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Buurthulp in noodsituaties
Heemstede - Op en rond het 
Valkenburgerplein, om precies te 
zijn het gebied tussen Lentelaan, 
Valkenburgerlaan, Groenendaal-
kade en de Herfstlaan bestaat al 
jaren een actieve bewonersver-
eniging, ‘Onder de Toren’. Eind 
jaren tachtig ging een groep-
je bewoners met hun kinderen 
regelmatig naar het strand. In 
de loop der jaren werd het aan-
tal gezinnen dat mee ging naar 
Zandvoort zo groot dat men be-
sloot activiteiten in de eigen 
buurt te gaan organiseren. Ruim 
30 gezinnen hebben zich intus-
sen aangesloten en samen ont-
wikkelen zij activiteiten voor en 
door bewoners. Kernactiviteit 
daarin is de jaarlijkse fietstocht 
en de aansluitende BBQ in de 
tuin van een van de deelnemers. 
Maar ook schaatsen, golfen en 
tennissen staan op het program-
ma. Bij de bewoners is het ‘run-
ning dinner’ populair, waarbij 
vooraf niet bekend is welk ge-

recht je in welke woning voor-
geschoteld krijgt en met wie je 
aan tafel zit. In 2005 ging men 
met een eigen website van start 
www.onderdetoren.info 
Per november 2010 is het, als je 
het zo mag noemen, het dien-
stenpakket uitgebreid.
De omgeving blijkt aantrekke-
lijk voor mensen die het niet zo 
nauw nemen met mijn en dijn.
Na een aantal inbraken en re-
cent een overval op een bejaar-
de dame in de buurt nam ‘On-
der de Toren’ het initiatief om te 
komen tot een SMS-hulpdienst.
Als bewoners iets waarnemen 
waarvan zij denken dat het niet 
in de haak is nemen zij door het 
sturen van een nood-SMS per 
mobiele telefoon direct contact 
op met alle andere leden van 
de SMS-groep. Onder het mot-
to ‘Samen staan we sterk’ kijken 
dan ook de gewaarschuwde be-
woners mee of schieten te hulp. 
Er kan zo misschien een signa-

lement van een mogelijke dader 
worden vastgesteld of kan ie-
mand anders dan de directe ge-
dupeerde de politie bellen.
Kortom een prima initiatief waar-
door niet alleen het gevoel van 
veiligheid van de bewoners 
wordt versterkt, maar het ook 
een welkome aanvulling is in de 
bestrijding van de misdaad. Ini-
tiatiefnemer van deze bewoners-
activiteiten en de hulpdienst is de 
heer Koos Kooren.
Als er buurten zijn in Heemstede 
die ook een dergelijke buurthulp 
willen opzetten is Koos bereid u 
daarmee met raad en daad bij 
te staan. U kunt hem daarvoor 
bereiken via de mail op:
www.onderdetoren.info 

 

Feestelijke Kerstdagen op
Landgoed Groenendaal
Op eerste en tweede kerstdag serveren wij in een

feestelijke ambiance een 4-gangen keuze-Kerstlunch 
voor e47,50 per couvert, inclusief een glas

welkomstchampagne.
 

Tevens serveren wij alleen op eerste kerstdag vanaf 
18.30 uur een 5-gangen kerstdiner voor e67,50 per 

couvert, inclusief een glas welkomstchampagne.
 

Op verzoek, tel. 023-5281555, zenden wij u alle
informatie toe of kijk op landgoedgroenendaal.nl

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN 
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

Heemstede – Sint Nico-
laas heeft al diverse publie-
ke optredens achter de rug. 
Waar hij de energie vandaan 
haalt... Het lukt de Goedhei-
ligman elke keer weer om 
goedgemutst op diverse lo-
caties voor de dag te ko-
men. Geen afstand te ver, 
over water, land en zelfs over 
daken! Glibberige dakpan-
nen? Geen bezwaar, tegen-
woordig met GPS op zak de 
paden op en de daken dus. 
Zaterdag jl nog in de Jan 
van Goyenstraat te Heem-
stede. Elk jaar vaste prik, 
speciaal gevraagd door de 
winkeliersvereniging. Daar 
kunnen Sint en zijn Pieten 
geen ‘nee’ op zeggen want 
het is één van de meest ge-
zellige winkelstraten van 
Heemstede! Elders in deze 
krant meer over het bezoek 
van Sint en diverse ideeën 
voor Sintcadeautjes!

Sinterklaas 
vertrekt 
nog niet

www.heemsteder.nl



Heemstede - Op de Dag van 
de Dialoog op dinsdag 2 novem-
ber zetten maatschappelijke or-
ganisaties en culturele instellin-
gen op verschillende plaatsen in 
Heemstede tafels neer waaraan 
inwoners met elkaar in gesprek 
gingen. Het thema voor 2010 
was ‘Elkaar leren kennen: Wie 
ben jij?’. Met elkaar in gesprek 
gaan gebeurde onder begelei-
ding van een ervaren gespreks-
leider. En onder het genot van 
een maaltijd of hapje en drankje, 
verzorgd door de deelnemende 
organisaties: Casca, Bibliotheek, 
het Overbos, Elan Wonen, Albert 
Heijn (zie foto), PKN – Pauwehof.

“Als gespreksleider bij de ge-
sprekstafel in de bibliotheek 
vraagt de dag enige voorberei-
ding. Het laatste dat je wilt zien 
gebeuren, is dat een vreedza-
me dialoog ontaardt in een hef-
tige discussie. Op de dag zelf 
stormde ik ’s morgens de super-
markt in om er vervolgens snel 
met allerlei lekkere dingen voor 
bij de koffie weer uit te rennen, 
op weg naar de dialoogtafel. 
Ook snel nog wat stoelen erbij 
gepakt want het aantal deelne-

mers bleek nog steeds stijgen-
de. De teller bleef steken op een 
voor de dialoogtafel ideaal aan-
tal deelnemers, namelijk acht. 
Om 11.00 uur was bijna iedereen 
aangeschoven. Uit de gezellige 
leeszaal had ik nog snel twee 
leerlingen van het College Ha-
geveld geplukt. Zij hadden zich 
achter een tijdschrift verscholen, 
maar op mijn verzoek volgden 

ze mij zonder aarzeling de trap 
op naar de ‘directiekamer’. Om 
de tafel was een boeiend ge-
zelschap aangeschoven dat ge-
animeerd met elkaar in gesprek 
was. Er waren acht deelnemers: 
vijf dames (een dame van 80 
jaar en een dame bijna 80 jaar 
oud) een voormalig wethouder 
van de gemeente Heemstede en 
twee leerlingen van het College 
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Fotowedstrijd Diabetes

‘Zelfbewuste’ foto van 
Heemstede wint prijs
Heemstede – De winnaars van 
de fotowedstrijd Diabetes 24/7, 
een initiatief van het Platform 
Wereld Diabetes Dag, zijn be-
kend! Nicoline Hos (Heemstede) 
is in de categorie amateurfoto-
grafen, gekozen uit ruim 300 bij-
zondere en ontroerende inzen-
dingen. Hos is de overall winnaar 
in deze categorie. De foto’s zijn 
beoordeeld door een vakkundi-
ge jury bestaande uit onder an-
dere NOS- nieuwslezeres Sacha 
de Boer en Nederlands bekend-
ste topfotograaf Maarten Cor-
bijn, alias Corbino. De foto’s zijn 
geëxposeerd op het NS station 
te Amersfoort.

Nicoline Hos
De jury over het beeld van de 
Heemsteedse: “Fat diabetes zo 
sexy en zelfbewust kan zijn, viel 
ons meteen op. En vervolgens: 
zo mooi van compositie, licht en 
lichaamstaal, subtiel en fijntjes, 

een aandachttrekkende foto met 
z’n grootste kracht in de herken-
ning in tweede instantie. dat dia-
betes niet iets is voor oude men-
sen, maar iedereen kan overko-
men, overtreffend geïllustreerd 
en goed gefotografeerd. Een te-
rechte winnaar en zij krijgt daar-
voor deelname aan een master-
class.”
Wiebine Hos, de dochter van 
Nicoline, is nu 16 jaar en heeft 
sinds 2004 diabetes. Nicoline 
heeft aan de foto wedstrijd mee 
gedaan omdat ze vindt dat er 
meer bekendheid moet komen 
over kinderen en pubers met di-
abetes type 1. “Het is niet altijd 
makkelijk voor een kind om di-
abetes te hebben en te accepte-
ren. Er elke dag mee bezig zijn, 
altijd maar opletten wat je eet, 
drinken en doet of gaat doen. 
Nooit een dag niet 24/7 en el-
ke keer uitleggen aan vrienden, 
school en familie wat het in-

houd. Ze willen ook gewoon zijn 
en niet opvallen. Het winnen van 
deze fotowedstrijd is voor Wiebi-
ne een verrassing, maar ontzet-
tend leuk”, aldus Nicoline Hos. 
Wiebine zegt zelf over haar ziek-
te: “Ik vind het een heftige ziek-
te. Je moet er echt elke dag aan 
denken en op letten. De laatste 
tijd zit het niet helemaal mee en 
moet ik regelmatig naar het zie-
kenhuis. Maar deze prijs is echt 
iets positiefs wat diabetes mee-
brengt.”
Alle ingezonden foto’s zijn te be-
kijken op www.diabetes24-7.nl.

Dag van de Dialoog 
“Leeftijd en achtergrond
gesprekspartners vallen weg”

Gesprekstafel in supermarkt Albert Heijn.

Hageveld. Een heel gevarieerd 
en boeiend gezelschap dat be-
reid was naar elkaar te luisteren, 
hun eigen vaak zeer persoonlijke 
verhaal te vertellen en echt geïn-
teresseerd was. In de ca. ander-
half uur durende dialoog vielen 
leeftijd en achtergrond weg. Wat 
overbleef was een interessant 
en soms ontroerend gesprek. 
Ook nu weer bleek de tijd te 
kort om alle vier de dialoogvra-
gen te behandelen. We bleven 
steken bij vraag drie. De kennis-
making verliep aan de hand van 
een door de deelnemers zelf uit-
gezochte ansichtkaart. Ieder van 
de deelnemers vertelde waar-
om hij/zij voor een kaart geko-
zen had en wat deze kaart over 
hun zelf vertelde. Een leuke start 
wat al gelijk veel stof tot praten 
gaf. Na afloop van de dialoog, 
bijna twee uur later, bleken al-
le deelnemers zeer enthousiast. 
De door school gestuurde leer-
lingen vertelden heel spontaan 
dat zij eigenlijk geen zin hadden 
gehad om mee te doen. Ik heb 
daar helemaal niets van gemerkt 
en het waren geweldige deel-
nemers. Achteraf waren ook zij 
heel enthousiast en zijn zij wel-
licht goede ambassadeurs om 
jongeren te stimuleren volgend 
jaar vrijwillig deel te laten nemen 
aan een dialoogtafel.

Wat betreft De Bibliotheek 
Heemstede, zij heeft als ontmoe-
tingsplek opnieuw haar nut be-
wezen.” Jeanne Serné, De bibli-
otheek Haarlem en omstreken.

Fusie GoesDeen 
en Omnyacc
Heemstede - GoesDeen Ac-
countants en Belastingadvi-
seursaan de Lanckhorstlaan 8 
gaat per 1 januari 2011 fuseren 
met Omnyacc de Noord & Part-
ners Accountants en Belasting-
adviseurs. GoesDeen heeft vesti-
gingen in Heemstede en Zwaag-
dijk, Omnyacc de Noord heeft 
vestigingen in Wervershoof en 
Enkhuizen. Zie: www.omnyacc.nl.
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Net-Werk Vrijwilligers-
hulp bundelt krachten

Regio - Net-Werk Vrijwilligers-
hulp wil door krachtenbunde-
ling van de vrijwilligersorgani-
saties in Zuid-Kennemerland 
het vrijwilligerswerk onder-
steunen. Met name voor orga-
nisaties die werkzaam zijn voor 
kwetsbare burgers. En met de 
bezuinigingen in de AWBZ 
hebben deze burgers echt 
meer hulp nodig.
In 1989 nemen de vrijwilligers-
organisaties het Rode Kruis, 
de Zonnebloem en de U.V.V. 
het initiatief om voor hun klan-
ten de samenwerking te ver-
beteren. In 2002 wordt stich-
ting Meldpunt Vrijwilligers-
hulp Zuid Kennemerland op-
gericht waar twaalf organisa-
ties zich aan verbinden. In 2007 
werd het Meldpunt omgedoopt 
in stichting Net-Werk Vrijwil-
ligershulp Zuid-Kennemer-
land. Eind 2010 zijn 35 vrijwil-
ligersorganisaties via het Plat-
form Vrijwilligershulp verbon-
den aan Net-Werk.
Bij een tekort aan vrijwilligers 
slaan de samenwerkende vrij-
willigersorganisaties de han-
den ineen. Zo ook zomer 2009 
waar 15 vrijwilligersorganisa-
ties het initiatief namen om 
vanuit het Platform Vrijwilli-
gershulp Zuid-Kennemerland 
subsidie aan te vragen bij de 
provincie Noord-Holland voor 
een gezamenlijke wervingsac-
tie. De provincie reageerde po-
sitief en het geld werd in een 
gezamenlijke pot gestopt. Doe-
len werden geformuleerd en 
op papier gezet. Onder leiding 
van Bernard Klaassen werd ‘Jij 
bedankt’ neergezet als nieuw-
ste wervingsactie in Zuid-Ken-

nemerland. Iedere organisatie 
heeft haar eigen passie, spe-
cialisatie en eigen vrijwilligers. 
Jij bedankt is op zoek naar vrij-
willigers voor de 15 samenwer-
kende organisaties. Dit zijn: 
Rolmobiel, Haarlem Effect, Pre-
sent Haarlem, De Baan, Voed-
selbank, Tandem, UVV, STG, 
ISP, Zonnebloem Haarlem, Se-
niorenpastoraat, De Harte-
kamp Groep, Stadsdeelorgani-
satie Zuid-West, Sensoor, Net-
Werk Vrijwilligershulp. 
Een nieuwe vrijwilliger via Jij 
bedankt is Ineke Horeman, 
die sinds oktober aangesloten 
is bij de Baan: Ineke: ”Ik ben 
eenmaal per maand vrijwilliger 
voor de koffie en de thee bij de 
toneeluitvoeringen op de Baan. 
Het is heel leuk werk en een 
gezellige ploeg om in te wer-
ken. De interactie met de men-
sen is bovendien geweldig.”
Zo is men ook nog op zoek 
naar vrijwilligers die af en toe 
een vriendschappelijk huisbe-
zoek willen doen voor ouderen 
binnen en buiten de kerken, en 
vrijwilligers voor de Voedsel-
bank. Tandem kan altijd nieu-
we vrijwilligers gebruiken voor 
bezoekjes bij oudere mensen, 
om de mantelzorg te ontlas-
ten. Werk je liever met kinde-
ren? Thuiszorg Gehandicapten 
zoekt speelhulpen voor kinde-
ren met een beperking. Dus als 
je vrijwilliger wilt worden, dan 
zoeken wij met je mee om je de 
beste rol te geven die past bij 
jouw passie. Jij bedankt!
Meld je nu aan als vrijwilliger 
via 023 - 5314862 of vul het 
contactformulier op de web- 
site in: www.jijbedankt.nl

Nu eens de heren voorgesteld...
Onzichtbare vrijwilligers in 
de schijnwerpers geplaatst 
Heemstede - Het vermogen van 
Heemstede werd woensdagmid-
dag even zichtbaar  toen hon-
derden  vrijwilligers zich  ver-
zamelden in de Burgerzaal van 
het raadhuis voor de verkiezing 
van de “onzichtbare” vrijwilliger 
van het jaar 2010. Daar maakt 
de gemeente ieder jaar een 
feestje van. Wethouder Jur Bot-
ter verwoordde dat bij zijn wel-
kom  duidelijk. De vrijwilliger is 
het cement van de samenleving 
en geeft jus aan de maatschap-
pelijke cohesie. Hij vertelde dat 
goed voorbeeld doet goed vol-
gen, want de gemeenteraad had 
onlangs een motie aangeno-
men om met zijn allen komend 
jaar een dag vrijwilligerswerk te 
doen.  De  voorzitter van de ju-
ry, oud wethouder Nera Otsen, 
zag veel bekende gezichten van 
voorgaande jaren, maar gelukkig 
ook veel nieuwe gezichten. Zij 
maakte negentien onzichtbare 
vrijwilligers even heel zichtbaar, 
gaf een korte rede van de nomi-
natie en een flinke bos bloemen.  

Heel zichtbaar waren dit jaar de 
mannen in het vrijwilligerswerk, 
waar in voorgaande jaren meest-
al dames genomineerd waren. 

Heren
Vandaar dat we graag nu eens 
de heren voorstellen. De 88-ja-
rige heer Harms bezoekt  al 36 
jaar Kees in de Hartekamp. Joop 
Postma rijdt op de KOBUS de 
kerkbezoekers en zomertocht-
jes, de heer de Zwart is 35 jaar 
de steun en toeverlaat van HBC 
1. Carel en zijn vrouw Roeli-
ne Le Brun zijn beiden actief in 
Verpleeghuis De Houttuinen, de 
heer Van Wensen doet al 40 jaar 
vrijwilligerswerk onder ande-
re voor de PKN kerk en Welzijn 
Ouderen. Jaap Winius is het hele 
jaar door onzichtbaar in het on-
dermaanse, de kelder, van Bos-
beek.  Ruud de Haan is de vas-
te klusser van de Wereldwin-
kel. Willem Turkenburg is goud 
waard voor de Scouting WABO 
als de technische man, onzicht-
baar voor ouders en kinderen, 

voor het bestuur onvervangbaar. 
Paul Groen  maakt de kabelkrant 
binnen Bosbeek en Karel Zwet-
sloot begeleid daar de kerkdien-
sten, filmavonden en uitstapjes, 
zelfs reizen naar Lourdes.  Joop 
Bouwmeester is vrijwilliger bij 
Vluchtelingenwerk Heemstede 
Bennebroek. Hij was door de ju-
ry van genomineerden van vorig 
jaar gekozen tot de vrijwilliger 
van 2010. Joop was even over-
donderd bij zijn uitverkiezing tot 
de ‘onzichtbare’ vrijwilliger van 
Heemstede. “Het helpen van die 
mensen is al een beloning op 
zich”,  aldus de bescheiden Joop. 
Hij ziet zijn werk bij Vluchte-
lingenwerk als zijn persoonlij-
ke taakopvatting  en gaat voor 
een succesvolle integratie en 
maximaal geluk voor allen. Be-
hulpzaam, vriendelijk en gedul-
dig, vasthoudend en tegelijker-
tijd bescheiden. Wethouder Jur 
Botter overhandigde hem een 
cheque van 250 euro om te be-
steden bij Vluchtelingen werk 
Heemstede - Bennebroek. Waar-
na het jazztrio Jazz Supply weer 
alle ruimte en waardering kreeg 
voor hun muziek en het bode 
team weer eens bijschonk en 
met de heerlijke hapjes voorbij 
kwam. Zo mag je als gemeen-
te je vermogen aan vrijwilligers 
best verwennen. 
Ton van den Brink

Wethouder Jur Botter feliciteert Joop Bouwmeester.

Juryvoorzitter Nera Otsen noemt de genomineerden.

Een taart
bakken is leuk
Heemstede - Eén keer per 
maand met elkaar koken en 
eten is supergezellig! Vooraf-
gaand aan ‘t Is weer Vrijdag is 
er daarom de Cook – eat – meet 

& greet. Als je hieraan meedoet 
mag je gratis blijven hangen bij 
‘t Is weer Vrijdag! Bij de Cook – 
eat – meet & greet koken en eten 
jongeren met elkaar steeds een 
heerlijk gerecht. Op vrijdag 3 de-
cember gaan de jongeren taar-
ten bakken. Dit is natuurlijk geen 
maaltijd, daarom beginnen we 

deze keer een uurtje later, zodat 
je thuis eerst nog kunt eten. De 
Cook, eat, meet & greet is in de 
keuken van de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede deze keer vanaf 
19.00 uur en kost 5,- euro. Op-
geven kan op werkdagen van 
9-12 uur tel: 023-548 38 28-1 of: 
plexat@casca.nl.
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Sint bezoekt Jan van Goyenstraat
Lieve en leuke Pietjes 
geschminkt tussen de parfums
Heemstede - Het was de hele 
dag druk in de Jan van Goyen-
straat. Geloof het of  niet, maar 
Sinterklaas zou op het dak ver-
schijnen. Vandaar al die Pieten. 
De hulptroepen van de Sint wer-
den bij Hildering geschminkt. 
Daar zijn ze goed in.  Logisch 
want ze bestaan al 75 jaar. Dit 
jaar en de vierde generatie staat 
nu achter de toonbank. 

Mark Hildering vertelde dat zijn 
overgrootvader in 1934 begon 
in de Vijzelstraat in Amsterdam, 
zijn opa verder ging in de Kerk-
straat in Zandvoort waar zijn 
broer de zaak voortzette en zijn 
vader naar de Grote Houtstraat 
ging in Haarlem. Vandaar naar 
Schalkwijk, waar Mark ook het 
vak leerde en nu een prachtige 

plek in de Jan van Goyenstraat, 
waar ze zich thuisvoelen. Van 
huis uit zijn de Hilderings ech-
te parfumeurs. Met veel ervaring 
wat nog veel van pas komt als er 
klanten komen die een speciaal 
geurtje zoeken, soms zelfs oude 
geuren. Voor de dames hebben 
ze 750 parfums, de heren kun-
nen kiezen uit 600 geurtjes. Al 
moeilijk genoeg maar ze advise-
ren graag. Dat geldt ook voor de 
grote collecties cosmetica van 
merken als Dior, Esteé Lauder, 
Chanel, La Prairie en Clarins. 
In twee schoonheidssalons staan 
twee gediplomeerde schoon-
heidsspecialisten voor u klaar. 
Eens per jaar hebben ze ook een 
salon voor kinderen waar ze ge-
schminkt worden tot zwarte pie-
ten. Want als de Sint op dak 

komt dan is het feest en daar 
hoort schminken natuurlijk bij. 
Wel zestig kinderen deden mee. 
Veel meer dan andere jaren en 
hoe langer de dag duurde, hoe 
meer mensen er kwamen. Tegen 
vijven kwamen de jazzpieten die 
alle sinterklaasliedjes in een zeer 
vlot tempo speelden. De kinde-
ren zongen zo hard mee dat Sin-
terklaas het duidelijk kon horen 
in de speelgoedwinkel van Jan-
tje, waar hij net zijn cadeautjes 
uitzocht. Pieten namen hem su-
biet mee naar boven en daar 
stond ineens de Sint op het dak. 
Met de pieten die hem mee had-
den genomen. Er werd nog har-
der gezongen en nog veel meer 
geloofd, nu alle kinderen weer 
hun schoen mogen zetten. 
Ton van den Brink

Kerst bij de Medici’s
Dialezing door Aukje Bos
Iedereen kende in het Floren-
ce van de vijftiende eeuw de 
familie De’ Medici. Deze ban-
kiers uit Toscane hadden in el-
ke stad wel een filiaal. In Flo-
rence hadden zij het voor het 
zeggen. 
Ze leefden als vorsten, om-
ringden zich met kunst en wa-
ren bij de bouw van kerken en 
kloosters de hoofdsponsors.
Hoe vierden de’ Medici’s 
Kerst? Gozzoli schilderde va-
der Cosimo met zijn beide 
zoons als de Wijzen uit het 
Oosten. De allermooiste voor-
stellingen van Botticelli’s Ma-
ria met het Kind Jezus, waren voor de familie de’ Medici. Histo-
rica Aukje Bos vertelt u alles over de Kerst rond deze bijzondere 
Italiaanse familie. De dialezing Kerst bij de Medici’s is op woens-
dag 1 december bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
om 20.00 uur. Entree: 7,00 euro.
Reserveren kan bij de receptie op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28-1. 

Film en Diner
Eerst genieten van een heerlijk diner en dan naar een drama-
film. Dat kan allemaal onder één dak bij Casca in de Luifel. Voor 
het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, hoofd- en nagerechten. 
U kunt een tafel reserveren voor uw eigen gezelschap of, als 
u dat wilt, aanschuiven aan de gezamenlijke tafel. Reserveren 
voor het diner is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 1 dag van tevo-
ren 10.00 uur. Kosten 3-gangendiner: 17,50 euro. Tussen 18.00-
19.00 uur kunt u aan tafel, waar U kunt genieten van uw diner 
tot vlak voor het begin van de film om 20.00 uur. Voor informatie 
over het onderwerp en de titel van de film of om te reserveren 
voor film en/of diner kunt u bellen met de receptie van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28-1. 
De dramafilm op donderdag 2 december begint om 20.00 uur, 
entree film: 5,00 euro. 

Lezing De Medici.

Woensdagmiddagclub Casca
Het paard van Sint maken!
Heemstede - Zachtjes gaan de paarden-
voetjes, trippel trappel trippel trap
‘t Is het paard van Sinterklaasje, stippe 
stappe stippe stap,
Bij de woensdagmiddagclub, nee het is 
echt geen grap
Maak je het paardje van de Sint en de stal 
van zijn paardenkind!
Op woensdag 1 december gaan de kinde-
ren bij de woensdagmiddagclub het paard 
van Sint maken en zijn stal. 
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke 
week van 13.30-15.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen kunnen hier voor-
al veel knutselen, maar ook meedoen met een spel of lekker buiten 
spelen.  Kosten per keer zijn: 3,50 euro, een kaart voor 10x kost 30,00 
euro.  Graag de kinderen per keer van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Voor meer informatie: www.casca.nl. 

Heemstede - Sinterklaas is 
weer in Heemstede en is druk in 
de weer met zijn zwarte pieten 
om weer alle cadeautjes op tijd 
rond te brengen. Hij heeft nau-
welijks tijd om sinterklaasge-
dichten te schrijven en kan wel 
wat hulp gebruiken. Dus als je 
Sint wilt helpen met sinterklaas-
gedichtjes, dan kun je deze stu-
ren naar dichtstorten@yahoo.
com.
De leukste en origineelste zullen 
geplaatst worden in de Heem-
steder van 1 december aan-
staande. Succes!
Hartelijke groet van de redactie-
pieten.

Oproep
Sinterklaas-
gedichten

Protestantse gemeente 
Humor in de kerk

Heemstede - Generaties Ne-
derlanders werden groot met 
Heidelbergse catechismus, de 
korte samenvatting van het 
protestantse geloof. In vraag 
en antwoord werden de be-
langrijkste facetten van het ge-
loof besproken. Dat gebeur-
de op zo’n manier, dat de cate-
chisant thuis de teksten uit het 
hoofd kon leren en de dominee 
in de kerk er 52 zondagen uit 
kon preken.
Zouden wij in 2010 niet kunnen 
proberen om de centrale ge-
loofsthema’s opnieuw uiteen te 
zetten voor nieuwsgierige gelo-
vigen, halfgelovigen en ongelo-
vigen? Dertien predikanten van 
de beweging Op Goed Gerucht 
hebben het geprobeerd. Zij gin-
gen als een groep overwegend 

jonge predikanten in 2000 op 
zoek naar creativiteit, lef, spiri-
tualiteit en humor in de kerk. In 
hun zojuist verschenen Doorn-
se catechismus geven zij in 52 
zondagen nieuwe antwoorden 
op oude vragen. Vragen zoals: 
bestaat God? Is hij dezelfde als 
Allah? Wat zijn engelen? Is de 
mens goed of slecht? Wat ge-
beurt er na de dood?

Anne Marijke Spijkerboer is 
theologe en kunsthistorica. Zij 
is een van de auteurs van de-
ze Doornse catechismus en op 
1 december is zij ‘s avonds om 
20 uur in de Pinksterkerk in de 
Camplaan in Heemstede om te 
praten over dit prikkelend nieu-
we geloofskompas. De toegang 
bedraagt vijf euro.
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Cadeaus uit vele landen

Laat u inspireren in 
de Wereldwinkel

Heemstede - Hoe feestelijk 
de decembermaand ook is, het 
vinden van de juiste cadeaus 
kan soms voor veel hoofdbre-
kens zorgen. Maak het uzelf 
niet moeilijk en ga meteen 
naar de Wereldwinkel! De We-
reldwinkels werden niet voor 
niets drie jaar achter elkaar 
uitgeroepen tot beste winkel-
keten op cadeaugebied.
In de Wereldwinkel vindt u ca-
deaus uit vele landen. Kleur-
rijk en fantasievol, voor elk 
wat wils. Naast vele kunstnij-
verheidsartikelen, sieraden en 
sjaals zijn er boeken en speel-
goed verkrijgbaar. En, voor wie 
alles al heeft: maak een keuze 
uit de (h)eerlijke producten uit 
het foodassortiment. De me-
dewerkers maken een fees-
telijk pakketje van de door u, 

op maat, gekozen producten.
Ook voor engelen en kerststal-
len bent u in de Wereldwin-
kel aan het goede adres. Ver-
geet vooral niet even te kijken 
naar de manden van palm-
hout. Speciaal  voor Fair Trade 
ontworpen door de wereldbe-
roemde Nederlandse ontwer-
per Piet Hein Eek. Gemaakt in 
Vietnam. Een bijzonder cadeau 
om te geven én te krijgen.

Wereldwinkel Heemste-
de, Raadhuisstraat 29. Ope-
ningstijden maandag van 
13.00/17.30 uur, dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00/17.30 uur 
en op zaterdag van 10.00/17.00 
uur. Ook op koopzondagen. 
Kijk op:
www.wereldwinkelheemste-
de.nl 

Monument Raadhuisstraat 100 jaar!
Heemstede – Op de hardste-
nen gevelsteen staat nog te lezen 
“ Vleeschhouwerij” en boven de 
deur hangt een ossenkop. Raad-
huisstraat 28 werd precies hon-
derd jaar geleden gebouwd als 
winkelwoonhuis met een slacht-
huisje achter.  De eerste eige-
naar was slager D. van Ameron-
gen. Die koeienkop gaf de naam 
aan van het café `t Okshoofd dat 
er jaren later zat. Later kwam er 
een terrazzowerker in het pand, 
hij maakte in de granitovloer bij 
de ingang een grote afbeelding 
van het wapen van Heemstede 
met een fraaie rand. Sinds 2009 
is het pand een gemeentelijk mo-
nument met als motivering: “De 
Veeshouwerij uit 1910 heeft cul-
tuurhistorische waarde vanwege 
de oorspronkelijke functie en be-
tekenis als vroeg 20ste winkel-
woonhuis aan de Raadhuisstraat. 
Het woonwinkelpand is wat be-
treft de voorgevel een goed her-
kenbaar gebleven representant 
uit deze periode. Beschermens-
waardig  is de voorgevel met het 
verzorgde en opvallende sier-
metselwerk en de koeienkop. 

Renovatie
Met de bouw van het Raadhuis 
in 1906 krijgt deze straat haar 
huidige naam. Voor 1906 maakt 
de straat deel uit van de Binnen-
weg: de historische, uit de mid-
deleeuwen daterende, hoofd-
weg van Haarlem naar het ‘dorp’ 
Heemstede. De Binnenweg en 
Raadhuisstraat krijgen met na-

me vanaf 1900 steeds meer een 
kernfunctie in het dorp. De ver-
winkeling voltrekt zich vooral na 
de Eerste Wereldoorlog. In 1997 
is het pand ingrijpend gerestau-
reerd en gerenoveerd door de 
eigenaar Rob van der Wel. Het 
voegwerk is vernieuwd en op het 
dak kwamen zwart geglazuur-
de pannen. Waardevolle elemen-
ten bleven behouden, het mooie 

siermetselwerk, de hardstenen 
plinten, de sierankers in de top 
van de gevel. Die voorgevel is 
een tuitgevel die eindigt in een 
driedelig trapgeveltje.  

Restaurant
Sinds 2000 is Delizia in Heem-
stede gevestigd, eerst op de Bin-
nenweg en nu alweer vier jaar 
op de Raadhuisstraat 28.  Het is 
een Italiaans restaurant, traiteur 
en catering ineen. In het Heem-
steedse etablissement wordt 
door Tony Weir met passione-e 
amore de traditionele en authen-
tieke keuken voor u gekookt. In 

het restaurant met 40 zitplaat-
sen kunt u genieten van lunch, 
diner en een mooi glas wijn. Ie-
dere drie maanden wisselen ze 
het menu, aangepast aan het 
seizoen. Tony’s passie voor het 
Italiaanse eten heeft geresul-
teerd in een nieuwe Italiaanse 
zaak,schuin tegenover Restau-
rant Delizia. Een winkel vol Ita-
liaanse delicatessen en wijnen. 
Tony Weir met een Engels ac-
cent: “ Het zit tussen mijn oren, 
ik denk in het Italiaans koken. Ik 
heb over aanloop niets te klagen, 
het Heemsteedse publiek is ge-
weldig.” Een Heemsteedse fami-
lie, inmiddels vaste klant, zit net 
na te tafelen en hebben een gast 
mee die jaren in Italië gewerkt 
heeft. Die heeft weer eens gege-
ten zoals hij dat vroeger in Italië 
voorgeschoteld kreeg.
De pasta Box is een pastawinkel 
vol met Italiaanse specialiteiten, 
waaronder verse pasta of ravio-
li, verpakt met verse saus en Ita-
liaanse geraspte kaas in De Pas-
ta Box. Tevens kunt u hier genie-
ten van een espresso of cappuc-
cino met of zonder de beroem-
de citroen-ricotta taart van Tony. 
Lavazza koffie staat garant voor 
een lekker kopje koffie. Benve-
nuto e buon appetito.
Ton van den Brink

Schoentje zetten bij B&B print en Office
Heemstede - De hele week mag je je schoen ko-
men zetten bij B&B Print en Office aan de Binnen-
weg 68. Want als je geen stoute dingen heb ge-
daan, zal er best iets leuks van Stabilo in jouw 
schoen kunnen zitten. Vanaf vandaag mag  je een 
linker – of rechterschoen bij B&B Print en Office 

brengen. Bas en Bas, de eigenaren van B&B Print 
en Office, zijn zelf de grootste fan van Sinterklaas 
en zijn StabiloPieten. Zij  hebben de Sint zover ge-
kregen dat hij de leuke dingen van Stabilo zater-
dag tussen 09.00 en 17.00 in de schoenen gestopt 
heeft. Oh, kom zelf maar kijken!

Bowlen
Heemstede -Heb je zin om lek-
ker een uurtje kegels omgooien 
bij de bowlingbaan? 
Op vrijdag 10 december gaan 
de tieners met ‘t Is weer Vrijdag 

bowlen. We verzamelen bij Plexat 
om 20.00 uur en rijden om 20.15 
uur naar de bowlingbaan. Kos-
ten: 5,00 euro. Zorg dat je op tijd 
aanwezig bent! Graag zsm. van 
tevoren opgeven, dat kan via de 
Plexat hyves www.plexat-heem-
stede.hyves.nl of gewoon tijdens 
de Plexat-activiteiten.



Haarlemsche Tooneel Club 
speelt bij Casca

Heemstede - De HTC speelt za-
terdag 27 en zondag 28 novem-
ber in Theater Casca de Luifel in 
Heemstede ‘Een dag uit de dood 
van verdomde Lowietje’van Peter 
Nichols. In dit bijzondere toneel-
stuk maakt het publiek kennis 
met Guus en Riekje. Het echt-
paar heeft een ernstig geeste-
lijk en lichamelijk gehandicapt 
kind. Wiesje is hun enig kind 
en ze hebben er voor gekozen 
haar thuis te verzorgen De zorg 
voor hun kind levert gaande weg 
steeds grotere problemen op in 
de relatie tussen Guus en Riek-
je. Riekje heeft voor haar huwe-
lijk met Guus, nogal wild geleefd 
en zij gelooft dat de toestand van 
haar dochter een gevolg is van 
haar vroegere leven. Guus kan 
zich staande houden door mid-
del van zijn sarcasme en galgen-
humor. Hij kan de situatie rond-
om zijn kind echter steeds min-
der goed verdragen. Bijzonder is 

dat de personages hun angsten, 
onzekerheden en ideeën recht-
streeks tot het publiek richten. 
In het toneelstuk ziet het publiek 
de worsteling tussen hun hoop 
en wanhoop, zekerheid en onze-
kerheid, liefde en vermoeidheid. 
Juist door deze vorm zal het pu-
bliek gegrepen worden door wat 
er op het toneel gebeurt. Met dit 
toneelstuk brengt de Haarlem-
sche Tooneel Club dan ook een 
voorstelling waar nog lang over 
nagepraat zal worden. 

‘Een dag uit de dood van ver-
domde Lowietje’ van Peter 
Nichols onder regie van Marij-
ke Kots is te zien zaterdag 27 
november 20.15 uur en zondag 
28 november 2010 14.30 uur  in 
Theater Casca de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Kaarten 
à 10,00 euro zijn te bestellen via 
www.haarlemschetooneelclub.nl 
of via 023-5380076. 

pagina 10 de Heemsteder - 24 november 2010

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Het sleutelwoord
Wat is waarheid en wat is leugen

Wie is goed en wie kan niet deugen

Is het altijd zo zwart-wit als het lijkt
Of is het maar hoe er tegen aankijkt

Het goede zit echt in ons allemaal
Maar gaat het kwade met ons aan de haal

Dan vertroebelt onze blik
En denken we alleen nog aan  ‘ik’

Vergeten we waar het in het leven om gaat
En is de emotie in ons hart  ‘haat’

Het gaat niet om wat is leugen en wat is waar
Het gaat om respect hebben voor elkaar

Het gaat om het goede willen zien in iemand
En het ook willen bekijken van de andere kant

Dan voelt die ander zich ook gehoord 
En is begrip voor elkaar het sleutelwoord

Monique Philippo

Dichtstorten

Duo Davidse Tamura.

Klassiek kamermuziekconcert
Bennebroek – Op donderdag 
2 december, om 12.30 uur, vindt 
in GGZ inGeest Bennebroek een 
klassiek kamermuziekconcert 
plaats. 
Het ensemble Duo Davidse/ Ta-
mura, bestaande uit Filip David-
se - saxofoon, Naomi Tamura - 
piano, zal een gevarieerd klas-
siek programma brengen met 
werken van Schumann, Ravel, 
Bernstein en Gershwin. Het pro-
gramma duurt 50 minuten. Loca-
tie: Rijksstraatweg 113 te Benne-
broek. Het concert is vrij toegan-
kelijk.

Filip Davidse (saxofoon) en Nao-
mi Tamura (piano) hebben bei-
den aan het Conservatorium van 
Amsterdam gestudeerd, Filip bij 
Henk van Twillert en Naomi bij 
Willem Brons. Het duo heeft al 
diverse wereldpremières op haar 
naam staan en werkt nauw sa-
men met verschillende compo-
nisten. 

Naomi en Filip beschikken over 
een breed repertoire. Zij heb-
ben zich onder andere gespeci-
aliseerd in Russische muziek uit 
de tweede helft van de 20e eeuw 
en Franse muziek uit het begin 
van de 20e eeuw. In een ander 
programma, getiteld “Romantiek 
in de 20e eeuw” brengen zij wer-
ken van verschillende componis-
ten, bijv. Hindemith, Schmitt en 
Piazzolla. 
De romantiek was een stroming 
in de kunsten die voorname-
lijk geassocieerd wordt met het 
eind van de 19e eeuw. In de mu-
ziek denkt men dan aan compo-
nisten als Brahms, Tsjaikovski en 
Wagner. 
Bij de 20e eeuw denken we 
meestal niet meer aan Roman-
tiek.Toch waren er ook in de 20e 
eeuw nog genoeg componisten, 
die op hun eigen wijze, veel affi-
niteit hadden met de Romantiek, 
waardoor de muziek zowel toe-
gankelijk als eigentijds is.

Kerkdienst 
Bennebroek

Bennebroek - Zondag 28 no-
vember om 10.00 uur dienst Her-
vormde Gemeente Bennebroek 
(PKN) Binnenweg 67, Benne-
broek. Met voorganger dr. W.M. 
Schinkelshoek.

Dirigent HPhO Dick Verhoef.

Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest geeft Winterconcert
Heemstede - Op zondag 28 no-
vember geeft het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest in de 
Bavokerk aan de Herenweg 
een Winterconcert. Het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest is 
een enthousiast orkest met zes-
tig leden, dat op een hoog muzi-

kaal niveau, meerdere concerten 
per jaar geeft. Vele topsolisten 
hebben in de loop der jaren sa-
men met dit orkest gemusiceerd. 
Geregeld wordt het buitenland 
aangedaan om daar succesvol-
le concerten te geven. Onder lei-
ding van  Dick Verhoef worden  

werken van Antonin Dvorák en 
Robert Schumann uitgevoerd.
In de 4e symfonie van Dvorák 
(1874), die wel zijn beste werk 
genoemd wordt, is de invloed 
van Richard Wagner duidelijk 
te horen. Een belangrijk thema 
in het tweede deel is een bijna- 
citaat uit diens opera Tannhäu-
ser. Het Boheemse karakter 
komt in deze symfonie duidelijk 
naar voren.
In 1849 kreeg Schumann bij-
zondere belangstelling voor de 
blaasinstrumenten. Hij schreef 
toen een aantal212 werken voor 
een niet-alledaagse bezetting, 
waaronder dit Concertstuk voor 
4 hoorns en orkest. De specifie-
ke klankkleur van de hoorn komt 
hierin volledig tot zijn recht.
Solisten in dit werk zijn Ward 
Assmann, Marcel Helmer, Chris-
tiaan Beumer en Arjan van de 
Merwe, allen leden van Holland 
Symfonia.
Aanvang van het concert 15.00 
uur. Toegang 15,- euro (65+ en 
kinderen tot 15 jaar 12,50 euro) 

Grote 
vlooienmarkt 
Groenendaal

Heemstede - Zondag 28 no-
vember wordt een grote vlooien-
markt met ruim 125 kramen ge-
houden in Heemstede. In sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 staan die dag 
vele marktkooplieden voor één 
dag in de grote sporthal met 
een keur aan gebruikte goede-
ren. Niet alleen kleding en speel-
goed, maar ook antiek en curio-
sa zijn hier te vinden. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en 
de entreeprijs bedraagt 2 eu-
ro per persoon. Kinderen t/m 11 
jaar en onder begeleiding heb-
ben gratis toegang tot de markt.
Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u (dagelijks van 9.00 
tot 17.00 uur) bellen naar: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-244739. 
Of kijk op internet: www.mikki.nl.

Kerkdienst 
PKN

Heemstede – Dienst Protes-
tantse Gemeente Heemstede. 
Zondag 28 november, 1e ad-
ventszondag:
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Arie 
Molendijk, met kinderkring en 
crèche. In Kennemerduin en 
Pinksterkerk geen dienst.



Heemstede - Traditie bouw je 
op met kinderen. De kerkbol-
lenveiling van de Bavo-parochie 
begon vrijdagavond met een 
veiling, speciaal voor kinderen. 
Marcel Beelen gaf een korte uit-
leg over een veiling waar maar 
één aanbieder is en veel men-
sen die denken koopjes binnen 
te halen. Hij legde even de spel-
regels uit, het eerste artikel was 
een ballon als een koe. Gelijk 
goed voor de maximale prijs van 
15 euro, want tot zover mocht 
er geboden worden. De vei-
lingmeester had geen medelij-
den met de hoogte van het zak-
geld in Heemstede, maar je moet 
toch ergens een grens trekken. 
Dat de ”grote” mensen later op 
de avond wel 450 euro boden 
voor een etentje met vier perso-
nen in restaurant Groenendaal, 
dat is andere koek. Het boek: 
“Hoe overleef ik mijn vader”, had 
de interesse van alle jongens en 
deed 13.50 euro. In hoog tempo 
gingen de 25 artikelen door de 
handen van Beelen. Artikelen die 

voor het grootste deel door de 
kerkbollen commissie  “versierd” 
waren bij de Heemsteedse win-
keliers. De avond was gezellig 
druk met de veilingmeesters als 
de geroutineerde Marcel Beelen 
en Wim van Kampen. Als nieu-
weling, maar een belofte inhou-
dend, Peter Jongenelen. Leuk te 

zien dat er steeds weer nieuw 
talent opduikt die van aanpak-
ken weet. De opbrengst van de 
avond was 13.500 euro. Daar-
mee kan pastor Paul Visser zijn 
parochiekerk, een monument in 
Heemstede, een flinke verfbeurt 
geven.
Ton van den Brink
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Heemstede – Zou er een gezin 
zijn in Heemstede dat nog nooit 
een bezoek bracht aan pannen-
koekenhuis de Konijnenberg? 
Het oergezellige restaurant in 
het oude pandje uit 1880 aan 
de Herenweg is een onbetwis-
te topper bij jong en oud. En dat 
alweer 35 jaar. Eigenaar Marco 
Uitendaal en echtgenote Mandy  
vonden het tijd voor een feest-
je. Onder het genot van een glas 

bubbels en, hoe kan het anders 
pannenkoekenhapjes, werd het 
jubileum gevierd met de onthul-
ling van twee serrekoepels, ver-
vaardigd door glaskunstenares 
Reina Oversteegen van Studio 
Isitra. De middels fusion bewerk-
te glaspanelen zijn gehouden in 
de huisstijl van de Konijnenberg. 
De kunstenares liet zich inspire-
ren door de Delfts blauwe tegel 
met toevoeging van een rood-

Voorwegschool repeteert voor jubileum
Heemstede – Leerkrachten van 
de Voorwegschool zijn op hun 
vrije zaterdag druk bezig met 
de laatste repetities voor de op-
voering van ‘een Potje Dahl’. De 
oudste school van Nederland 
viert het 380-jarig bestaan met 
de door oud-leerkracht Stan Put 
geschreven musical, waarin be-
kende figuren uit de boeken van 
Roald Dahl een hoofdrol spe-
len. Dertien jaar geleden werd 
de musical voor het eerst opge-
voerd. Toen speelde ouders en 
leerkrachten alle rollen en waren 
de kinderen het publiek. Later is 
hij herschreven, zodat de leerlin-
gen een geïntegreerde rol krij-
gen en nu samen met hun juffen 
en meesters op het toneel staan. 
Een productie, Joop van den 
Ende waardig, is het resultaat 
van intensieve samenwerking 
van leerkrachten, leerlingen én 
ouders. Leerkrachtondersteuner  
Ellen van Leeuwen: “Denk aan 
decors bouwen, kleding fabri-
ceren, schmink, catering, druk-
werk en vervoer. Daarbij spe-
len ouders een belangrijke rol. 
Verder zijn we bijzonder blij met 
het aanbod van het Coornhert 
Lyceum. Zij stellen hun theater-
ruimte beschikbaar en nemen 
techniek, licht en geluid voor 
hun rekening. En dat geheel be-
langeloos.” Sinds augustus zijn 
ook de kinderen bezig met het 
instuderen van de liedjes. Waar 
het in de musical om draait, ver-
telt Nadine Duymaer van Twist, 
leerkracht van groep 8: “In het 
verhaal staat Roald Dahl voor 
een probleem. Het is tijd voor 
een nieuw boek. Maar waar-

Kerkbollenveiling met 
tempo en humor

Op 11 november 2010 heeft bij de Raad van State een zitting 
plaatsgevonden in de beroepszaak die door een aantal Heem-
steedse inwoners in november 2009 is aangespannen tegen het 
nieuwe bestemmingsplan Woonwijken Noordwest.

De appellanten mochten hun pleitnota van 23 pagina’s niet volle-
dig voordragen. De gebruikelijke tijdslimiet van 15 minuten werd 
onverbiddelijk gehandhaafd door de voorzitter van de rechtspre-
kende kamer, mr J.G.C. Wierenga. De pleitnota is wel geheel bij 
het dossier gevoegd. (Te vinden op www.euronet.nl/~theovanh.) 
De appellanten zijn mondeling vooral ingegaan op de enorme 
indirecte planschade (‘inbouwschade’) die door het plan wordt 
aangericht en op de ondeugdelijkheid van het onderzoek dat de 
gemeente daarnaar vooraf heeft laten verrichten en waarvan de 
rapportage tot voor kort geheim is gehouden.

De RvS-kamer had voornamelijk vragen voor de vertegenwoordi-
gers van de gemeente, de planologen en dames Wijker en Boor. 
“Zijn de voorschriften van de Verordening op de raadscommis-
sies nageleefd bij de commissievergadering Ruimte op 7 septem-
ber 2009? Hoe zit het met het voorschrift dat auto’s alleen op 
eigen erf geparkeerd mogen worden als op de plankaart ‘gara-
ge’ aangegeven staat? Waarom is een uniform bouwquotum 
van 70 m2 voor alle achtertuinen gekozen, waarom bijv. niet een
bepaald percentage?” De dames moesten het antwoord hierop 
grotendeels schuldig blijven.

Het bleek niet de bedoeling te zijn dat ook de appellanten op de 
aan de gemeente gestelde vragen reageerden. Dat is opmerkelijk, 
omdat in rechte toch het beginsel van hoor en wederhoor geldt 
en de appellanten dus ook al hun pleitnota niet volledig hadden 
mogen voordragen. De RvS-kamer verwacht einde 2010 uitspraak 
te zullen doen. Wellicht wordt dit echter nog 6 weken uitgesteld.

mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede, tel. 023-529 28 30.
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Uitspraak beroepszaak
Woonwijken Noordwest
eind dit jaar verwacht

over moet het gaan? Met wee-
moed kijkt de schrijver naar de 
boekenkast, gevuld met zijn suc-
cesverhalen. Hij trekt Sjakie en 
de Chocoladefabriek uit de kast, 
maar krijgt onverhoeds de com-
plete verzameling boeken over 
zich heen. Vervolgens komen de 
hoofdpersonen tot leven: Matil-
da, mevrouw Bulstronk, meneer 
en mevrouw Griezel, de GVR, 
Sofie, Willy Wonka, de heksen, 
Joris en Oma, de krokodillen en 
Sjakie zelf, ze zijn er allemaal. Er 
ontspint zich een verhaal waarin 

de kinderen hun krachten bun-
delen om de kwade personages 
uit de verhalen te verslaan. Het 
lukt, want zij jagen de slechte-
riken terug in hun boeken. Eind 
goed, al goed.”
Voila, een geweldig script voor 
een nieuw boek, waarmee de 
auteur en zijn uitgever dik tevre-
den zijn.
Een Potje Dahl wordt viermaal 
gespeeld op donderdag 25 no-
vember en vrijdag 26 november 
op het Coornhert Lyceum.  
Mirjam Goossens 

accent. De beide lichtkoepels 
zijn een fraaie aanvulling aan het 
hip Hollandse interieur van het 
pannenkoekenhuis. Alle verdere 

jubileumactiviteiten zijn te vin-
den op de website:
www.dekonijnenberg.nl
Mirjam Goossens

Hip Hollandse glaskunst



De interesse voor de gevoels-
beleving van mensen was er al-
tijd al. Bianca de Kat las boe-
ken over zelfontwikkeling en
bewustzijn. Maar destijds kon 
ze kiezen uit de studie psycho-
logie of fysiotherapie. Een psy-
chotherapeut richt zich op de 
geest, een fysiotherapeut op het 
lichaam. Een combinatie van bei-
den vond ze uiteindelijk jaren la-
ter. Een massagetherapeut gaat 
met aandacht op zoek naar de 
betekenis achter de lichamelij-
ke klacht. De Kat volgde de op-
leiding bij Holos in Utrecht. In de 
visie van Holos zijn lichaam en 
geest twee bestaansvormen die 
elkaar niet alleen raken, maar 
die in wezen hetzelfde uitdruk-
ken. Het lichaam is de uiterlijke 
manifestatie van onszelf. Bian-
ca: “Als een cliënt voor het eerst 
bij mij komt met een klacht, be-
gin ik niet meteen fanatiek die 
spanning weg te kneden. Dat 
helpt namelijk maar even. We 
proberen erachter te komen 
hoe het komt dat iemand zo-
veel spanning vasthoudt. We be-
luisteren de klacht. Dat is in het
begin best lastig, want we zijn 
gewend om wat vervelend is weg 

te stoppen. Er gaat soms zoveel 
energie zitten in het niet hoe-
ven voelen. Dat is loze energie, 
want het lichaam blijft aan de bel
trekken. De massagebehande-
ling is eigenlijk een bewustwor-
ding van wie je bent. Waar sta je 
in het leven, op dit moment. We 
zijn met onze gedachtes bij vroe-
ger of morgen, of over tien jaar. 
Maar je lijf kan maar op één plek 
zijn, dat is hier en nu. We leven 
in een haastige tijd waarin stress 
een vast onderdeel is. We kache-
len maar door. Op de vraag: hoe 
gaat het met je, hebben we ons 
antwoord al klaar. Soms kloppen 
die antwoorden niet meer. Die 
mensen kom ik hier vaak tegen, 
want het lijf protesteert. Vooral 
hier in de Westerse wereld zijn 
mensen geconditioneerd door 
wat er van ze verwacht wordt. 
Voelen is oké, zolang het een 
leuk gevoel is. Maar een naar 
gevoel mag er ook zijn. Als je 
daar ruimte aan geeft, kunnen 
we aan de lichamelijke klacht 
ook iets doen.” 
Bianca de Kat vliegt nog steeds 
eenmaal per maand, maar haar 
ziel en zaligheid  ligt bij de mas-
sagetherapie. Ze maakt een 
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Kerstdiner 
Dinsdag 21 december om 13.00 uur is het weer 
tijd voor het traditionele Kerstdiner van Wel-
zijn Ouderen Heemstede. De gastvrouwen van 
WOH verwelkomen iedereen aan de prachtig 
opgemaakte tafels en serveren met plezier het 
Kerstdiner uit. 
De koks hebben dit jaar een heerlijk 5-gan-
gen menu voor 20,00 euro per persoon, inclu-
sief 2 drankjes. Een dinerbon kan vanaf 30 no-
vember worden gekocht bij Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24, Heemstede op 
maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon WOH: 
023-528 85 10.

Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt
Voordat de kerstdrukte toeslaat kan men even 
genieten van een rustige kerstsfeer en in alle 
rust vast inkopen doen. Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede biedt aan Heemsteedse ouderen 
de mogelijkheid een bezoek te brengen aan de 
Kerstmarkt bij Intratuin Heemstede. Even uit-
rusten, dat kan in het volledig vernieuwde Tuin-

café. De Ko-Bus rijdt op dinsdag 7 en 14  de-
cember. Vertrek om 13.00 uur en terug om 16.00 
uur. Men wordt thuis opgehaald en weer terug-
gebracht. De Ko-Bus biedt alleen vervoer, er is 
dus geen begeleiding tijdens het bezoek aan de 
markt en de rollator moet helaas thuis blijven. 
Men kan bij het tuincentrum gebruik maken van 
de ondersteuning van een winkelwagen. De kos-
ten zijn 5,00 euro. 
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24.
Telefoon 023-528 85 10.

Kerstverlichting bewonderen in Den Ilp
Juist in de donkere maand december kunt u de 
vele lichtjes bewonderen. Elk huis in Den Ilp is 
versierd met prachtige lichtjes. De KO-Bus rijdt 
op woensdag 8 en 15 december en gaat vanaf 
17.00 uur rijden. U wordt thuis opgehaald en na 
deze bijzondere tocht wordt u weer thuis ge-
bracht.
Kosten bedragen 17,00 euro (inclusief koffi e en 
lekkers) Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24. Ingeschre-
ven als de betaling voldaan is. Telefoon 023-528 
85 10.

Workshop Mandala 
Winter is het thema van deze workshop, denk 
hierbij aan kristal, sterren, kerst, lichtjes, etc. 
Tekentalent hoeft u niet te hebben, wat centraal 
staat is het plezier in het tekenen.
Kitty van Pel, tekendocent geeft op inspireren-
de wijze informatie over de werkvorm, daarna 
gaat u zelf aan de slag. Alle materialen en be-
nodigdheden zijn aanwezig. 
Woensdag 8 december om 10.00 uur tot 12 uur 
in het centrum van WOH.
De kosten bedragen 7,50 euro inclusief materi-
aal en een kopje koffi e/thee. 
Wel van tevoren inschrijven!
Voor opgave en verdere inlichtingen:
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 
24 op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 
uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon 
023-528 85 10

Openingstijden Kerst en Oud& Nieuw
Vrijdag 24 t/m vrijdag 31 december is WOH ge-
opend van 9.00 uur tot 13.00 uur.

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Kerstdiner 
Dinsdag 21 december om 13.00 uur is het weer 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Staatsbosbeheer restaureert historische 
bouwwerken Landgoed Elswout
Heemstede - Staatsbosbeheer 
is begonnen met het restaure-
ren van historische objecten op 
Landgoed Elswout. Ook wordt 
er grootschalig onderhoud aan 
het terrein uitgevoerd. De werk-
zaamheden duren tot en met ju-
ni 2011. Voor iedereen die meer 
wil weten over deze bijzonde-
re werkzaamheden, organiseert 
Staatsbosbeheer een Boswach-
terspreekuur. 
Alle bouwwerken vallen onder 
Monumentenzorg en er wordt 
gewerkt volgens een restaura-
tieplan. Op Landgoed Elswout 
worden onder meer een aantal 
bruggen, priëlen en het huisje 
van Ka-buur in oude glorie her-
steld. De ijskelder op Landgoed 
Duinlust is reeds opgeknapt; het 
metselwerk is opgeknapt en de 
kozijnen en deuren zijn vervan-
gen.

De onderhoudswerkzaamheden 
bestaan uit snoeien en het vel-
len van enkele dode bomen. Dit 
is nodig omdat dode bomen bij 
storm kunnen omwaaien en zo 
een gevaar vormen voor de be-
zoeker. Daarnaast zorgen bomen 
bij een aantal prieeltjes voor te-
veel schaduw, waardoor deze 
last hebben van vocht. Ter ver-
vanging plant Staatsbosbeheer 
nieuwe bomen. Hierdoor zal ook 
in de toekomst genoten kunnen 
worden van grote, monumentale 
bomen waar het Landgoed be-
kend om staat. Daarnaast krijgt 
een aantal de paden een nieuwe 
schelpenlaag. Tevens wordt een 
deel van de vijver gebaggerd. 

Tijdens de restauratie van de 
kettingbrug en de Zwitserse 
brug, sluit Staatsbosbeheer de-
ze af voor het publiek. Dit duurt 

tot en met december 2010. Een 
deel van zowel de blauwe als 
rood gemarkeerde wandelrou-
te is daardoor niet toegankelijk. 
Ook kunnen er incidenteel ande-
re gedeeltes voor een korte peri-
ode worden afgesloten. 

Informatie
Aan het begin van de beuken-
laan (net na het poortgebouw) 
staan panelen met actuele infor-
matie over de werkzaamheden. 
De boswachters staan u ook 
graag persoonlijk te woord; op 
woensdag 1 december van 10.00 
tot 12.00 uur is er een Boswach-
terspreekuur (met evt een kop 
koffi e) in het tweede koetshuis. 
Ook kunt u contact opnemen 
met Boswachter Marieke Schat-
teleijn via: m.schatteleijn@
staatsbosbeheer.nl /
023-524 0360

De riemen mogen los
Heemstede – Soms duurt het even voordat je weet wat je echt 
wil. Bianca de Kat (48) studeerde Spaans, omdat die taal 
haar gemakkelijk afging en koos vervolgens het luchtruim als
stewardess. Toen ze met nekklachten bij de Praktijk Heem-
stede terecht kwam deed ze een overweldigende ontdekking. 
Het verband dat ze daar leggen tussen lichaam en psyche was 
een schot in de roos. Niet toevallig zat ze juist in een stress-
volle levensfase. Het grensgebied tussen lichaam en geest 
fascineerde haar. Als daar nou eens een opleiding voor is, 
vroeg ze zich af. Die was er. Na een vierjarige HBO studie
massagetherapie en holistisch massage werkt ze sinds 2008 
in de praktijk waar het allemaal begon. Massagetherapie 
wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.

Bianca de Kat.

mooie link tussen beide werk-
plekken. “ Veel mensen zijn bang 
om echt te voelen. Ze vinden het 
hartstikke eng. Vanaf hun jeugd 
hebben ze een bepaald overle-
vingsmechanisme ontwikkeld uit 
een gevoel van veiligheid. In een 
vliegtuig word je, eveneens van-
wege de veiligheid, gevraagd de 
stoelriemen vast te maken. Maar 
ze mogen los als je bent geland. 
Hoeveel mensen leven nog met 
de veiligheidsbelt om.”
Informatie: www.depraktijk-
heemstede.nl of 023-5291642.
Mirjam Goossens

Relaxed bij Plexat
Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond ook relaxed beginnen? 
Lekker: de schoolweek is voor-
bij en je kan bij ‘t Is weer Vrij-
dag chillen, hangen, potje poo-
len, airhockey of WII-en op een 
groot scherm. En het is nog gra-
tis ook! ‘t Is weer Vrijdag is altijd 
in de jongerenruimte van Plexat 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Op vrijdag 3 de-
cember is er een inloop en kun je 
lekker doen waar je zin in hebt. 
Entree: gratis! Kijk voor het vol-
ledige programma op www.cas-
ca.nl bij activiteiten jongeren/
Plexat. 
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Fiets in rek, toch 15 euro betalen?
De regionale kranten hebben er wekelijks veel pagina’s mee ge-
vuld: het gebeuren met betrekking tot het parkeren van fietsen 
(na)bij het station Heemstede/Aerdenhout. Nieuwe fietsenrekken, 
wel of geen overkapping, de officiële opening  en het invoeren van 
het beleid dat fietsen geplaatst buiten de rekken verwijderd zul-
len worden. We hebben het wel en wee hieromtrent allemaal kun-
nen lezen.
Voor ons hield het gebeuren rondom dit thema hiermee niet op, 
vandaar deze brief.
Onze stagiaire reist elke dag met de trein naar Heemstede en heeft 
daarom onze fiets ‘van de zaak’ geleend om op tijd op het werk 
te kunnen zijn. Zij werd begin november één van de gedupeerden 
van het nieuwe fietsen-parkeer-beleid van de gemeente Heemste-
de. De fiets stond niet meer op de plek waar deze achtergelaten 
was de avond ervoor, terwijl ze zeker wist dat ze deze in één van 
de fietsenrekken geparkeerd had. Bij aangifte van diefstal, want 
dat is dan toch waar je aan gaat denken, bleek het volgende: de 
fiets stond wel in een rek, maar met de achterband op een boom-
spiegel! Dit was reden voor de gemeente om ook deze fiets te 
verwijderen… Dat men orde probeert te scheppen in het fietsen-
geweld rondom het station, dat is nog te begrijpen. Maar dat ook 
fietsen worden verwijderd, omdat de achterband op een boom-
spiegel staat? Waarom staat er dan wel een fietsenrek? Nadat onze 
stagiaire keurig aangifte heeft gedaan, stond tot grote blijdschap de 
fiets op de Cruquiusweg op haar te wachten. Gelukkig? Ze moest 
wel even 15,00 euro administratiekosten aftikken, terwijl de fiets 
uiteindelijk netjes in het rek geparkeerd stond… 
J. de Zwart, Verfhandel Ree, Binnenweg.

Begeleiding bij verlies, 
verandering, zingeving
Heemstede - Verlies hoort bij 
het leven. Vroeg of laat overkomt 
het ons allemaal. Omgang met 
een verlies is echter niet eenvou-
dig. Selinde de Vogel (De Vogel 
begeleiding) begeleidt mensen 
die te maken hebben of hebben 
gehad met verlies en daar moei-
lijk mee om kunnen gaan.
Verlies kan het dagelijks leven 
behoorlijk ontwrichten. Je bent 
je houvast kwijt en oude patro-
nen voldoen niet meer. De rela-
ties met de mensen om je heen 
en je interesses kunnen veran-
deren. Ook je toekomstperspec-
tief krijgt vaak een ander ge-
zicht. Het herordenen van je be-
staan vraagt veel energie. Rou-
wen wordt niet voor niks hard 
werken genoemd. “In mijn prak-
tijk bied ik mensen de mogelijk-
heid om in een veilige omgeving 
de pijn van het verlies toe te la-
ten en een plek te geven. Het 
doorleven van alle bijbehorende 
gevoelens vraagt veel moed. On-
dersteuning daarbij kan helpen.”
Naast begeleiding bij verlies, 

organiseert Selinde ook work-
shops creatief schrijven gecom-
bineerd met meditatie. 

Wil je meer weten over Selinde 
de Vogel, kijk dan eens op haar 
website: www.devogelbegelei-
ding.nl of stuur haar een email: 
info@devogelbegeleiding.nl
Telefoon: 06-23983576.

Buurtactiviteiten Glip in december
Heemstede – Op 2, 9 en 16 de-
cember zijn er weer buurtactivi-
teiten voor bewoners uit De Glip. 
Die vinden plaats in wijkontmoe-
tingspunt De Princehof aan de 
Glipperweg 57 in Heemstede.
Er is ’s morgens koffie tegen be-
taling van 10.00-12.00 uur. Be-
langstellenden kunnen vrijblij-
vend binnenlopen, voor een 
praatje, spelletje of meedoen aan 
een aangeboden activiteit of aan 
de gang  in de creatieve hoek, ie-
dere week zal er een andere ac-
tiviteit zijn. Doel van de ochtend 
is gezellig samen zijn. 
Op 2 december wordt een T-
shirt versierd met kralen, zelf T-

shirt meenemen en bijpassend 
naaigaren, kosten voor de kralen 
2,50 euro.
Op 9 december is de activiteiten 
kerstkaarten maken, materiaal 
kosten 1,- euro per kaart. 
Tevens is er materiaal om een 
kerststukjes te maken, zelf een 
bakje of vaas meenemen.
Op 16 december ook weer kerst-
kaarten en kerststukje maken. 
De activiteiten voor de kinderen 
starten weer op 6 januari 2011. 
Tijdens de activiteiten staat er 
een prikbord waarop bewoners 
uit de wijk hun aanbod voor bu-
renhulp, of vraag voor burenhulp 
kunnen opprikken.

Oh’s en ah’s bij Tuincentrum de Oosteinde

Lief appelgroen en smaakvol 
paars deze kerst

Bennebroek – Elk jaar is het weer heer-
lijk om de kerstshow bij Tuincentrum De 
Oosteinde te bezoeken. Het grote cen-
trum op de grens van Bennebroek en 
Hillegom (Zandlaan) is er wéken voor 
kerst al weer klaar voor... Vele bezoe-
kers komen af op de mooi ingerichte 
hal volop kerstspullen. Of je nu ‘inslaat’ 
voor de kerstperiode of gewoon eerst 
even ideetjes wilt opdoen en wilt genie-
ten van de altijd smaakvolle opstelling, 
dat mag! Elk jaar is het weer de vraag 
wat de nieuwste trends zijn voor kerst-
versiering binnen en buiten. Welke kleu-
ren zien we dit keer? En wat voor mate-
rialen? Of je nu een echte trendsetter 
bent of wat meer behoudend; om kerst 
kun je gewoon niet heen. Te commerci-
eel geworden? Welnee, voor elke beurs 
is immers wel wat te vinden, ook de mi-
lieubewuste kerstversierder komt aan 
zijn trekken. En het leuke is dat je ge-
woon met de trends kunt meedoen voor 
een bescheiden uitgave. Kerst, daar kan 
niemand omheen, hoe je het ook viert. 
Met heel veel bezoek, familie, vrienden, 
buren, kennissen, collega’s... Of rusti-
ger met uw partner en/of gezin. Maakt 
niet uit, gewoon wat goed voelt. Maar 
een mooi gedekte tafel, een smaakvolle 
boom en wat kerstversieringen en kaar-
sen in huis... Dat maakt van kerst een 
prachtig feest voor iedereen! 
Een tipje van de sluier: veel appelgroen 
dit jaar met wit en rood, staat lief! Voor 
de wat chiquere smaak zijn er paars-
tinten, brons en oranje. Leuk is ook om 
kerstballen en andere decoraties met 
een lint bij elkaar te hangen. Kom ge-
woon ideetjes opdoen bij De Oosteinde, 
Zandlaan 22.
Door: Joke van der Zee

Selinde de Vogel.

Kook- en bakclub 
(8-12 jaar)

Heemstede - Bij de Kook- 
en bakclub leer je gerech-
ten klaarmaken zoals soep, 
pizza’s, koekjes en brood-
jes. Allerlei lekkere hapjes, 
die natuurlijk ook mee naar 
huis gaan om te proeven. Op 
woensdag 8 december star-
ten twee groepen: van 13.30 
tot 15.00 uur of van 15.15 tot 
16.45 uur.
Opgeven: Casca, 023-548 38 
28 – 1 of www.casca.nl.



Subsidiestop projecten landelijk gebied
Regio - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben be-
sloten tot een tijdelijke subsidiestop voor projecten in het lan-
delijk gebied. De provincie is hiertoe genoodzaakt door een 
brief van staatssecretaris Bleker waarin hij provincies verbiedt 
om nieuwe uitgaven te doen uit het Investeringsbudget Lan-
delijk Gebied (ILG). 

De nieuwe staatssecretaris van 
EL&I (voorheen LNV) wil, als ge-
volg van voorgenomen bezui-
nigingen in het regeerakkoord, 
de in 2007 gemaakte afspraken 
over het ILG openbreken. In de 
brief verklaart hij dat alle financi-
ele verplichtingen die provincies 
vanaf nu aangaan voor eigen re-
kening zijn. Noord-Holland kan 
dergelijke uitgaven niet zelf be-
kostigen. Om de financiële risi-
co’s zoveel mogelijk te beperken 
maakt de provincie tijdelijk pas 
op de plaats.
Het voorstel van de staatssecre-
taris is in strijd met de afspra-
ken uit de Wet inrichting lande-
lijk gebied en plaatst provincie 
en betrokken partijen in een las-
tige positie. Provincies, gemeen-
ten en waterschappen hebben 

tal van gebiedsprogramma’s en 
projecten in voorbereiding die 
met geld uit het ILG worden ge-
financierd. Zij zijn hiervoor vaak 
al financiële verplichtingen aan-
gegaan. 
Volgens gedeputeerde Meerhof 
hebben de plannen van Bleker 
grote gevolgen voor het buiten-
gebied. “In Noord-Holland lopen 
vooral de aanleg van recreatie-
gebieden rond grote steden en 
de verbinding tussen natuurge-
bieden, de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS), gevaar. Projec-
ten waar soms jaren voorberei-
ding en overleg aan vooraf is ge-
gaan. Dat valt gewoon niet uit te 
leggen aan onze partners.  Bo-
vendien worden provincies die 
voortvarend te werk zijn gegaan 
door deze aanpak extra gestraft.”

De komende weken gaat de pro-
vincie preciezer in kaart brengen 
hoe zij kan omgaan met projec-
ten die mogelijk in de knel ko-
men.

Projecten die doorgaan
De subsidiestop geldt niet voor 
het Subsidiestelsel Natuur- en 
Landschapsbeheer (SNL), een 
subsidieregeling voor natuur- en 
landschapsbeheer door agrari-
ers, natuurbeherende organisa-
ties en particulieren. Bleker heeft 
aangegeven dat de continuïteit 
van natuurbeheer gewaarborgd 
moet blijven. Ook projecten die 
worden gefinancierd met een 
Europese subsidie uit het plat-
telandsontwikkelingsprogramma 
(POP) of een provinciale subsi-
die voor sociaal-economische vi-
talisering staan vooralsnog niet 
ter discussie. Hiermee is immers 
geen Rijksgeld gemoeid. 

Investeringsbudget
Landelijk Gebied
Met het Investeringsbudget Lan-
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De Meerlanden levert groene 
warmte uit compostering gft-afval

Uniek in Nederland
Nog nooit eerder is broeiwarm-
te uit compostering van gft-af-
val nuttig toegepast in Neder-
land. De Meerlanden zet hier-
mee een grote stap op het ge-
bied van duurzaamheid en geeft 
een uniek voorbeeld aan gft-
verwerkingsbedrijven wereld-
wijd. Door de ‘groene’ warmte uit 
compostering van gft-afval hoeft 
de kwekerij niet meer te verwar-
men door verbranding van aard-
gas.
Samen met bewoners De warm-
te wordt opgewekt door com-
postering van gft-afval van ruim 
500.000 bewoners uit de ge-
meenten Aalsmeer, Bloemen-
daal, Diemen, Haarlemmerlie-
de & Spaarnwoude, Haarlem-
mermeer, Heemstede, Hillegom, 
Noordwijkerhout, Teylingen, Lis-
se, Katwijk, Noordwijk, Amstel-
veen en Ouderkerk a/d Amstel 
en bedrijven uit de regio.
Optimalisatie eigen proces De 
nieuwe composteerinstallatie 
van De Meerlanden heeft vijf 
‘tunnels’ waarin jaarlijks ruim 
50.000 ton gft- afval wordt ge-
composteerd, met behulp van 
bacteriën en lucht. Ongeveer 70 
graden Celsius wordt het in de 
tunnels waar het gft-afval ligt 
te broeien. Deze warmte wordt 
eerst gebruikt om het eigen pro-
ces te optimaliseren. Warmte van 
de ene tunnel gaat naar de an-

dere tunnel, waar het gft-afval 
vers ingereden is en de bacteri-
en wel wat warmte kunnen ge-
bruiken.
Warm water verwarmt kweke-
rij Daarna is nog zoveel warmte 
over dat het een kilometer ver-
derop gebruikt kan worden bij 
kwekerij De Arendshoeve. De 
warme lucht van ongeveer 70 
graden Celsius wordt langs een 
warmtewisselaar gevoerd. Wa-
ter wordt opgewarmd. Het opge-
warmde water loopt vervolgens 
via nieuw gelegde leidingen naar 
de verwarmingsinstallatie van de 
kwekerij.
Demonstratie op praktijk-
schaal De warmtelevering aan 
de Arendshoeve is wereldwijd 
het eerste demonstratieproject 
met levering van broeiwarmte 
op praktijkschaal. Het vervangt 
bij de Arendshoeve tot 600.000 
Nm3 gas per jaar. Aansluiting 
van meer glastuinders is haal-
baar en wordt momenteel uit-
gewerkt. De Meerlanden kan in 
de nabije toekomst 1.500.000 tot 
2.000.000 Nm3 aardgas vervan-
gen door de broeiwarmte uit de 
compostering. De besparing is 
ongeveer 2 miljoen kilo CO2, of-
wel, met de auto 280 keer de we-
reld rond.

Nieuwe verwerkingsinstallatie
De tunnelcompostering en 
warmtelevering zijn onderdeel 

van de nieuwe verwerkingsin-
stallatie voor gft-afval die voor-
jaar 2011 gereed moet zijn. De 
volgende fase is de bouw van 
een gft-vergistingsinstallatie 
en een gasopwerkingsinstalla-
tie. Als dit klaar is, realiseert De 
Meerlanden maar liefst 5 nutti-
ge producten uit gft-afval. Naast 
compost en warmte krijgt ook 
condenswater een nuttige toe-
passing: daarmee kunnen de 
veegmachines van De Meerlan-
den de straten schoonmaken. 
Tenslotte wordt biogas geprodu-
ceerd; het wordt gesplitst in CO2    
en groengas (met aardgaskwali-
teit). CO2 - een broeikasgas in de 
buitenlucht - is in de kassen is 
het van grote waarde als groei-
bevorderaar. Het groengas wordt 
geleverd aan het aardgasnet en 
aan het eigen aardgasvulstation 
van De Meerlanden. De Meer-
landen rijdt nu al met vele voer-
tuigen op aardgas en straks dus 
op gft-afval. Aangeleverd door 
bewoners uit de regio, in Rijsen-
hout verwerkt tot groengas en 
klimaatneutraal opgereden in de 
regio; door De Meerlanden, door 
gemeenten en door bedrijven.

Over De Meerlanden
De Meerlanden is een regio-

delijk Gebied (ILG) droeg het 
Rijk in 2007 de regierol in het 
landelijk gebied over aan de pro-
vincies. Rijk en provincies maak-
ten afspraken over de doelstel-
lingen voor de periode 2007-
2013 op het gebied van land-
schap, natuur, water, landbouw, 
recreatie en een economisch 

gezond en leefbaar platteland. 
Deze afspraken werden vast- 
gelegd in de Wet inrichting 
landelijk gebied (WILG). De pro-
vincies zijn volgens deze wet zelf 
verantwoordelijk voor de be-
steding van het budget en de 
realisatie van de afgesproken 
prestaties. 

Groene warmte uit gft-afval (foto: Rob Essenberg).

Warmte-, lucht- en waterleidin-
gen (foto: Rob Essenberg).

naal opererend bedrijf met on-
geveer 300 medewerkers op 8 
locaties (hoofdvestiging: Rijsen-
hout). U komt medewerkers van 
De Meerlanden tegen bij u in de 
buurt. Ze zamelen uw afval in, 

maken de straat schoon en on-
derhouden het groen in uw om-
geving. Dat doet De Meerlanden 
op innovatieve wijze en met zorg 
voor mens en maatschappij.
www.meerlanden.nl

Intieme portretten en 
stillevens in Waag expositie
Regio - De komende weken ex-
poseert beeldend kunstenaar 
Maria van Raalten – afkomstig 
uit de Haarlemse regio - haar 
werk in Galerie de Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Maria van 
Raalten studeerde begin tachti-
ger jaren aan de Rijksacademie 
voor Beeldende Kunsten bij Wil-
lem den Ouden en Paul Over-
haus. Haar schilderijen in olie-
verf vallen vooral op door een 
indringend palet aan kleuren 
waarbij de expressionistische, 
dynamische composities worden 
gekenmerkt door fel gekleur-
de vlakken, krachtige, hoekige 
contouren en een sterke vereen-
voudiging van vorm. Opmerke-
lijk is daarnaast de verandering 
van perspectief en verdwijnpunt, 
een compositorisch waagstuk 
dat aan de kunstenaarsgroep 
”die Brucke” (expressionistische 
kunstenaars uit Dresden begin 
vorige eeuw) doet denken.  

Zoals Maria zelf onder woorden 
brengt: “Concrete onderwer-
pen zijn de basis van mijn wer-
ken, dat kunnen stillevens, land-
schappen of portretten zijn. Por-
tretten van vrienden zijn eigenlijk 
mijn passie, omdat ik van ze hou, 
mijn portretten zijn een manier 
om tot hun innerlijk door te drin-
gen. Ik wil mij dan vooral richten 
op het persoonlijke, het bijzon-
dere en het intieme.”

Haar soms wat naïef aandoende 
stijl bleek in de negentiger jaren 
zeer succesvol in Tsjechië ge-
let op het veelvuldig exposeren 
in musea en galeries in dit land. 
De afgelopen jaren exposeerde 
Maria onder meer in het Theo 
Swagemakers Museum en in de 
Kloostergangen te Haarlem. De-
ze tentoonstelling werd op zon-
dag 21 november om 16.00 uur 
feestelijk geopend door Dr. Ol-
ga Lagovskaia, Russisch kunst-
historica. De schilderijen van 
Maria van Raalten zijn daar nog 
tot en met zondag 12 december 
te bewonderen. De openingstij-
den zijn donderdag t/m zondag 
vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Zie 
ook www.kzod.nl  en www.raal-
ten.com 

Regio – Afval- en milieubedrijf De Meerlanden heeft on-
langs in Kwekerij en Showkas de Arendshoeve te Rijsenhout 
‘groene’ warmte overhandigd aan John Nederstigt, wethou-
der Duurzaamheid van gemeente Haarlemmermeer. De wet-
houder nam de speciale groene ‘John Nederstigt-Boom’ in 
ontvangst, die in de kas groener groeit dan ooit. De groene 
warmte komt uit compostering van groente- fruit- en tuinafval 
en verwarmt vanaf vandaag de kwekerij.
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In het vorige stukje schreef ik 
over het zelf geld opzij zetten 
voor een uitvaart en over de 
kapitaalverzekering. Nu iets 
over de natura-verzekering.

De natura-verzekering
Hierbij verzekert u zich voor 
een standaardpakket dat 
vast ligt: de goedkoopste kist, 
de verzorging, de opbaring, 
de rouwbrieven, e.d. Het pak-
ket verschilt per verzekeraar. 
Voor persoonlijke wensen die 
niet in het pakket zitten kan 
men zich (meestal) bijverze-
keren. Het nadeel van deze 
verzekeringsvorm is dat de 
verzekering gekoppeld is aan 
een bepaalde uitvaartonder-
nemer. Dit komt omdat de 
verzekeraar contracten heeft 
met uitvaartondernemers. 
Heeft de uitvaartondernemer 
van uw keuze dit contract 
niet dan zult u bij moeten be-
talen. Er wordt wel een basis-
bedrag door de verzekeraar 
uitgekeerd, maar dat is niet 
toereikend.
Bijbetalen doet zich overi-
gens ook voor als u bij de 
vaste uitvaartondernemer 
extra’s wilt of iets anders dan 
in het pakket opgenomen 
is. Volgens de Consumen-
tenbond geldt dit voor 70% 
van de uitvaarten met een 
natura-verzekering. Gemid-
deld gaat het daarbij om een 
bedrag van 3.000,-. Voordeel 
van deze verzekeringsvorm 
kan zijn dat voor de nabe-
staanden e.e.a. al besloten 
ligt in het standaardpakket. 

Maar kiest u bijvoorbeeld 
een andere kist dan die uit 
het standaardpakket dan 
moet u bijbetalen.

Kiezen
Zelf geld opzij zetten of ver-
zekeren: het is aan u wat bij 
u past. De behoefte aan de 
mate van keuzevrijheid kan 
uw leidraad zijn. 

Indexering
Let u er bij het afsluiten van 
een verzekering op of de 
uitkering geïndexeerd is. Is 
dat niet het geval dan kunt 
u de verzekering tussentijds 
verhogen. Bij een natura-
verzekering kan het zijn dat 
de verzekeraar de premie 
verhoogt.
In ons werk komen we regel-
matig oude niet-geïndexeer-
de verzekeringen tegen, af-
gesloten door de ouders van 
opa of oma toen zij nog heel 
jong waren. Verzekeringen 
die nu bijvoorbeeld ƒ 140,- 
uitkeren. Niet geïndexeerd 
dus, waar de verzekeraar fijn 
aan verdiend heeft. Zo was 
het.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Verzekeren (slot)

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

Pjotr maakt onderwerp 
scheiden beter bespreekbaar
Heemstede - Het boek Pjotr is 
geschreven door Peter Bresser 
en van illustraties voorzien door 
Neeltje Vervoort. 
Dit boek is niet slechts een kin-
derboek maar ook voor ou-
ders interessant om te lezen. 
Het gaat over Pjotr. Een jongen 
die door de scheiding van zijn 
ouders moet verhuizen en daar-
door nieuwe vriendjes moet ma-
ken op zijn nieuwe school. 
Doel van het boek is het beter 
bespreekbaar maken van het 
onderwerp echtscheiding. 
Niet alleen thuis (“Hoe ga ik het 
mijn kinderen vertellen”?) Maar 
ook de vraag ‘Wat doet het met 
je kinderen?’ komt ruimschoots 
aan bod.  
Auteur Peter Bresser: “Tijdens 
een scheidingsproces zijn ou-
ders vaak erg met zichzelf bezig, 
waardoor ze soms uit het oog 
verliezen wat het met hun kinde-
ren doet.
Het vinden van een nieuw huis, 
andere school, het regelen van 
diverse zaken neemt veel tijd 
in beslag. Ze vergeten daarbij 
hun kind af en toe een compli-

mentje te geven. Iets waar kin-
deren juist in deze periode zo’n 
behoefte aan hebben. Net zo-
als kinderen behoefte hebben 
aan een vriendje. Je ziet vaak 
dat kinderen liefde en aandacht 
zoeken in hun huisdier. Of dat 
nou een konijn is, zoals in het 
boek, een poes of hond maakt in 
feite niet veel uit. Kinderen pra-
ten met hun huisdier die altijd 
onbevooroordeeld is. Zij praten 
niet terug maar begrijpen hen 
wel.” 
Peter heeft dit boek geschre-
ven omdat hij zelf kind is van ge-
scheiden ouders. Dat hij daarbij 
ook geadopteerd is maakt het 
voor hem extra ingewikkeld. Op 
zesjarige leeftijd wist hij dat zijn 
ouders niet zijn biologische ou-
ders waren en dat zij toen uit el-
kaar gingen heeft het voor hem 
niet makkelijk gemaakt. 
Om andere kinderen een hel-
pende hand te bieden heeft hij 
Pjotr in het leven geroepen. 
Pjotr moet een vriendje zijn voor 
kinderen in moeilijke tijden zoals 
Buurman is voor Pjotr. Hoe moei-
lijk het ook is om opnieuw te be-

ginnen, het is goed te weten dat 
er altijd wel iemand is die voor je 
klaar staat. Kinderen zeggen in 
moeilijke tijden niet alles tegen 
hun ouders. Daar biedt het boek 
een podium voor.
Op de website www.pjotr.tv 
kunnen de kinderen ook vragen 
stellen die in het boek staan. 
Peter toert door het land met 
Pjotr. Hij geeft lezingen op scho-
len en vindt daarbij de interac-
tie die hij met de kinderen heeft 
erg belangrijk. Voor inlichtingen 
kunt u contact opnemen met 
Peter. Deze lezingen zijn koste-
loos.  Het boek Pjotr is te koop 
bij Boekhandel Blokker op de 
Binnenweg. Het mag meer dan 
een aanrader genoemd worden 
voor Sinterklaas of Kerst. 
Ingrid de Bruijn

Just Assist, een rustig idee
Heemstede – Een aantal vas-
te klanten kennen haar van de 
vakantieservice. Tijdens haar 
werk in het familiebedrijf leerde 
ze hoe belangrijk het is om ou-
derwetse service te geven.  Kim 
van `t Hof – Voorham, getouwd 
met John van `t Hof, mede- 
eigenaar van antiquair en meu-
belstoffeerderij van `t Hof aan 
het Wilhelminaplein,  zocht ech-
ter een nieuwe uitdaging. Ver-
der gaan met persoonlijke assi-
stentie.  Dienstverlening op vele 
manieren. Taken uit handen ne-
men, waar je geen tijd voor hebt 
of eigenlijk geen uitstel kan lij-
den.  Zoals thuiskomen van va-
kantie en de boodschappen zijn 
al gedaan, de post is gesorteerd, 
de hond opgehaald, kat blij, de 
nodige reparaties zijn gedaan 
en de planten staan er fris bij. 
Dat is lekker nagenieten van de 
vakantie. 
Boodschappen doen kan ook 
als u te druk bent. Bestellingen 
van de supermarkt, speciaal-
zaak, apotheek, stomerij, wor-
den bij u thuis afgeleverd. Heeft 
u een afspraak met de loodgieter 
of wordt de nieuwe koelkast be-
zorgd? U kunt  verder met uw af-
spraken en Just Assist wacht bij 
u thuis tot alles geregeld is als-
of u zelf thuis was. Is er iets te 
vieren, kinderen jarig, verjaar-
dag vergeten of te druk om bloe-
men of taart te halen? Just Assist 
staat klaar. Bent u afhankelijk 
van een taxi, dan staat Just As-
sist klaar om met u te winkelen, 
u naar het theater te brengen, 
te lunchen of te zorgen voor uw 
aankopen.  Als expat wilt u weg-
wijs worden in de regio, u kunt 

de hulp inroepen voor alle za-
ken, waarbij de taalbarrière in de 
weg staat. De zakenrelaties van 
Schiphol afhalen, de boodschap-
pen voor kantoor regelen, u kunt 
rustig verder gaan met de werk-
zaamheden. Even de auto naar 
de garage brengen? Gaat u met 
vakantie en wonen uw ouders in 
een verzorgingshuis of aanleun-
woning, het achterlaten blijft zor-
gelijk, dan is het goed te weten 
dat ze bezocht worden, er een 
wandelingetje gemakt wordt, op 
de boodschappen gelet wordt en  
u op de hoogte kunt blijven via 
e mail of sms. Een gediplomeerd 
kynologisch instructeur maakt 
deel uit van Just Assist en als uw 
hond niet mee kan met een uit-
laatservice of wilt u hulp bij het 
trainen, ook hier staan we klaar. 
Ook voor advies bij het zoeken 
naar een geschikte hond. 

Vertrouwelijk
Het liefst gaat Just Assist voor u 
aan het werk na een persoon-
lijk gesprek, waarin de moge-
lijkheden besproken worden en 
u uw wensen  kenbaar maakt.  
Eventuele overhandigde sleu-
tels worden gecodeerd gelabeld. 
Alle informatie wordt vertrou-
welijk behandeld en nooit aan 
derden verstrekt. Gefactureerd 
wordt achteraf, inclusief de ge-
maakte kosten voor het kopen 
van cadeaus, boodschappen 
en andere kosten. Voor vragen 
of het maken van en afspraak 
is Just Assist dagelijks bereik-
baar per e-mail of door te bellen 
06-24754884. U kunt op de web-
site www.justassist.nl ook een 
contactformulier invullen. Uw 
Heemsteedse Just Assist staat 
voor u klaar!
Ton van den Brink

Kim van ‘t Hof.

Regio - Waar komen de pakjes 
van Sint vandaan? Eenmaal ver-
zameld moeten ze in de schatka-
mer van Sint ingepakt worden. 
Pedro gaat op pad met de pak-
jes maar onderweg wordt hij ge-
piepelt door de andere pietjes. 
Hij valt daardoor met pakjes en 
al in de put. Een hoop gegiechel. 
Toverpietje gaat Pedro uit de put 
toveren. Oei.. verkeerde spreuk. 
Hihi! De put vliegt weg met Piet 
en pakjes en landt ver weg in het 
bos. Zullen de dieren Piet bevrij-
den? En komen de pakjes nog 
wel bij de Sint? 
Jeannette Kuiper speelt drie we-
ken lang haar sinterklaasvoor-
stelling “Pietjes Gegiechel’. Een 
grappige voorstelling waar door 
snake streken van Pietjo en Pet-
jo, zwarte piet Pedro in een ha-
chelijk avontuur belandt. 
Het poppentheater is gelegen 
in de Aardappelkelder op het 
sprookjesachtige Landgoed Els-
wout te Overveen. Voor reser-

veringen en meer informatie: 
06-22946290 of www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl 
Adres: Elswoutslaan 28, 2051 AE 
te Overveen. Prijs: kinderen 7,50 
euro en volwasssenen 8,50 eu-
ro. Data en tijden van Pietjes Ge-
giechel:
Zaterdag      27-11 om 11.00 uur 
 en 14.30 uur
Zondag        28-11 om 11.00 uur
 en 14.30 uur
Woensdag   01-12 om 15.00 uur  
Zaterdag      04-12 om 11.00 uur 
Zondag        05-12 om 11.00 uur

Pietjes Gegiechel
Sinterklaasvoorstellingen bij 
Poppentheater Zilveren Maan
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‘Prince of Illusions’ opent 
Mirakels! Kerstland Brederode

Marcel Kalisvaart is een rijzende 
ster in de wereld van internatio-
nale illusionisten. 
De hele dag is er entertainment. 
In totaal zullen meer dan 20 be-
kende en regionale artiesten als-
ook koren het publiek vermaken. 
Onder meer is Donna Lynton van 
de partij.
Er worden meer dan vijftien 
workshops verzorgd. Spirituele 
lezingen, onder andere met Wie-
teke van Dort en Mark Metselaar 
die hun spiritualiteit met de be-
zoekers willen delen. Maar ook 
actieve en culinaire workshops 
zoals (kerst)broden bakken in de 
historische ovens van de Ruïne, 
onder begeleiding van de mole-
naar van de Zandhaas. Maar ook 
kruidenleer, chocolade maken, 
biologische marsepein maken 
en zelfs een workshop Oud Hol-
lands tingieten. Natuurlijk ont-
breekt een wijnproeverij niet en 
is er een zangcursus.
In de sfeervolle ruimtes van 
de Ruïne van Brederode is een 
beautyplein ingericht, waar on-

der andere modeshows worden 
opgevoerd en waar kappers en 
schoonheidsspecialisten er voor 
zorgen dat het publiek op zijn 
kerstbest het evenement weer 
verlaat.

Speciaal kinderprogramma
In het winterse kinderpaviljoen 
kunnen de kids elke avond om 
19.00 uur genieten van sfeer-
volle kerstverhalen die worden 
voorgelezen. De organisatie is 
erg trots dat musicalster Mie-
ke van der Hulst op dit moment 
speciaal voor Mirakels een inter-
actief kinderspel aan het schrij-
ven en regisseren is. Veel mag er 
natuurlijk nog niet over losgela-
ten worden, maar het schijnt dat 
het Kerstmonster van Brederode 
vanaf 9 december weer tot leven 
komt…

Inzamelen voor Dorcas 
Stichting Dorcas Hulp Neder-
land (www.dorcas.nl) is geselec-
teerd als goed doel. Bezoekers 
en kinderen worden gevraagd 

Regio - Het grootste kerstevenement in de regio gaat bijna van 
start. Op donderdag 9 december om 17.00 uur zal de specta-
culaire opening plaatsvinden van ‘Mirakels! Kerstland Brede-
rode’ in Santpoort. De Ruïne van Brederode en het prachti-
ge terrein er omheen is dan omgetoverd tot een waar kerst-
landschap in Anton Pieck stijl. De ‘Prince of Illusions’ Marcel 
Kalisvaart gaat het kerstevent met een spectaculaire show 
openen. Het evenement duurt tot 20 december.

om kinderkleding en knuffels in 
te zamelen. De Kerstman is uit-
genodigd om deze spullen aan 
het eind van het event op te ha-
len en op het juiste adres af te 
leveren.

Winterse kost 
Ook van het horecapaviljoen 
mag u kwaliteit verwachten. Met 
gepaste trots kan worden ge-
meld dat top-kok Roel Gilissen 
heeft toegezegd om twaalf da-
gen lang als executive chef het 
sfeervolle horecapaviljoen aan 
te gaan sturen. Gilissen staat 
in de horecawereld bekend als 
een vakbekwaam kok en onder- 
nemer. 
Veel bedrijven hebben de mo-
gelijkheden van dit sfeervol in-
gerichte horecapaviljoen inmid-
dels ontdekt. Zij gebruiken deze 
unieke locatie voor een einde-
jaarsbijeenkomst met hun per-
soneel. In plaats van een kerst-
pakket krijgen de medewer-
kers waardebonnen, waarmee 
ze tevens wereldwijd ingekoch-
te kerstartikelen kunnen aan-
schaffen.   

Scholieren maken kunst
Van scholen uit de omgeving is 
kunst te zien.  Leerlingen ma-
ken een voorstelling van hoe 
er ergens op de wereld kerst 
wordt gevierd. Deze voorstel-
lingen worden op de 12 meter 
lange schuttingen getoond. Be-
zoekers krijgen de mogelijkheid 
om bij deze panelen hun per-
soonlijke kerstwens op te schrij-
ven. Zo groeit het project tijdens 
de twaalf dagen van Mirakels! 
tot een fraai en indrukwekkend 
kunstwerk.
Kinderen van andere scholen 
beschilderen vlaggen met acryl-
verf en plaatsen daar hun wen-
sen bij. Deze vlaggen zullen op 
een creatieve manier worden op-
gehangen en aan elkaar worden 
geknoopt. Tijdens het kerstevent 
vervagen en verwaaien de vlag-
gen, zodat de wensen door de 
wind worden meegevoerd.

Kijk voor informatie op:
www.mirakels.eu.

Knopenkettingen
Regio - De vitrine-expositie van 
Truus Jacob-van Rijn bestaat uit 
verschillende knopenkettingen. 
De meeste kettingen zijn voor 
verkoop beschikbaar. De kno-
penkettingen zijn in zorgcentrum 
Schalkweide te bekijken vanaf 
heden tot en met 15 december 
en is gedurende deze gehele pe-
riode dagelijks van 09.00-19.00 
uur te bezichtigen. 
Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15, Haarlem. Tel.: 023-8922900

Truus vertelt over deze leu-
ke hobby: “Mijn moeder van 85 

had een knopendoos met veel en 
mooie knopen; zij had haar hele 
leven knopen bewaard en er za-
ten ook nog knopen bij van haar 
oma. Ik vroeg haar of ik de kno-
pen mocht meenemen om er iets 
mee te doen. Ze waren té mooi 
om ze in die doos te laten. Na 
dagen knopen bekijken en sor-
teren was ik eruit: kettingen  
ou ik ervan maken. Na wat ex-
perimenteren ging ik ze op vilt 
naaien.
Haar eerstvolgende verjaar-
dag heb ik de ‘juwelen van mijn 
moeder’ verdeeld: mijn moeders 
4 dochters, haar 3 schoondoch-
ters en 3 kleindochters moch-
ten ieder een knopenketting uit-

kiezen. Dat was een leuke ver-
rassing en ze vonden ’t prach-
tig. Soms werden er knopen uit 
de kettingen nog herkend: deze 
is van ma’s wollen jas en deze is 
van dat bloemenjurkje van mij!
Ik had er ook voor mezelf ver-
schillende gemaakt en droeg ze 
regelmatig als sieraad.

Een collega kwam op een gege-
ven moment terug van familiebe-
zoek uit België en had 2 schoe-
nendozen vol met knopen mee. 
Haar zus had deze nog op zol-
der staan, uit haar fournituren-
winkeltje. Daar ben ik ook mee 
aan de slag gegaan: ik vind het 
erg leuk om te doen.

Whirlwind (Jacqueline Rijpma).

‘Water in Kennemerland’ gezien 
door de lens van 8 fotografen
Regio - ‘Water in Kennemer-
land’. Dat is het thema van de 
foto-expositie die vanaf 21 no-
vember a.s. te zien is op de af-
deling radiologie van het Ken-
nemer Gasthuis - locatie noord. 
Deze expositie toont de visie van 
8 enthousiaste amateurfotogra-
fen op het genoemde thema. De 
expositie bestaat uit 16 foto’s, 
2 foto’s per fotograaf. Elke foto 
weerspiegelt de eigenheid van 
de fotograaf. 

Zo haalt Elisa het meeste in-
spiratie uit de Kennemerduinen 
en vertaalt Roel wat hij met zijn 
blote oog ziet bij voorkeur naar 
meer abstracte beelden en wel-
overwogen composities. Ook 
Boudewijn heeft een voorkeur 
voor macrofotografie en foto-
grafie met weinig scherptediep-
te. Robert-Jan en Sanne houden 
het meeste van concrete (mens)
figuren en landschappen. Sylvia 
en Jacqueline halen hun onder-
werp het liefst dichtbij met een 
tele-zoomlens en kiezen vaak 
voor krappe kaders. Annemieke 
fotografeert graag dichtbij huis: 
haar zoons en familie of een in-
gewikkelde compositie als bij-
voorbeeld een vallende water-
druppel.
 
Annemieke, Boudewijn, Elisa, 
Jacqueline, Robert-Jan, San-
ne en Sylvia leerden elkaar be-
gin 2007 kennen tijdens een cur-
sus ‘Digitale fotografie voor ge-

vorderden’ op de Volksuniversi-
teit Haarlem. Na de fotocursus 
besloten zij als ‘Fotoclub Ken-
nemerland’ verder te gaan. La-
ter sloot Roel zich bij deze foto-
club aan.
 
Op een gegeven moment ont-
stond de behoefte aan een ge-
zamenlijk project. Gekozen werd 
voor een foto-expositie in het 
Kennemer Gasthuis. Afgespro-
ken werd dat elke fotograaf zijn 
of haar eigen werkwijze en visie 
zou gebruiken, met als verbin-
dend element een thema. Van-
wege de uiteenlopende interes-
ses was een thema nog niet zo 
snel gevonden. Uiteindelijk viel 
de keuze op ‘water’ met als toe-
voeging de regio waarin alle fo-
tografen wonen: Kennemerland.

1,3 Miljoen 
Zonnebloem-
loten verkocht
Regio - De vrijwilligers van de 
Zonnebloem hebben dit jaar 
bijna 1,3 miljoen loten ver-
kocht. In totaal is daarmee 
2.641.066 euro opgehaald. 
Deze opbrengst komt ten goe-
de aan de 310.000 dagacti-
viteiten en vele aangepaste 
vakanties die de Zonnebloem 
organiseert voor duizenden 
zieken en gehandicapten.

Bij de trekking zijn 5.020 geld-
prijzen uitgeloofd, waaronder 
de hoofdprijs van 15.000 eu-
ro. De trekkingsuitslag staat 
op www.zonnebloem.nl en Te-
letekstpagina 559 (Nederland 
1, 2, 3). Ook kunnen mensen 
via het servicenummer (0900) 
06 33 (0,35 euro per gesprek) 
achterhalen of hun lot in de 
prijzen gevallen is.

Prijswinnaars worden verzocht 
het winnende lot te zenden aan 
Pondres, t.a.v. Zonnebloem-
loterij, Postbus 1279, 5004 BG 
Tilburg met vermelding van 
NAW-gegevens en het giro- of  
banknummer om de geldprijs 
te ontvangen.

Kerkdienst 
Spaarne

Regio - Zondag 28 november 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Voorganger is pastor mw. 
A. Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door de Petracanto-
rij uit Heemstede. (avondmaal-
viering)

Timmerclub 
voor kinderen

Heemstede - Bij de timmerclub 
gaan weer twee groepen van 
start. Groep 1 is voor jongens 
en meisjes van 7-10 jaar, die 
voor het eerst meedoen. Aan de-
ze groep kunnen de kinderen 1x 
meedoen. Daarna gaan ze ver-
der in groep 2. Jongens en meis-
jes van 11 of 12 jaar, gaan met-
een naar groep 2. 
In groep 1 wordt gewerkt aan 
een vast project, heb je al eens 
meegedaan, dan mag je zelf kie-
zen wat je gaat maken. De cur-
sus bestaat uit 12 lessen en be-
gint op donderdag 9 december. 
Groep 1 heeft les van 16.00-17.30 
uur en groep 2 van 18.00–19.30 
uur, bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Heemste-
de. Aanmelden: telefoon 023–
5483828– 1 of via www.casca.nl.
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Kunstwerken op oude ziekenhuislakens
Regio - Nog tot 31 januari 2011 
exposeert Jeannette de Bruin 
haar schilderijen ‘Het onderge-
schoven kind’ in het Kennemer 
Gasthuis, locatie zuid. Het zijn 
werken op oude ziekenhuisla-
kens, geschilderd in de kleuren 
zwart en groen waardoor de af-
beeldingen een bijzonder effect 
krijgen. 

Jeannette de Bruin vertelt: “Ik 
heb mij in mijn schilderijen laten 
inspireren door onder andere de 
architectuur van het voormali-
ge St. Elisabeth’s Gasthuis, met 
als uitgangspunt de sfeer, het 
licht en de suggestie. Daarnaast 
heb ik mij laten leiden door de 
teksten uit het boekje ‘ De klei-
ne demonstratie’, ervaringen van 
tieners in het ziekenhuis uitge-
geven in 1981 op verzoek van 
artsen en verpleegkundigen van 
het E.G. in Haarlem.” 

Architectuur 
Na de grote stadsbrand van 1576 
werd het Elisabeth’s Gasthuis 
(EG) in het voormalig Minder-
broedersklooster aan het Groot 
Heiligland in Haarlem onderge-
bracht. In 1870 werd het zieken-
huis uitgebreid met het hoofdge-
bouw aan de Gasthuisvest, naar 
ontwerp van de architect J.G. van 
Arend. Juist die oude architec-

tuur is terug te zien in de werken 
van Jeannette de Bruin. 

Teener-afdeling
Op de  kinderafdeling van een 
ziekenhuis werd je opgeno-
men tot de leeftijd van 12 jaar, 
maar daarna verdween je naar 
de mannen- of vrouwenafde-
ling. Het EG was één van de eer-
ste ziekenhuizen in Nederland 
die het probleem van een ver-
loren groep jongeren tussen de 
volwassenen op de verpleeg-
afdeling onderkende en zich 
sterk ging maken voor een eigen 
‘Teenerafdeling’. Nadat de ver-
huizing in 1971 naar Schalkwijk 
was gerealiseerd is die ‘Tee-
ner’afdeling dan ook ontstaan. 
Vanuit heel Nederland is er be-
langstelling geweest naar het 
idee van deze opzet. Jeannet-
te de Bruin grijpt op deze veran-
dering voor de jongeren terug in 
haar schilderijen. 

Ontwikkeling 1000 woningen Cruquiushoeve Haarlemmermeer

Subsidie van Ministerie voor Sein

Het Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu stelt 6,5 miljoen euro 
beschikbaar voor projecten die 
de ruimtelijke kwaliteit van ons 
land versterken. In totaal gaat 
het om 32 projecten die zijn ge-
selecteerd op innovativiteit en 
zijn bedoeld om burgers, be-
stuurders en ondernemers te in-
spireren om Nederland mooier te 
maken. De projecten krijgen een 
bijdrage uit het Innovatiepro-
gramma Mooi Nederland waar-
mee het Rijk zorgvuldig ruimte-
gebruik wil stimuleren. Hiervoor 
is in totaal 13 miljoen euro be-
schikbaar. Vorig jaar is de eerste 
helft verdeeld onder overheden 
en marktpartijen. Dit jaar waren 
176 voorstellen ingediend.
SEIN heeft de subsidie gekre-
gen voor het verrichten van on-
derzoek. Het eindproduct van dit 
onderzoek is een plan voor de 
realisatie en beheer van een ge-
zonde en compacte stad of wijk. 
Deze gezonde wijk zal uitblinken 
op het gebied van het delen van 
voorzieningen en samenhang. 

Het eindrapport gaat inhoude-
lijk in op wat collectiviteit en in-
tegratie inhoudt, wat de voorde-
len van zo‘n benadering zijn en 
vooral hoe je dit realiseert. On-
derzocht worden de ruimtelij-
ke, technische, juridische, eco-
nomische en sociale haalbaar-
heid hiervan binnen de context 
van de huidige markt. Daarbij 
speelt duurzaamheid (toekomst-
bestendigheid en kwaliteit) van 
de ontwikkeling een duidelijke 
rol. Dit gebeurt aan de hand van 
een concrete casus, de ontwik-
keling van ca. 1000 woningen op 
het bestaande instellingsterrein 
Cruquiushoeve van SEIN, gele-
gen in de gemeente Haarlem-
mermeer.

(Omgekeerde) Integratie
Van oudsher is Cruquiushoeve 
een bijzondere plek in de Haar-
lemmermeerpolder. Aan de rand 
van de polder vlakbij het beken-
de stoomgemaal Cruquius werd 
volgens de idealen van die tijd 
een beschermde woonomgeving 

Regio - SEIN heeft op 4 november jl. 45.000 euro subsidie 
ontvangen voor het innovatieprogramma Mooi Nederland.  De 
subsidie is bestemd voor het verrichten van onderzoek in het 
kader van ‘de gezonde wijk’.

gecreëerd voor epilepsiepatiën-
ten. Zij woonden daar veilig te 
midden van het groen.
Steeds vaker wonen mensen 
met een handicap in een ‘gewo-
ne’ woonbuurt. Steeds vaker ge-
beurt het ook andersom. Men 
spreekt dan van omgekeerde in-
tegratie. In dat geval worden op 
een terrein waar al mensen met 
een handicap wonen ook wo-
ningen gerealiseerd voor ande-
re mensen (zonder handicap). 
‘Omgekeerde integratie’ biedt 
voor zowel de mensen met zorg-
vraag als de nieuwe bewoners 
voordelen. 
Inmiddels zijn de oude woon-
gebouwen op de Cruquiushoe-
ve verouderd en vervangen door 
een moderne compacte huis-
vesting. De nieuwe woonomge-
ving wordt vormgegeven volgens 
de actuele visie op zorg. Epilep-
siepatiënten worden niet meer 
weggestopt op terreinen bui-
ten de steden, maar wonen ge-
woon te midden van de samen-
leving. Daarom zullen op het ter-
rein naast de woningen van de 
cliënten ook gewone huizen ge-
bouwd worden voor mensen die 
een bijzondere groene woonom-
geving zoeken. 

Onderste 
regionen...
A lijn: Met een score van 
66,32% hebben Tine Posthuma 
en Irma v.Roosmalen de eerste 
plaats weer stevig in handen. 
De voorsprong op Theresia v.d. 
Horst en Matthieu Lommerse 
bedraagt alweer 8%. Zij klom-
men door een score van 59,03% 
van de 5e naar de 2e plaats. 
Anita v.d. Meulen en Joke v. 
Dam kwamen niet verder dan 
50% en Pim Houtzager met 
Jan Zwaneveld bleven zelfs met 
47,57% ver onder het gemid-
delde. Ook Jan Pieters en Piet 
v.d. Raad waren niet in goeden 
doen, met maar 42,36% zak-
ten zij naar de onderste regio-
nen. Hilda en Henk Uittenbroek 
herstelden zich enigszins met 
een score van 52,78% en zijn 
een paar plaatsjes gestegen. 
Ali Boeder en Roos v .d. Elst 
zijn op dit moment de hekken- 
sluiters in de A lijn met een 
gemiddelde van 36%. Helmie 
v.d. Berg en Joke v.d. Lans voe-
ren de slemcompetitie aan met 
12 punten. Hannie Koek en 
Yvon Tromp volgen met 11 pun-
ten maar staan er in de compe-
titie weer slecht voor. De der-
tiende plaats.
B lijn: Lucie Doeswijk, afhan-
kelijk van taxivervoer (invali-
de) werd weer eens de dupe 
van een slechte organisatie. Al 
meerdere jaren maakt zij ge-
bruik van de taxi op donder-
dagavond en nu dacht de cen-
trale dat het op vrijdag was. 
Op het laatste moment moest 
Fred Brandwijk opdraven om 
met Siem v. Haaster te spelen. 
Met 46,57% deden ze het nog 
niet zo slecht. Ria Brandwijk 
pakte samen met Ina Lange-
veld de eerste plaats door met 
58,68% uit de bus te komen. 
Irmi v. Dam was weer samen 
met Anneke v. Vree en met 
55.90% nestelden dit paar zich 
in de top. Martien en André 
Mesman nemen derde plaats 
in bezit door 54,51% te scoren. 
Fia de Kluijver en Marrie Mes-
man lieten echter wat steekjes 
vallen en hun score van 47,57% 
was goed voor een duike-
ling van zes plaatsen. Miep v.d. 
Raad en haar partner werden 
met 59,38% eerste en klom-

men van de tiende naar de vijf-
de plaats. Rietje Koopman en  
Ingrid Roosendaal staan met 
een gemiddelde van 35% on-
deraan. Met 40% gemiddeld 
staan Jenny v. Heuckelum en 
Herre Mostert er ook niet flo-
rissant voor. Riek en Nico Tim-
mers hebben de onderste drie 
plaatsen achter zich gelaten 
door een score van 55,21% .
C  lijn: De verrassing in de 
C lijn werd veroorzaakt door 
Emmy en Jan v. Stijn. Weken-
lang bungelen ze onderaan en 
nu werden ze eerste met een 
score van 59,03%. Een puike 
prestatie, want er zitten in de-
ze lijn een paar paren die in fei-
te te sterk zijn voor deze lijn, 
maar door een paar ongelukki-
ge avonden in de B lijn afgezakt 
zijn. Zo zijn Kees Doorn en Niek 
Ferwerda weer op de weg te-
rug. Zij kwamen met een score 
van 55,21% op de eerste plaats 
terecht en gingen Corrie War-
merdam en Bert Spreeuw weer 
voorbij. Dit paar staat echter nog 
stevig op de tweede plaats. 
Tinus Spreeuw en Gerard v.d. 
Berk bezetten de der-
de plaats en hebben goe-
de kansen om terug te keren 
naar de B lijn. Toos v.d. Tweel 
en Albert v.d. Moolen ko-
men ook langzaam in de rich-
ting van de top drie maar moe-
ten nog even afrekenen met 
Ella Wijsman en Mieke de 
Ridder. Het verschil is maar 2%. 
Marlies ten Kate en Lies Hune-
ker konden de goede lijn niet 
vasthouden en met 42,36% zijn 
zij weer een paar plaatsjes ge-
zakt.
Irma Klinkhamer en Jan 
v. Dam hebben het wel eens 
beter gedaan. Met een score 
van 47,22% komen zij niet uit 
de onderste regionen.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Heemstede – Een inwoner die 
liefst anoniem wenst te blijven, 
wijst inwoners van Heemstede 
op een tip om ongenode gasten 
aan de deur buiten te houden. 
De ‘babbeltruc’ aan de voordeur 
komt nog al eens voor. Ook de 
politie waarschuwt voor oplich-
ters aan de deur die allerlei dien-
sten willen aanbieden. “Een ket-
tingslot op de voordeur voorkomt 
veel leed”, laat een Heemstede-

naar telefonisch weten. Deurver-
kopers hebben al driemaal ge-
tracht de man op te lichten. Een 
boomchirurg en twee meubel-
stoffeerders probeerden op die 
manier zaken te doen met de in-
woner, zo laat hij weten. “Met 
een kettingslot aan de deur kun 
je de deur wel openen en een 
gesprek voeren, maar hoeft de 
deur niet geheel open en dat is 
veilig”, aldus de oudere heer.

Ongenode gast?
Kettingslot aan de deur

Huisarts neemt 
afscheid

Heemstede – Huisarts M.F.
Bezemer (Overboslaan) neemt 
afscheid. 33 Jaar heeft hij het 
metier van huisarts uitgeoe-
fend. Zijn praktijk wordt over-
genomen door dokter J. Nagy. 
Tijdens de afscheidsreceptie 
op 11 december in restaurant 
Landgoed Groenendaal kunnen 
relaties ook kennismaken met 
huisarts Nagy. De receptie is 
tussen 10 en 14 uur.

Maandag, winkeldiefstaldag?
Regio - Maandagmiddag 22
november zijn winkeldieven  
aangehouden in Haarlem, 
Beverwijk en Cruquius.
Op het Californiëplein in Haar-
lem zijn even voor 14.00 uur twee 
Haarlemse vrouwen van 38 en 
42 aangehouden nadat zij op 
heterdaad betrapt waren op 
diefstal.
Op de Spaarneweg in Cruqui-
us werd een 44-jarige vrouw 
uit Heemstede in de kraag ge-

vat door medewerkers van een 
winkel omdat zij goederen had 
gestolen.
In Beverwijk kreeg de politie een 
melding dat personeel van een 
kledingzaak achter een win-
keldief aan zat in de buurt van 
de Breestraat. Dit ging om een 
40-jarige man uit Beverwijk. Hij 
is aangehouden. Alle aangehou-
den winkeldieven zijn overge-
bracht naar een politiebureau 
waar zij zijn verhoord.
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Gehavend HFC wint van koploper
Heemstede - Het zat de Kon.
HFC in de voorbereiding niet 
mee. Door schorsingen en bles-
sures ontbraken er zes bepalen-
de spelers. Om welke reden dan 
ook besloot coach Pieter Mulders 
te kiezen voor de jongelingen uit 
zijn selectie. Zo kon het gebeu-
ren dat Kuijt, Verkaik, Munster-
man en Beverley op de bank ble-
ven. Tegen het bovenaanstaande 
Stormvogels werd dan ook een 
zware wedstrijd verwacht. Maar 
liefst drie debutanten speelden 
hun eerste volledige wedstrijd 
voor HFC. Tijdens de warming 
up moest ook doelman Gerard 
van Rossum afhaken, zodat Paul 
Meltzer voor de eerste maal in 
deze competitie het doel verde-
digde. HFC ging ongemeend fel 
en geconcentreerd van start en 
zocht direct het vijandelijke straf-
schopgebied. Onthutsend was 
dat de koploper hier weinig te-
genover kon stellen. Stormvogels 
voetbalde gedwee mee, maar ge-
vaarlijk werd het team niet. On-
der leiding van aanvoerder Car-
los Opoku stond de achterhoede 
van HFC steeds goed opgesteld. 
Marc Baardmans debuteerde op 
rechts achterin en deed dat uit-
stekend. Ook het middenveld, 
waar naast Jochem Lindenhovi-
us ook zijn tweelingbroer Michiel 
een plaats had gekregen, speel-
de goed in de taak die de trainer 
hen had toebedacht. In de eerste 
minuten liet Stormvogels even 
zien dat het ook aardig kan voet-
ballen. Aanvoerder Rick Kluijs-
kens liet afgemeten passes los 
richting zijn aanvallers. De mee 
opgekomen centrumverdediger 
van HFC Opoku mikte vanaf 30 
meter net naast de paal. Wou-
ter Haarmans kwam enkele ke-
ren goed door aan de linker kant, 
maar tot doelpogingen kwam 
het niet. Halverwege de eerste 
helft leek het erop dat Stormvo-
gels meer grip kreeg op de wed-
strijd, maar vooral de boomlan-
ge maar zeer beperkte voetballer 
Ron Nolles kon voorin de bal zel-
den vasthouden.

De evenzo lange Opoku, om 
beurten gesteund door Rutger 
de Vries en Wesley van Norden, 
hield de spits van voetballen af. 
Brian Wilderom speelde in zijn 
debuut op rechts en kon daar 
nog geen grote daden verrich-
ten. Door hard te werken was 
zijn bijdrage aan het ontrege-
len van de Stormvogelsdefensie 
toch niet onverdienstelijk. 
In de 31e minuut liet HFC de 
Stormvogels verdediger Floyd 
Hille met de bal aan de voet een-
voudig doorlopen. Hem werd 
geen strobreed in de weg ge-
legd zodat hij kon aanleggen 
voor een schot. Dat deed hij 
ook, maar de bal verdween ze-
ker tien meter naast het doel. 
Ajnaoua ging in de fout en ver-
speelde knullig de bal en gaf zo 
Mike Dubbelaar een opgelegde 
kans, zeker nadat de HFC doel-
man was uitgegleden. Ook Dub-
belaar faalde in de afwerking. Op 
slag van rust redde Stormvogels 
doelman Jan Ziere fraai door een 
schot van Haarmans uit  de krui-
sing te werken. Aan de overzij-
de wilde Mike Dubbelaar de bal 
voorzetten maar deze zeilde over 
doelman Meltzer heen en kaats-
te via de binnenkant van de paal 
weer uit het doel. Na rust kwam 
Stormvogels niet verder dan een 
paar corners. Ook de corners die 
HFC kreeg, brachten niet het ge-
wenste resultaat, al waren Ajna-
oua en Opoku er wel dicht bij.
Na ruim een uur voetballen ont-
ving Van Norden de bal op eigen 
helft en hij stoomde op waarbij 
Stormvogels hem liet begaan. 
Een afgemeten pass op de op-
gekomen Opoku bracht de ver-
dediger oog in oog met doelman 
Ziere. Met een gerichte inzet 
schoof hij de bal langs de doel-
man. Volgens velen stond Opo-
ku in buitenspelpositie, maar de 
grensrechter stak zijn vlag niet 
op en de spelers van Stormvo-
gels lieten geen protest horen. 
Ook de goed leidende scheids-
rechter Erwin Blank was resoluut 
en kende het doelpunt goed.

De beide coaches wisselde het 
maximale aantal spelers. Toen in-
valler Mike Dam met een blessu-
re weer het veld af moest waren 
de wissels al gebruikt en speelde 
Stormvogels de laatste 10 minu-
ten met tien man. HFC kreeg nog 
wat kansjes maar wilde vooral de 
voorsprong vasthouden. Storm-
vogels kon geen vuist meer ma-
ken en speelde zonder ziel de 
laatste minuten uit.
Afgemeten aan het aantal kan-
sen had Stormvogels zeker recht 
op meer, maar kon op geen en-
kel moment waarmaken dat zij 
de lijst, ook na dit wekend nog, 
aanvoeren. Door alle tegensla-
gen, waardoor jonge spelers 
moesten debuteren en de gro-
te werklust die HFC aan de dag 
legde was de uitslag niet onver-
diend. Komende zondag haalt 
HFC de eerder afgelaste thuis-
wedstrijd tegen NVC in. Bij winst 
kan HFC zich weer op de twee-
de plaats nestelen net één punt 
achter Stormvogels. 
Eric van Westerloo

VEW verspeelt 0-3 voorsprong
Heemstede - Vol onbegrip 
dropen de spelers van VEW 
de afgelopen wedstrijd tegen 
Legmeervogels na het laatste 
fluitsignaal af. Wat was er al-
lemaal gebeurd in de tweede 
helft? Hoe kon dit nu misge-
gaan zijn? 

In de eerste helft was er geen 
vuiltje aan de lucht. Bas van ’t 
Sant had feilloos een toegeken-
de penalty benut en niet lang 
daarna was het Niels Dekker die 
een snelle aanval keurig had af-
gerond. Voordat de scheidsrech-
ter voor de rust kon fluiten, had 
Bouk Belien de Legmeervogels 
op een, naar het leek, onover-
brugbare achterstand gezet; 0-3. 
Niets bleek minder waar. Na-
dat het eerste kwartier van de 
tweede helft vrijwel geruisloos 
voorbij was gegaan, kwam door 
twee onachtzaamheidjes. Binnen 
twee minuten stond Legmeervo-
gels op 2-3. In het laatste kwar-
tier van de wedstrijd kwamen 
beide teams pas echt op stoom. 
VEW liet zich terugzakken op ei-
gen helft en loerde op de coun-
ter. Die kwamen er ook via Niels 
en Michiel Dekker. Eerst was het 
Niels die aan de linkerkant vrij 
voor de keeper opdook. Helaas 
ging zijn inzet voorlangs het vij-
andige doel. Enkele minuten la-
ter was er een prima combina-
tie van VEW, opnieuw over links, 
waardoor er een prachtige dia-
gonale voorzet kon worden ge-
ven op Michiel Dekker die schit-
terend kon afronden. Helaas had 
de scheidsrechter iets gezien 
wat verder niemand had waar-
genomen. Iemand van Legmeer-
vogels was gestruikeld over zijn 
eigen benen, iets van de betref-
fende speler na afloop beaam-
de. De scheidsrechter had ech-
ter iets anders gezien en keur-
de dit zuivere doelpunt dan ook 
af. Even later kreeg Wouter Ha-
mann een stevige trap op zijn 
voet van zijn directe tegenstan-
der zonder dat er een bal in de 
buurt was. De scheidsrechter gaf 
hier geel voor. Wouter Hamann, 

die zijn tegenstander tot dan toe 
prima onder controle had, kon 
niet verder en werd gewisseld 
voor Gert Rothert. Hoewel Leg-
meervogels nog aandrong, le-
ken de drie punten toch mee 
te gaan naar Heemstede. Maar 
het verlossende fluitsignaal van 
de man in het zwart bleef  uit. 
Ook de KNVB-rapporteur, langs 
de kant gaf aan dat het tijd was 
toen Legmeervogels nog een 
hoekschop kreeg toegewezen. 
Door een kopbal, van de speler 
die niet meer in het veld had mo-
gen staan, belandde de bal over 
keeper Van Rooyen en Sander 
Smit, die op de doellijn stond, in 
het net. Enkele ogenblikken later 
floot de scheidsrechter voor het 
laatst. Commentaren na afloop 
van de wedstrijd waren niet van 
de lucht. Zowel voor de scheids-
rechter als ook op de eigen spe-
lers was kritiek. “Als je 0-3 voor 
staat dan moet je de wedstrijd 
professioneel uitspelen”, zo was 
het commentaar van de diep te-
leurgestelde Fred van der Veldt.

Helaas kwam het vuurwerk niet 
van de zijde van VEW 2. VEW 2 
speelde een wedstrijd om snel te 
vergeten. Het werd 7-0 voor Leg-
meervogels. Niets liep goed in 
deze wedstrijd voor ‘Volhardt En 
Werkt’. Jammer want de afgelo-
pen drie wedstrijden maakte het 
team grote stappen. 

VEW-Feest
Dj’s Ed en Wouter zagen er 
prachtig uit met hun Hawaï-
shirts zaterdagavond jongsle-
den. Ze hielden de sfeer er goed 
in bij de ongeveer 100 feestgan-
gers op de Hollandse Avond van 
VEW. In april komt er nog een 
keer een feest en dan moet de 
kantine nog voller worden vindt 
de organisatie. Het volgende 
evenement bij VEW is de Sin-
terklaasmiddag voor de mini’s. 
Waarna ’s avonds de wijnproef 
avond zal worden gehouden. 
Opgeven kan nog. Kijk hiervoor 
op de website van VEW:
www.vewheemstede.nl .

Geniet van het Kerstdiner bij Casca de Luifel
Heemstede - Ook dit jaar or-
ganiseert Casca traditiegetrouw 
weer het kerstdiner! 
En wel op donderdag 16 decem-
ber! Het feestelijke 5-gangendi-
ner (inclusief koffie) wordt ge-

serveerd in de sfeervol aan-
geklede grote zaal van de Lui-
fel. Geheel in stijl en muzikaal 
omlijst door het salonorkest 
‘Schwung’! Dit Heemsteedse sa-
lonorkest heeft een divers reper-

toire en speelt voor u natuurlijk 
Kerstliedjes, maar ook foxtrotjes 
en andere lichte kamermuziek. 
Het diner begint om 17.30 uur en 
duurt tot ongeveer 20.30 uur. 
Vanaf 16.30 uur is de bar open 
en kunt u gezellig in de stem-
ming komen onder het genot van 
een heerlijk aperitiefje. U zult de-
ze avond genieten van heerlijke 
gerechten, drankjes en muziek! 
Informeer bij Casca naar het me-
nu.
Kosten bedragen: 24,50, exclu-
sief drankjes. Opgeven door 
middel van betalen en kaarten 
afhalen kan bij de receptie van 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen van 
9.00 tot 16.00 uur. Reserveren 
kan tot vrijdag 10 december. 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor nog meer leuke kerst- en 
andere activiteiten.



• Grote vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenendaal 
aan de Sportparklaan 16 van 
9.30 tot 16.30 uur. Toegang: 
2 euro per persoon. Kinderen 
t/m 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang. 
Info: 0229-244739. Of www.
mikki.nl.

Vrijdag 3 december 
• Jan Mulder te gast Bij 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. Hij 
signeert zijn boeken, ‘s mid-
dags van 14.00 uur tot 15.00 
uur. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede. Tel. 
023 - 5282472
www.boekhandelblokker.nl

Regio
Exposities

November
• Expositie ‘van figuratie tot 
abstractie’ Hans Ittmann 
bij Kunsthandel AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 Heem- 
stede.

Donderdag 18 november
t/m zondag 12 december
• Beeldend kunstenaar 
Maria van Raalten expo-
seert in Galerie de Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. 
Haar soms wat naïef aandoen-
de stijl bleek in de negentiger 
jaren zeer succesvol in Tsje-
chië gelet op het veelvuldig 
exposeren in musea en gale-
ries in dit land. De openings-
tijden zijn donderdag t/m zon-
dag vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur. Zie ook www.kzod.nl  en 
www.raalten.com 

T/m zaterdag 27 november
• 60 Jaar gehandicapten-
zorg Hartekamp in beeld 
in de Janskerk te Haarlem, in 
het publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief. Vrle-
den, heden en toekomst van 
De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden 
en archiefmateriaal.
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. De toegang is gratis.
www.dehartekampgroep.nl en 
www.noord-hollandsarchief.nl.

• Tentoonstelling samen-
gesteld door Liz Meertens. 
Dagelijks te bezichtigen van-
af 10.00 tot 19.00 uur in Zui-
derhout, Beelslaan 9, Haarlem.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
T/m vrijdag 26 november
• Landschapsschilderijen van 
Joyce Brink. Expositie ‘tus-
sen fantasie en werkelijk-
heid’ in het raadhuis van 
Heemstede.
Inlichtingen: 023-5280416.

T/m dinsdag 30 november
• Duo-expositie Benne-
broek ‘Varkens op doek en 
vogels van keramiek’.
Expositie Nolly Cornet en An-
nemarie Honderdors in het 
voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. Maandag tot en 
met vrijdag tussen 8.30 en 
12.30 uur en op woensdag 
tussen 13.30 en 16.30 uur. 

T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

T/m vrijdag 31 december
• Visuele poëzie van Bart 
Jonker in Bibliotheek Heem-
stede, Julianalaan 1. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden van de bibliotheek.
De expositie ´Overwegen, 
overbruggen, overzien´ toont 
de veelzijdigheid van Bart 
Jonker als kunstenaar: als 
schrijver, dichter en fotograaf. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.

Tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoemaker bij 
Galerie Bennebroek.
Naast de oude meesters van 
meestervervalser Leo Hor-
tensius.... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd. Bennebroekerlaan 87 
2121 GS Bennebroek.

Muziek
Zondag 28 november
• Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest geeft Winter-
concert in de Bavokerk aan 
de Herenweg om 15.00 uur. 
Toegang 15,- euro (65+ en kin-
deren tot 15 jaar 12,50 euro). 

Donderdag 2 december
• Klassiek kamermuziek-
concert in GGZ inGeest 
Bennebroek met ensemble 
Duo Davidse/ Tamura van-
af 12.30 uur. Vrij toegankelijk. 
Rijksstraatweg 113. 

Agenda
Cultuur Sinterklaas

Zaterdag 27 november 
(ook op 4 december)

• Sinterklaas 
voorstelling pop- 
pentheater Lila-
luna, Ir. Lelylaan 
10 (gebouw No-
vacollege) met een 
nieuw avontuur 
van Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten. 

Vanaf 14.30 uur. Een kinder-
kaartje kost 6,50 euro en een 
kaartje voor een volwasse-
ne kost 7,50 euro. Dit is inclu-
sief iets lekkers en drinken. De 
Sinterklaasvoorstellingen zijn 
geschikt voor kinderen vanaf 
ongeveer 4 jaar.

Theater

Donderdag 25 november
• Tragische komedie ‘Eva 
Bonheur) door Theater-
groep Klapstuk (acteurs 
met verstandelijke beper-
king). In Theater de Luifel 
Heemstede. (Zaterdag 27 no-
vember en zondag 12 decem-
ber bij st. De Baan, Nauwe 
Geldelozepad 17 in Haarlem). 
Entreekaarten 7,50 euro per 
stuk via De Baan 023-5314463 
of Casca 023-5483828. www.
theaterklapstuk.nl 

Vrijdag 26 november 
• Cabaret in de Luifel: Mi-
cha Wertheim ‘Voor de zo-
veelste keer’. Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 15,00 euro. 
CJP/65+ 14,00 euro. Kaartver-
koop van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Divers
Zaterdag 27 en
zondag 28 november
• Haarlemsche Tooneel 
Club speelt ‘Een dag uit 
de dood van verdomde Lo-
wietje’ van Peter Nichols. 
Zaterdag 27 november 20.15 
uur en zondag 28 november 
14.30 uur  in Theater Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Kaarten à 10,00 eu-
ro zijn te bestellen via www.
haarlemschetooneelclub.nl of 
via 023-5380076. 

Zondag 28 november 
• Frank Groothof vertelt, 
zingt en danst het verhaal 
van Peer Gynt. Om 15.00 
uur in De Oude Kerk Wilhel-
minaplein, Heemstede. Toe-
gang: 12,50 euro / 10,- euro. 
Kinderen 7,50 euro. Reserve-
ren  www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626. 

T/m zondag 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (www.museum-
dezwartetulp.nl). In de ten-
toonstelling zijn vazen te zien 
van 48 keramisten. 

T/m dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl. De toegang is gratis.

T/m woensdag
15 december
• In Zorgcentrum Schalk-
weide, Floris v Adrichem-
laan 15 zijn twee exposi-
ties te zien. De een is van de 
leerlingen van Jeichina Ho-
vingh en bestaat uit een diver-
siteit aan aquarelschilderijen. 
De ander bestaat uit zwart-wit 
foto’s en die zijn van de hand 
van Zeger Bax. (09.00-19.00 
uur, tel.: 023-8922900)

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-
derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 
hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur. Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 geopend 
van 08.00 tot 22.00 uur.

Muziek
Vrijdag 26 november 
• Open je Hart, uniek con-
cert stichting Muziekpro-
jecten Pablo Neruda. Aan-
vang: 20.15 uur in de Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg, 
Haarlem. Kaarten à 15 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal 
of www.neruda.nl / info@ne-
ruda.nl

Zaterdag 27 november
• Oratoriumkoor Kenne-
merland zingt ‘the Messiah’ 
van George Frideric Handel. 
Jeugd van 9 tot 16 jaar heeft 
voor 10,- euro toegang. (100 
kaarten) Aanvang 19.30 uur in 
de Philharmonie,  Lange Be-
gijnestraat 11 in Haarlem.
Volw.: 25 euro inclusief garde-
robe en consumptie.
Kaarten aan de kassa, via 
www. philharmonie.nu of te-
lefonisch via 0900 - 7 445 427.

• CruquiusConcerten: Kla-
rinettist Lars Wouters van 
den Oudenweijer en pianist 
Hans Eijsackers in Museum 
de Cruquius om 20.15 uur.
Kaarten via website www.
CruquiusConcerten.nl of via 
de kassa van schouwburg de 

Meerse 023-5563707.
Toegang: 18,50 euro incl. een 
consumptie. 

Zondag 28 november
• Vermaarde Engelse violis-
te Tasmin Little geeft recital 
‘Partners in Time’ in de Bur-
gerzaal van het gemeente-
huis van Bloemendaal. Met 
pianist John Lenehan. Aan-
vang 11.45 uur. Zaal en kas-
sa open vanaf 11.10 uur. Bloe-
mendaalseweg 158 te Over-
veen. Losse kaarten 20,- euro; 
CJP en jeugd t/m 25 jaar 8,00 
euro (inclusief koffie). Prime-
ra Postkantoor, Bloemendaal-
seweg 234, Overveen, tel 023-
5272742.
www.muzenforum.nl

• Het Haarlems Studen-
ten Koor zingt een stemmig 
programma geschikt voor 
de advent- en kerstperi-
ode. Een divers programma 
van verschillende componis-
ten met Russische liturgische 
en Hongaarse kerkmuziek. St. 
Josephkerk in Haarlem. Aan-
vang 15.00u. Toegang is gratis.
Kijk ook op www.haarlemsstu-
dentenkoor.nl

Dinsdag 7 december
• Concert Neva-ensemble 
uit St-Petersburg in De Ka-
pel, Potgieterweg 4 te Bloe-
mendaal. 
De Kerk is open vanaf  19.30 
uur en het concert begint om 
20.00 uur. 
Het concert is gratis toegan-
kelijk. Wel schaalcollecte bij 
de uitgang.

Zaterdag 11 december
• Concert Bach in de Bin-
nenstad door het Haarlems 
Bach Ensemble o.l.v. diri-
gent Mark Lippe. Op het pro-
gramma o.a de prachtige Can-
tates BWV 36 ‘Schwingt freu-
dig euch empor’ en BWV 93 
‘Wer nur den lieben Gott  laβt 
walten’. Doopsgezinde Kerk 
Haarlem, ingang Frankestraat 
24. Aanvang: 17 uur. www.
haarlemsbachensemble.nl

Zondag 12 december 
• Adventsconcert Wings 
Ensemble in de Haarlemse 
Janskerk. Om 16.00 (uitver-
kocht) en 20.00 uur. Janskerk 
Haarlem, Jansstraat 40. Info 
en reserveren: www.wingsen-
semble.nl of 06 2039 2037.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

Bouw- en Woningtoezicht (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.

Op 5 november 2010 heeft de gemeente-

raad ingestemd met een aantal wijzigingen 

op het gebied van afvalinzameling. Met 

ingang van 1 januari 2011 gaan de volgende 

regels gelden:

- Invoeren tarief ophalen grofvuil

Voor het thuis laten ophalen van grofvuil en 

grof tuinafval worden kosten in rekening 

gebracht. Per melding geldt een tarief van 

€ 20,-- tot een maximum van 2 m�. Voor alles 

boven 2 m� betaalt u € 40,-- extra per kuub.

- Beperken aanbod hoeveelheid

 grofvuil bij milieustraat

Inwoners van Heemstede mogen tot een 

maximum van 3 m� grofvuil per adres per 

jaar gratis afl everen op de milieustraat. 

Wanneer deze hoeveelheid wordt over-

schreden, wordt € 40,-- per m� in rekening 

gebracht. 

- Stopzetten takkenronden

De tweejaarlijkse takkenronde voor grof 

snoeihout vervalt. Grof snoeihout en takken 

kunnen gratis worden afgeleverd op de 

milieustraat of als grofvuil (betaald) thuis 

worden opgehaald.

De genoemde bedragen worden defi nitief 

vastgesteld door de gemeenteraad bij de 

behandeling van de Legesverordening op 

15 december 2010.

Wijzigingen 

afvalinzameling

Gladheidbestrijdingsplan 

2010 – 2011

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 december van 10.00 tot 

12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burge-

meester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Het college van B&W heeft op 16 november 

2010 het gladheidbestrijdingsplan voor de 

gemeente Heemstede vastgesteld. In dit 

plan staat beschreven waar en hoe glad-

heid en ook sneeuw wordt aangepakt op 

wegen, fi ets- en voetpaden en bruggen. 

Wijzigingen seizoen 2010-2011

Nieuw is de manier van strooien op wegen en 

fi etspaden: de zogenaamde ‘natstrooimethode’.

Het strooien met nat wegenzout is effectiever 

en minder milieubelastend dan de tradi-

tionele manier van strooien met droog zout.

Op onze website www.heemstede.nl vindt u 

via het digitaal loket uitgebreide informatie 

over de gladheidbestrijding in Heemstede. 

Ook kunt u hier het complete gladheid-

bestrijdingsplan downloaden.

Inloopochtend burgemeester 
3 december 

Op woensdag 17 november organiseerde 

het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief 

van de gemeente Heemstede, een feest 

voor vrijwilligers in het raadhuis. 

Tijdens dit feest heeft wethouder Jur 

Botter de Vrijwilligersprijs 2010 uitgereikt 

aan de heer Joop Bouwmeester. Hij zet 

zich al jaren in voor Vluchtelingenwerk 

Heemstede-Bennebroek. Zijn organisatie 

ontvangt een geldprijs van € 250,--, te 

gebruiken voor het werven, begeleiden 

en behouden van vrijwilligers 

(foto:Ton van den Brink)

Vrijwilligersfeest

-  Exploitatieovereenkomst Nieuw 
Overbos

-  Werk aan de weg

-  Agenda’s 

-  Verkeersbesluit

-  Verwijdering fi etswrakken in 
Heemstede

In deze HeemstedeNieuws:
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Werk aan de weg   

Kruispunt Westelijke Randweg N208/Herenweg/Wagenweg

Tot 13 december 2010 werken de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland aan de 

vervanging van het asfalt op de Westelijke Randweg (N208) tussen de Leidsevaart en de 

Wagenweg en op de Wagenweg tussen de Spanjaardslaan en de gemeente Heemstede. 

De werkzaamheden hebben ernstige gevolgen voor het verkeer van en naar Heemstede.

Het kruispunt Wagenweg/N208 wordt van 26 november 20.00 uur tot 29 november 05.00 

uur volledig afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers 

kunnen langs het werk.

Kijk op onze website www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Vanaf 22 november wordt een aantal populieren gekapt in de midden- en zijbermen van de 

Cruquiusweg, tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan. Ter hoogte van het werk wordt auto-

verkeer via één rijbaan geleid. De werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke verkeershinder.

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Leidsevaartweg

Tot eind november 2010 worden in de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en 

Leidsevaartweg, de fi etspaden op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen 

voor beperkte verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Van den Eijndekade, tussen Heemsteedse Dreef en Industrieweg

Vanwege bouwwerkzaamheden geldt eenrichtingsverkeer op de Van den Eijndekade tussen 

Heemsteedse Dreef en Industrieweg. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef 

de Van den Eijndekade inrijden. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de 

Van den Eijndekade gebruikmaken.

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

Exploitatieovereenkomst Nieuw Overbos

Burgemeester en wethouders van Heemstede maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente Heemstede en Stichting Sint Jacob uit 

Haarlem een exploitatieovereenkomst hebben afgesloten ten behoeve van het bouwen van 

Nieuw Overbos op het perceel Burgemeester Van Lennepweg 35 te Heemstede (kadastraal 

bekend gemeente Heemstede, sectie B, nummers 9844 (ged.), 7851, 7849, 9842, 9843). 

Nieuw Overbos betreft een complex met 97 woningen, 6 groepswoningen voor 7 personen 

psychogeriatrie, een wijkcentrum, een wijkservicepunt en de daarvoor noodzakelijke (nuts)-

voorzieningen.

In de overeenkomst zijn de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van kosten vastgelegd. 

Overeenkomstig artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt een zakelijke beschrijving 

van de inhoud van de overeenkomst vanaf 25 november 2010 gedurende 6 weken ter inzage in 

het raadhuis. Ten aanzien van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren worden 

ingediend. 

Over het bouwplan voor Nieuw Overbos, dat momenteel ter inzage ligt, kunt u overigens 

wel uw zienswijze indienen. Dit kan nog tot en met 8 december 2010.

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme 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 invult houden wij u op de hoogte van de afhande-

ling. 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 week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats.

Nabestaanden kunnen aan dit loket 

informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden 

een digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

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

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van 

zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 29 november 2010 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 29 november 2010

- Spreekrecht burgers

- Delegatie Projectbesluit Manpadslaan tussen 18-20 en Manpadslaan 20 (bestemmings-

plan Landgoederen en Groene Gebieden) (A-stuk)

- Notitie ‘Hoe om te gaan met afwijkingen bij de uitvoering van projecten’ (B-stuk)

- Voortgang project AWVN-gebouw (C-stuk)

- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een besloten vergadering aansluitend aan de openbare 

vergadering van de raadscommissie Ruimte op 29 november 2010 in de Burgerzaal van 

het raadhuis 

Op de agenda:

- Vaststellen agenda besloten commissievergadering van 29 november 2010

- Ontwikkelingen bij Elan Wonen en Pré Wonen

- Vaststellen besluitenlijst besloten commissie Ruimte 10 mei 2010

- Vaststellen besluitenlijst besloten commissie Ruimte 11 oktober 2010

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 30 november 2010 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 30 november 2010

- Spreekrecht burgers

- Verlening budgetsubsidie aan de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem e.o. per 2011 

(A-stuk)

- Begroting STOPOZ 2011 (A-stuk)

- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (A-stuk)

Verkeersbesluit

- het instellen van een maximale parkeerduur van 2 uur op bestaande gehandicapten-

parkeerplaatsen nabij de panden Binnenweg 94, Binnenweg 130, Binnenweg 143, 

Binnenweg 206, Raadhuisstraat 49, Raadhuisstraat 78 en Zandvoortselaan 167 en het 

instellen van een maximale parkeerduur van 30 minuten uur op bestaande gehandicapten-

parkeerplaatsen nabij het pand Zandvoortselaan 160.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 25 november 2010 6 weken ter inzage. 

U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit 

besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift 

heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige 

voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Agenda’s 

- Begroting/Bedrijfsplan Stichting Podiumprogrammering (B-stuk)

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 1 december 2010 om 20.00 

uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 1 december 2010

- Spreekrecht burgers

- Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2011 (B-stuk)

- Gemeenschappelijke regeling VRK (A-stuk)

- Belastingverordeningen 2011 (A-stuk)

- Invoering verbod wensballonnen (A-stuk)

- Advies van de commissie voor bezwaarschriften, inzake verzoek de heer H.S.M. Kruijer 

zijn briefwisseling op de gemeentelijke website te plaatsen (A-stuk)

- Uitkomsten doorlichtingsonderzoek afdeling Sociale Zaken (IASZ) (B-stuk)

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u boven-

dien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 

Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem 

contact op met de raadsgriffie, tel. (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 2 december 

2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen een verleende bouwvergunninig voor het plaatsen van een 

erfafscheiding op het perceel Bronsteeweg 1 - openbaar -

21.00 uur bezwaren tegen een verleende bouwvergunninig voor het vestigen van een 

casino (speelautomatenhal), plaatsen van reclame en een vluchttrap op het 

perceel Binnenweg 1 - openbaar -

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

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Op woensdag 8 december 2010 gaat de 

gemeente fi etswrakken verwijderen die 

zich in de directe omgeving van het station 

Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten 

en bij bushaltes en andere openbare plaatsen 

bevinden. Eventuele fi etskettingen waar-

mee fi etsen aan fi etsklemmen of ander 

gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen 

op de minst belastende wijze worden door-

geslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin 

van de Wegenverkeerswet. Op grond van 

artikel 5:5 van de Algemene plaatselijke 

verordening (APV) is het verboden een 

voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende 

staat van onderhoud en tevens in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 

op de openbare weg te parkeren (voertuig-

wrak).

Tevens worden op woensdag 8 december 

2010 alle fi etskettingen en andere zaken 

verwijderd die aan fi etsenklemmen of 

andere gemeentelijke eigendommen zoals 

boombeschermingsbeugels zijn bevestigd 

zonder dat daarmee een fi ets is vast-

gemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 

13 weken worden opgeslagen bij De 

Meerlanden aan de Cruquiusweg te 

Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun 

fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van 

de kosten die gemaakt zijn voor de verwij-

dering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met 

bureau Handhaving, via het algemene tele-

foonnummer (023) 548 56 30.

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

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

2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

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

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

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

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

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

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

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

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende 

vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevings-

vergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog 

vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude 

recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kap-

vergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Cloosterlaan 6  het doorbreken van een muur  2010.056 

 ontvangen 12-11-2010

Beethovenlaan 12  het plaatsen van een dakkapel op het voor- en  2010.060

 achtergeveldakvlak  

 ontvangen 18-11-2010

Binnenweg 148A  het plaatsen van reclame 

 ontvangen 19-11-2010

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Cloosterlaan 5  het kappen van een boom  2010.057 

 ontvangen 12-11-2010

Herenweg 126  het kappen van een boom  2010.059 

 ontvangen 18-11-2010

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

Omgevingsverguinning voor brandveilig gebruik

Raadhuisstraat 10  het oprichten van een buitenschools opvangcentrum  2010.058 

 ontvangen 12-11-2010

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 25 november 2010 op maandag tot en met 

donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Linge 68  het plaatsen van een berging  2010.051

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 8 november 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 19 november 2010)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Dinkellaan 6  het wijzigen van de voorgevel  2010.030

Van de Spiegel- het plaatsen van een dakkapel op het achtergeveldakvlak  2010.032

laan 27,

Amstellaan 11  het plaatsen van 2 dakkapellen op het voor- en  2010.037

 achtergeveldakvlak

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

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

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

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

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

is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met onbekende 

bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

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

De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woongemeente 

aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende 

overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom 

van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

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

per 11 november 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

- L. Lukkien, geboren 21-06-1973, Brabantlaan 132

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

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

van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per

29 oktober 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

- M.B. Berkman, geboren 10-07-1974, Mozartkade 4

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

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

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

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de rechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.




