Isolde zou het leuk vinden 

als alle kinderen sprookjesachtig verkleed 

naar haar feest komen!

Het Midwinterfeest vindt plaats op het ter-

rein van Kinderboerderij `t Molentje tussen 

17.15 en 20.15 uur aan de Burgemeester 

Van Rappardlaan 1 in het Wandelbos 

Groenendaal. Er zijn kaarten beschikbaar 

met verschillende toegangstijden. Kaarten 

kosten € 3,50 per stuk en geven toegang 

aan één volwassene met twee kinderen tot 

en met 8 jaar. De kaarten zijn verkrijgbaar 

bij de Kinderboerderij en het raadhuis. 
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Eens in de vijf jaar komt IJskoningin 

Isolde naar het Groenendaalse bos om 

samen met de bosbewoners haar ver-

jaardag te vieren. Dit doet ze altijd op de 

kortste dag met de langste nacht: de 

Midwinternacht. Ze komt dan samen met 

haar ijsnarren en kinderen op haar slee 

door de lucht naar het feest. De bosbe-

woners zijn altijd heel erg blij als Isolde 

naar het bos komt, want ze neemt voor 

iedereen mooie cadeaus mee. Iedereen 

in het bos vindt haar mooi en lief en daarom 

willen ze haar graag iets teruggeven. 

Maar wat voert heks Grisilda nu weer in 

haar schild? En hoe krijgt ze de trol zover 

dat hij haar helpt met haar gemene blubber-

plannetjes. Hebben de Alven van het bos wel 

in de gaten wat die twee van plan zijn? 

Zou het lukken om samen met alle bos-

bezoekers en kinderen deze valse planne-

tjes te laten mislukken zodat koningin Isolde 

toch nog een fantastisch feest krijgt?

H t Mid i t f t dt dit j h d H t Mid i t f t i dt

Voorverkoop 
Midwinterfeest 
Kinderboerderij 

Het verhaal van IJskoningin Isolde

Parkeren bij het 
NS-station

Parkeren op het (P&R)parkeerterrein
Dit parkeerterrein met slagboom ligt aan 

de westzijde van het station: het Roemer 

Visscherplein. Let op: u moet direct bij de 

slagboom bij het oprijden van het parkeer-

terrein betalen. 

Betalen bij dit (P&R)parkeerterrein kan op 

drie manieren:

- met de chipknip

- met een creditcard/betaalkaart 

 (bijvoorbeeld Visa of Eurocard/

 Mastercard)

- met een abonnement

Het is dus niet mogelijk om met contant 

geld te betalen. De gemeente heeft geen 

invloed op de betaalwijze. De parkeer-

plaats wordt namelijk beheerd door het be-

drijf Q-Park en dat bedrijf heeft gekozen 

voor betaling met een kaart of abonne-

ment. 

Kijk voor meer informatie over dit parkeer-

terrein op www.qpark.nl.

Elders parkeren in de stationsomgeving 
Heeft u alleen contant geld en geen chip-

Regelmatig krijgen wij vragen over het parkeren op het P&R-terrein bij het station.
Voor de duidelijkheid zetten we de parkeermogelijkheden rondom het station op een rijtje.

• Bouwplannen

• KO-Bus vervoer naar de 

 woensdagmarkt in Heemstede

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

knip, creditcard/betaalkaart of abon-

nement? Dan kunt u ook op een andere 

plek bij het station parkeren. Voor kort 

parkeren aan beide zijden van het station 

kunt u terecht in ‘sector C’. Langs de 

Leidsevaartweg kan lang worden gepar-

keerd in 'sector E'. Deze parkeerplekken 

worden door de gemeente beheerd en de 

gemeente houdt hier ook toezicht. Voor 

deze parkeerplaatsen koopt u een kaartje 

bij de parkeerautomaat. Daar kunt u beta-

len met kleingeld.

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

Van Merlenlaan, aansluiting Burgemeester van Doornkade
Week 47
Beperkte verkeershinder vanwege het aanpassen van de oprit naar het fi etspad vanuit 

de W.A. de Tellolaan. 

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Leidsevaart
t/m november
Tussen de Vondelkade en de Leidsevaart is verkeershinder mogelijk vanwege werk-

zaamheden op het Roemer Visscherplein.

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009
Van 3 november tot medio maart 2009 is één rijbaan van de Glipperweg tussen de 

Kemphaanlaan en de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek 

kan van de weg gebruikmaken, autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de 

Herenweg. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. 

Voor het openbaar vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende 

fi etspaden.

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009 - Van 22 oktober tot en met april 2009 is het deel van de 

Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer. De school is 

alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan. 

De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Werk aan de weg 

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Gemeentegids 
online?

www.heemstede.nl

Sinds woensdag 15 oktober kunnen ouderen

van huis opgehaald worden om te worden

gebracht naar de gezellige woensdagmarkt

in Heemstede. De ‘KO-Bus’ rijdt tussen

10.00 en 12.30 uur. De kosten voor een

retour zijn € 2,50. Voor wie alleen heen

mee wil rijden kost het € 1,50. U kunt zich

opgeven voor dinsdag 13.00 uur bij Welzijn

Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan

24, telefoon (023) 528 85 10.

KO-Bus vervoer 
naar de woens-
dagmarkt in 
Heemstede

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalis-
me en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het 

meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de 

overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat 

heeft, neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw 

melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de 

hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de 

hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens 

openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. 

Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoon-

beantwoorder.

Meldpunt overlast Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2008.273 vervangende nieuwbouw voor 40 plaatsen   - Achterweg 1-9

 voor SEIN-terrein Meer en Bosch 

2008.307 het plaatsen van een dakopbouw   - Van der Waalslaan 18

2008.309 het plaatsen van een dakkapel op het  - Kraanvogellaan 26

 voorgeveldakvlak en zijgeveldakvlak

2008.310 het plaatsen van een scorebord   - Sportparklaan 8 

2008.312 het plaatsen van een tijdelijk bouwbord  - hoek Van Verschuer 

    Brantslaan/Glipperweg

2008.313 het plaatsen van een dakkapel op het  - Kraanvogellaan 15

 voorgeveldakvlak en zijgeveldakvlak

Aanvragen sloopvergunning
2008.913 het slopen van een ventilatiekanaal  - Zandvoortselaan 74

De bovenstaande aanvragen liggen van maandag tot en met donderdag 08.30 - 17.00 uur  en op 

vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 14 november 2008)

2008.278 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak - Anna Blamanlaan 18

2008.279 het plaatsen van een dakkapel op het  - Anna Blamanlaan 16

 voordakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 14 november 2008)

2008.286 het plaatsen van een raam in de kelder  - Herenweg 2A

2008.287 het wijzigen van de voor- en achtergevel  - Jan van Goyenstraat 27

 van de bovenwoningen

2008.304 het doorbreken van een muur  - Lieven de Keylaan 4
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HeemstedeNieuws

Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 
sociaal medische indicatie 

koming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie vast te stellen. Deze regeling 

treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 in werking. De regeling is bedoeld 

om ouders die door een  sociale of medische noodzaak aangewezen zijn op kinderopvang, 

fi nancieel te ondersteunen als er geen voorliggende voorzieningen zijn. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling sociale zaken van de gemeente. 

De regeling ligt ter inzage in de hal van het raadhuis. 

Er is een kapvergunning verleend voor het kappen van 1 kastanje en 4 esdoorns op het 

perceel Eemlaan 4, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B. nr: 08620.  

Aan de vergunning is het volgende bijzondere voorschrift verbonden:

De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaarter-

mijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. 

Verzonden 19-11-2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 november 2008 gedurende 6 weken 

ter inzage in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, 
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-
legd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Kapvergunning

Bestemmingsplan

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 14 november 2008)

en vrijstelling van het bestemmingsplan
2008.145 het plaatsen van een dakopbouw en optrekken - Kastanjelaan 25

 achtergevel

Verleende sloopvergunning (verzonden 13 november 2008)

2008.927  inpandig slopen woningen en achtergevel,  - Gelderlandlaan 1 t/ 29 

 leeghalen tuinen, slopen steenachtige bergingen  en 2 t/m 34,

    Utrechtlaan 5 t/m 33 

    en 4 t/m 32,

    Zeelandlaan 3 t/m 31, 

    Brabantlaan 1 t/m 13 

De bovenstaande vergunningen ligt van maandag tot en met donderdag  08.30 - 17.00 uur  

en op vrijdag van 08.30 - 13.00 ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 14 november 2008)

en ontheffing bestemmingsplan
2008.227 het plaatsen van een dakopbouw  - Zandvoortselaan 31

De bovenstaande vergunning ligt van maandag tot en met dinderdag  08.30 - 17.00 uur en op 

vrijdag van 08.30 - 13.00 ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmings-
plan en verlenen bouwvergunning
2007.357 het uitbreiden van een woonhuis  - Heemsteedse Dreef 270

2008.233 het optrekken van de achtergevel  - Kastanjelaan 11

2008.284 het uitbreiden van een woonhuis  - Camplaan 49

De verzoeken en  ontwerpbesluiten liggen vanaf  20-11-2008 gedurende 6 weken ter inzage 

bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht  in het raadhuis op het Raadhuisplein 1 op maan-

dag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. 

Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u 

zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

 

Burgemeester en wethouders hebben op 28 oktober 2008 besloten de Regling tegemoet-

De Hartekamp Groep behaalt het 
HKZ-kwaliteitscertificaat

De Raad van Bestuur van de 
Haarlemse zorginstelling voor 
ondersteuning aan mensen met 
een verstandelijke beperking is 
er trots op dat zij het certificaat 
in één keer gehaald heeft na een 
audit door KIWA, een internatio-
nale organisatie voor certifica-

tie en keuringen. Twee audito-
ren van KIWA hebben in okto-
ber gedurende 5 dagen De Har-
tekamp Groep bezocht. Zij voer-
den gesprekken met een groot 
aantal cliëntvertegenwoordigers, 
medewerkers, managers en le-
den van de Raad van Bestuur. 

De auditoren concludeerden dat 
werknemers van De Hartekamp 
Groep met grote betrokkenheid 
en vakbekwaamheid werken met 
cliënten en met elkaar. Het cer-
tificaat van de stichting Harmo-
nisatie Kwaliteitsbeoordeling in 
de Zorgsector (HKZ) is van be-
lang voor zorginstellingen omdat 
zij dankzij dit keurmerk hun kwa-
liteit kunnen aantonen en waar-
borgen. De Hartekamp Groep 

heeft de afgelopen jaren veel tijd 
en energie gestoken in het beha-
len van het HKZ-keurmerk. Op 
een intensieve en grondige ma-
nier werd onderzocht of binnen 
de organisatie gewerkt wordt 
volgens de landelijke normen 
van de gehandicaptensector. Ve-
le medewerkers hebben zich in-
gespannen om dit onderzoek tot 
een goed resultaat te brengen. 
Het certificaat heeft een promi-
nente plek gekregen in het Cli-
entenservicepunt van De Harte-
kamp Groep aan de Delftlaan 327 
in Haarlem. Wie meer wil weten 
over De Hartekamp Groep: www.
dehartekampgroep.nl

Bijeenkomst
de Kapel 

Bloemendaal
Regio - Op zondag 23 november 
leidt ds. Corrie Jacobs de religi-
euze bijeenkomst 
in de kapel aan de Potgieterweg 
4 te Bloemendaal. Het thema is 
Huilen, een teken van zwakte? 
Erbarmen, ouderwets?
De bijeenkomst begint op 10.30 
uur; de toegang is gratis. Voor 
verdere informatie kijkt u op:  
www.dekapel-bloemendaal.nl

Regio - Op dinsdag 11 november heeft De Hartekamp Groep 
het HKZ- certificaat, een kwaliteitskeurmerk voor de zorg
gekregen. 


