
Heemstede - De Heemsteed-
se atlete Marianne van de Lin-
de heeft op 12 en 13 november 
met haar hond Mick deelgeno-
men aan de Wereldkampioen-
schappen Dryland op het on-
derdeel Canicross (hardlopen 
met je hond). De wedstrijden 
werden gehouden in Borken, 
net over de grens in Duitsland.
Zaterdag had Marianne na de 
eerste wedstrijd een voorsprong 
van 7 seconden die ze op zon-
dag kon uitbreiden tot 1 minuut. 
Het was de eerste keer dat Ne-
derland met een canicrossteam 
aan een WK Canicross deelnam 
en bij de vrouwen 40+ resulteer-
de dit zelfs in een volledig oran-
je podium. In de weken voor-
afgaande aan het WK was het
nog niet zeker of Marianne kon 
starten omdat ze na haar over-

winning op de 10 km van de 
Heemstedeloop fl ink last had 
van een onwillige knie. Na en-
kele bezoeken aan Praktijk Deen 
waar manueel therapeut Henk 
Deen zijn uiterste best deed om 
de knie weer in het juiste spoor 
te krijgen, was ze net op tijd her-
steld om de hoge snelheden (tot 
boven de 20 km per uur) aan te 
kunnen.  Op dag 1 liep ze de 2,5 
km cross in 7:50 en op dag 2 de 
lange cross van 4,8 km in 16.06. 
Ook voor Podenco-kruising Mick 
was het kampioenschap heel bij-
zonder. Hij werd 3 jaar geleden 
als pup gered uit een Spaans do-
dingstation en bracht 2 jaar door 
in een opvang op Fuerteventu-
ra tot hij door Marianne en haar 
man Fred werd geadopteerd en 
zich ontwikkelde tot een topca-
nicrosshond.
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Wij zijn weer open!
Met een nieuwe, ruime 

uitbouw, nieuwe kaart, terras 
en moderne inrichting zal 

ons personeel u graag
ontvangen.

Natuurlijk kunt u ook bij
ons afhalen, bijv. het

Sam Sing Menu voor 
maar 18 euro!

Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

2ndhand  luxuries

Feest- en
cocktailkleding
Herenweg 142 Heemstede

Tel. 023-5286271
www.mystique2.nl

Voorwegschool loopt elfduizend 
euro bijeen voor Kankerfonds
Heemstede - De groepen 1, 2 
en 3 van de Voorwegschool lie-
pen op 6 oktober op de speel-
plaats en dwars door de school 
om de centjes voor het KWF 
Kankerbestrijding binnen te ha-
len. De oudere groepen liepen 
ver om de school heen. Allemaal 
met de woorden van hun lied in 
het hoofd: ‘Het is de kracht van 
ieder kind, om de slechten te 
verslaan’. Zij stonden op tegen 
kanker met hun sponsorloop. 
Woensdag 16 november, de dag 
dat Nederland opstond tegen 
kanker met een avondvullend 

programma op de TV, verzamel-
den zich `s morgens alle kinde-
ren op de speelplaats, waar ‘juf 
Maaike’ van het Koningin Wilhel-
mina Kanker Fonds verwelkomd 
werd door meester Harcko Pama 
van groep 7. Juf Maaike mocht 
eerst het lied van de kinderen 
meezingen. Lola van groep 3, 
Sascha van groep 8 en Isa van 
groep 3 kwamen uit de groepen 
naar voren en boden de cent-
jes aan die ze op 6 oktober met 
zijn allen bij elkaar gelopen had-
den. Een cheque waarop stond 
11.571,54. Dat ze hard gelopen 

hadden, dat wisten ze wel, dat 
ze veel gelopen hadden, dat wis-
ten ze ook wel, maar dat ze zo-
veel geld bij elkaar gelopen had-
den, dat wisten ze niet! Meester 
Harcko Pama zei dat hij  op 7 ju-
ni volgend jaar vier keer de Alpe 
d’Huez  opgaat. Samen met een 
heleboel gekke mensen die kan-
ker de wereld uit willen fi etsen. 
Honderden witte en roze ballon-
nen gingen daarna de lucht in. 
Heemstede kon even zien dat 
Voorwegkinderen betrokken zijn 
bij de kankerbestrijding.
Ton van den Brink

Meer informatie over canicross is 
te vinden op www.canicross-ne-
derland.nl en wie een keer mee 
wil trainen met Marianne kan 
contact opnemen via haar blog 
http://blogger.xs4all.nl/hazelind.

DEZE WEEK

Heemstede - De Heemsteed- winning op de 10 km van de 

Een Heemsteedse Wereldkampioen

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

4 stuks

Houthakker-
STEAKS
5.95
r

Gratis en ruim parkeren
7 dagen per week geopend
www.waasdorp.nl • www.de-vissershaven.nl

Visspeciaalzaak & Restaurant
Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

Super HollandSe pelgarnalen
kilo E 6,00	 2 kilo E 10,00

Corvina 
(atlantische Zeebaars)
filet ½ kilo  E 7,50
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Luchtfoto van F. Dierdorp 
(Aviodrome) uit 1959. In 
de loop der jaren is er hier 
erg veel veranderd. Om wat 
te noemen: van boven naar 
onder op de foto ziet u het 
café van de fam. Jansen. 
Het is gesloopt in 1966, 
vanaf 1972 staat daar de 
verzorgingsflat De Roozen-
burg. Brug over Leidsevaart 
is in 1972 breder gemaakt, 
bushalte aan het water 
(Leidsevaart) eind tachtiger 
jaren verplaatst naar As-
terbrug. Gesloopte gebou-
wen van Thoolen en pensi-
on Sweerts, sinds 1989 hier 
de kantorenflat Kennemer-
haghe (De Scheerspiegel). 
Het parkeren aan de Leidse-
vaart is nu fietsdomein... 
De Italiaanse populier is nu 
een stuk forser en stond er 
toen ook al lang. Kleurstel-
ling overkapping nog ori-
gineel. Aan de westzijde 
van het station het Roemer 
Visscherplein nog met 
groot plantsoen. Van een 
snackbar De Sprinter 

was nog geen sprake, ook visgraatparke-
ren was net nieuw. Rijwielshopgebouw was 
er nog niet (pas ongeveer 1964 geopend) 
en zou verrijzen aan het kopse einde van 

de lange hellingbaan naar spoor 2 (via over-
pad naar spoor 1) en fietsen stonden rechts 
achter Taxi Jansen. Kortom,deze foto laat veel 
zien van vroeger en hoe de tijden veranderen.

Het spoor van toen

De jarige mevrouw Cupido heeft gekozen voor een perenboom.

Mevrouw Cupido-Visser 
viert 100ste verjaardag
Heemstede - Op 21 november 
1911 werd mevrouw Cupido als 
Annie Visser geboren in Haar-
lem. Op 21 november 2011 vier-
de ze met koffie en gebak haar 
100ste verjaardag, met haar me-
debewoners en het personeel 
van zorgcentrum de Heemhaven.
Mevrouw Cupido ziet er kwiek 
uit voor een honderdjarige. Ze 
woont bijna 6 jaar in de Heem-
haven, daarvoor woonde ze in 
Vitae Vesper. Mevrouw geniet 
ondanks haar hoge leeftijd nog 
volop van de activiteiten die 
in de Heemhaven worden geor-
ganiseerd. Zij bezoekt wekelijks 

de gespreksgroep, houdt van 
een spelletje Rummikub, leest 
graag en houdt haar eigen ka-
mer zo goed mogelijk bij. Zij 
geniet tijdens de feestelijke kof-
fie  ook volop van alle aandacht 
en felicitaties. Blij is ze met de 
brief met felicitaties van de Ko-
ningin en het bezoek van bur-
gemeester Heeremans. In de 
Heemhaven is het traditie dat er 
voor iedere 100-jarige een boom 
wordt geplant. Dus na de kof-
fie werd er in de achtertuin een 
boom geplant. Mevrouw Cu-
pido heeft gekozen voor een 
perenboom. 

Inbraak café
Heemstede - In de nacht van 
vorige week woensdag op don-
derdag kreeg de politie rond 
half vijf  de melding dat er was 
ingebroken bij een café aan de 
Raadhuisstraat. Eén of meerde-
re inbrekers hebben zich de toe-
gang tot het pand verschaft door 
over een poort te klimmen en 
een raam te vernielen. Er wer-
den geen mogelijke verdach-
ten in de omgeving aangetrof-
fen. De politie is een onderzoek 
gestart naar de inbraak en komt 
graag in contact met mensen die 
mogelijk iets gezien of gehoord 
hebben. Informatie kan worden 
doorgegeven aan de politie in 
Heemstede via het telefoonnum-
mer 0900-8844.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 

ActIEvE 
EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs
Info: Martin van Ooijen

(ook 55+)
voor Heemstede en Bennebroek

Verkoopdata 
UNICEF

Heemstede - Deze maand 
gaat de UNICEF-verkoop weer 
van start. In diverse winkels en 
op markten zullen de vrijwilli-
gers weer voor u klaar staan 
met UNICEF-spullen. Albert 
Heijn Zandvoortselaan:  za-
terdag 26 november en zater-
dag 10 december van 10.00 tot 
16.00 uur. Albert Heijn Blekers-
vaartweg: zaterdag 26 novem-
ber van 10.00 tot 18.00 uur en 
vrijdag 2 december van 10.00 
tot 16.00 uur. Bibliotheek Heem-
stede: zondag 27 november van 
13.00 tot 16.00 uur. De vrijwilli-
gers hopen u weer te zien bij een 
van de stands. Voor meer infor-
matie over de verkooppunten en 
-data of als u vrijwilliger wilt 
worden, kunt u kijken op:
www.unicef-vrijwilligers.nl.

Kerstkaarten 
maken

Bennebroek - Zelfgemaak-
te kerstkaarten zijn leuk om te 
ontvangen. Maar ook het maken 
geeft veel voldoening. Welzijn 
Bloemendaal organiseert daar-
om donderdag 8 december een 
creatieve workshop kerstkaar-
ten maken. De kerstkaart gaat u 
stempelen, embossen en inkleu-
ren. De workshop is van 09.30 
tot 11.30 uur in Locatie Zuid, 
Bennebroekerlaan 5 in Benne-
broek. Kosten 10 euro inclusief 
materiaal. Informatie en aanmel-
ding: 023-5845300.

COLOFON
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Ruiken, proeven, kijken, 
horen bij Welzijn Ouderen
Heemstede - Wat is het zes-
de zintuig? Dinsdag en woens-
dag  was de ANBO- tentoonstel-
ling “Het zesde zintuig” te zien 
en te beleven bij Welzijn Ou-
deren Heemstede aan de Lie-
ven de Keylaan 24. Met een pa-
neel waarop algemene informa-
tie stond en zes panelen waarbi 
 ieder op een speelse manier de 
eigen zintuigen kon testen. De 
dame voor mij rook even aan 
een van de vier geurgaatjes, het 
was gelijk bingo! `Jasses, een 
brandlucht van een week oud`. 
Met haar reukzintuig was niks 
mis. Bij paneel twee kon je glu-
ren bij de buren. Door een gro-
te pupil keek je in een matig ver-
lichte huiskamer. Voerde je de 
lichtsterkte op, dan zag je de ob-
stakels. Smaak testen kon met 
koffie en een koekje. Bitter proef-
de je achter op de tong, zuur 
in het midden en zoet en zout 
op het puntje van de tong. Het 
meest ludieke paneel was voor 
evenwichtskunstenaars. Net 
op tijd of net te laat. Je moest 
je oren spitsen bij het paneel 
waar je het straatgeluid hoor-

de met een radiostem er door-
heen. Wel leuk om het weer- 
bericht van Prinsjesdag nog 
eens te horen. Wat was dat mooi!  
Worden straks de geluidlo-
ze elektrische auto`s een pro-
bleem? 

Zesde zintuig
In de tentoonstelling wordt met 
het zesde zintuig bedoeld het 
gezonde verstand.  Gebruik je 
hersens. Je gedrag dus veran-
deren en hulpmiddelen aan-
schaffen of zorgen voor aan-
passingen in huis. Met de infor-
matie en de uitkomsten van de 
testen weten de bezoekers nu 
welk zintuig niet meer zo goed 
werkt. Zintuigen gebruik je au-
tomatisch. Soms ben je er wat 
te laat bewust van dat een van 
de zintuigen minder goed werkt. 
Als je bijvoorbeeld vindt dat te-
genwoordig iedereen zo zacht-
jes praat. Gaat er een zintuig wat 
achteruit, we hebben altijd nog 
ons verstand om daar naar te la-
ten kijken. 
Wethouder Jur Botter opende 
deze tentoonstelling die jam-

mer genoeg maar enkele dagen 
bij Welzijn Ouderen te zien was, 
maar met de goede voorlichting 
vooraf door de ouderenbonden, 
kwamen er toch veel bezoekers 
op af. De wethouder nam de-
ze gelegenheid te baat om even 
bij te praten over de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning, 
WMO. Juist bij deze gelegen-
heden kan hij van de senioren 
zelf horen hoe zij tegen de WMO 
aankijken. Onlangs vond een 
start-conferentie plaats, waar 
ruim 80 partners uit zorg en wel-
zijn bij elkaar zijn gekomen. Deze 
bijeenkomst vond plaats in het 
kader van de nieuwe nota WMO 
en Lokaal Volksgezondheid. In 
de nota wordt beleid beschre-
ven dat nodig is om burgers zo 
lang mogelijk zelfstandig te laten 
functioneren in hun eigen (leef)
omgeving. Welke ondersteuning 
daarvoor nodig is en vooral ook 
wat burgers er zelf aan kunnen 
doen om zo lang mogelijk zelf te 
kunnen participeren. Deze nota 
moet in concept rond april 2012 
gereed zijn. 
Ton van den Brink

Hartekamp Bridgedrive groot succes
Heemstede - Op vrijdag-
avond 18 november werd voor 
de zevende maal de Hartekamp 
bridgedrive gehouden in de aula 
van de stichting. Het record van 
vorige jaar (110 paren) werd ver-
broken. 112 paren (224 perso-
nen) deden aan de drive mee, 
zodat wederom van een succes 
mag worden gesproken. Er mo-
gen niet meer paren meedoen in 
verband met de veiligheid. Alles 
verliep op rolletjes en de sfeer 
was heel gezellig.
Na afloop bleef men nog gezel-
lig napraten over de soms wilde 
spellen.
De opbrengst, ruim 3000 eu-
ro, ging geheel naar de stich-
ting Hartewensen en daar wor-

den  WII spelcomputers van ge-
kocht voor de cliënten  van de 
Hartekamp.

De uitslagen: 
A-lijn: 1. Tine Posthuma en Ir-
ma v. Roosmalen 65,48%; 2. 
Gretha Barth en Mimo Hendrik-
se  57,74%; 3. Rietje v. Rijt en 
Krijn Kroezen 56,55%.
B-lijn: 1. Theresia v.d. Horst en 
Miep v.d. Raad 61,46%; 2. Diny 
Heskes en Aad v. Rij    58,85%; 3. 
Jos en Alex Zethof 56,51%.
C-lijn: 1. Hannie Koek en Yvon 
Tromp 60,68%; 2. Nellie Castien 
en Wim Koning 58,07%; 3. Elly en 
Gerard Olijerhoek  57,55%.
D-lijn: 1. Ria Brandwijk en Ria 
Lengers  57,14%; 2. Ineke en Ben 
Jonkers 55,95%; 3. Aad Lamfers 
en Gerard Hermans 55,65%.
E-lijn: 1. Marianne en Frans Bak-

ker 62,76%; 2. Ans v. Dijken en 
Liesbeth Claasen 59,90%; 3. 
Conny Rooseman en Jacqueline 
Manse 56,25%.
F-lijn: 1.  Ria Marchand en Emma 
Tatuhey 61,96%; 2. Ria Groen en 
Joke Hasenbosch 57,71%; 3. Jos 
Braakman en Fons Kol 55,80%.
G -lijn (beginners): 1. Marina 
Wolfs en Emmy Nieveld  64,58%; 
2. Marlies Wolf en Jolanda 
Schoemaker 56,67%; 3. Trees 
Draijer en Jannie Nijhuis 55,83%.

De nummers 1 en 2 en de voor-
laatste gingen met een prijs-
je naar huis,  waarvan de mees-
ten waren geschonken door de 
plaatselijke winkeliers. Volgend 
jaar zal er zeker een achtste Har-
tekamp Bridgedrive gehouden.
Wedstrijdleider
Piet van den Raad

Heemstede – In de loop van 
2011 zijn 230 winkels op hun 
kwaliteit beoordeeld. Zij moes-
ten aan een lange lijst van meer 
dan 120 testpunten voldoen. Hy-
giëne telt daarin bijzonder zwaar. 
In totaal krijgen ruim 200 win-
kels het Kwaliteitcertificaat en 
het predicaat Beste Nederlandse 
Foodspecialiteitenwinkels 2012 
uitgereikt. Het Kaasboerinne-
tje op de Binnenweg 27 is daar 
één van.
De ondernemers krijgen de kwa-
liteitscertificering en het bijbe-
horende predicaat niet in de 
schoot geworpen, zij moeten 
er veel voor doen. De ruim 120 
punten tellende beoordelings-
lijst is opgedeeld in een aantal 
hoofdstukken. De hygiëne-ei-
sen zoals de juiste temperatu-
ren in alle koelingen, versheid en 
tht-data van producten, correcte 
olie om noten te bakken, het toi-
let en de bijbehorende hygiëne-
instructie zijn daarvan de zwaar-
ste. Maar ook het assortiment als 
geheel, de uitstraling als speci-
aalzaak, de adviesvaardigheid 
en kennis van producten en hun 

gebruiksmogelijkheden zijn er 
belangrijke onderdelen van. 
De beoordelaars zijn te goeder 
naam en faam bekende bran-
chedeskundigen die hun sporen 
verdiend hebben in de foodspe-
cialiteitenbranche. Een beoorde-
lend team bestaat altijd uit twee 
tot drie personen van verschil-
lende achtergrond.
Alle deelnemende winkeliers 
hebben een rapport gekregen 
met adviezen hoe het naar in-
zicht van de beoordelaars nog 
beter kan. Ze maken daar graag 
gebruik van om volgend jaar nog 
beter voor de dag te kunnen 
komen. En dat is precies de be-
doeling: speciaalzaken nóg beter 
laten worden.

De Kwaliteitscertificering en de 
Nationale Winkelcompetities 
voor kaasspeciaalzaken, food-
specialiteitenwinkels en de pro-
ductcategorieprijzen zijn een ini-
tiatief van Vakcentrum, Kaas & 
Delicatessen en worden georga-
niseerd door de Stichting Kaas- 
en Delicatessenwinkels Neder-
land te Woerden.

Kwaliteitscertificering 
voor Het Kaasboerinnetje
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Saskia Noort signeert ‘Koorts’ bij Blokker
Heemstede - Kort geleden ver-
scheen Koorts, een zinderende 
thriller over de gevaarlijke verlei-
ding van de roes en het verleg-
gen van grenzen. Twee vriendin-
nen storten zich in het feestge-
druis van Ibiza. Tot een van hen 
plotseling verdwijnt. Vanaf dat 
moment begint een koortsach-
tige zoektocht over het zonni-
ge, vredig ogende eiland, langs 
de mooiste maar ook de lelijkste 
plekken die Ibiza rijk is en een 
gruwelijke waarheid komt aan 
het licht. 
Saskia Noort is de grande dame 
van de Nederlandse thriller. Van 
haar boeken werden tot nu toe 

meer dan twee miljoen exem-
plaren verkocht. Saskia signeert 
dit jaar slechts in twee boekhan-
dels, Boekhandel Blokker is er 
zaterdag 26 november één van, 
dus grijp de kans voor een ge-
signeerd exemplaar!!

Saskia Noort debuteerde in 
2003 als auteur met de literaire 
thriller ‘Terug naar de kust’, ge-
volgd door haar tweede thriller 
‘De eetclub’. Voor beide boeken 
werd Saskia genomineerd voor 
de Gouden Strop, de prijs voor 
het beste Nederlandstalige mis-
daadboek.In mei 2006 verscheen 
‘Nieuwe buren’, een adembene-
mend spannende en provoce-
rende thriller over seks en liefde, 
en over de drang naar vrijheid, 
maar ook over de allesoverheer-
sende angst daarvoor. In 2009 
volgde ‘De verbouwing’. Haar co-
lumns zijn gebundeld in ‘Baby-
koorts, Aan de goede kant van 
30 en 40’. De columns die Sas-
kia samen met Jan Heemskerk 
schreef voor het magazine LIN-
DA zijn gebundeld in het boek 
‘Jan & Saskia over seks en liefde’ 
dat begin 2011 verscheen.

De signeersessie is zaterdag 26 
november van 14.00 tot 15.00 uur 
bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede, tel. 023-
5282472. Zie ook
www.boekhandelblokker.nl. Fo
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Sieb Posthuma leest voor en signeert
Heemstede - Bij boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg 138 
leest illustrator Sieb Posthuma 
zaterdag 26 november van 11.00 
tot 12.00 uur voor uit ‘Een vijver 
vol inkt’, de mooiste kinderge-
dichten van Annie M.G. Schmidt. 
Hij signeert de boeken, die hij 
zelf illustreerde, ook.
Sieb Posthuma liet zich voor ‘Een 
vijver vol inkt’ inspireren door de 
mooiste versjes uit het schatrijke 
oeuvre van Annie M.G. Schmidt 
en creëerde een prentenboek 
waarbij je ogen te kort komt. 
Met onder andere Sebastiaan, 
Ik ben lekker stout, Het fluitke-
teltje, Dikkertje Dap, Tante en 

oom in Laren, De lapjeskat, De 
wim-wam reus en Drie ouwe ot-
tertjes. Sieb Posthuma leest een 
stukje voor en zal aansluitend 
het boek signeren. Ook kunt u 
het ‘Grote Rintje Voorleesboek’ 
van een signatuur laten voor-
zien. Een prachtig en uniek sin-
terklaascadeau.
Sieb Posthuma (Rotterdam, 
1960) studeerde in 1987 af aan 
de Rietveld Academie in Am-
sterdam en werkt sindsdien 
als illustrator. De verhalen over 
Rintje zijn gebaseerd op de 
avonturen van zijn eigen hond. 
Meer informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

Dialezing 
Marokko

Heemstede - Casca organiseert 
donderdag 1 december een le-
zing over Marokko. Slechts de 
Straat van Gibraltar scheidt Ma-
rokko van Europa. Wie de over-
steek maakt ontmoet een ande-
re wereld. Aan de hand van de 
prachtige beelden van de fami-
lie Abspoel bezoekt u de door 
zware stadsmuren omgeven ko-
ningssteden Rabat, Meknes, Fes 
en Marrakech met eeuwenou-
de souks. Verkeer is er niet in 
de smalle straatjes van de mid-
deleeuwse medina, daarvoor 
zijn de straten te smal. Bepak-
te ezels vervoeren alles wat men 
nodig heeft. In de steden vinden 
we moskeeën, koranscholen en 
fijnzinnig gedecoreerde palei-
zen. Voordat we per jeep en ka-
meel de woestijn in trekken, be-
kijken we de prachtig versierde 
uit rood leem opgetrokken kash-
ba’s. Op het grote plein Djemaa 
el Fna in Marrakech bewonde-
ren we de slangenbezweerders, 
acrobaten, dansers en verhalen-
vertellers. De lezing wordt aan 
de hand van digitale projectie 
verteld en afgewisseld met au-
diovisuele shows. Voor een voor-
proefje kunt u een kijkje nemen 
op www.lezingen-abspoel.nl. 
De lezing over Marokko is op 
donderdag 1 december bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur. 
Entree: 8 euro. Opgeven kan 
eventueel telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur via 
023-5483828-1.

Protestantse 
gemeente het 

Trefpunt
Bennebroek – Dienst protes-
tantse gemeente het Trefpunt 
Bennebroek (Akonietenplein) op 
zondag 27 november 
ds. C. Meijer (Haarlem), 1e zon-
dag van Advent, Kom in de kring.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN zon-
dag 27 november, Binnenweg 67 
te Bennebroek.
Om 10.00 uur met Sipke v.d. 
Land uit Wassenaar.

Kerkdienst PKN 
Heemstede

Heemstede - Dienst zondag 27 
november (Eerste Adventszon-
dag)
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter 
Terpstra, dienst van Schrift en 
Tafel, met Kinderkring en crèche
Kennemerduin: 10.30 u. zang-
dienst
Pinksterkerk: geen dienst

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede – De Nederlands 
Gereformeerde Kerk Heemste-
de houdt zondag 27 november 
dienst in de Petrakerk Heem-
stede aan de Limburglaan 3. De 
dienst begint om 10.00 uur.
Voorganger deze eerste ad-
ventszondag is br. Th.J. de Jonge 
uit Zwolle. Het betreft een Her-
denkingsdienst. 
Met kinderopvang en bijbelklas.

kere lagen op het doek wordt 
aangebracht. Omdat de manier 
van schilderen vaak snelheid 
vereist maakt ze voornamelijk 
gebruik van acryl. 
Als een van de heroprichters van 
de Haarlemse Kunstkring is Lu-
na Meis gevraagd mee te wer-
ken aan het project ‘Haarlem Ro-
ze Stad 2012’.

Luna Meis exposeert in 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Tot en met zon-
dag 30 december exposeert Lu-
na Meis in Bibliotheek Heemste-
de op Julianaplein 1. De exposi-
tie is gratis toegankelijk tijdens 
de openingsuren van de biblio-
theek.
Luna Meis (pseudoniem van In-
eke van der Schuit), geboren 
in Haarlem, studeerde aan de 
Kunstacademie Haarlem en de 
Wackers-Academie Amsterdam. 
Luna Meis wil los staan van een 
schildersrichting, maar is wel ge-
inspireerd door het Kubisme uit 

het begin van de twintigste eeuw 
en De Stijl, een vernieuwende 
kunststroming in de Nederland-
se beeldende kunst en architec-
tuur van 1915-1930. Haar eerste 
reeks schilderijen kenmerkt zich 
door een strakke vormgeving en 
een rijk palet aan kleuren. De 
schilderijen hebben iets vertel-
lends in zich.
Na deze periode richt zij zich 
meer op het thema vrouwen, een 
onuitputtelijke bron van inspira-
tie. Er wordt een nieuwe koers 
gevolgd, waarin de verf met dik-

Expositie van peuterkunst 
bij KDV Club Bambino
Heemstede - In kinderdagver-
blijf ‘Club Bambino’ aan de Over-
ijssellaan 197 is een expositie 
van peuterkunst te bezichtigen. 
De tentoonstelling is open op 
dinsdag 29 november van 17.00 
tot 18.00 uur. Ook zijn er foto’s 
van de ‘make off’ van de werken 
te bekijken.
Allereerst is natuurlijk het ple-
zier van verven of kleuren met 
de kinderen belangrijker dan het 
resultaat! Ieder kind heeft zijn of 
haar creatie op papier gezet en 
er is met verschillend materiaal 
aan het werk gegaan, zodat al-
le materialen door de kinderen 
onderzocht en ervaren konden 
worden om mee te werken. 
Je kon zien dat de kinderen het 
enorm leuk vonden, omdat ze 
zelf aangaven wanneer ze klaar 
waren. De begeleidsters lieten 
hen, behalve met een kwast, ook 

met hun vingers verven zodat ze 
de verf ook konden voelen. Ze 
hebben ook geplakt en gekleid. 
Dinsdag 29 november kunt u zelf 
zien wat een kunstenaars Club 
Bambini heeft en wat de kinde-
ren hebben gemaakt en waar-
om de begeleidsters, in het ka-
der van ons pedagogisch beleid, 
knutselen met de kinderen be-
langrijk vinden voor hun ontwik-
keling!
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Dichtstorten

Sonnet (voor familie en vrienden)

De deur die afsluit ons geliefde huis
Wijkt open voor een keur van luiden

Komend uit noord, oost, west of zuiden
Die torsen rijke schat of drukkend kruis.

Het schuimend gerstenat en flonkre wijn
Koel wachtend in het diepe duister

Verhogen bij de kout de luister
Die uitgaat van een lichtend samenzijn.

De lange afstand al zo rap verbleekt
‘t Verloop der tijd in snelle uren

Een scheemre zon die zoetjes sfeer verbreekt.

Gij vriend en bloedverwant en buren
Die met ons in de vroegen ochtend keekt

Laat deez gebeuren lange duren.

Jack Voermans,
uit de bundel ‘Rijmsels IX’

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

De Meerlanden laat auto’s 
op bananenschillen rijden
Regio - Donderdag 17 novem-
ber is bij De Meerlanden in 
Haarlemmermeer een bijzondere 
gaskraan open gedraaid: groen-
gas gemaakt van groente-, fruit- 
en tuinafval wordt gevoed in het 
lokale aardgasnet en gebruikt 
als klimaatneutrale autobrand-
stof. Bij het groengasvulpunt op 
de locatie van het afvalbedrijf in 
Rijsenhout werd de tank van een 
inzamelwagen van het afvalbe-
drijf gevuld met bananenschil-
len. De Meerlanden maakt hier-
mee, samen met Ballast Nedam 
en CNG Net, een grote sprong 
op weg naar een lokale circulaire 
economie: gft-afval wordt inge-
zameld bij bewoners in de regio 
van De Meerlanden, verwerkt op 
de eigen locatie in Rijsenhout en 
precies daar ook weer gebruikt: 
de inzamelwagens van De Meer-
landen rijden klimaatneutraal op 
het zelf ingezamelde gft-afval.
Ballast Nedam IPM realiseer-
de de opwerkingsinstallatie om 
van ruw biogas groengas te ma-
ken. CNG Net, een dochteron-
derneming van Ballast Nedam, 
plaatste het groengastankstati-
on op het terrein van de Meer-
landen en openbare vulpunten 
op andere locaties in Nederland. 
Liander heeft het mogelijk ge-
maakt dat groengas in het lokale 
aardgasnet kon worden gevoed 

en dankzij Greenchoice kan het 
groengas verhandeld worden.
50.000 Ton gft-afval wordt jaar-
lijks eerst vergist en daarna ge-
composteerd. Bij vergisten komt 
biogas vrij. Daarvan maakt De 
Meerlanden groengas (met 
aardgaskwaliteit). Het groen-
gas wordt ingevoed in het loka-
le aardgasnet. In de regio Haar-
lemmermeer zijn drie gasvulpun-
ten gerealiseerd waar gas van 
de Meerlanden kan worden ge-
tankt. Certificaten, uitgegeven 
door Vertogas, bewijzen dat het 
om groengas gaat. Het groengas 
heeft geen fossiele oorsprong; 
het is van organisch afval ge-
maakt. Auto’s op groengas rijden 

klimaatneutraal. Bovendien dra-
gen ze bij aan verbetering van de 
luchtkwaliteit.
Als de installatie optimaal draait, 
produceert De Meerlanden on-
geveer 3 miljoen m3 groengas 
per jaar; voldoende voor onge-
veer 1.250 voertuigen. Bij De 
Meerlanden rijden nu 37 (10 in 
bestelling) van de in totaal 128 
wagens op groengas (prullen-
bakkenwagens, bestelwagens, 
een veegwagen, inzamelwa-
gens). In 2016 kan De Meerlan-
den haar diensten bijna volledig 
klimaatneutraal uitvoeren; dan 
rijden alle wagens (behalve de 
hele zware transportvoertuigen) 
op groengas.

Foto: Rob Essenberg.

Heemstede – Voor het der-
de jaar slaat Bakker Bertram 
Heemstede de handen ineen 
met basisscholen uit de buurt, 
elke keer met een bepaald the-
ma. Zo verzorgt de bakker in 
de Paastijd een lekkere verras-
sing voor de Bos en Hoven-
school. De Crayenesterschool 
wordt binnenkort getrakteerd 
op een kerstlekkernij maar eerst 
was de Jacobaschool aan de 
beurt. De kinderen gingen na 
hun bezoekje aan Bertram met 
een leuke verrassing de bakke-
rij weer uit. 
“Leuk dat scholen bij de am-
bachten van winkels in hun 
buurt worden betrokken”, aldus 
Bert bakkerij Nol Bertram.

Iets lekkers van 
bakker Bertram

Wooninitiatief voor jongeren 
met een beperking

Heemstede - Een aantal ouders 
hebben het plan opgevat om 
in Heemstede een kleinschalig 
wooninitiatief op te zetten voor 
jongvolwassenen met een lich-
te (verstandelijke) beperking, 
en/of een aan autisme verwan-
te stoornis of normaal begaaf-
de jongvolwassenen, die emoti-
oneel kwetsbaar zijn, en zonder 
gedragsproblemen. 
De toekomstige bewoners in de 
leeftijd van 18 tot 24 jaar dienen 
redelijk zelfredzaam te zijn en 
dienen overdag werk of dagbe-
steding te hebben, waardoor er 
volstaan kan worden met bege-
leiding overdag en in de avond-
uren, met daarnaast 24 uur be-
reikbaarheid voor eventuele ca-
lamiteiten. De begeleiding wordt 
ingekocht bij een gezamenlijke 
zorgaanbieder. 

De initiatiefnemers zoeken op dit 
moment nog naar enkele jong-
volwassenen met een beper-
king die over enkele jaren in de-
ze groep zouden willen wonen. 
Belangrijk is dat er een goede 
harmonie is tussen de toekom-
stige bewoners. Daarom zullen 
er regelmatig gezamenlijke ac-
tiviteiten worden ondernomen. 
Gestreefd wordt naar een even-
redig aantal jongens en meisjes. 
Het initiatief bevindt zich in de 
aanloopfase, het streven is rond 
2014 – 2015 bewoning te kun-
nen starten. 

Informatie opvragen kan via 
e-mail bij: Ileen Dresens, idre-
sens@meenwh.nl of Jan Mid-
del, e-mail jmiddel@meenwh.
nl. Of bel informatienummer 
088-6522522.

Inbraak in 
woning

Bennebroek - In een woning 
aan de Binnenweg in Benne-
broek is vorige week donderdag-
avond ingebroken. De inbraak is 
vermoedelijk via het balkon ge-
pleegd en moet tussen 19.30 en 
22.15 uur gebeurd zijn. De poli-
tie is is op zoek naar mensen die 
mogelijk gezien hebben dat er op 
het balkon op 1 hoog is geklom-
men. Eventuele getuigen worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Cascakoor heeft plaats 
voor nieuwe leden
Heemstede - Na jarenlan-
ge wachtlijsten is er dit seizoen 
plaats op het Casca-donderdag-
avondkoor. 
Het koor komt elke donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur bij 
elkaar om te repeteren aan de 
Molenwerfslaan 9 in Heemstede. 
Er staan veel verschillende lied-
jes op het programma: musical-
songs, jazz, populair, lovesongs, 
zowel Nederlandstalig en En-
gels als een enkele in het Frans 
en Portugees. Op het repertoi-
re staan songs van De Dijk, Bet-
te Midler, Ella Fitzgerald, Ka-
rin Bloemen, Leonard Cohen, 
Roel van Velzen om maar enkele 
voorbeelden te noemen.
Alles wordt vierstemmig gear-
rangeerd door Peter Cammer-
mans. Peter is muzikaal leider bij 
verschillende toneelverenigin-
gen, dirigent van een aantal ko-
ren (zowel volwassenen als kin-
deren). Hij arrangeert, compo-
neert, speelt piano en dirigeert. 
En hij weet iedereen enthousi-
ast te maken en te coachen als 
koorlid. 
Omdat het koor geen indeling in 
stemsoorten (alt, sopraan enz.) 
kent, maar wel vierstemmig is, 
ontstaat een verrassend en veel-
zijdig geluid met veel klankkleur. 

Om mee te doen in het Cas-
ca-koor hoef je geen auditie te 
doen of muziek te kunnen lezen. 
De dirigent heeft op zijn websi-
te alles per stemgroep ingezon-
gen en –gespeeld, zodat je, als 
je dat wilt, thuis achter de com-
puter alvast kunt oefenen. Dan 
ben je meteen al voorbereid 
voor de donderdagavondrepeti-
tie. Je hoeft niet gewend te zijn 
aan een koor of al goed te kun-
nen zingen. Met elkaar klinkt het 
snel mooi en ook voor dit koor 
geldt dat het plezier van het met 
elkaar zingen voorop staat.  
Wil je eerst een keer sfeer proe-
ven, kom dan eens langs op de 
donderdagavond. Wel graag 
even melden van tevoren bij 
Casca: 023-5483828 kies 1 of 
e-mail naar muziek@cammer-
mans.nl.
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Brandweer 100 jaar te zien 
en te beleven in het raadhuis
Heemstede - Haat-liefde ken-
merkt de relatie die de mens 
heeft met de elementen aarde, 
water, vuur en lucht. In positie-
ve en negatieve zin is hun in-
vloed geweldig, soms geweldda-
dig. Vuur heeft altijd indruk ge-
maakt. Vuur is nuttig, bij de be-
strijding echter komt een gevoel 
van machteloosheid boven. 
Vanaf de Romeinse tijd zijn bran-
den bestreden. Hadden de Ro-
meinen de beschikking over sla-
ven als de eerste beroepsbrand-
weer,  vandaag de dag  zijn het 
meestal vrijwilligers die samen 
met de beroepsbrandweer bran-
den blussen.  Hoe dat de laatste 
honderd jaar in Heemstede ge-
beurde, is vanaf 26 november in 
de Burgerzaal van het raadhuis 
te zien in een expositie met veel 
foto’s en ander materiaal. Ter het 
honderdjarig jubileum, schreef 
de Heemsteedse  brandweer-
man Cees van Haasteren, in sa-
menwerking met Gerard Kop-
pers en uitgeverij HHS, een jubi-
leumboek over een eeuw brand-
bestrijding Heemstede. Hoe het 
zwembad Groenendaal in au-
gustus 1986 kon branden op het 
heetst van de zonnedag. Hoe 
in juni 1971 zes huizen aan de 
Tooropkade afbrandden. Twee-
maal drie huizen onder een rie-
ten kap met daartussen twee 
huizen met  pannendaken. Een 
schilder was bezig met het af-
branden van verf. De huizen met 
rieten kap brandden totaal uit, 
die met de pannen daken bleven 
gespaard.
In 1944 werd op de hoek Heren-
weg- Lanckhorstlaaan een am-
bulance aangereden door een 
vrachtwagen, kantelde, waar-
na brand uitbrak, vier inzitten-
den werden gered, de vastge-
bonden patiënt kwam om in de 
vlammen. In hetzelfde jaar werd 
aan de Kerklaan een neerge-
storte V1, een blindganger, door 
de Duitsers tot ontploffing ge-
bracht. Aan de omliggende wo-
ningen en vooral aan de rooms-
katholieke Kerk ontstond ernsti-
ge schade. De brandweer was 
om vier uur ‘s nachts paraat. Bij 
de brand in november 1973 gin-

gen de bedrijfspanden van Aan-
nemings & Transportbedrijf Jan-
sen, Friederichs en een hou-
ten tennishal verloren. Toen een 
oververhitte gasfles explodeerde 
werd brandwacht Jan de Graaf 
ernstig gewond aan zijn been 
en werd opgenomen in het zie-
kenhuis. Hij overleed enkele ja-
ren later. Zijn collega C. Vester 
liep een hoofdwond op door het 
wegspringen van een slangkop-
peling. 
In de overzichten van uitrukken, 
oefeningen en hulpverleningen 
staan de wasserijen aan de Ble-
kersvaartweg als regelmatige 
‘klant’ te boek. Daar lagen water 
en vuur vlak bij elkaar. Het boek 
100 jaar Brandweer Heemstede 
van Cees van Haasteren is van-
af 26 november te koop bij Boek-
handel Blokker, De Pijp en Van 
Ostade  voor 19,95 euro.

Jeugdbrandweer
Bij oefeningen of wedstrijden zie 
je brandweerjongens en brand-
weermeisjes enthousiast  bezig  
met slangen, koppelingen en ge-
richt spuiten. Daar wordt de ba-
sis gelegd in de ontwikkeling 
van mensen, die op een zo vei-
lig mogelijke wijze, vertrouwend 
op elkaar, met het beste mate-
rieel het schrikbeeld van brand 
kunnen bestrijden. Brandweer-
lieden hebben van elke brand 
die zij blusten, bij elke hulpverle-
ning die zij verrichtten, geleerd. 

Ze koesteren daarom hun ver-
leden met een reünie, waar best 
sterke verhalen verteld zullen 
worden. Delen van die verhalen 
kunt u zien vanaf 26 november. 
De Magirus autobrandspuit uit 
1924 is voor iedere Heemsteed-
se brandweerman de mascotte, 
waar zelfs een aparte Stichting 
‘De Oude Spuit’ met gemeente-
secretaris Willem van den Berg 
als voorzitter, ondercomman-
dant Fons Hoogenstein als se-
cretaris, Frits Willems  als pen-
ningmeester en Arie van Roon 
voor de techniek. Voor ieder-
een die benieuwd is hoe, wat 
en wie ‘onze’ brandweer was en 
nu is, ga kijken in de Burger-
zaal. De jeugd kan er  alle in-
formatie vinden over de in 1974 
opgerichte Jeugdbrandweer om 
straks deel uit te gaan maken 
van die bijzondere club van vrij-
willigers die in een  basiscursus 
van twee jaar leren spelen met 
vuur in de meest goede zin van 
het woord, maar ook leren om-
gaan met elkaar en onderling 
vertrouwen kweken. Want bran-
den blussen is vooral vertrouwen 
op elkaar. Brandweer Heemste-
de zoekt nog nieuwe vrijwilligers, 
het liefst mensen die ook over-
dag beschikbaar zijn. Zij kun-
nen zich voor een afspraak aan-
melden bij de postcommandant 
Stok van den Burg op tel.nr. 023-
5282770. 
Ton van den Brink 

Brand aan de Esdoornkade 9 april op 2007 (foto: Jan Kol).

Regio - Bij Mazda RC in Vel-
serbroek hecht men veel waar-
de aan goed vakmanschap en u 
kunt hiervan de vruchten pluk-
ken. De winterperiode is bij uit-
stek de tijd voor klanten om ex-
tra onderhoud aan hun Mazda 
te laten verrichten. Niemand, al-
dus brandmanager Hans Touw, 
zit te wachten op startproble-
men, slecht werkende ruitenwis-
serbladen en bevroren ruiten.
U kunt uw Mazda dan ook on-
derwerpen aan een Mazda win-
tercheck, voor een grondige 

controle van alle aspecten van 
uw auto die juist in de winter ex-
tra belangrijk zijn: van de rem-
men en de banden tot en met 
het koelvloeistofpeil.
Zoals u van Mazda gewend 
bent, hoeft goed vakmanschap 
niet duur te zijn. Als u de vou-
cher uitprint via www.mazda-
check.nl/winter dan betaalt u 
slechts 14,95. Vul op deze site 
uw gegevens aan en maak kans 
op een nieuwe iPad2 of één van 
de 10 digitale fotocamera’s. U 
vindt de uitslag vanaf week 50 

op www.Mazda.nl en u ontvangt 
deze in uw e-mailbox.
Men hoopt u binnenkort te ont-
moeten in de garage aan de 
Kleermakerstraat 63 in Velser-
broek. Om lange wachttijden 
te voorkomen adviseert Hans 
Touw u om eerst een afspraak 
te maken met Rob Kurth via 
023-5132940. 

Japanse d ag
Mazda RC Velserbroek organi-
seert op zondag 27 november 
van 12.00 tot 17.00 uur een Ja-

Uniek in de regio
IJsfonduen nieuwe 

trend in Het Zandhuis
Regio - Tijdens een proeverij 
hebben Herman Koster en Pe-
tra van der Linde van Het Zand-
huis in IJmuiden aan Zee hun 
heerlijke tapas- en hamburger-
gerechten rond laten gaan. Het 
klapstuk was echter de intro-
ductie van LN2: ijsfonduen in 
vloeibaar stikstof.
Alle aanwezigen waren het er-
over eens dat dit een unieke 
ervaring was en dat het des-
sert hierdoor een extra dimen-
sie kreeg. Een fantasie van ve-
len om zelf ijsbonbons te kun-
nen maken is nu werkelijkheid 
geworden. Met diverse verse 
fruitsoorten en heerlijke room- 
en chocoladesausjes werden 
de meest uiteenlopende des-
serts gecreëerd. Zeker weten 
dat Het Zandhuis met dit unie-
ke gerecht een glimlach op het 
gezicht van iedereen weet te 
toveren.
Voor velen was het ook de eer-

ste keer dat zij tapas of ech-
te hamburgers proefden. Veel 
gehoorde opmerkingen waren 
dan ook: “Ik wist niet dat bur-
gers en tapas zo lekker konden 
zijn!” Iedereen genoot en be-
aamde: “De Kennemerboule-
vard heeft er met Het Zandhuis 
een nieuwe topper bij”.
Mocht u bij Het Zandhuis te-
recht willen voor een heerlijke 
Tapas-  of Burgeravond en als 
afsluiting genieten van ijsfon-
due, dan raden zij u aan telefo-
nisch te reserveren. Het ijsfon-
due kan vanaf twee personen 
gereserveerd worden. Prijs voor 
ijsfondue is: 13,50 per persoon. 
Maar met inlevering van de ad-
vertentie uit deze krant krijgt u 
1,50 per persoon korting. 
Het Zandhuis, Kennemerboule-
vard 330, 1976 EH in IJmuiden, 
telefoon 0255-523916 of 06-
21516281, info@hetzandhuis.
nl. Zie ook www.hetzandhuis.nl.

panse Dag. Op deze dag ademt 
deze vestiging de sfeer uit van 
het authentieke Japan en kunt 
u onder het genot van heerlij-
ke traditionele gerechten genie-
ten van de Japanse gastvrijheid. 
Ook de jongeren zullen op deze 
dag niet vergeten worden.
Overheerlijke verse Sushi zal 
door Geisha’s worden geser-
veerd waarbij uiteraard ook een 
glaasje Sake of Japans bier ge-
dronken kan worden. En natuur-
lijk mag ook de Japanse tech-
niek op deze dag niet ontbre-
ken. Mazda introduceert Sky-
activ-Technology. Die zorgt voor 

een aanzienlijke daling van het 
brandstofgebruik en een daar-
mee samenhangende vermin-
dering van de CO2-uitstoot, 
zónder het fijne rijgedrag van de 
auto aan te tasten. Ook de bui-
tenkant van uw auto wordt op 
deze dag niet vergeten. Tijdens 
diverse workshops kunt u klei-
ne beschadigingen, zoals kras-
jes, deukjes en raampitten, door 
ervaren specialisten laten repa-
reren.
De toegang tot deze Japan-
se dag is voor alle klanten van 
Mazda RC Velserbroek geheel 
gratis. 

Bennebroek - Vorige week 
woensdagochtend rond half elf 
werd een bejaard stel bestolen 
van een portemonnee. De man 
en vrouw deden boodschap-
pen in een supermarkt aan de 
Schoollaan en ontdekten toen zij 
wilden betalen dat de portemon-
nee uit de tas van de vrouw was 
ontvreemd. Zij is vermoedelijk in 
de supermarkt gerold. De 79-ja-

rige man heeft aangifte gedaan. 
Heeft u mogelijk iets gezien, 
neemt u dan contact op met de 
politie in Bennebroek, via 0900-
8844. De politie waarschuwt 
mensen goed op te passen met 
waardevolle spullen, handige 
zakkenrollers weten vaak onge-
merkt spullen uit uw jaszak of tas 
te ontfutselen. Draag waardevol-
le zaken op uw lichaam, als u 
een tas draagt, houdt deze tegen 
uw lichaam met uw hand op de 
rits. Laat u ook niet afleiden door 
‘onnozele’ vragen.

Bejaarde 
mensen gerold

Wintercheck en Japanse dag bij Mazda RC
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Expositie in voormalig gemeentehuis
Bennebroek - In het voormalig 
gemeentehuis van Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 5 is 
een nieuwe expositie ingericht. 
Dit keer is er kunst te zien van 
Ineke Hoekstra met aanspre-
kend keramiek en Jenny Kleve-
ring met schilderijen van gevul-
de dames.
De Heemsteedse keramiste In-
eke Hoekstra laat zich bij haar 
werk graag inspireren door ele-
menten uit de natuur; een woes-
te branding, een grillige rots-
wand, het lijnenspel in een blad.  
Organische vormen, kleuren en 
structuren fascineren haar en zijn 

terug te vinden in haar keramiek. 
Er ontstaan groeiobjecten voor 
binnen en buiten, zaadbollen, 
schalen en potten met rafelige 
randen. Soms gebruikt ze figura-
tieve elementen in haar werk.
De kunst van Jenny Klevering is 
herkenbaar als je haar gevulde 
dames ziet, want de schilderij-
en tonen voornamelijk de ronde 
en weelderige vormen van da-
mes met een maatje meer. “Dat 
komt”, zegt de schilderes, “om-
dat ik van ronde vormen hou en 
in ronde vormen denk, ik word 
er tijdens het schilderen zelf blij 
en vrolijk van, want ik kan er zo-

veel humor in stoppen als ik wil”. 
Humor is voor haar een belang-
rijk item, want “zonder een glim-
lach ga ik niet door het leven”, al-
dus Jenny.
De tentoonstelling wordt ge-
opend op donderdag 1 decem-
ber om 20.00 uur en duurt tot 
en met 31 januari. De openings-
tijden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot en met 
12.30 uur en op woensdagmid-
dag van 13.30 tot 16.30 uur. Wie 
blij wil worden, moet zeker even 
een kijkje nemen in Bennebroek. 
Zie ook:
www.galeriekunstindekamer.nl.

Excursie voor senioren 
naar Museum Gouda
Heemstede - Casca organiseert 
woensdag 14 december een ex-
cursie voor senioren naar Mu-
seum Gouda. In dit museum zijn 
de 16de eeuwse ontwerpteke-
ningen voor de befaamde glas-
in-loodramen van de Sint Jans-
kerk te zien: kwetsbare tekenin-
gen van Dirck Crabeth (1510-
1572), de Rembrandt der glaze-
niers, die na afloop van de expo-
sitie weer veilig in de kerkkluis 
zullen worden opgeborgen. Met 
deze schetsen voor ramen van 5 
tot wel 22 meter hoog zal Dirck 
Crabeth, die in opdracht van on-
der andere Filips II van Spanje en 
Prins Willem van Oranje werkte, 
voor het eerst uit de schaduw 
treden en de eer krijgen die hem 

toekomt. Door het gebruik van 
moderne media zult u de ten-
toonstelling echt ervaren als een 
belevenis! 
Ook de prachtige gebrandschil-
derde ramen in de naastgele-
gen Sint Janskerk, gemaakt door 
vooraanstaande Nederlandse 
kunstenaars en ook wel bekend 
als ‘Goudse Glazen’ zullen wor-
den bekeken. Dat de ontwerpen 
en de ramen hier in Gouda bij-
een zijn gebleven is een unicum! 
Let op: in Gouda moet een stuk-
je worden gelopen.
Verzameld wordt op woensdag 
14 december om 9.15 uur in de 
hal van station Heemstede, ge-
reisd wordt met openbaar ver-
voer. Kosten:  15 euro (inclusief 

entree museum, kerk en Casca-
kosten, exclusief reiskosten en 
consumpties), bezitters van een 
Museumjaarkaart betalen 8 eu-
ro.  Opgeven uiterlijk dinsdag 6 
december op werkdagen tussen 
9 en 12 uur op 023-5483828-1.

Klaas van der Eerden in 
Theater de Luifel
Heemstede - Klaas van der eer-
den brengt een razendsnelle 
combinatie op het podium van 
alles wat hij kan maar ook wat 
hij nog niet heeft gedaan. Want 
zijn talenten zijn breed. De voor-
stelling ‘Breedbeeld’, vrijdag 2 
december te zien in Theater de 
Luifel, wordt een entertainment-
show maar ook weer een show 
met ‘subtiele verdieping die 
zorgt voor een prettige verwar-
ring’, zoals Het Parool over zijn 
vorige programma schreef.
Onder andere in deze voorstel-
ling: zang, impro, dans, stand-
up, piano, dwarsfluit, hip-hop, 
conference. Dit allemaal door 
één man met als doel de zaal te 
laten schudden op haar grond-
vesten! Kortom, 2 maal 3 kwar-
tier een breed beeld van Klaas!
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
bedraagt 17,50,  CJP en 65+  een 
euro korting. Kaartverkoop van 
maandag tot en met vrijdag van 

9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang van de voorstel-
ling. Telefonisch reserveren via 
023-5483838.
Meer informatie: www.klaasvan-
dereerden.nl en www.theaterde-
luifel.nl.

Expositie Hans Elsas in de Luifel
Heemstede - De foyer van de 
Luifel, het sociaal cultureel cen-
trum van Casca in Heemstede, 
is ook expositieruimte. De Luifel 
heeft een mooie foyer met wan-
den die uitnodigen om 
er kunst op te exposeren. Iede-
re zes weken stelt een kunste-
naar hier zijn of haar kunstwer-
ken tentoon. 
Tot en met vrijdag 9 december 
is dit kunstenaar Hans Elsas. Hij 
is is architect en beeldend kun-
stenaar. Schilderen is op dit mo-
ment zijn belangrijkste bezig-
heid. Tijdens zijn opleiding tot 
architect aan de Technische Uni-
versiteit in Delft heeft hij leren 
modelschetsen en schilderen. 
Om architect te worden diende 
hij een voldoende portefeuille 
van figuurschetsen te tonen voor 
vervolgstudie. Na zijn afstuderen 

gaf deze vaardigheid zelfs de be-
voegdheid om tekenles te geven 
op het VWO. 
Na jaren van architectuur pakte 

Hans Elsas zijn teken- en schil-
dervaardigheden weer op. 
Zijn portefeuille bevat onder an-
dere isometrische schetsen, ge-
ometrische abstracten, archi-
tectonische onderwerpen, land-
schappen, stillevens, om te ein-
digen bij het huidige werk met 
een meer impressionistische on-
dertoon: met name de hier een 
daar  “licht erotische” figuurstu-
dies.  
Zijn expositie in de Luifel omvat 
een twintigtal werken, waarvan 
de meeste recent zijn: architec-
tuur, landschappen en het me-
rendeel portretten en figuurstu-
dies.
De expositie is tot en met vrijdag 
9 december te zien bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede en te bezichtigen tijdens 
openingsuren. 

Twee popkoren, één kerstsfeer
Bennebroek - Twee grote pop-
koren, Just for Fun uit De Zilk 
en Harlem Nocturne uit Haar-
lem (foto), geven donderdag-
avond 15 december van 20.00 tot 
21.15 uur een gezamenlijk ‘Mid-
winterconcert in kerstsfeer’ in de 
Gereformeerde kerk Het Tref-

punt aan het Akonietenplein in 
Bennebroek. Enkele kerstliedjes 
kunnen meegezongen worden. 
Iedereen is welkom voor 5 eu-
ro per persoon. De kaartverkoop 
loopt via Marianne Heemskerk, 
telefoon 06-10014644 of via 
e-mail: nellapoe@quicknet.nl.

‘Harps and Angels’ door 
het Leiden Englisch Choir
Regio - Op vrijdag 16 decem-
ber verzorgt het Leiden English 
Choir onder leiding van Hebe 
de Champeaux een kerstcon-
cert in de Remonstrantse Kerk, 
Prins Hendrikstraat 1 in Haarlem. 
Op het programma staan naast 
bekende en minder bekende 
Christmas Carols, werken van 
Benjamin Britten, Gerald Finzi 
en Kenneth Leigthon. Het koor 

wordt begeleid door Liesbeth 
Vreeburg: harp, Kirsten Gram-
lich: orgel en het Leiden String 
Ensemble. Solisten zijn Hrafn-
hildur Árnadóttir (sopraan) en 
Peter Duyster (bariton).
Het concert begint om 20.15 
uur, kaarten kosten 17 euro aan 
de zaal en 15 euro in de voor- 
verkoop via de website:
www.lec.nl.



Regio - Sint en vooral zijn Pie-
ten spelen graag toneel. Warm 
aanbevolen door Sint in de-
ze donkere dagen zijn de voor-
stellingen ‘Pietjes gegiechel’ en 
‘Pietje Pepernoot’ in poppenthe-
ater Zilveren Maan op Landgoed 
Elswout. 

Ooit Piet Pedro ‘gepiepeld’ zien 
worden door andere Pieten? De 
pakjes belanden in de put en Pe-
dro ook. Komen de pakjes nog 
wel op tijd bij Sint? ‘Pietjes Ge-
giechel’, gespeeld door Jeanne 
Kuiper, is vanaf heden nog bij 
te wonen tot en met zaterdag 3 
december. 

Speellijst
zaterdag 14.30 uur 26 november 
Pietjes gegiechel! 3,5-7-100jr
zondag 14.00 uur 27 november 
Pietjes gegiechel! 3,5-7-100jr
woensdag 15.00 uur 30 novemer 
Pietjes gegiechel! 3,5-7-100jr
zaterdag 14.30 uur 3 december 
Pietjes gegiechel! 3,5-7-100jr

Dubbele Jan
Pietje Pepernoot mag niet mee 
naar Nederland. Hij past niet 
meer door de schoorsteen. Om 
af te vallen gaat hij in het circus 
werken. ‘Pietje Pepernoot’ van 
poppentheater Dubbele Jan is te 
zien op zondag 4 december om 
11.00 en 13.30 uur. 

Volledig speellijst te zien op 
www.poppentheaterzilveren-
maan.nl
Locatie: Landgoed Elswout, Els-
woutlaan 28, Haarlem. 
Tel. 06-22946290.
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Kerkdienst 
Cruquius

Regio – Zondag 27 november 
om 15.00 uur met ds Hetty van 
Galen. Dienst van Schrift en Ta-
fel. Op het terrein ‘de Cruquius-
hoeve’, gebouw ‘de Rank’, Spie-
ringweg 801, Cruquius.

Dienst 
ziekenhuis

Regio - Zondag 27 november 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. 
Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt onder-
steund door de Petracantorij uit 
Heemstede. (avondmaalviering)

Okkervil River
Regio - Met ‘I Am Very Far’ 
heeft Okkervil River dit jaar 
een prachtig complexe plaat 
afgeleverd, die laag op laag 
instrumenten metselt. De-
ze muur van geluid is echter 
niet ondoordringbaar en heeft 
een vrolijk toegankelijk ge-
luid, maar wel een majestu-
euze grandeur. Dat zijn dure 
woorden voor een indie rock / 
americana band, maar je kunt 
van Okkervil River zeker zeg-
gen dat ze epische compo-
sities in hun popliedjes leg-
gen. Der Amerikaanse band 
treedt donderdag 24 novem-
ber op in het Haarlemse Pa-
tronaat. Aanvang half negen, 
een kaartje kost 15 euro. Meer 
informatie: www.patronaat.nl.

Vive la Fête
Regio - Het sexy duo van Vive 
La Fête is druk bezig met een 
nieuw album en komt vrijdag 
25 november in het Haarlem-
se Patronaat maar al te graag 
een voorproefje geven van hun 
opzwepende elektropop. Live 
altijd met een net iets scher-
per randje, die mix van ja-
ren tachtig wave, hedendaag-
se elektronica en stevige gi-
taren. Aanvang half negen en 
een kaartje kost 15 euro. Meer 
informatie: www.patronaat.nl.

Sister Bliss in 
Patronaat

Regio - Al meer dan vijftien jaar 
is Sister Bliss de drijvende mu-
zikale kracht achter Faithless, 
waar tekst en zang werden uit-
gevoerd door Maxi Jazz. Vrij-
dag 25 november duikt ze achter 
de draaitafels in het Haarlemse 
Patronaat, dus niet alleen ‘God 
Is A DJ’, maar de dj is een go-
din! Electric Cafe’s C-Jay vervol-
maakt de avond die om elf uur 
begint en alleen toegankelijk is 
voor 18-plussers. Een kaartje 
kost 15 euro. Meer informatie: 
www.patronaat.nl.

George Clinton 
in Haarlem

Regio - Al bijna een halve eeuw 
timmert de Amerikaan George 
Clinton feestelijk aan de weg. 
De man die de P-funk uitgevon-
den heeft en aan wie onze eigen 
Gotcha!’s zo dankbaar schat-
plichtig zijn. Nu eindelijk in le-
vende lijve mee te maken, zon-
dag 27 november om half negen 
in het Haarlemse Patronaat! Een 
toegangskaartje kost 35 euro. 
Meer informatie:
www.patronaat.nl.

Philharmonisch Orkest 
geeft ‘Genietconcert’
Heemstede - Op zondagavond 
27 november speelt het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest 
onder leiding van dirigent Dick 
Verhoef (zie foto) een ‘Geniet-
concert’ in de Bavokerk aan de 
Herenweg 88; een nieuw con-
cept waarin twee heerlijke din-
gen van het leven met elkaar 
worden gecombineerd: muziek 
én wijn.
Om 20.15 uur opent het HPhO de 
avond met Ouverture The Gadfly 
(De horzel) van Dmitri Sjostako-
vitsj. Daarna een unieke en zeld-
zame uitvoering van Symfonie in 
E (verkorte versie in 1 deel, 1878) 
van de relatief onbekende com-
ponist Hans Rott. Rott stierf al op 
25-jarige leeftijd en heeft maar 
weinig composities achtergela-
ten, maar oogstte destijds veel 
bewondering van zijn tijdgeno-
ten Anton Bruckner en Gustav 
Mahler.
Met trompettist Anton Weeren 
heeft het HphO een geweldige 
solist gevonden om samen het 
schitterende concert voor trom-
pet en orkest van Aleksandr 
Arutjunjan uit te voeren.  
Een feestelijk programma dus, 
en dat is niet zomaar! Het Heem-
steeds Philharmonisch Orkest, 
dat in 1966 werd opgericht als 
het ‘Heemsteeds Kamer Orkest’,  
viert dit jaar haar 45ste verjaar-

dag. Het ‘Genietconcert’ wordt 
daarom afgesloten met het hef-
fen van een (goed) glas wijn op 
deze verjaardag. U kunt een se-
lectie van heerlijke wijnen proe-
ven én drinken, verzorgd door 
wijnhandel DH17 ‘Het goede le-
ven’ uit Moordrecht.
Zondagavond 27 november, 
20.15 uur, kassa/zaal open vanaf 
19.30 uur. Locatie: Bavokerk, He-
renweg 88 in Heemstede. Kaar-
ten á 15 euro verkrijgbaar via le-
den van het HPhO, via bestuur@
hpho.nl of aan de kassa (vanaf 
19.30 uur). Meer informatie over 
het HPhO vindt u op:
www.hpho.nl.

Indische middag
Regio - Op zondag 4 december  
van 14.00 tot 16.15 uur vindt de 
voor de dertiende keer de Ru-
mah Ngobrol (gezellig met el-
kaar praten, spelletjes doen) in 
Zoorgcentrum Schalkweide in 
Haarlem plaats. Deze Indisch 
getinte zondagmiddag is be-
doeld voor iedereen die van ge-
zelligheid houdt en is mede ge-
organiseerd door een groep en-
thousiaste vrijwilligers.  
Iedere eerste zondag van de 
even maand is er van 14.00 tot 
16.15 uur Rumah Ngobrol met 
een wisselend programma.
De toegang is gratis. Woonzorg-
centrum Stichting Sint Jacob ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15 te Haarlem.

Noorse 
powerfolk

Regio - Zaterdag 26 no-
vember staan de Noorse 
powerfolk dames van Kat-
zenjammer met hun bijna 
idiote mix van folk, bluegrass, 
blues en balkan-hoempa in 
het Haarlemse Patronaat. 
Dat wordt één groot feest! 
Aanvang half negen, entree 
15 euro.
Meer informatie:
www.patronaat.nl.

Volop Sinterklaas bij 
poppentheater Zilveren Maan



Regio - AM Groep Hoofddorp 
heeft in 2002 de keuze gemaakt 
om leerwerkbedrijf te zijn. Dit 
komt ook duidelijk tot uitdruk-
king in hun missie.
AM Groep stimuleert en onder-
steunt mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt om zichzelf 
te ontwikkelen met als doel het 
vinden van een zo regulier mo-
gelijke arbeidsplaats. 
AM Groep was op zoek naar een 
methodiek om te kijken of zij het 
ontwikkelproces goed ingericht 
had, of de medewerkers dat ook 
zo ervaren en naar een metho-
diek om het ontwikkelproces ge-
structureerd te kunnen verbete-
ren. AM Groep heeft deze me-
thodiek gevonden in Investors in 
People (IiP).
Na een nulmeting door Rood 
Consult in januari 2011 heeft AM 
Groep zich voorbereid op het 
eindcijfer. Naar aanleiding hier-
van mocht AM Groep op 22 no-
vember als eerste bedrijf in Ne-
derland de bronzen erkenning 

Inverstors in People in ontvangst 
nemen! 
AM Groep ziet dit als een erken-

ning voor het beleid op het ge-
bied van ontwikkeling van haar 
medewerkers.
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Sint kan het dak op…
in de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Hij heeft een ge-
heugen als een ijzeren pot. 
Sinterklaas wist zich goed te 
herinneren dat de overtocht in 
2006 door de Golf van Biskaje 
een heel moeilijke was. Wind-
kracht elf, een TumTum die de 
weg kwijt was en Zwarte Pieten 
die zeeziek werden. Terwijl zijn 
Zwarte Pieten wel een stootje 
kunnen hebben. Zaterdagavond 
stond Sinterklaas op het dak 
boven de speelgoedwinkel van 

Jantje te genieten van het rus-
tige herfstweer in Heemstede. 
Hij had het in Spanje de laatste 
weken heel slecht gehad met 
het weer. “Jongens en meis-
jes, zing nu even van die Maan 
die door de Bomen schijnt, want 
straks is ie weer nieuw en valt er 
niks meer te schijnen.”
Honderden kinderkelen zon-
gen ook dat aloude lied: ‘Mak-
kers staakt uw wild Geraas’. Dat 
was niet bedoeld voor de Pie-

ten want die hielden zich best 
rustig, alhoewel, op de lui-
fel boven Jantje maakten drie 
Zwarte Pieten een hoop herrie. 
“Daar komt storm van”, zei mijn 
oma vroeger.
Het was te druk om bij Sin-
terklaas te komen, de auto`s 
stonden wel tot ver voorbij 
de Cesar Francklaan gepar-
keerd. We hadden zelf van Sin-
terklaas wel eens willen ho-
ren hoeveel keren hij al op het 
dak in de Jan van Goyenstraat 
is geweest. Met zo`n geheugen 
moet je dat weten. Maar mis-
schien kunnen kinderen dat 
vragen als de Sint op bezoek 
komt. Wel weten we dat ie-
dere Heemstedenaar is opge-
groeid met de Sint op het dak. 
Dat begon op de nek van papa. 
De piet die altijd vooraan staat, 
greep even de microfoon en 
riep:  Hebben jullie al je schoen 
gezet? JJJJJAAAAAHHH, riepen 
de kinderen. Mag het vanavond 
ook? Piet: JJJAAAAAHHHH!
Ton van den Brink

Foto: Merlijn Doomernik.

Heemstede - Conny Who?, za-
terdag 3 december te zien in 
Theater de Luifel,  is een spran-
kelende, komische  one woman 
show van Anne van Rijn (de helft 
van cabaretduo Dames voor na 
Vieren) over het leven en reper-
toire van een van Neerlands eer-
ste vrouwelijke cabaretière die 
‘dol’ haar gang ging in de jaren 
50: Conny Stuart. Onder bege-
leiding van live muziek wisselen 
liedjes, slapstick en tragikomi-
sche monologen zich in rap tem-
po af. Over vaders die naar Ve-
nus gaan, premières en de dag 
daarna en 1,3 kinderen. Of toch 
niet?  Anne raakte nieuwsgierig 
naar het wat onbekendere re-
pertoire van Annie M.G. Schmidt 
en werd langzaam in het leven 
gezogen van Conny Stuart die 
deze prachtige liedjes als geen 
ander vertolkte. Liedjes als ‘Een 
kleine zwakke vrouw’, ‘Ik ben zo 
moe’, en ‘Het is over’ halen het 
gevoel van toen weer helemaal 
terug, maar krijgen ook nieu-
we betekenis: want waar houdt 
Conny’s leven op en begint dat 
van Anne? Ze lijken veel over-
eenkomsten te hebben.
Ze probeert in de voorstelling 

Conny Who?
Muziektheater van 
Anne van Rijn

niet het echte leven van Conny 
na te spelen, maar interpreteert 
het op haar eigen manier. Bij wij-
ze van hommage haar mooiste 
liedjes zingen vond Anne niet 
genoeg, ze wil graag laten zien 
waarom ze daar op dat podium 
staat.
Zaterdag 3 december is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
18 euro,  CJP-houders en 65+ 
betalen 17 euro. Kaartverkoop 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang van de voor-
stelling. Telefonisch reserveren 
via 023-5483838.
Meer informatie: www.annevan-
rijn.nl en www.theaterdeluifel.nl. 

Donateursavond HKIV
Heemstede – In de Princehof 
organiseert de Heemsteedse 
Kring voor Internationale Vriend-
schap (HKIV) haar donateurs-
avond op vrijdag 25 november. 
De avond begint om 20.15 uur 
maar de zaal aan de Glipper-
weg 57 opent al om kwart voor 
acht. Op deze donateursavond 
zal de heer Hans Krol spreken 
over de historie van de Binnen-
weg en Raadhuisstraat. Sinds 
1946 bestaat een vriendschaps-
band tussen Heemstede en Roy-
al Leamington Spa in Engeland. 

In 2001 sloot Heemstede vriend-
schap met Bad Pyrmont in Duits-
land. Beide steden zijn sindsdien 
bezocht door Heemsteedse ver-
enigingen en tevens zijn verte-
genwoordigers van genoemde 
plaatsen in Heemstede uitgeno-
digd. De HKIV is aanspreekpunt 
voor verenigingen die bij clubs 
in een van de twee steden een 
vriendschappelijk bezoek willen 
afleggen.

Meer informatie over HKIV: 023-
7370278 of hkivmail@gmail.com.

Een diepere werkelijkheid
Heemstede – Sebastiaan Hen-
drik Elissen schreef een bijzon-
der boek over ‘magnetische 
gebeurtenissen’. De auteur, 
geboren in 1943, kwam zoals 
hij het zelf omschrijft op zijn 
tweede levensjaar tot het volle 
bewustzijn.

Hij merkte dat droom en wer-
kelijkheid zeer nauw met elkaar 
betrokken waren. Voor hem 
gaf dit een inzicht in de werke-
lijkheid tussen de verschillen-
de bestaansniveaus en schreef 
er uiteindelijk een boek over. 
Hij legt uit: “Lopend door on-
ze omgeving kan het ons plot-

seling overkomen dat elk fa-
cet dat wij tegenkomen ineens 
een diepere betekenis krijgt. 
Dat zijn magnetische gebeurte-
nissen. Het zijn ervaringen die 
ons zomaar geschonken wor-
den. Zij openen echter wel de 
ogen voor een diepere werke-
lijkheid. Sprookjes”, aldus Elis-
sen, “zijn de essentie van ons 
bestaan, zij vertellen een ver-
haal dat al onze bekende nor-
men op losse schroeven stelt. 
Zij vertellen wat er ècht aan de 
hand is.”

Het boek is onder meer te be-
stellen via www.boekscout.nl

Op de foto van links naar rechts: B. Klopman (manager HR AM 
Groep), A.W. van den Hoed (algemeen directeur AM Groep), J. van 
Maren (IiP) en K. Rood (Rood Consult).

Bronzen erkenning voor AM Groep
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SP trekt aan de bel
Nog steeds problemen 
rond abri’s Zuidtangent
Regio - De problematiek van de 
wachtruimtes (abri’s) bij de bus-
haltes langs de Zuidtangent-
baan kent een lange historie. De 
SP was van mening dat het er bij 
de peperdure abri’s meer om het 
uiterlijk ging dan dat ze beschut-
ting gaven aan de reizigers. Ver-
volgens bleken de abri’s zelf ook 
niet tegen harde wind bestand 
te zijn. Daarna hebben busreizi-
gers zich jarenlang moeten be-
helpen met tijdelijke abri’s. Al die 
tijd heeft de SP-fractie er boven-
op gezeten om het college ervan 
te overtuigen het reizigersbelang 
te laten prevaleren boven presti-
ge en het onnodig uitgeven van 
veel geld.
Inmiddels zijn alle haltes langs 
de Zuidtangentbaan – inclusief 
de zijtakken – voorzien van nieu-
we abri’s, deze keer in de spe-
ciale rode R-net-uitvoering. Ook 
met deze abri’s is weer wat aan 
de hand. De SP stelde dit vast 
bij de abri’s bij de haltes Noord-
dammerweg en Poelweg.

Het blijkt dat de nieuwe abri’s 
niet bestand zijn tegen regen. 
Als het regent lekt het dak, pre-
cies op de plaats waar de zit-
bank is bevestigd. De zitbanken 
zijn vervaardigd van een soort 
hout waar de regen intrekt, zo-
dat de banken ook ná een re-
genbui nog lang nat blijven. Veel 
van de nieuwe abri’s zijn boven-
dien voorzien van twee openin-
gen aan de voorzijde, zodat wind 
en regen vrij spel hebben. De 
nieuwe R-net-abri’s bieden hier-
door minder beschutting dan de 
traditionele “standaardabri’s” 
met één opening.
Reden voor de SP om weer aan 
de bel te trekken bij de provin-
cie. Deze erkent in de behande-
ling van de vragen van de SP dat 
het probleem bestaat en belooft 
dat de problemen rond de lekka-
ge op 11 december zijn opgelost. 
Door de eisen ten aanzien van 
de sociale veiligheid is het niet 
mogelijk de reizigers meer be-
schutting te bieden.

Vrijwilligerswerk bij 
Sint Jacob is populair
Regio - Vrijwilligerswerk wordt 
steeds populairder, ook in het 
bedrijfsleven en het onderwijs. 
Zeker nu de feestelijke decem-
bermaand er weer aankomt, is 
de maatschappelijke betrokken-
heid groot. Stichting Sint Jacob 
maakt dankbaar gebruik van de 
vele vrijwilligers die zich willen 
inzetten voor de ouderenzorg.
Op 19 november kwamen mede-
werkers van Randstad een ac-
tiviteitendag verzorgen voor de 
bewoners van woonzorgcen-
trum Klein België. Op deze loca-
tie van Sint Jacob wonen demen-
terende ouderen in kleinschali-
ge woongroepen. De Randstad-
medewerkers passen de activi-
teiten aan deze bijzondere doel-
groep aan en zullen bijvoorbeeld 
samen poffertjes bakken. Leden 
van Haarlemmer Olie, de Haar-
lemse afdeling van internationa-
le businessclub BNI, gaan aan 
de slag om zorgcentrum Schalk-
weide in kerstsfeer te brengen. 
Samen met de vaste vrijwilligers 
van Sint Jacob zullen zij op 13 
december de locatie met sfeer-
volle kerstversiering decoreren. 
Juist in de decembermaand kun-
nen ouderen kampen met een-
zaamheid. Maar liefst 40 me-
dewerkers van ABN komen die 
eenzaamheid bestrijden. Op 20 
december bezoeken zij in twee-

tallen bewoners van Sint Jacob 
die behoefte hebben aan ge-
zelligheid. Met een klein kerst-
boompje melden zij zich bij het 
zorgappartement van de oudere, 
waarna zij samen met de bewo-
ner onder het genot van een kop-
je koffie en een goed gesprek de 
kerstboom zullen versieren.
Ook scholen melden zich steeds 
vaker voor vrijwilligerswerk. Zo 
zullen in de decembermaand 
maar liefst twee groepen scho-
lieren komen helpen bij Sint Ja-
cob. De eerste groep biedt on-
dersteuning tijdens het vrijwil-
ligersfeest, door bijvoorbeeld 
drankjes en hapjes te serveren. 
De tweede groep komt helpen 
bij de gezamenlijke kerstmaal-
tijd van de bewoners van Stich-
ting Sint Jacob.
Dat Stichting Sint Jacob blij is 
met al deze enthousiaste vrijwil-
ligers, is duidelijk. Maar het moet 
een win-winsituatie zijn, zegt 
Simonne van Hout, vrijwilligers-
coördinator bij Sint Jacob. “Soms 
zit de winst voor een organisatie 
in pr, of imago. Maar daarnaast 
is er ook de persoonlijke waarde 
voor alle vrijwilligers. Soms zie 
ik mensen een beetje sceptisch 
binnenkomen, maar aan het 
einde van de dag zie ik op al-
le gezichten een stralende lach. 
Dat is echt waardevol.”

Website voor 
toegankelijke 

bushaltes
Regio - De provincie Noord-
Holland lanceert een nieuwe 
website: www.pnh.haltescan.
nl. Op deze website kunnen 
reizigers zien welke haltes in 
een bepaalde buurt speciaal 
toegankelijk zijn voor passa-
giers met een mobiliteits- of 
zichtbeperking. De website is 
ook te gebruiken door blin-
den en slechtzienden die be-
schikken over eigen auditie-
ve ondersteuning. www.pnh.
haltescan.nl geeft daarnaast 
aan welke voorzieningen er bij 
de haltes zijn, zoals een over-
dekte wachtruimte, een fiet-
senstalling of een zitgelegen-
heid. De Haltescan is tevens 
beschikbaar als App voor uw 
iPhone en iPad. 
Met deze website kunnen rei-
zigers altijd een toegankelijke 
busreis plannen en voorbereid 
op pad gaan. 

Nationale 
Oogcollecte

Regio - Oogaandoeningen kun-
nen ons allemaal treffen, daar-
om is onderzoek hard nodig. Het 
gaat daarbij om onderzoek naar 
oorzaken en behandeling van 
aandoeningen die te genezen 
zijn. En om onderzoek naar aan-
passingen die het leven bij blij-
vende slechtziendheid of blind-
heid gemakkelijker maken. On-
danks de noodzaak ervan blijven 
veel onderzoeksprojecten lig-
gen door geldgebrek. Om daar 
iets aan te doen gaan van 28 no-
vember tot en met 3 december 
collectanten op pad om geld in 
te zamelen voor projecten voor 
blinden, slechtzienden en men-
sen met een oogaandoening.
Voor meer informatie:
www.oogcollecte.nl

Bridge
Regio - Bij Bridgeclub Bel Air blijven Agnes Hulsebosch en Tiny Ui-
tendaal in de A-lijn zeer goed presteren. Met een score van 57,08 
% werden zij voor de tweede keer winnaar van een zitting. Piet v.d. 
Raad en Jan Pieters hadden een offday. Kennelijk een gebrek aan 
concentratie want er werden foutjes gemaakt die normaal niet ge-
maakt werden en de score van 40,83% was er dan ook naar. Maar 
met de 60% van vorige week staan ze nog op een gemiddelde van 
50%. De grootste nederlaag werd geleden in de tweede ronde. Te-
gen Tine Posthuma en Irma v. Roosmalen werd het onderspit ge-
dolven, 5% tegen 95%. Joop en Jan Warmerdam kunnen ook nog 
geen potten breken. Met hun resultaat van 49,58%  staan zij gevaar-
lijk dicht bij de fatale streep. Pim Houtzager en Jan Zwaneveld staan 
daar al onder omdat zij niet verder kwamen dan 41,25%. Voor Net-
tie v.Egmond en Els Zonneveld ziet het er ook niet best uit.  Hun ge-
middelde staat nu op 43%.

In de B-lijn laten Liesbeth Warmerdam en Ans Pieters  laten zien dat 
zij in de A-lijn thuis horen en dat de vorige serie een vergissing is ge-
weest. Met een monsterscore van 76,11% staan zij ruim bovenaan. 
Deze score kwam terecht op plaats vier van de recordlijst aller tij-
den van Bel Air. Deze lijst wordt nog steeds aangevoerd door Han-
nie Koek en Gerard v.d. Berk met 77,50%, behaald op 21 maart 2002. 
Miep v.d. Raad en haar partner blijven met 59,97% goed volgen en 
hebben 1% voorsprong op Riek en Gerard Hageman die tweede 
werden met 64,49%. Herre Mostert en Jan v. Dam beleefden een 
dieptepunt in hun korte bestaan als partners. Met 29,44% werd deze 
zitting afgesloten. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal gaan in een 
keer weer terug naar de C lijn als zij niet beter scoren dan de 39,34% 
van deze avond. Ook Ria Lengers en Wieck v. Baars zitten in de hoek 
waar de klappen vallen. Met 44,34% staan zij er beroerd voor.

Ook Irmi v. Dam en Anneke v.Vree hebben het licht gezien. Al weer 
voor de tweede keer werden zij de winnaars van de zitting in de C-
lijn. Met 69,17% (komt nog niet in de top 30 van de recordlijst) lieten 
zij iedereen achter zich. Mieke de Ridder en Ella Wijsman staan op 
de tweede plaats op een eerbiedige afstand (20%) van de winnaars. 
Ilse en Ron Rusman hebben een kleine achterstand (half procent-
je) op Ella en Mieke, zodat promotie in zicht is. Ook Lucie Doeswijk 
en Siem v. Haaster kwamen positief te voorschijn (51,67%) en staan 
op de vierde plaats. Voor de tweede keer moest Truus Rekké op het 
laatste moment met een invalster spelen en Bep v.d. Slot (leerling bij 
BMP) stortte zich in het diepe. Met 39,58% werd de zitting afgeslo-
ten maar dat mocht de pret niet drukken. Riek en Joop Scheers slui-
ten de rijen in de rangschikking met een gemiddelde van 43%
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Inloop voor 
glaucoompatiënten
Regio - De Nederlandse Ver-
eniging van Glaucoompatiën-
ten verzorgt op iedere eerste 
dinsdag van de maand een in-
loopuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. Op dinsdag-
middag 6 december zijn tus-
sen 13.30 en 15.30 uur twee le-
den van de vereniging aanwezig 
om iedereen, die meer wil weten 
over de oogaandoening glau-
coom, persoonlijk te woord te 
staan. Zij zijn voor u bereikbaar 
op de polikliniek oogheelkunde 
(route 40 rood) van het Spaarne 
Ziekenhuis locatie Hoofddorp.

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met patiën-
tenvoorlichting van het Spaarne 
Ziekenhuis op 023-8908360.

Schoentje zetten bij 
B&B Print en Office
Heemstede – Zoveel schoentjes zag Sinterklaas vorig jaar bij 
B&B Print en Office aan de Binnenweg 68, dat hij tegen al zijn 
Pieten zei, jullie hebben het druk, maar we moeten wel voor 3 
december bij B&B Print en Office geweest zijn. Want daar heb-
ben ze Stabilo en dat is al jaren het favoriete merk van Sin-
terklaas. De kinderen zijn er ook zo gek op want ze gaan zo 
lang mee.

Bas en Bas, de eigenaren van B&B Print en Office zijn ook de 
grootste fan van Sinterklaas en van Stabilo. Daarom stoppen 
de Stabilo Pieten leuke dingen van dat merk in de schoentjes. 
Alle kinderen mogen hun schoen, een linker of rechter, komen 
zetten vanaf maandag 28 november tot vrijdag 2 december. 
Op zaterdag 3 december kunnen ze tussen 09.00 en 17.00 uur 
komen kijken wat de Sint in hun hun schoentje gestopt heeft. 

Oh, kom er eens kijken op 3 december bij B&B Print en Office 
op de Binnenweg 68.



Regio - Bosuilen krijgen we niet 
vaak te zien. Maar ’s avonds zijn 
ze in deze periode prachtig te 
horen. De mannetjes proberen 
een vrouwtje te lokken, want in 
februari beginnen ze alweer met 
broeden. Op zaterdag 26 novem-
ber kunt u van 19.00 tot 20.30 
uur op het landgoed Leyduin 
met boswachter Jeroen Engel-
hart van Landschap Noord-Hol-
land genieten van de onheilspel-
lende roep van deze dieren.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in of door 
te bellen met
088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland beta-
len 3,50 en kinderen tot 12 jaar 

2,50. Verzamelen op het parkeer-
terrein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1 in Vogelenzang. 
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Informatieavond ‘Voeding en een stoma’
Regio - Het Spaarne Zieken-
huis organiseert op dinsdag 29 
november een informatieavond 
over ‘voeding en een stoma’. 
De bijeenkomst begint om half 
acht in het Adamas Inloophuis, 
Eugenie Prévinaireweg 61 in 
Nieuw Vennep. Het wordt een 
informatieve en actieve avond 

waar u niet alleen informatie 
krijgt maar ook een workshop 
koken volgt. En een stomapa-
tiënt en ervaringsdeskundige 
vertelt hoe zij thuis omgaat met 
haar voeding.
Er is gelegenheid voor het stel-
len van vragen en het uitwisse-
len van ervaringen. De bijeen-

komst is bedoeld voor (ex)pa-
tiënten en hun naasten.
Kijk voor uitgebreide informa-
tie en aanmelden (verplicht) 
op www.spaarneziekenhuis.nl 
of www.adamas-inloophuis.nl 
of bel met 0252 - 680 233. Aan 
de avond zijn geen kosten ver-
bonden.

AV-groep 
Kennemerland
Regio - Voor de mensen die iets 
zoeken over fotografie maar iets 
meer willen dan er alleen maar 
afdrukken van te maken, is er de 
Audioo Visuele vereniging Ken-
nemerland, kortweg AV. De hob-
by van de leden is namelijk om 
series te maken van eigen foto’s, 
met geluid als achtergrond, en/
of met gesproken tekst bij de se-
rie. Een aantal jaren terug heette 
dit dia-overvloeiprojectie. Tegen-
woordig gebeurt dit op de com-
puter, ondersteund met een be-
paald programma zoals Pictu-
resToExe, Wings Platinum, M-
Objects en ProShow. Elke derde 
donderdag van de maand komt 
men bijeen om met deze pro-
gramma’s te leren werken en 
aan elkaar de producties c.q. se-
ries te laten zien. Iedere maand 
heeft een ander thema.
Bent u nieuwsgierig geworden 
wat het allemaal inhoudt, kom 
dan kijken bij de AV-groep in het 
verenigingsgebouw van de kerk 
aan de Burgemeester Ensche-
délaan 67 in Santpoort Noord, of 
bekijk  de website:
www.avgroepkennemerland.nl.

Leeuwenhorst Winterfair
Regio - De zomertijd is voorbij, 
de bomen hebben hun bladeren 
zo goed als verloren en de ver-
warming snort. Het is weer tijd 
voor de Leeuwenhorst Winter-
fair. Dit jaar wordt de fair gehou-
den op zaterdag 3 en zondag 4 
december. Voor de Sinterklaas-
vierders een unieke gelegenheid 
om last minute cadeautjes aan te 
schaffen, voor degenen die van 
de kerst en de gezellige winter-
momenten houden hèt moment 
om de lange wintermaanden wat 
warmer en gezelliger te maken.
De vaste bezoekers weten wat 
hen te wachten staat, al zullen 
ze verrast zijn over het feit dat 
er veel nieuw aanbod is. Orga-
nisator Anneke Boekee is rigou-
reus door het adressenbestand 
gegaan. “Je kunt wel elk jaar 
dezelfde bedrijven uitnodigen, 
maar dan zijn de vaste bezoe-
kers misschien op een gegeven 
moment uitgekeken op de fair, 
dus we hebben goed gezocht 
naar vernieuwende producten.” 
Met als resultaat dat bijna de 
helft van de standhouders voor 
het eerst zijn opwachting maakt 
in het NH Hotel Leeuwenhorst. 
Samen met de oude vertrouwde 
standhouders bieden ze de be-
zoekers een keur aan ambach-
telijke heerlijkheden, kleding en 
sieraden, kerstdecoratie, heerlij-
ke wijnen, bloemstukken, te veel 
om op te noemen. 
Er zijn doorlopend bloemschik-
demonstraties. Ook kunnen be-
zoekers een eigen sieraad kno-
pen. En breiliefhebsters weten 

dat breien weer ‘hot’ is, maar 
hebben ze al wel eens kerstbal-
len gebreid? Tijdens de Leeu-
wenhorst Winterfair kunnen ze 
met dat fenomeen kennisma-
ken. Hang eens wat anders in de 
boom!
Voor de jeugd zijn er verschillen-
de activiteiten, ze kunnen kerst-
ballen beschilderen en sieraden 
maken. Op zondagmiddag is er 
de Sinterklaasvoorstelling “De 
witte Piet” door Martin Forget, 
geschikt voor kinderen vanaf 4 
jaar. Een verhaal over een Piet 
die geen Piet meer wil zijn, met 
thema’s als vriendschap, onze-
kerheid en dromen. 
Lekker overdekt shoppen, hoe 
bar en boos het weer ook is, 
genieten van de ontspannen 
sfeer, demonstraties bekijken, 
snuffelen tot je net dat ene ont-
dekt waarnaar je zonder dat je 
het wist al heel lang op zoek was. 
Dat is de Leeuwenhorst Winter-
fair, jaar in jaar uit een geweldi-
ge hit onder de vaste bezoekers 
en de steeds groeiende groep 
nieuwkomers. Ruimte genoeg 
om gratis te parkeren en kin-
deren tot en met 12 jaar mogen 
gratis naar binnen.

De Leeuwenhorst Winterfair aan 
de Langelaan in Noordwijker-
hout wordt gehouden op zater-
dag 3 en zondag 4 december, 
beide dagen van 10 tot 17.30 uur. 
De toegang is 8 euro per per-
soon. Voor informatie over de 
meer dan honderd standhouders 
ga naar www.b-event.nl.

Nieuwe 
exposities in 

Galerie Annee
Regio - Tot en met 31 decem-
ber exposeren Hans Versfelt 
(olieverfschilderijen, zie fo-
to) en Joris August Verdonk-
schot (beelden in brons) op 
de begane grond in Galerie 
Annee aan de Gedempte ou-
de Gracht 33 in Haarlem. Op 
de eerste verdieping is werk 
te zien van Titus Meeuws 
(impressionistische aquarel-
len over Haarlem), Araz Ta-
lib (nieuw magisch realistisch 
werk), Sasja Wagenaar (stille-
vens), Luc Cromheecke (land-
schappen in olieverf) en Anna 
Müller (beelden).
Kijk voor meer informatie op 
www.galerieannee.nl.

Foto: Wil Doorn-Meyne.

Spannende avondexcursie 
op landgoed Leyduin

Kraammarkt in het 
Kennemer Gasthuis

Regio - Op zaterdag 26 no-
vember organiseert het Ken-
nemer Gasthuis de jaarlijkse 
kraammarkt. De kraammarkt 
biedt informatie en producten 
rond zwangerschap, bevalling 
en de kraamtijd.

Op de kraammarkt staat een 
aantal kramen van het zieken-
huis waar verpleegkundigen in-
formatie geven over bevallen in 
een kraamsuite van het Kenne-

mer Gasthuis. Daarnaast zijn er 
bedrijven vertegenwoordigd die 
praktische en leuke kraampro-
ducten verkopen en staan er 
rondleidingen op het program-
ma langs de verloskamers en de 
couveuseafdeling van het zie-
kenhuis. Ook kinderen zijn van 
harte welkom.
De kraammarkt is van 10.30 tot 
16.00 uur in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid.
Zie ook www.kg.nl.

Gezellig de houtkachel 
aan? Stook verstandig!
Regio - Nu het kouder wordt, 
gaat de open haard of (hout)ka-
chel bij veel mensen weer aan. 
Dat is gezellig, maar kan ook 
hinder en gezondheidsklachten 
veroorzaken. Bij bewoners en bij 
buren. Dit voorkomt u door ver-
standig te stoken. 
Uit (hout)kachels, open haarden 
en andere vormen van sfeer-
verwarming, komen schadelijke 
stoffen vrij. Bijvoorbeeld fijn stof, 
stikstofoxiden en roet. Bij geslo-
ten kachels verdwijnt dit naar 
buiten via de schoorsteen. Daar 
kunnen omwonenden veel hin-
der van ondervinden. Bij open 
houtkachels of open haarden 
komt een deel van de schadelij-
ke stoffen in de woning terecht, 
waar bewoners het inademen. 
Ze kunnen luchtwegklachten 
krijgen, maar ook hoofdpijn en 
geïrriteerde ogen. Vooral men-
sen met astma of andere long-
aandoeningen kunnen last heb-
ben van de rook. 

Voorkom hinder, stook ver-
standig! 7 tips van de GGD: 
1. Koop een haard waarvan de 
capaciteit past bij de te verwar-
men ruimte. Is de capaciteit te 
groot, dan moet er teveel getem-
perd worden en wordt de ver-
branding onvollediger. Daardoor 
komen er meer schadelijke stof-
fen vrij.
2. Zorg voor een goede en scho-

ne schoorsteen. Laat deze min-
stens eens per jaar vegen door 
een erkende schoorsteenveger.
3. Gebruik alleen brandstoffen 
die geschikt zijn voor uw haard 
of kachel. 
4. Als u hout stookt, gebruik dan 
droog en schoon hout of nog lie-
ver houtbriketten. Gebruik geen 
hout dat veel hars bevat. Ge-
bruik ook geen sloophout, ge-
verfd hout, gebeitst hout, geïm-
pregneerd of op een andere ma-
nier behandeld hout, multiplex, 
spaanplaat, kunststof, oud pa-
pier en huishoudelijk afval.
5. Ventileer goed tijdens stoken 
in huis. Zet roosters open en een 
raam op een kier. Dit is belang-
rijk om voldoende zuurstof aan 
te voeren voor de verbranding. 
Het zorgt ervoor dat de verbran-
dingsgassen uit huis worden af-
gevoerd.
6. Stook niet bij mistig of wind-
stil weer. De rook blijft dan om 
het huis hangen en veroorzaakt 
extra hinder.
7. Houd rekening met uw bu-
ren. Vooral mensen met astmati-
sche aandoeningen kunnen erg 
gevoelig zijn voor de stoffen af-
komstig uit een schoorsteen, een 
vuurkorf in de tuin of de barbe-
cue. Zij hebben dan meer lucht-
wegklachten zoals benauwd-
heid. Bespreek met de buren 
op welke momenten stoken het 
minste hinder veroorzaakt.

Buslijn 567 blijft rijden 
naar Paswerk
Regio - Buslijn 567 blijft per 11 
december naar en van Paswerk 
in Cruquius rijden. De kosten 
voor dit busvervoer worden ge-
lijk verdeeld over de provincie 
Noord-Holland, Stadsregio Am-
sterdam, gemeente Haarlem en 
Paswerk. 
In oktober 2011 besloot de pro-
vincie Noord-Holland te stop-
pen met lijn 567, omdat er geen 
overeenstemming was tussen de 
vier betrokken partijen. Er is als-
nog overeenstemming bereikt 

over de verdeling van de kosten 
van dit speciale busvervoer. Bus-
lijn 567 bestaat nu uit vijf rit-
ten die allemaal een andere 
route door Haarlem-Noord en 
Schalkwijk rijden. Door de bus 
een efficiëntere route te laten 
rijden, blijven er drie ritten over 
waardoor de kosten voor het 
laten rijden van deze bus lager 
uitkomen.
Hiermee is het busvervoer naar 
en van Paswerk geregeld tot 
eind 2015. 



Heemstede - Het Bavokoor 
werd opgericht in de roerige ja-
ren na het Tweede Vaticaanse 
Concilie. Het Latijn werd aan de 
kant gezet en maakte plaats voor 
Nederlandstalig gezang. Onder 
leiding van verschillende diri-
genten groeide het ‘gemengd’ 
kerkkoor en werd het repertoi-
re van eenvoudig, allengs naar 
meerstemmig. 
De laatste twintig jaar heeft de 
organist en dirigent Joop van 
Goozen de algehele muzika-
le  leiding met de energieke Ria 
Smit als de dirigent als Joop het 
orgel bespeelt.  Niet zomaar een 
koor, een koor waar je je vanaf 
het begin  thuis voelt en na ja-
ren niet meer het huis uit wil. 
Zelfs verhuizen helpt niet! Niet 
verwonderlijk dat dit lange-ver-
band-vrijwilligers oplevert. Drie 
leden van dit koor, Miep van 
Lent, Joop Limburg en Ria Smit 
kregen in 2007 bij hun 40-jarig 
jubileum de Gregoriusmedaille 
opgespeld door kerkbestuurs-
lid Erica Kerkstra. Joop Limburg 
maakte toen zelfs de 50 jaar vol. 
Sindsdien zijn Zuster Benedic-
ta, Agaat Couwenberg, Arie Ber-
kelmans en Fried Jansen onder-
scheiden met deze Gregorius-
speld na 40 jaar trouwe koor-
dienst. 
Zondag was het de beurt aan 

Willem van den Berg en Agnes 
Martens die de veertig volmaak-
ten. Henny Kroft en Wil Verhoeff 
kregen de oorkonde die hoort bij 
25 jaar. Erica Kerkstra mocht ook 
deze keer weer de onderschei-
dingen opspelden en de oorkon-
des overhandigen. 
Gouden mensen die veel beteke-
nen voor de kerkgemeenschap. 
Soms nog ietsje meer. Zo staat er 
op de voordeur van W.J. van den 
Berg ‘Timmerman’. Hij maakt on-
der andere het priesterkoor, con-
soles, katheder en de gedachte-
niskruisjes. Hij kwam op het koor 
omdat hij graag zingt en niet al-
leen op een hoge steiger. Ag-
nes Martens vindt het allemaal 
zo heerlijk vertrouwd. Met zo-
veel lieve mensen muziek te mo-
gen maken. Haar hobby is zin-
gen, dat kan ze erg goed, dat be-
wijst ze elke keer weer met haar 
prachtige solo’s. Wil Verhoeff 
hoopt nog lang te kunnen zingen 
op het koor, zo lang haar stem 
maar goed blijft, maar vraagt 
zich wel af waarom altijd dezelf-
de mensen voor de koffie moe-
ten zorgen. Doen ze het zo goed 
Wil? De vader van Henny Kroft , 
een leven lang koorlid in de He-
melvaart, vond dat ze vals zong. 
Ze werd gevraagd, liet zich over-
halen en werd even later zelfs 
ook gevraagd voor het Dames-
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Jubilea bij Bavo koor

Herbalife lanceert productlijn voor sporters
Heemstede - Herbalife lanceert 
’s werelds eerste 24-uurs sport-
voedingslijn: Herbalife24. Geba-
seerd op de laatste wetenschap-
pelijk bewezen resultaten is Her-
balife24 ontwikkeld door en voor 
sporters voor een optimale voor-
bereiding, training en herstel. De 
sportlijn bestaat uit zeven hoog-
waardige producten waarmee 
sporters hun voedingsprogram-
ma op basis van hun specifie-
ke sport, dagelijkse behoeften 
en trainingseisen kunnen aan-
passen. De producten worden 
continu getest door een onaf-
hankelijk laboratorium op verbo-
den middelen (anti-doping tes-
ting) om sporters de zekerheid 
te geven dat de producten zon-
der problemen continue kunnen 
worden gebruikt. De producten 
van Herbalife24 bevatten ook al-
leen natuurlijke kleur-, smaak of 
zoetstoffen. 
Met deze nieuwe productlijn 
voorziet Herbalife 24 uur in de 
voedingsbehoefte van degene 
die actief beweegt, van jogger 
tot enthousiaste fitnesser en top-

sporter. Iedere sporter is anders 
en iedereen heeft ook een an-
der focuspunt. Bij hardlopers ligt 
de focus bijvoorbeeld meer op 
duursport, bij bodybuilders op 
fitness of kracht en voor team-
sporters zoals voetballers geldt 
vaak een combinatie van focus-
punten. 

De voedingscoach van Herba-
life ontwikkelt daarom in sa-
menwerking met de atleet een 
gepersonaliseerd voedingspro-
gramma met Herbalife24. Hier-
aan gaat een uitgebreide analy-
se van het huidige voedings- en 
bewegingspatroon van de spor-

ter vooraf. Afhankelijk van de ac-
tiviteit, training, prestatie en her-
stel wordt de juiste behoefte aan 
elk Herbalife24 product vervol-
gens in kaart gebracht. 

In Heemstede is Herbalife coach 
Annemarie Dohmen van Wel-
zijnspraktijk Heemstede aan de 
Rembrandtlaan 21, beschik-
baar voor een gepersonaliseerd 
voedingsprogramma. Zij is be-
reikbaar op 023-5749451 of 06-
42412085. Kijk op www.Herba-
life24.com voor meer details over 
de producten. Diverse sporters 
vertellen daar tevens over hun 
ervaring met Herbalife24.

Sportclinics op Hageveld 
en Haemstede Barger
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede en Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort wil-
len ook dit schooljaar jongeren 
meer aan het sporten en bewe-
gen krijgen en houden. Dit doen 
zij onder andere via het pro-
ject Sporthackers. Dit schooljaar 
worden daarom weer leuke en 
bijzondere sportclinics aangebo-
den aan de middelbare scholie-
ren in Heemstede en Zandvoort. 
Op 21 november stond basketbal 
en tafeltennis op het programma 
in Heemstede. 
Het project Sporthackers geeft 
de leerlingen de kans om ken-
nis te maken met sporten die zij 
over het algemeen niet dagelijks 
zullen beoefenen. De sporten 
sluiten aan bij de wensen van 

de scholen en leerlingen. 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort vindt het belangrijk dat 
de Heemsteedse en Zandvoort-
se verenigingen worden onder-
steund. 
Oud-basketbal international 
Henk Pieterse verzorgde zowel 
op het Haemstede Barger als op 
het Hageveld College een spec-
taculaire basketbalclinic. Met 
een bal, muziek en een onuitput-
telijke dosis positieve energie gaf 
hij in etappes les aan ruim 200 
leerlingen.
Speciale aandacht tijdens de 
clinics was er voor het onder-
werp pesten. Het verhaal van de 
boomlange basketballer (2.11 
meter) maakte veel indruk op de 
jongeren in Heemstede. Pieterse 

koor, waarin ze nog steeds een 
hoofdrol vervult. 
Het eigen lied voor Sint Bavo 
werd bij de koffie nog eens luid 
en duidelijk met blijdschap ge-
zongen!
Ton van den Brink

ging terug naar zijn eigen jeugd. 
Het was voor hem zeker geen 
pretje om zo lang en verschrik-
kelijk broodmager te zijn. 
Het deed hem veel pijn en bracht 
zijn zelfvertrouwen tot een diep-
tepunt. “Kinderen zijn keihard 
onder elkaar en als de leraar 
op school het niet in de gaten 
heeft, kan het zelfs desastreuze 
vormen aannemen. Al dit leed, 
vooral op scholen en speelplaat-
sen kan leiden tot een isolement 
van een kind of nog erger.” ‘Ome 
Henk’s’ ervaringen als gepeste 
puber heeft hem bewogen om 
er iets aan te doen. Hij heeft zich 
opgeworpen als beschermheer 
van elk gepest kind in Nederland 
en zo nodig er buiten.
Na deze serieuze introductie 
werd er gelukkig ook heel veel 
gelachen tijdens de clinics, die 
werden afgesloten met een wed-
strijdje schieten. De winnaars op 
beide scholen kregen een mooie  
basketbal mee naar huis.
In samenwerking met HBC Ta-
feltennis werd voor de sportklas 
van het Haemstede Barger een 
tafeltenniscursus georganiseerd. 
In drie lessen krijgen de leerlin-
gen van de sportklas de technie-
ken aangeleerd van een docent 
van HBC.
De foto’s van beide activiteiten 
zijn terug te vinden op:
www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl. 

‘The Christmas 
Experience’

Regio - Onlangs is in IJmuiden 
een kerstensemble opgericht dat 
wil gaan optreden rond de kerst-
dagen met een mix van Engel-
se en Amerikaanse kerstlied-
jes, van Silent Night (van oor-
sprong natuurlijk Duits) tot Jin-
gle Bells. Momenteel wordt er op 
de donderdagavonden druk ge-
repeteerd in IJmuiden. De groep 
is nog op zoek naar een zanger, 
bas e/o bariton en een altzange-
res. Alles bij elkaar bestaat het 
ensemble nu uit een achttal ko-
perblazers, een slagwerker  en 
een zanggroep (meerstemmig) 
van vier personen. Zaterdag 17 
december staat een eerste op-
treden gepland in winkelcen-
trum Zeewijk Passage. Er is daar 
dan ook een kerstmarkt. Wel-
ke enthousiasteling en liefheb-
ber van kerstliedjes meldt zich? 
Voor meer informatie en opge-
ven kun je bellen met Monique 
Oosting: 0610082163 of mailen 
naar mb.oosting@ziggo.nl.

Film
Regio - Maandag 12 december 
organiseert Welzijn Bloemendaal 
een filmvoorstelling in Vogelen-
zang. Gedraaid wordt ‘Letters to 
Juliet’. Speelduur 105 minuten. 
De film begint om 14.00 uur in 
de Ontmoetingsruimte aan de 
Kerkweg in Vogelenzang. Kos-
ten 33 euro, zaal open 13.30 uur. 
Informatie: 023-5845300 of 023-
5250366.

Winterboeket 
samenstellen

Regio - Welzijn Bloemendaal or-
ganiseert donderdag 15 decem-
ber een workshop ‘winterboeket 
samenstellen’. Eerst zoekt u zelf 
uw materiaal uit in Annemieke’s 
Pluktuin, Haarlemmerstraat 17 in 
Hillegom. Daarna maakt u daar 
een prachtig boeket of bloem-
decoratie. Kosten 15 euro inclu-
sief kopje koffie en materiaal. De 
workshop is van 14.00 tot 16.00 
uur. Opgave en informatie: 023-
5845300 of 023-5250366.
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Vrijwilligersprijs 2011 voor 
Kindertuin en Hospice
Heemstede - De Gemeentelij-
ke Vrijwilligersprijs leverde dit 
jaar twee winnaars op. De dol-
blije dames van het team Dreef 
van de Stichting Hospice Haar-
lem wonnen op het thema ‘Pas-
sie’. Als team zorgen ze het hele 
jaar door, dag en nacht, voor hun 
gasten, terminale mensen. Zij 
geven liefde, zorg en een gevoel 
van veiligheid. Mik van der Bor 
won op het thema ‘Verbinding’, 
als de organisator van de Kin-
dertuinen, een samenwerkings-
project met Casca, waar kinde-
ren kennis maken met tuinie-
ren en producten van het land. 
Verbindingen zijn gelegd tus-
sen scholen, naschoolse opvang, 
kinderen, ouders en vrijwilligers. 
Nera Otsen, de juryvoorzitter van 
de Vrijwilligersprijs 2011, maak-
te vorige week woensdagavond 
in een bijna overbevolkte Bur-
gerzaal de nominaties bekend. 
De prijswinnaars in Heemste-
de zullen worden voorgedragen 
voor de Landelijke Awards waar 
een fors prijzengeld aan verbon-
den is. Uit deze winnaars kan 
Mik van der Bor meedingen naar 
de landelijke “Meer dan Handen 
Award”. Als ze deze ook wint, 
dan ontvangt zij op 7 december 
uit handen van de Heemsteedse 
staatssecretaris Veldhuijzen van 
Zanten een geldprijs van 5000 
euro voor haar kindertuinenpro-
ject. 

Tweede werd, ook uit thema 
‘Passie’, Leo Koot, de bevlogen 
en betrokken vrijwilliger bij de 
Stichting Podiumprogrammering 
Heemstede waar hij andere vrij-
willigers weet binnen te halen en 
te behouden. Derde werden de 
voetbalvrijwilligers van de Har-
tekamp, Arie Akkerman en Re-
né de Goede. Niets is zo leuk als 
je passie kunt delen met mensen 
die jouw hulp kunnen gebruiken. 
Vol enthousiasme trainen en 
coachen deze heren een groep 

cliënten. Tientallen vrijwilligers 
die clubs ondersteunen, klussen, 
koffie inschenken, besturen, te-
lefoneren, zij waren gul met hun 
applaus voor hun medevrijwilli-
gers die naar voren mochten ko-
men voor de bloemen van Nera 
en José. Als coördinator van het 
Steunpunt Vrijwilligers  had Jo-
sé van Duin deze middag perfect 
voorbereid, tot en met de muziek 
die verzorgd werd door Las Gavi-
otas, zij speelden klassiek gitaar 
en viool maar ook Zuid-Ameri-
kaans. 

Jongeren
Wethouder Jur Botter spreekt 
van een vrijwilligersfeest dat in-
middels is uitgegroeid tot een 
traditie. Al 9 jaar wordt dit feest 
inmiddels met elkaar gevierd. 
“Lekker samenzijn met een hap-
je en een drankje is voor u al vol-
doende”, sprak de wethouder. “U 
bent met weinig tevreden en erg 
bescheiden. Voor velen tekent 
dat ook uw levensfilosofie waar-
bij dienstbaarheid en opoffe-
ringsgezindheid sleutelwoorden 
zijn. Of het nu gaat om de vrij-
willigers bij Casca, de stichting 
Welzijn Ouderen, de Kinderboer-
derij of het Peuterspeelzaalwerk. 
Of het nu gaat om vrijwilligers in 
de kerk, bij sportverenigingen en 
op school, in verzorgingshuizen 
of de Rotary. Overal tref ik men-
sen aan die zich, om niet, inzet-
ten voor de maatschappij. Over-
al ontmoet ik mensen die ver-
der kijken dan het eigen be-
lang. Overal tref ik mensen aan 
die zich inzetten voor een ander 
of voor een goed doel. De ge-
middelde leeftijd van de Heem-
steedse vrijwilligers is hoog. Wie 
staat er voor u klaar wanneer u 
ondersteuning nodig heeft? Dat 
is écht een groot probleem. Na-
tuurlijk zijn er ook wel jongeren 
die zich als vrijwilligers inzetten. 
Maar dat zijn er niet heel veel. 
Juist die het wel doen, moeten 

we koesteren. Juist om die reden 
ben ik blij dat de Rotary Heem-
stede heeft besloten om vanaf 
volgend jaar een speciale mid-
dag te organiseren voor de jon-
gere vrijwilligers. Om ook hen in 
het zonnetje te zetten en ook hen 
te nomineren. Een aparte bijeen-
komst dus, speciaal toegesne-
den op de jeugd.” Op die jeugd 
werd het glas geheven en kon-
den de vele vrijwilligers nog een 
flink uurtje informeel met elkaar 
bijpraten.
Ton van den Brink 

Realisatie nieuw uitvaartcentrum 
lijkt onomkeerbaar
Heemstede - De firma Dunweg 
B.V. uit Hoofddorp heeft al eni-
ge tijd geleden een verzoek in-
gediend om een uitvaart- an-
nex rouwcentrum te mogen bou-
wen op de begraafplaats aan 
de Herfstlaan. Het gemeente-
bestuur voelt er wel voor omdat 
een dergelijk centrum in Heem-
stede niet aanwezig is. De vrees 
bestond dat de begraafplaats 
minder aantrekkelijk zou worden 
zonder een centrum en dat de 
toekomst van de begraafplaats 
op het spel zou staan. Dit nu lijkt 
geen valide argument, omdat het 
aantal begrafenissen en bijzet-
tingen vrijwel constant blijft. Wel 
is het zo dat veel gebruikers de 
faciliteit die de aula biedt onge-
schikt vinden voor de ontvangst 
tijdens het condoleren. Er wordt 
regelmatig uitgeweken naar een 
meer passende locatie. Hierin 
staat Heemstede echter niet al-
leen. In de omgeving speelt bij 
andere begraafplaatsen en cre-
matoria hetzelfde. Voor het be-
zoeken van een opgebaar-
de overledene is in Heemstede 
geen ruimte, dat gaat met het 

nieuwe centrum veranderen. Er 
komen twee rouwkamers be-
schikbaar, waarbij de familie het 
beheer over de sleutel krijgt. 
Er wordt slechts een geringe stij-
ging verwacht van het aantal be-
grafenissen en de gemeente zal 
er op toezien dat er tussen twee 
begrafenissen voldoende tijd is. 
Op het terrein komen 16 par-
keerplaatsen en de gemeen-
te verwacht dat er ook gepar-
keerd zal worden bij de sportvel-
den van Groenendaal en uiter-
aard op de Herfstlaan. Dit laat-
ste nu is de buurtbewoners een 
doorn in het oog. 

Formeel moeten de commissie 
Ruimte en de gemeenteraad nog 
hun goedkeuring geven aan het 
plan. Afgaande op de verhou-
dingen binnen de gemeenteraad 
zal het plan wel worden goedge-
keurd. Ondanks verzet van om-
wonenden lijkt het proces niet 
meer te stoppen. De omwonen-
den hebben alternatieven aan-
gedragen maar deze zijn om 
uiteenlopende redenen van ta-
fel geveegd door de gemeente. 

Het bestemmingsplan zal gewij-
zigd moeten worden en er moet 
een bouwvergunning worden af-
gegeven. Hiertegen kan men be-
roep aantekenen, maar dat biedt 
in de regel weinig kans van sla-
gen.
Als aan alle wettelijke voorwaar-
den wordt voldaan resteert al-
leen nog een beroep op plan-
schade. Het gemeentebestuur 
heeft een kansberekening la-
ten maken of er van planschade 
sprake is. De kans lijkt op voor-
hand erg klein. Mocht er toch 
moeten worden betaald dan de-
len Dunweg B.V. en de gemeen-
te de kosten.
De erfpacht loopt voor een pe-
riode van 50 jaar en bij verkoop 
aan een nieuwe eigenaar valt 
deze onder hetzelfde regime als 
Dunweg B.V.

Behandeling van het voorstel in 
de commissie is op 1 decem-
ber en het definitieve besluit valt 
vrijwel zeker in de laatste raads-
vergadering van 2011, op 15 de-
cember.
Eric van Westerlo o

Rayonwedstrijden bij GSV
Heemstede - GSV Heemstede 
heeft dit weekeinde meegedaan 
aan rayonwedstrijden. Zaterdag-
ochtend begon de wedstrijd voor 
de jongste meisjes, Cindy, Ma-
re en Mania. Voor allen hun eer-
ste rayonwedstrijd met veel te-
genstanders. Bij de balk konden 
ze zich allemaal niet staande 
houden. Bij het eindklassement 
bleek dat Mania het stabielst ge-
turnd had met een zesde plaats.
Bij de jeugdmeisjes turnden 
Vera, Yasmin en Dominique. Yas-
min heeft nog moeite om erin te 
komen en dan merk je dat twee 
uur training per week te weinig 
is. Dominique turnde haar eerste 
wedstrijd en kwam net iets bo-
ven Yasmin uit. Vera turnde een 
hele goede wedstrijd. Ze heeft 
hard getraind en zelf oefeningen 
gemaakt en dat leverde haar een 
vierde plaats op.
In de middag stonden 8 meis-
jes klaar. Renée turnde een he-
le goede balkoefening met een 
radslag, maar bij de brug viel ze 
eraf. Ook Rivka turnde een goe-
de balkoefening, maar bij haar 
ging ook de brug mis. Christa, 
Mirre en Floor kwamen met de 

balkscore niet hoger uit dan een 
9.00, waardoor er ook geen po-
diumplaatsen voor hen waren. 
Christa kwam wel het hoogst 
uit met een zevende plek. Laura 
traint maar twee uur in de week, 
maar door een stabiele wedstrijd 
versloeg ze toch Rianne en Ky-
ra met een zesde plaats. Helaas 
kon Marlijn niet meeturnen door 
en Julie op de tweede plek. 
Charlotte en Myrthe mochten 
in de middagwedstrijd turnen. 
Myrthe viel bij de radslag van de 
balk af, maar na een nieuwe po-
ging ging het goed. Helaas wer-
den haar brug- en vloeroefening 
niet op waarde gewaardeerd, 
wat een tiende plek opleverde. 
Charlotte deed op alle toestel-
len wat ze moest doen en turn-
de uitstekend. Bij de brug haal-
de ze de hoogste score van al-
lemaal, in totaal kwam ze op de 
eerste plaats. 
April mocht in de laatste wed-
strijd het weekend afsluiten. Ze 
viel één keer van de balk af, maar 
op de andere toestellen turnde 
ze wel stabiel. Dit leverde voor 
haar een zesde plek op.
Monique Marchand 
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Zwemdiploma’s
Heemstede – Op zaterdag 19 november heeft een aantal kin-
deren hun zwemdiploma gehaald in zwembad Groenendaal. 
Allemaal van harte gefeliciteerd!

A-Diploma 
Chiel Slot, Melle Zomer, Minouck Wijdicks, Indi van der Mey, 
Roos Arkenbout, Ludinio van der Geest, Roemer Das, Zita Tax, 
Sebastiaan van Dijkman, Daan Hellemans, Noor Hellemans, 
Naomi Steegman, Isa Olsthoorn, Matthias Spiekman, San-
ne Verhoeven, Thijs van Dorst, Diederick van Vlijmen, Kez Bou-
wens, Katerina Langdijk, Luc Dekkers, Fee de Bruijn, Floor v.d. 
Zon, Zatra Elzinga, Gilles Matthijsse, Eijse van Dijk, Evy van Wijk, 
Amber van Rijn, Yarran Bauer, Mica Sanders, Zanira van der 
Meulen, Pieter Uittien, Tijn Andela, Alexander Sligman, Tha-
ron Bakker, Rijk Ooms, Roos Spoor, Quinty van Riemsdijk, Puck 
Labrijn, Clair Luurbier, Julie Nieuwmeijer, Anelia de Wit, Mer-
van Shakir, Annemijn Putters, Livia Heemstra, Phileine Verschuur, 
Frederique van Heek.
B-Diploma
Tila Zelis, Naud Sinnige, Sophie Thoolen, Patrick van Heijnin-
gen, Nora Reijnen, Rivka Struwe, Noor Akker, Jette Mossel, 
Pepijn Hulsbosch, Day  Nieuwkerk, Feline van der Kwaak, Juli-
an van den Bos, Feline Dam, Tess Hendriks, Tijn Broeders, Geert 
Oosterom, Savanna Koster, Nikki Kors, Martijn Oushoorn, Wessel 
van der Weiden, Isa Roest, Silvester van Ieperen, Sara Pete, Mar-
cus Graitars, Cas Giesberts, Amanda Schalkx, Beer van Zuijlen.
C-Diploma 
Nina Koring, Mika Thorsten Lang.

Tafeltennisfeest bij H.B.C.
Heemstede - Dit jaar wordt al-
weer voor de 26ste keer het Kin-
dertafeltennisfeest georgani-
seerd door tafeltennisvereniging 
H.B.C.. Vorig jaar deden hieraan 
maar liefst 280 kinderen mee. Bij 
dit evenement zijn alle kinderen 
uit groep 4 tot en met 8 van de 
basisscholen uit Heemstede en 
omstreken welkom. Op dit mo-
ment hangen er in de scholen 
posters van het Kindertafelten-
nisfeest. 
Tijdens dit 3-daagse evene-
ment, dat plaatsvindt op 27, 28 
en 29 december, worden er al-
lerlei tafeltennisspellen gedaan 
en wordt er een toernooi ge-

speeld. Het maakt niet uit als je 
niet zo goed kunt tafeltennissen, 
het gaat er om dat je een gezel-
lige en sportieve dag met elkaar 
hebt. Bovendien is de deelna-
me helemaal gratis en zijn er ook 
mooie prijzen te winnen. 
Lijkt het je leuk om in de kerstva-
kantie te tafeltennissen en daar-
door een gezellige dag met je 
vrienden en vriendinnen te heb-
ben? Ga dan naar www.hbctafel-
tennis.nl en schrijf je snel in. Op 
deze website staat nog meer in-
formatie over het evenement en 
kun je het inschrijfformulier in-
vullen. Ook zijn er veel foto’s te 
bekijken van voorgaande jaren. 

Lekker veel doelpunten 
bij Leonidas-HFC:  4-4
Regio - Rotterdam was, net als 
in de rest van Nederland, dit 
weekeinde bedekt met een dik-
ke deken van mist. Niet echt 
een affiche om eens lekker 
naar het voetballen te gaan kij-
ken. De thuisblijvers hebben wel 
wat gemist want acht doelpun-
ten komt in de hoofdklasse niet 
zo vaak voor. Daar waren ook 
wonderschone doelpunten bij. 
Aan HFC-zijde waren het spits 
Martijn Tjon-A-Njoek en Fabi-
an Munsterman die van zeker 25 
meter doelman Ben Kinds kans-
loos lieten. Aan de zijde van Le-
onidas was het Lucas van Oeve-
ren die uit een vrije trap de bal in 
de kruising achter doelman Van 
der Werff knalde.
Zonder Lucas van Oeveren had 
Leonidas zeker punten ver-
speeld. De man beschikt over 
een prachtige trap. Zijn corners 
en vrije trappen zijn de levens-
ader van het team. De wedstrijd, 
nog geen drie minuten oud, pak-
te direct verkeerd uit voor HFC. 
Een corner van Van Oeveren 
werd door Marruchen Zimmer-
man feilloos binnen gekopt. De 
HFC-verdediging had dit nooit 
mogen laten gebeuren en ook 
later in de wedstrijd leed de ver-
dediging aan hetzelfde euvel.
HFC gooide direct nog meer 
fysiek in de strijd en dat helpt de 
ploeg om zich op te peppen. De 
uitstekend draaiende spits Mar-
tijn Tjon-A-Njoek, die na maan-
den van blessureleed weer eens 
een hele wedstrijd speelde, wor-
stelde zich door de verdediging 
van Leonidas. Hij werd gevloerd 
en de toegekende strafschop 
werd benut door de trefzekere 
Carlos Opoku. 
HFC kwam zelfs op voorsprong. 
Na een vrije trap van Bart Nelis 
was het Tjon-A-Njoek die HFC 

aan deze voorsprong hielp. We-
derom uit een vrije trap van Van 
Oeveren was het de handige 
Zimmerman die de stand weer 
gelijk trok. Leonidas werd ster-
ker maar El Hammach en Zim-
merman hadden geen succes. 
Na rust was het direct Van Oeve-
ren die weer van zich deed spre-
ken door een vrije trap van zeker 
30 meter bij de tweede paal in de 
kruising te leggen.
Nu was het de minuut van Fabi-
an Munsterman. Nadat hij was 

opgestoomd met de bal aan de 
voet liet hij een schot los waar-
bij de doelman zijn duik pas in-
zette toen de bal al tegen het net 
sloeg. Bij deze 3-3 stand werd 
het steeds leuker. Het spel golf-
de over en weer, waarbij Leoni-
das wel steeds sterker werd.
Het gaf HFC wat meer ruim-
te voorin. Een secuur geplaatste 
bal van Hakim Ajnaoua bereikte 
Tjon-A-Njoek die verwoestend 
uithaalde en HFC opnieuw aan 
een voorsprong hielp.
Leonidas wisselde en invaller 

Santi Monteitro was een plaag 
voor de HFC-verdediging. Als je 
dat ziet voltrekken denk je waar-
om staat die man niet in de ba-
sis, maar coach John Hoeks be-
sliste anders.
Met nog twintig minuten te gaan 
voerde Leonidas de druk op HFC 
steeds meer op. Er deden zich 
verschillende hachelijke situa-
ties voor het doel van HFC voor. 
Roy Verkaik redde tweemaal op 
de doellijn zijn al verslagen doel-
man. Wederom uit een corner en 
weer genomen door de man van 
de match Van Oeveren kon Leo-
nidas kort voor tijd voor de laat-
ste maal langszij komen, 4-4.
HFC bereikte met werkvoetbal 
het beoogde resultaat en met 

enig geluk had er meer in geze-
ten. Gezien het spelbeeld over de 
gehele wedstrijd mag HFC tevre-
den zijn met het punt. De con-
currentie won en daardoor staat 
HFC op de laatste plaats. In de-
ze klasse kan iedereen van ie-
dereen winnen en met nog 15 
wedstrijden te gaan is een ho-
gere klassering zeker mogelijk. 
Aanstaand weekend is er geen 
competitievoetbal. Op 4 decem-
ber ontvangt HFC thuis het ook 
laag geplaatste AFC´34. 
Eric van Westerloo

den. De heer Ed de Boer kreeg 
als aandenken een ingelijst 
VEW-shirt met nummer 10. Zo´n 
zestig liefhebbers waren aanwe-
zig om de aangeboden wijnen te 
testen.

Activiteitenkalender
25 november: het Sint Nicolaas-
feest voor de mini´s, broertje en 
zusjes. De Sint wordt verwacht 
tussen 17.00 en 19.00 uur.
9 december: klaverjassen. De 

uitslag van de tweede ronde: 1. 
Adrie Koenders- 5827 punten, 
2. Eef- 5300 punten, 3. Siem van 
Egmond 5097 punten. De poedel 
ging naar invaller Michiel van 
Rooijen met 3039 punten.
10 december: kerststukjes ma-
ken. Opgeven clubhuis VEW.
17 december: kerstbingo met 
loterij. Aanvang 20.00 uur.
28 december: Oliebollentoernooi 
Sporthal Groenendaal, 10.00 tot 
14.00 uur.

Buitenveldert geen partij voor VEW
Heemstede - Het hoger geklas-
seerde Buitenveldert uit Amster-
dam was afgelopen zaterdag 
de tegenstander van VEW. Om 
15.00 uur werd er afgetrapt en 
de wedstrijd ging in hoog tem-
po op en neer. Voor beide doe-
len waren er onoverzichtelijke si-
tuaties maar doelpunten bleven 
(nog) uit. Binnen vijf minuten 
was het einde wedstrijd voor Ri-
chard van der Splunter, een mis-
stap zorgde ervoor dat de en-
kelbanden gecontroleerd moes-
ten worden in het ziekenhuis. 
De vervanger was de 16-jarige 
Delano Meijer, die had ook al 
een wedstrijd van de A-junioren 
in de benen.
VEW kwam op voorsprong, een 
vrije trap van Bas van ’t Sant 
werd ingekopt door Sven van 
Bohemen. Tot de thee werd er 
niet meer gescoord. In de twee-
de helft liep VEW weg van de 
tegenstander. Doelpuntenma-
kers waren: Sven van Bohe-

men, nog twee keer, Niels Dek-
ker twee keer en Michiel Dekker 
één keer. Een kwartier voor tijd 
werd de keeper van Buitenvel-
dert met rood naar de kleedka-
mer gestuurd, hands buiten het 
strafschop gebied. De einduit-
slag was 6-1.

De A-junioren behaalden hun 
eerste overwinning, Jong Hol-
land uit Alkmaar werd met 5-2 
verslagen. Ook de D-1 junio-
ren behaalden een fraaie over-
winning. Uit bij HBC werd, me-
de door prima keeperswerk van 
Darrin de Meza (zie foto), met 
1-5 verslagen.

Het programma voor
zaterdag 26 november
VEW-1      nog niet bekend
VEW-2 Hoofddorp 10.45 uur
VEW-3- AFC    14.30 uur
ODIN- VEW-4   14.00 uur
VEW-vet-
IJmuiden-vet        14.30 uur
VEW-a-
Jong Hercules-a      12.45 uur
V´zang-b- VEW-b  11.30 uur
DEM-d- VEW-d1  11.30 uur
DSK-d- VEW-d2  10.30 uur
VEW-mini-
Olympia/mini    10.30 uur
Vrijdag 18 november werd de 
tiende wijnproefavond gehou-
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Dinsdag 29 november
• Expositie van peuterkunst 
bij kinderdagverblijf Club 
Bambino aan de Overijssel-
laan 197 in Heemstede, 17.00-
18.00 uur.

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

Donderdag 1 december 
tot en met 31 januari
• Keramiek van Ineke 
Hoekstra en schilderijen 
van Jenny Klevering in het 
voormalige gemeentehuis van 
Bennebroek, Bennebroeker-
laan 5, 1 december t/m 31 ja-
nuari. Te zien maandag t/m 
vrijdag 08.30-12.30 en woens-
dag 13.30-16.30 uur.

Tot en met zondag
30 december
• Schilderijen van Luna 
Meis in bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1, te bezichti-
gen tijdens de openingstijden 
tot en met 30 december.

Agenda
Cultuur

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

Muziek
Zondag 27 november
• ‘Genietconcert’ Heem-
steeds Philharmonisch 
Orkest in de Bavokerk, He-
renweg 88 in Heemstede, 
20.15 uur. Kaarten voor 15 eu-
ro via bestuur@hpho.nl. Glas 
wijn na afloop. Meer informa-
tie: www.hpho.nl.

Donderdag 15 december
• Popkoren Just for Fun en 
Harlem Nocturne geven 
concert in Gereformeer-
de kerk Het Trefpunt aan 
het Akonietenplein in Ben-
nebroek, 20.00 uur. Kaarten 5 
euro via 06-10014644 of nel-
lapoe@quicknet.nl.

Zaterdag 17 december
• In de Oude Kerk in Heemste-
de wordt om 16.30 uur, door 
deelnemers aan Christmas 
Carols zingen onder leiding 
van Piet Hulsbos, een kerst-
concertje gegeven. Gratis toe-
gang, collecte na afloop.

• Kerstconcert Christ-
mas Carols door deelne-
mers scratch-koor onder lei-
ding van Piet Hulsbos in de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 
in Heemstede, 16.30 uur. Toe-
gang: gratis, collecte bij de 
uitgang.

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

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

Vrijdag 2 december
• Try-out Klaas van der Eer-
den met ‘Breedbeeld’ in the-
ater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, 20.15 uur. Entree 
17,50, CJP/65+ 16,50. Kaarten: 
023-5483838 of www.theater-
deluifel.nl.

Zaterdag 3 december
• Conny Who?, one women 
show van Anne van Rijn 
over Conny Stuart, in the-
ater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede, 20.15 uur. En-
tree 18 euro, CJP/65+ 17 eu-
ro. Kaarten: 023-5483838 of 
www.theaterdeluifel.nl.

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

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

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

• Open dag in de ateliers 
van de Oude Meelfabriek, 
Glipperweg 94 in Heemste-
de, met kunst en ambacht. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. Ook 
een goed adres voor een 
mooi kunstcadeau. Informatie: 
www.oudemeelfabriek.nl.

Zaterdag 26 november
• Saskia Noort signeert 
‘Koorts’ bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede, 14.00-15.00 uur.
Informatie: www.boekhandel-
blokker.nl.

• Illustrator Sieb Posthu-
ma leest voor uit en sig-
neert ‘Een vijver vol inkt’, 
de mooiste kindergedich-
ten van Annie M.G. Schmidt 
bij boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede, 
11.00-12.00 uur. Informatie:
www.boekhandelblokker.nl.

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

Donderdag 1 december
• Dialezing over Marokko 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede, 20.00 
uur. Entree 8 euro. Opgeven: 
023-5483828-1. Informatie: 
www.lezingen-abspoel.nl.

Woensdag 14 december
• Excursie voor senioren 
naar Museum Gouda geor-
ganiseerd door Casca. Aan-
melden tot 6 december op 
023-5483828-1. Kosten 15 eu-
ro exclusief reiskosten open-
baar vervoer, Museumjaar-
kaarthouders 8 euro. Vertrek 
09.15 uur station Heemstede.

Regio
Exposities

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

deur 17 euro.

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

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

T/m zaterdag 31 december
• Hans Versfelt en Joris Au-
gust Verdonkschot expo-
seren in Galerie Année,
Gedempte oude Gracht 33 in 
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Tot zondag 22 januari
• Expositie ‘De bruid van 
Leopold’, in de schaduw van 
een ziekte in het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Muziek
Vrijdag 16 december:
• Kerstconcert Leiden En-
glish Choire in de Remon-
strantse Kerk, Prins Hendrik-
straat 1 in Haarlem, 20.15 uur. 
Kaarten 15 euro via www.lec.
nl, aan de deur 17 euro.

Divers
Zaterdag 26 november
• Excursie over bosuilen op 
landgoed Leyduin in Vogelen-
zang, 19.00-20.30 uur.
Verplicht aanmelden via: 
www.landschapnoordhol-
land.nl/de-natuur-in of 088-
0064455.

• Kraammarkt in het Ken-
nemer Gasthuis locatie 
zuid, 10.30-16.00 uur.
Informatie: www.kg.nl.

Zaterdag 3 en
zondag 4 december
• Leeuwenhorst Winterfair 
aan de Langelaan in Noord-
wijkerhout, 10.00-17.30 uur. 
Entree 8 euro.
Meer informatie:
www.b-event.nl. 
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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (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 14 023.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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

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

•  Werk aan de weg

•  Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente Heemstede wil een nieuw beleid voor het kappen van bomen invoeren. 

Particulieren die een boom willen kappen, hoeven hiervoor alleen nog een vergun-

ning aan te vragen als de boom voorkomt op de ‘bomenkaart’. Voor bomen die niet op 

deze kaart staan, is dus geen omgevingsvergunning voor kappen meer nodig. De 

bomenkaart bestaat uit een lijst met circa 230 beschermde bomen en een plattegrond 

met een aantal boomzones. Boomzones zijn grotere groengebieden met veel bomen. 

De bomen op de bomenkaart mogen in principe niet gekapt worden. 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten het jeugdtarief voor de identiteitskaart per 1 januari 

2012 te verhogen van € 9,20 naar € 30. Dit jeugdtarief geldt voor kinderen tot 14 jaar. Daarnaast vervalt de geldigheid van bijschrij-

vingen van kinderen in een paspoort per 26 juni 2012.

Veranderingen 

Wet werk en 

bijstand in 2012

Voorstel nieuw kapbeleid in commissie Ruimte 

Verhoging jeugdtarief identiteitskaart naar €30 

De Wet werk en bijstand (WWB) gaat 

veranderen. In 2012 gelden een aantal 

nieuwe regels voor het aanvragen van 

een bijstandsuitkering. Ook voor 

bestaande uitkeringen die doorlopen in 

2012 gaat het een en ander verande-

ren. Meer hierover in deze 

HeemstedeNieuws.

Het nieuwe kapbeleid is een voortzetting 

van de huidige praktijk. Bovengenoemde 

regels vormen nu ook al de basis voor het 

al of niet verlenen van een vergunning voor 

het kappen van een boom. Het nieuwe 

beleid moet tot lastenverlichting leiden. 

Inwoners hoeven geen vergunning meer 

aan te vragen als deze in de praktijk toch al 

verleend wordt. 

Uw mening geven

De raadscommissie Ruimte bespreekt het 

voorgenomen beleid in haar vergadering 

van donderdag 1 december (aanvang 

Als u ervoor kiest om vóór 1 januari voor 

uw kind alsnog een identiteitskaart tegen 

een laag tarief aan te vragen, houd dan 

rekening met het volgende:

Neem alles voor de aanvraag mee:

 - uw kind

 -  een recente pasfoto (zie voor de eisen 

www.paspoortinformatie.nl)

 -  toestemming en identiteitsbewijs van 

beide ouders als uw kind jonger is dan 

12 jaar

20.00 uur) in het raadhuis. U kunt tijdens 

de vergadering uw mening geven door 

gebruik te maken van het spreekrecht. 

Aanmelden kan bij de raadsgriffier via 

raadsgriffier@heemstede.nl of telefoon 

(023) 548 56 46.

Vergadering bijwonen

De gemeenteraad behandelt het onder-

werp op donderdag 15 december (aanvang 

20.00 uur) in het raadhuis. U kunt deze 

vergadering bijwonen, inspreken is hier 

echter niet mogelijk. Als de gemeenteraad 

instemt met het plan, wordt het nieuwe 

beleid op 1 januari 2012 van kracht.

Het voorstel voor het nieuwe kapbeleid met 

de lijst van beschermde bomen en boom-

zones vindt u op www.heemstede.nl bij de 

agenda en bijbehorende stukken van de 

commissie Ruimte (Vergaderstukken & 

Besluiten (onder ‘Ga direct naar’) > 

Kalender > 1 december).

 -  alle in het bezit zijnde reisdocumenten 

(ook als uw kind hierin is bijgeschreven)

Houd rekening met langere wachttijden 

aan de balie

Houd rekening met een langere wacht-

tijd op het document, die kan oplopen tot 

meerdere weken als uw kind jonger is 

dan 13 jaar en zes maanden

Is uw kind jonger dan 13 jaar en zes 

maanden en u heeft het document op 

korte termijn nodig, dan kunt u:

 - een spoedaanvraag doen

 - een paspoort aanvragen

 - uw kind laten bijschrijven

Wacht u vooral niet tot de laatste weken 

van het jaar !
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Op z ondag 27 november is er een SiSa-

Sinterklaasconcert in de evenementenhal van 

Groenendaal aan de Sportparklaan. Een swingende 

show vol bekende en nieuwe sinterklaasliedjes in een 

eigentijds jasje waarbij alle kinderen lekker kunnen meezi ngen en dansen. De show, 

die ook in verschillende theaters draait, wordt uitgevoerd door twee zw arte pieten uit het 

theatervak. Na een spetterend optreden waarbij uit volle borst meegez ongen en gedanst 

kan worden, maakt Sinterklaas zi jn entree. De zaal  is open vanaf 14.00 uur. Kaarten zi jn 

verkrijgbaar voor € 7,50. Voor kinderen die een ‘Jip pas’ hebben of staan ingeschreven voor 

de zw emles kost een toegangskaartje € 2,50.

De Wet werk en bijstand (WWB) gaat veranderen. In 2012 gelden een aantal nieuwe 

regels als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Ook als u in 2011 een uitkering hebt die 

doorloopt in 2012, gaat er voor u het een en ander veranderen. 

Nieuw in 2012

Dit zi jn - in het kort - de wijzi gingen in de Wet werk en bijstand:

WIJ (Wet investeren in jongeren) afgeschaft

De WIJ wordt afgeschaft. Jongeren tot 27 jaar die in 2011 een werkleeraanbod en/of een 

uitkering voor jongeren hebben, gaan per 1 januari 2012 over naar de bijstand (WWB). 

WWB-uitkering wachttijd vier weken voor jongeren onder 27 jaar

Jongeren onder de 27 jaar die een bijstandsuitkering aanvragen, moeten eerst z elf actief 

vier weken naar werk z oeken voordat z e in aanmerking komen voor een uitkering. Ze 

hebben geen recht op een uitkering z olang zi j onderwijs kunnen volgen.

Scherpere inkomensnorm gezinsbijstand 

Er komt een huishoudinkomenstoets. Ouders en meerderjarige kinderen moeten straks 

geza menlijk één uitkering aanvragen. Inkomsten van alle gezi nsleden, dus ook van meer-

derjarige inwonende kinderen, worden meegeteld bij de bijstandsuitkering. De inkomsten 

van minderjarige gezi nsleden, jonger dan 16 jaar, worden vrijgelaten en tellen dus niet mee 

voor het huishoudinkomen. De inkomsten van 16- en 17- jarigen worden vrijgelaten voor 

z over dit minder is dan twee maal de inkomstengrens van de AKW (Kinderbijslagwet). Het 

inkomen dat wordt ontvangen op grond van de Wajong wordt volledig vrijgelaten.

Tegenprestatie voor uitkering

De gemeente krijgt meer mogelijkheden om een tegenprestatie te vragen van mensen die 

een uitkering ontvangen.

Vakantieduur aangepast

Iedereen jonger dan 65 jaar mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland.

Aangepast Minimabeleid

Vanaf 2012 is het gemeentelijk minimabeleid voor ouderen en mensen met een chronische 

zi ekte of een beperking, de langdurigheidstoeslag, de collectieve z orgverz ekering en 

andere voorzi eningen van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken alleen nog maar 

toegankelijk voor mensen met een inkomen van maximaal 110% van de toepasselijke 

bijstandsnorm.

Sinterklaasfeest in 
evenementenhal 
Groenendaal 

Veranderingen Wet werk 

en bijstand in 2012 

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

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

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaam heden heeft de projectontwikkelaar ont-

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

te bepalen dagen tussen 9.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

Sportparklaan

Tussen 23 en 25 november 2011 worden op de Sportparklaan twee vluchtheuvels ver-

vangen. De werkza amheden z orgen voor beperkte verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan

Vanaf maandag 28 december 2011 wordt op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan 

een proef genomen met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van 

de rijbaan van de Heemsteedse Dreef worden betonnen verkeersgeleiders geplaatst. 

  Werk aan de weg

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

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

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezi n (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 graag 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

Drank- en horecavergunning

Op 17 november 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een 

drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan De 

Pasta Box, Raadhuisstraat 65 A.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07. 

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Waterpark 1 t/m 28 het aanpassen v an balkonhekken 2011.313

 ontv angen 4 nov ember 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Valkenburgerlaan 25 het kappen v an 2 populieren 2011.302

 ontv angen 3 nov ember 2011

Jacob v an Ruisdaellaan 17 het kappen v an een berk 2011.299

 ontv angen 31 oktober 2011

Dr. P.Cuyperslaan 2 het kappen v an een kastanjeboom 2011.306

 ontv angen 7 nov ember 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf  24 nov ember 2011 v an maandag tot en met don-

derdag v an  08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 15 november  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Azalealaan 5 het plaatsen v an een dakopbouw, 2011.256

 bouwen kelder en uitbreiden begane grond 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 18 november  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Vijfherenstraat 60 het bouwen v an een steiger 2011.259

Herenweg 71 A5 het doorbreken v an een muur in een  2011.286

 appartement

Jan v an Goyenstraat 13 het plaatsen v an reclame 2011.298

César Francklaan 47 het plaatsen v an een dakkapel op het  2011.291

 v oorgev eldakvl ak

Koediefslaan 73 het plaatsen v an een lamellen wand en  2011.294

 WTW unit bij VMBO Haemstede Barger

Sportparklaan 8 het plaatsen v an een vi deotoren t.b.v .  2011.270

 hockeyclub MHC Alliance

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Lombokstraat 40 het plaatsen v an een dakopbouw en uitbreiden 2011.234 

 1e v erdieping  

Schielaan 29 het plaatsen v an een luifel bij de entree v an 2011.300 

 een woning

Omgevingsvergunning voor slopen

Herenweg 5 het v erwijderen v an asbest 2011.304

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 21 november 2011)

Binnenweg 141C het uitbreiden v an een winkelruimte 2010.215

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf  24 nov ember  2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afde-

ling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Vergaderingen

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenlevi ng houdt een openbare v ergadering op dinsdag 29 novem-

ber 2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 29 nov ember 2011

Spreekrecht burgers

Presentatie Wijzigingen Wet Werk en Bijstand 2012

Verlenen Budgetsubsidie aan de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 2012-2013 

(A-stuk)

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopv ang 2012 gemeente Heemstede (A-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare v ergadering op woensdag 30 november 

2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 30 nov ember 2011

Spreekrecht burgers

Presentatie Halt

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2011 en 2012 gemeente Heemstede 

(A-stuk)

Belastingv erordeningen 2012 (A-stuk)

Verordening openbaar water Heemstede (A-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur v an de VRK

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare v ergadering op donderdag 1 december 

2011 om 20.00 uur in de Burgerzaal v an het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 

Heemstede. U bent v an harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissiev ergadering 1 december 2011

Spreekrecht burgers

Resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieov ereenkomst uitv aart-

centrum begraafplaats Herfstlaan (A-stuk)

Wijziging kapbeleid (A-stuk)

Ontwerp-welstandscriteria uitv aartcentrum begraafplaats Herfstlaan (B-stuk)

Plan v an Aanpak Duurzaamheidsnota 2012-2016 “Samenwerken en v erbinden” (B-stuk)

Vaststelling Bomenkaart (C-stuk)

Ov erzicht bouwprojecten 

Actiepuntenlijst

Wat v erder ter tafel komt

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie v oor bezwaarschriften houdt een v ergadering op donderdag 1 december 

2011 om 20.30 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing v an een v erzoek om vr ijstelling v an leerplicht

 - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen het afgewezen onderdeel (v erv anging riolering) v an het v ast- 

gestelde Programma en Ov erzicht v oorzieningen huisv esting onderwijs 2011

 - openbaar - Vervolg op pag. 4

Informatie over grote projecten?

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 terinzagelegging, 

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

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

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

dertekend 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 stuk-

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

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme 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 meld-

punt. 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 over-

last 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 af- 

stemmen 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 afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Genoemd betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag vooraf-

gaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl (vergaderstukken 

& besluiten) beschikbaar zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07

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

bovendien 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, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vervolg vergaderingen Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Beelenlaan 1 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner. 

    (verzonden 16 november 2011).

 

Het besluit ligt vanaf 24 november 2011 zes weken ter inzage. 

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

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft inge-

diend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.




