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NL Streets Award voor Heemstede?

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Winkelgebied in stemming
Heemstede – Nadat Sinterklaas
ingehaald was door de vele kinderen aan de haven en begroet
door de burgemeester, ging hij
rap met zijn pieten naar de Raadhuisstraat en Binnenweg om met
een grote zak geld de eerste cadeautjes te kopen. Hij komt daar
graag, kent er de weg, kent er
de winkeliers en waardeert er
de vriendelijkheid en service. Als
grootste cadeautjeskoper van
Nederland stemt hij volgende
week op NL Streets op de Binnenweg/Raadhuisstraat om vele
redenen. In geen winkelstraat in
Nederland vind je zoveel kampioenen in de detailhandel bij elkaar. Houweling versshop derde
groenteman van Nederland. Blitz
Wellness won in haar eerst jaar
al de Groenen Wellness Award,
Chateau Briand werd in2005 al
de Slagerij van het Jaar en later
nog eens. Patissier Passionelle
Tummers heeft een wereldkampioen Patissier in huis, een Nederlandse kampioen en dit jaar
werd Tummers in teamverband
derde van de wereld in Las Vegas. Het Kaasboerinnetje won
brons in de Vakwedstrijd, Chinees restaurant Mandarin werd
in 2009 de beste van Nederland, Peter van der Geest heeft
een kast vol oorkondes van winnende worsten en nog veel meer
lekkers. Bij Boekhandel Blokker
staan de twee beste boekverkopers van Nederland. Die winkels
hebben allemaal gemeen dat de

**

eigenaar nog achter de toonbank staat. Een straat vol winkels die zich onderscheiden van
de grijze massa die je in elk willekeurig winkelcentrum tegenkomt. Met overal die zelfde formules en parkeergarages. Geen
inspirerende ervaring. In Heemstede is nog parkeerruimte te
vinden, soms voor de deur en
in vergelijking met andere winkelcentra nog betaalbaar. Vind
je het gek dat Sinterklaas hier
zo graag winkelt? Hij was even
bijgepraat door René Janus, secretaris van de WCH, Winkeliersvereniging Centrum Heemstede, over de positieve ontwikkelingen aan de Noordkant van de
Binnenweg waar door het verlagen van huren, nieuwe winkels
geopend gaan worden. Nieuwe
kansen voor nieuwe ondernemers die durven. Dat Welldressed leeg komt, heel jammer op
zo`n mooi punt, maar soms heeft
het al de uitstraling van een Apple Store. Waar zo`n bisschop wel
niet aan denkt, gaan stemmen
op de Raadhuisstraat/Binnenweg bij De NL Streets awards,
dat is de grote prijs van het winkelend publiek; de leukste winkelstraat van Nederland 2012.
Die wordt niet bepaald door een
jury, maar door de shopper zelf.
NL Streets organiseert de verkiezing elk jaar om aandacht te
vragen voor de positie van zelfstandige ondernemers en tegen de oprukkende aanwezig-
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heid van grootwinkelbedrijven.
Stem dus voor het behoud van
authenticiteit in Heemstede. Tot
2 januari kan er op alle genomineerde winkels en winkelstraten gestemd worden. Was de
stand op zaterdagochtend nog
Heemstede op de derde plaats,
in de namiddag kon René Janus
al melden dat we op de tweede
plaats staan. Sinterklaas en zijn
Pieten hadden snel gestemd op
NL Streets. Nu uw stem nog en
het wordt nog leuker op de Binnenweg/Raadhuisstraat waar altijd wat te doen is. Let maar op
tegen de kerstdagen. U wordt er
weer verwend door die actieve
winkeliers.
Ton van den Brink

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Onderhoud +
reparatie alle merken

www.autovanschagen.nl
Tel. 023-5478578

Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl Tel: 0297 340634

Sint-agenda
Heemstede – Sint is zaterdag
jongstleden hartelijk ontvangen
in Heemstede, dat kunt u terugzien elders in deze krant met foto’s en een verslag van Ton van
den Brink. De Goedheiligman
gaat nog niet weg, zo is hij zaterdag aanstaande te gast in de Jan
van Goyenstraat en dit bezoek is
zoals altijd op het dak!

De week daarna, op zondag 2
december, maakt Sinterklaas zijn
opwachting in Sportplaza Groenendaal, alwaar hij in een wervelende theatershow zal optreden.
Uiteraard geflankeerd door Pieten die met de kinderen liedjes
zingen, een ‘zaak’ moeten zien
op te lossen en gaan dansen,
want in Heemstede zijn nu eenmaal actieve kinderen. Elders in
deze krant meer over deze show.

Concert Roemeens ensemble Nicolae Pirvu
Heemstede - Op zondag 25 november zal er een concert worden gegeven door het Roemeense ensemble Nicolae Pirvu. Het is
een speciaal concert omdat zowel de organisator als de Maestro een zekere leeftijd binnenkort hopen te bereiken. De burgemeester van Bloemendaal, de
heer Ederveen, komt ‘s middags
het concert ‘openen’.
De gedachte achter het concert
is om dit muzikaal luister bij te
zetten en de vonk van de muziek
over te doen laten springen op
een jongere generatie, zodat het
bewaard en herinnert blijft, vandaar de naam Pentru Tine, wat
betekent: voor jou.
Nicolae Pirvu heeft zijn sporen
ruim verdiend in het uitdragen
van de Roemeense muziek en is
hiervoor ook dubbel geridderd,

door zowel Nederland als Roemenië, waarbij hij de enige panfluitist is die dit heeft weten te
bereiken.
Dat hij niet de eerste de beste
musici heeft mogen wel blijken
uit het feit dat zij oorspronkelijk uit alle windstreken van Roemenië komen en daardoor juist
de muzikale klank van het land
goed vertegenwoordigen. Gevraagd is aan de musici een stuk
te spelen dat iets over hen zelf

vertelt, een soort van muzikale
foto. Het wordt dus echt een hele speciale middag en eenmalig.
Het concert wordt gehouden
in het Trefpunt te Bennebroek,
Akonietenplein 1, aanvang is
14.00 uur. De prijs is uiterst laag:
15,00 euro, verkoop aan de zaal
of reserveren. Zaal is geopend
45 minuten voor aanvang. Reserveren wordt geprevaleerd, via
e-mail budavar@ hotmail.com,
o.v.v. Concert of 06-44227690.
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een fraaie gevelsteen laat zien
dat het bouwjaar 1921 was. De
uitbouw erachter kwam ruim
tachtig jaar later.

Onbekend Heemstede

Binnenweg/Zandvaartkade

Binnenweg/Zandvaartkade.
De Binnenweg is een van de
oudste straten van Heemstede,
een belangrijke verkeersader,

PKN
Bennebroek

Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W. M. Schinkelshoek zondag 25 november
om 10.00 uur de voorganger. het
is een Herdenkingsdienst, na afloop wordt er koffie gedronken.

waar gaandeweg steeds meer
winkels aan gebouwd zijn. Halverwege, waar de Binnenweg

overgaat in Raadhuisstraat (althans: het zuidelijke deel heeft
later die naam gekregen), ligt de
Zandvaartkade. Deze werd in de
17e eeuw gegraven om zand af
te voeren uit de duinen (die werden afgegraven) richting bijvoorbeeld Amsterdam, voor de bouw
daar. Ook werd er via deze vaart
veel was vervoerd van de blekerijen richting de steden. Over
de Zandvaartkade ligt de IJzeren Brug, met het karakteristieke smeedwerk.
Aan de IJzeren brug, op Binnenweg 1, staat het pand waar nu
Flamingo Casino en restaurant
Bij Bomans in gevestigd zijn. In
dit pand waar nu gegokt en gegeten wordt zat vroeger een
kantoorboekhandel en leesbibliotheek. Sic transit gloria mundi,
zou Godfried hebben gezegd.
Van de originele gevel van het
pand is weinig overgebleven.
Kijk eens naar de zijkant, waar

Heeft u nog verhalen van vroeger over dit stukje Heemstede, of
foto’s? Schrijf het op en lever het
in bij het kantoor van De Heemsteder of mail naar communicatie@hv-hb.nl.
Wilt u meer lezen over de Binnenweg en de Raadhuisstraat?
Dan is er het prachtboek ‘Binnenweg & Raadhuisstraat. Van
‘wildernisse’ tot winkelstraat, uitgegeven in 2010. Op www.hv-hb.
nl kunt u het inzien.

Het spoor van toen

Foto gevelsteen (foto’s: Theo
Out).

Dienst in
Het Trefpunt
Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 25
november ds. J. E. Th. Nak-Visser de viering om 10.00 uur. Er is
Kom in de Kring (0-9 jaar).
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EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Heemstede - Zondag 25 november is ds. Arie Molendijk de
voorganger in de dienst in de
Oude Kerk op het Wilhelminaplein die begint om 10 uur. Er
is kinderkring en crèche. het is
de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Heemstede - De dienst in de
Petrakerk aan de Limburglaan
begint zondag 25 november om
10.00 uur. In deze dienst gaat
voor ds. Alex Boshuizen. Er is
kinderopvang voor de kleinsten
en Bijbelklas voor de kinderen in
de basisschoolleeftijd.

van 1930

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

PKN Heemstede

Petrakerk

COLOFON

oplagE: 17.725

Heemstede - Deze week een foto van de
website www.gahetna.nl. Gevonden door
in de zoekbalk Heemstede station in te tikken. Volgens de heer Scheelings van de
bloemenwinkel in het station dateren de
auto’s op de foto zo rond 1972 of daaromtrent. Opvallend is dat men vanaf het begin van de parkeerplaats al volgens het zogenaamde visgraatsysteem parkeert en
nog opvallender is dat er nog geen bomen
staan. Die zijn er in de tweedee helft van de
70’er jaren tussen geplant, aan de noordzijde de eerste en later meer zuidelijk.
De fietsenstalling is in de typische gele NSkleur getooid en nog in haar oorspronkelijke vorm te zien en heeft een taxicentrale in
zich (Taxi Jansen).
Waar vroeger de fietsenstalling was is het
huis nog wit van kleur; Zandvoortselaan
138/140 heeft tegenwoordig andere kleur.
De foto is genomen vanaf het trottoir van

het Roemer Visscherplein aan de westzijde
en toont een linde die nog steeds het doorgaande deel van het plein siert, wel met
dien verstande dat enkele zijn vervangen.
Het stationsgebouw is nog in de originele
kleurstelling en ook de perronhekjes zijn
origineel uit 1958. Rond 1970 zette NS een
centrale treinaanwijzer neer aan de zuidzijde van de perrons, de eerste versie is hier
nog voorzien van een filmrol (voorbedrukte stationsnamen op een draaiend doek/
scherm). Die filmrollen werden begin 80’er
jaren vervangen door een centraal bediende treinaanwijzer met paletten en in november 2011 weer vervangen door een
openluchtversie van de digitale centraal
bediende treinaanwijzer. De trein is een
klassieker, die rijdt allang niet meer op dit
traject.... vergane glorie.
Bekijk www.stationheemstedeaerdenhout.
nl voor andere foto’s en informatie.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Dichtstorten Sinterklaas

Sinterklaasdisco
Heemstede - Elke maand zijn
er bij Casca in jongerencentrum Plexat echte kinderdisco’s
voor kinderen van 6 tot en met
10 jaar. Op zaterdag 1 december is dat natuurlijk een Sinterklaasdisco en zorgt de DJ met
zijn muziek dat alle kinderen
lekker kunnen dansen en springen. Meestal doen ze ook een
danswedstrijdje of gaan limbodansen.
Bij binnenkomst worden de
naam en het telefoonnummer
van het kind genoteerd, zodat
ouders hun kind zorgeloos kunnen achterlaten. Ouders kunnen
eventueel intussen in de foyer van de Luifel een kopje koffie drinken.
De kinderdisco is op zaterdag
1 december van 19.00 tot 21.00
uur en kost 3 euro inclusief een
zakje snoep en limonade. Graag

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.

Sinterklaas is weer aangekomen in Heemstede en vertelde de redactie een ongelooflijk
verhaal: ‘Joris en het geheim van de gouden pepernoot’. Dit willen we jullie natuurlijk niet
onthouden: lees het maar gauw met wat pepernoten in de hand en veel plezier!

Joris en het geheim van de gouden pepernoot
de kinderen van tevoren opgeven, dit kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.
023-548 38 28.

Ook Sinterklaas voor
asieldieren
Ook voor dieren zonder baas,
Zorgen zwarte piet en Sinterklaas.
Kattenblik, speeltjes of hondenkoek,
Daar zijn wij naar op zoek.
Bij het dierenasiel in Zandvoort en Hoofddorp is plotseling
een schoorsteen binnen geplaatst. ”Speciaal voor de cadeautjes voor de dieren zonder baas”, heeft de dierenpiet verteld. De
wensen van de dieren zijn heel simpel: lekkere hondenbrokken,
blikjes voor de kat, speeltjes of een lekker kluifje. Helpt u mee?
U kunt dagelijks terecht bij het asiel om namens de Sint een cadeautje in de schoorsteen te gooien. Vergeet u de dieren zonder
baas niet, ook zij zijn heel blij met een presentje op 5 december.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5
Zandvoort

Dierentehuis Haarlemmermeer
Hoofdweg 565
Hoofddorp

Er was eens een jongetje, Joris genaamd, eenzaam en verlaten
iedere dag zwierf hij door de koude Heemsteedse straten.
Zijn ouders waren hem niet bekend
dus moest hij ´t in zijn eentje rooien , de kleine vent.
Elke dag stond hij in de snijdende kou,
wachtend tot Sinterklaas in de haven aankomen zou.
Toen hij daar weer ´ns was op de kade,
sloeg Joris ineens de beroemde stoomboot gade.
Joris was echter deze keer niet alleen,
ook alle andere Heemsteedse kinderen gingen er heen.
Er werd voor de Sint heel hard gezongen:
“Zie ginds komt de stoomboot”, schreeuwden allen uit hun longen.
Aan wal zetten Sint en zijn Pieten onmiddellijk voet,
en verrasten de kinderen op heel veel strooigoed.
Dat alle kinderen zich op het snoepgoed wierpen, was te verwachten,
waarmee ze de kleine Joris in de verdrukking brachten.
Toen alles op was, stoven de kinderen uiteen,
met handen vol pepernoten, alleen Joris had er geen!
Sint was met zijn Pieten intussen naar het raadhuis gegaan
waar de burgemeester van Heemstede klaar zou staan.
Daar stond Joris: moederziel alleen, tranen biggelden over zijn wangen,
Hij was voor niets gekomen en had bot gevangen.
Maar wacht ‘ns: wat lag daar te glinsteren in de hoek?
Nieuwsgierig ging Joris uit op onderzoek.
Daar lag zowaar een pepernoot, helemaal van goud!
Zo blinkend, dat deze zelf ‘s nachts zijn glans behoudt.
Voorzichtig raapte Joris het kleinood op,
en las een gegraveerde tekst erop:
‘Wie tegen mij is aangelopen:
drie keer kloppen, dan strooi ik en doe ik deuren open
Nogmaals drie keer kloppen
deuren sluiten en ‘t strooien zal stoppen’
Joris dacht: “Wat een vreemde pepernoot,
deuren openen met strooigoed als je drie keer stoot?”
Joris wilde dit gelijk proberen, maar was tegelijkertijd goudeerlijk,
en bedacht: “Zo’n gouden pepernoot is ook voor dieven zeer begeerlijk.”
“Deze gouden pepernoot moet zo snel mogelijk terug naar de Sint,
voordat een of andere losgeslagen bandiet hem vindt!”
Met de gouden pepernoot in de hand,
begaf Joris zich naar het Heemsteedse gemeentepand.
Daar zaten de burgemeester en Sint-Nicolaas net aan de thee,
en de burgemeester vroeg: “Sint heeft u nog wat lekkers mee?”
Op dat ogenblik klopte Joris per ongeluk drie keer met de gouden pepernoot aan,
de deur vloog open en hij zag massa’s strooigoed de raadszaal in gaan!
Snoepgoed kwam uit alle hoeken van de zaal met grote golven,
zodat Sinterklaas en de burgemeester onder de pepernoten werden bedolven.
Geschrokken klopte Joris wederom drie keer met de gouden pepernoot,
De deur viel dicht en het strooien stopte sapperloot!
Met man en macht werd gewerkt om Sint en de burgemeester te bevrijden,
zodat ze niet verder onder de massa’s pepernoten en snoepgoed hoefden te lijden.
Nadat de Goedheiligman van de schrik was bekomen,
liet hij Joris bij zich komen.
Sint was niet boos, integendeel:
en kwam glimlachend van achter zijn bureel.
Hij zei: “Die gouden pepernoot was ik al verloren,
en is een eigenlijk een knoop die tot mijn kostuum moet behoren”
Uit dankbaarheid wist Sinterklaas de kleine Joris rijkelijk te belonen,
zodat Joris nooit meer buiten in de koude straten hoefde te wonen.
Ook aan pepernoten en speelgoed had Joris geen gebrek meer,
Want daarin voorzagen de Sint en zijn Pieten hem iedere keer!
Sint-Nicolaas
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Art of Living 12,5 jaar actief
in Zuid-Kennemerland

Kerkbollenveiling, traditie van 136 jaar
Heemstede - De tafels met te
veilen artikelen stonden weer bol
van de bijdragen van winkeliers,
ondernemers,
bollenkwekers,
boeren, burgers, hoveniers, en
restaurants. Bijna 400 nummers
die voor een hoge opbrengst
voor de Bavo Kerk moesten zorgen. De jaarlijkse kerkbollenveiling werd vrijdagavond in de Luifel weer druk bezocht. Al vroeg
in de avond gaf veilingmeester Marcel Beelen een korte uitleg over de werking van een veiling aan kinderen die meededen
aan de Kinderveiling. Na een
handwerksetje, enkele pizza`s
en een spaarpot, hadden de kin-

deren door hoe dit spelletje gespeeld moest worden en ze hadden al gauw door dat je niet te
hard van stapel moet lopen. Voor
je het weet zit je aan het maximum van 15 euro. De meeste artikelen stopten echter al bij 5 euro. De Stabilo viltstiften, fietsspulletjes en knuffels waren favoriet. Waren het vroeger voornamelijk bloembollen die in de
catalogus stonden, nu zijn eten
en drinken de geliefde nummers waarbij het bod soms hoog
kan oplopen. Notaris Huisman
die de veiling controleerde, was
dan ook verbaasd dat zelfgebakken kletskoppen zomaar 75 euro

opbrachten en kletskoppen een
uurtje later, nog eens voor 80 euro geveild werden. Twee kippen
deden 40 euro en een pond paling wel 36 euro. Bidstoelen zijn
wat minder in trek, de veilingmeester moest helaas al stoppen
bij 40 euro. Maar 30 eieren van
de boer deden toch maar mooi
45 euro. Een bezoek van Sinterklaas, de Sint kwam zelf even
vertellen wanneer hij nog enige
ruimte in zijn agenda had, werd
vast geboekt voor 130 euro. De
opbrengst was 13.000 euro en
daar was pastor Paul Visser heel
blij mee.
Ton van den Brink

Dienst in
ziekenhuis

Heemstede - Heemstedenaar
Robert Knol was zo onder de indruk geraakt van het humanitaire en educatieve werk dat stichting Art of Living wereldwijd uitvoerde, dat hij in mei 2000 besloot om als vrijwilliger het werk
van de stichting naar zijn geboortestreek te brengen. Exact
12,5 jaar verder is hij nog steeds
actief als vrijwilliger bij de stichting.
Knol legt uit: “Stichting Art of Living (www.artofliving.org) is een
educatieve, humanitaire NGO
(Non-Governmental Organisation) zonder winstoogmerk, die
zich bezighoudt met stressmanagement en serviceprojecten.
De organisatie is actief in meer
dan 150 landen en is na het Rode Kruis de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld. Samen
met haar zusterorganisatie (The
International Association for Human Values: www.iahv.org) heeft
de stichting ongelooflijk veel
werk verzet en mensen geholpen in de afgelopen 30 jaar.”
Hij vervolgt: “De stichting heeft
in Zuid-Kennemerland onder
andere projecten verzorgd voor
ouderen, het onderhouden van
de natuur en voor mensen in
stressvolle situaties zoals asielzoekers. Er staat inmiddels een
stevig vrijwilligersteam die de
komende jaren nog vele projecten in de regio zal initiëren. De
stichting is echter vooral bekend
om de populaire en veel geprezen Art of Living cursus (inmiddels Art of Breathing cursus geheten).”
Zelf deed hij in 1999 deze adem-

halingscursus, die wereldwijd
inmiddels door tientallen miljoenen mensen is gevolgd. “Ik
merkte direct na de cursus dat
ik makkelijker en sneller afstand
kon nemen van zaken die voor
die tijd lang aan mij bleven hangen en werd al snel minder bevattelijk voor stress.
De ademoefeningen geven mij
dagelijks ongekend veel energie
en brengen rust in mijn hoofd.
In korte tijd komt alles weer tot
stilstand en de wereld is er even
niet meer. Dit zijn kostbare rustmomenten geworden, waarin ik
mezelf, tussen mijn drukke werkzaamheden en activiteiten door,
weer helemaal kan opladen.”
Vanuit de dankbaarheid voor die
positieve veranderingen in zijn
leven is Robert Knol actief gebleven als vrijwilliger en heeft
hij inmiddels duizenden kennis
laten maken met de ademtechnieken, ook in het bedrijfsleven.
Zie voor de vele voordelen die de
technieken brengen: www.aolresearch.org.
Op donderdag 22 november van
19.30 tot 21.30 uur geeft hij een
ademworkshop waarin hij praktisch toepasbare levenswijsheden met u deelt. Daarnaast ervaart u hoe eenvoudig toepasbare technieken u in korte tijd
meer energie geven, uw hoofd
helder maken en u ontspanning
geven. Locatie: Centrum voor Effectieve Intuïtie, Raadhuisstraat
8a te Heemstede. De bijdrage is
slechts 7,50. Aanmelding bij vrijwilligster Elize van den Hurk, tel:
06-46020355, e-mail: elize.van.
den.hurk@aofl.nl.

Regio - Zondag 25 november is pastor Alle Hoekman om
10.00 uur voorganger tijdens de
dienst in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door de Petracantorij uit Heemstede. Het is een
avondmaalviering.

Willinkschool heropend
Bennebroek - In de zomervakantie is de Willinkschool in Bennebroek grondig gerenoveerd.
Afgelopen week zijn de laatste
werkzaamheden afgerond. Een
groot project was de enorme
wandschildering, gemaakt door
alle kinderen van de school. Tijd
voor een feestje! Dit feest was op
donderdag 15 november. Wethouder Bruggeman heeft samen
met de oudste en jongste leerlingen van de school de prachtige wandschildering onthuld:
een waar kunstwerk. Met kinderen, ouders, buren, collega’s,
gemeente, aannemers werd het
een gezellig moment van elkaar
ontmoeten. Naast de wandschil-

deringen was er een expositie
van dierbare-dingen-doosjes te
zien. Deze doosjes met dierbare
spulletjes erin, waren gemaakt
door de leerlingen van groep 7
en cliënten van GGZ-InGeest, de
buren van de school. De kinderen van groep 8 hebben de catering van de avond verzorgd:
van ideeën verzamelen, boodschappenlijsten maken, boodschappen doen, budget beheren
tot het ontvangen van de gasten
en het serveren van de drank op
de avond zelf. De leerlingen van
groep 6/7 en 8 hebben gezorgd
voor een tafel vol zelfgebakken
taarten. Al met al werd het een
sfeervol samenzijn.

Verkeersongeval
Heemstede - Een 42-jarige
vrouw uit Amsterdam raakte maandag omstreeks 16.40
uur gewond bij een aanrijding met een auto op de Cesar Francklaan.
De vrouw stak over en de
bestuurder van de auto kon
haar niet meer ontwijken. De
vrouw werd voor behandeling naar het ziekenhuis vervoerd.

Week van de
Mediawijsheid
Bennebroek - Internet, social
media, games en mobiele telefonie zijn niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Maar hoe
gebruik je die? In de Week van
de Mediawijsheid van 23 tot en
met 30 november organiseert de
Bibliotheek Duinrand allerlei interessante activiteiten om kennis
te maken met de nieuwe media
en te leren hiermee om te gaan.
Het programma strekt zich uit
over alle filialen van Bibliotheek
Duinrand, ook die in Bennebroek. Kijk voor het programma
op www.bibliotheekduinrand.nl.

Ik hou van
Holland

Heemstede - Op vrijdag 30
november gaan de tieners bij
‘T=Weer Vrijdag het van de TV
bekende spel ‘Ik hou van Holland’ spelen. ‘T=Weer Vrijdag is
altijd in de jongerenruimte van
Plexat bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede van
20.00-22.00 uur. Entree: 2 euro.
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Prachtige uiltjes met juf Renate

‘Knutselen is superleuk’
Heemstede – Maya, Jaylin
en Lara werken geconcentreerd aan hun knutselopdracht. Vandaag maken ze
uiltjes. Met zacht materiaal
prikken ze de stof op het lijfje van de uil. Knutseljuf Renate doet het voor. Als de knutsel kinderen klaar zijn, mogen ze na het buitenspelen
haarspeldjes versieren. Renate: ,,Heel veel kinderen zijn
gek op knutselen. We doen
niet alleen maar meisjesdingen. Er zijn ook jongens op de
knutselclub.’’

In de mooie ruimte van activiteitencentrum de Molenwerf wordt
elke woensdagmiddag flink geknutseld. Het is er fijn en gezellig. De kinderen voelen zich op
hun gemak bij knutseljuf Renate. Tijdens het maken van mooie
dingen, wordt er gekletst over
school, vriendjes, hobby’s en familie. ,,Ik heb twee grote broers,’’
zegt Maya, die haar voortanden
mist. ,,Die willen niet op knutselen.’’ Stevig prikt ze de ogen van
het uiltje vast.
Als het mooi weer is, gaat de
knutselclub even een frisse neus
halen. Het klimrek om de hoek is
een gewild toestel. Soepel draaien de kinderen over de stangen. Belangrijk ogenblik van de
middag is het ‘koekjes’ moment.
Renate heeft altijd lekkere koekjes mee en voor iedereen is een
glaasje limonade.
Jordano is altijd een goede hulp.
Hij houdt van helpen met maken
en inschenken van limonade en
veegt graag het lokaal school.
Jordano kan behalve goed knutselen, ook prachtige afbeeldingen inkleuren. Lucky Luke staat
er goed door zijn hand.
Maria heeft haar eigen breiwerk-

je mee voor als ze eerder klaar is.
Het lichtblauwe lapje dat Maria
al heeft gebreid, wordt uiteindelijk een das. ,,Ik hou erg van breien. Maar knutselen is ook superleuk. Vandaag mocht m’n vriendinnetje ook mee.’’ Samen zitten
de meisjes naast elkaar, ze zien
er tevreden uit.

Klein project
Knutsel juf Renate is een creatieve en lieve juffrouw waar iedereen graag bij in de buurt is.
Als de kinderen iets niet begrijpen, vragen ze haar hulp. Lara:
,,Renate kan heel goed knutselen, ze helpt me ook veel. Ik vind
het hier gezellig met de andere
kinderen.’’
Renate bereidt elke woensdag
een kleine project voor. Soms
heeft dat met de seizoenen te
maken. Renate: ,,Je probeert natuurlijk wel rekening te houden
met het jaargetijde, maar het
hoeft niet. De kinderen die op de
knutselclub komen, zijn altijd erg
enthousiast. Ze vinden veel dingen leuk. Ze zijn geïnteresseerd
in dingen maken. Ik zorg er voor
dat kinderen met iets naar huis
gaan. Dat ze kunnen laten zien
wat ze gemaakt hebben.’’
De woensdagmiddagclub voor
jongens en meisjes van 5 tot 10
jaar is elke week van 13.30 tot
15.15 uur in activiteitencentrum
de Molenwerf. Kinderen kunnen
hier vooral veel knutselen. Van
papier en stof, klei, karton en
verf maken ze iedere week iets
nieuws. Soms doen ze bord- en
kringspelletjes of gaan ze naar
buiten. De kosten per keer zijn:
4 euro, een kaart voor 10 keer
kost 35 euro. Graag de kinderen
per keer van tevoren telefonisch
aanmelden: 023-548 38 28 – kies
1. Zie ook: www.casca.nl.

Naar de
kerststallen
in de Abdij
van Egmond
Heemstede - Vanaf het begin van de jaren negentig
weet de abdijwinkel in Egmond zich in de maanden
november en december
omgetoverd tot een waar
kerstdorp en zeker het bezoeken waard. Verschillende Kerstgroepen staan
uitgebeeld in de meest
uiteenlopende vormen en
stijlen. Tevens wordt u in
de gelegenheid gesteld de
kaarsenmakerij te bezoeken.
De KO-Bus van de Stichting
Welzijn
Ouderen
Heemstede rijdt op dinsdag 4 december, u wordt
thuis opgehaald en weer
teruggebracht. Voor dit
uitstapje moet u goed ter
been zijn en blijft de rollator thuis. Kosten zijn 20
euro per persoon inclusief
koffie met gebak.
Inschrijving bij Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24,
tel. 023-5288510.

Romantische
komedie
Heemstede - Bijna iedere week
draait er bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, een film
in de Theaterzaal op het grote
doek. Op woensdag 28 november is dat een romantische komedie, over levens die niet alleen
door liefde veranderen, maar deze ook vollediger, rijker en gelukkiger maken. Voor meer informatie of om te reserveren kunt u
bellen met Casca op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: 023-548 38
28. In het speciale filmprogramma dat voor u klaar ligt bij de
Luifel vindt u alle informatie over
de films die komen in december.
De film op woensdag 28 november begint om 20.00 uur. De entree is 5 euro. Duur van de film:
119 minuten.

Avond met Leo Blokhuis
Heemstede - Leo Blokhuis
(1961) is de auteur van diverse
boeken als Grijsgedraaid en Het
Plaatjesboek. Ook maakt hij radioprogramma’s en presenteert
samen met Matthijs van Nieuwkerk het televisieprogramma Top
2000 a gogo. Het boek Haags
speelkwartier, scenes uit de muziekwinkel verscheen 8 november. Hierin speelt muziekwinkel Servaas een centrale rol. Leo
Blokhuis vertelt bij Boekhandel
Blokker op vrijdag 23 november
aan de hand van deze Haagse
muziekwinkel en de klanten over
de geschiedenis van de bloeiende muziekscene van de jaren
zestig, de jaren waarin de rock-

muziek in Nederland ontstond.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang 5
euro. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede, 023-5282472.

Han Perier schildert
‘live’ bij Chateaubriand
Heemstede - Kunstenaar Han
Perier heeft een bewogen leven achter de rug. Het is het verhaal van een multimiljonair die
gedreven door het lot zijn rijkdom even snel verwierf als verloor. Op zijn dieptepunt kwam
de man die geldt als de uitvinder van de voorloper van de bierpomp voor thuisgebruik zelfs in
de gevangenis terecht. Tijdens
een periode van zes maanden in
het huis van bewaring De Zwaag
in Zwaagwesteinde waar hij als
‘witteboorden crimineel’ gedetineerd zat, besloot hij het roer
radicaal om te gooien. De kunst
bood hem uitkomst. Vanaf 1999
schept hij doek na doek, zich alleen nog richtend op de worsteling met kwast en olieverf. Ruim

twaalf jaar na zijn wedergeboorte als kunstenaar voelt hij zich
het beste thuis bij impressionistisch werk, vaak met verrassend
veel detail, kleur en een vleug
van realisme.
Kunstliefhebber Bas Mali ‘ontdekte’ Han Perier een aantal
jaren geleden tijdens een kunstexpositie in Zandvoort. Mali besloot het levensverhaal en
de ontwikkeling van Han Perier
tot kunstenaar in het onlangs in
het Singer te Laren gepresenteerde boek ‘Los van God’ vast
te leggen. Naast 130 foto’s van
zijn schilderijen zijn in dit unieke
kunstboek ook recepten van Perier – die jarenlang in Parijs verbleef en daar de kunst van het
koken leerde waarderen - opgenomen.
Ter gelegenheid van de verschijning van ‘Los van God’ schildert
Han Perier op 1 december vanaf
12.00 uur ‘live’ bij traiteur-slagerij Chateaubriand op de Binnenweg 163 in Heemstede. Perier
zal achter zijn schildersezel in
de winkel de presentatie van het
uitgestalde dry-aged vlees in de
droogkast op doek vastleggen.
Chateaubriand bereidt ter plekke een selectie van de gerechtjes die in het boek zijn opgenomen. Ter plaatste aangeschafte
boeken worden gesigneerd door
de kunstenaar.
Zie ook: www.hanperier.com.

Maarten van Rossem in de Oude Kerk
Theater de Luifel zoekt vrijwilliger
administratieve zaken
Heemstede - In Theater de Luifel is op zoek naar een vrijwilliger
administratieve zaken die de de
coördinator gaat ondersteunen
bij administratieve zaken, zoals
de contacten met impresariaten
over o.a. aanvragen van technische lijsten per voorstelling en

het maken van een overzicht
van de kaartverkoop per voorstelling. Affiniteit met het theater is noodzakelijk. Meer informatie over de vrijwilligersfunctie
bij Leo Koot: lkoot@casca.nl of:
023-548 38 28-1 (aanwezig op
donderdag en vrijdag).

Heemstede - Maarten van Rossem is dinsdag 27 november te
gast in de Oude Kerk op het Wilhelminaplein. Historicus en begenadigd spreker Maarten van
Rossem weet als geen ander de
complexe Amerikaanse samenleving vlijmscherp te analyseren
en becommentarieën. Met grote deskundigheid, élan en humor. Hij volgde vanuit Amerika
de verkiezingen op de voet.
In de aanloop daarvan werden
de verschillen tussen republi-

keinen en democraten tot op het
bot uitgespeeld en uitvergroot.
Hoe bepalend is het eigenlijk wie
er in het Witte Huis zit? Wat is de
invloed daarvan op Europa? Hoe
verdeeld zal Amerika zijn na zo’n
uitputtingsslag en het bespelen
en manipuleren van de publieke opninie? Boekhandel Blokker
is aanwezig met een boekentafel. Van Rossem signeert. Een
entreekaartje kost 16 of 14 euro. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

10 de Heemsteder

• 21 november 2012

Nieuwe brood van PLUS is
lekkerste volgens consumenten
Heemstede – Het brood van supermarktketen PLUS is het lekkerste supermarktbrood van Nederland. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder consumenten. PLUS heeft haar broodassortiment en -recepturen recent
aangepast.
In het onderzoek zijn de PLUS
Korenlanders en het PLUS brood
vergeleken met soortgelijke
concepten van andere supermarktketens. De broden zijn
door 75 consumenten geproefd
en beoordeeld op tien verschillende aspecten, waaronder geur,
smaak, versheid, stevigheid en
de krokantheid van de korst.
Het brood van PLUS scoort op
deze aspecten gemiddeld het
hoogst.
Voor het nieuwe brood van PLUS
wordt gebruik gemaakt van
een nog betere kwaliteit grondstoffen. Daarnaast wordt al het
brood gebakken volgens een eigen, meer kwalitatieve receptuur. Hierdoor heeft het een betere smaak en geur, en is ook de
houdbaarheid verbeterd. Het pa-

radepaardje van het vernieuwde
assortiment zijn de Korenlanders
vloer- en busbroden. Daarnaast
biedt PLUS uiteenlopende regionale broodsoorten, een aantal
biologische broden en bijzondere broodproducten als het angus
rundvlees saucijzenbroodje.
Ook de verpakkingen van het
PLUS brood zijn veranderd:
deze zijn voorzien van een uniek
brood informatiesysteem, waarmee de klant wordt geïnformeerd
over bijvoorbeeld het vezelgehal-

te, allergenen en de aanwezigheid van zaden of pitten.
Deze week vonden consumenten een ‘PLUS broodzak’ op de
deurmat. De broodzak kan tot en
met woensdag 14 november bij
de dichtstbijzijnde PLUS supermarkt gratis worden gevuld met
een halfje Korenlanders rond
brood. Zo wil de retailer consumenten kennis laten maken
met het nieuwe brood: het lekkerste supermarktbrood van Nederland.

Wereldwinkels opnieuw bekroond
Heemstede - Opnieuw werden
de Wereldwinkels door het publiek verkozen tot beste cadeau
winkelketen. De ING Retail jaarprijs wordt door het publiek toegekend. De Wereldwinkels wisten de prijs binnen te halen
door de uitstekende prestaties
op het gebied van klantvriendelijk personeel en service. Een reden te meer om uw decembercadeaus bij de Wereldwinkel aan
te schaffen. U vindt er een enorme collectie kunstnijverheid, sieraden, sjaals en levensmiddelen
uit vele landen.
Tot 5 december ontvangt u
bij aankoop van 15 euro een
schoencadeau in de vorm van
een houten autootje (zolang de
voorraad strekt). De Wereld-

winkel is ook het adres voor de
NOVIB agenda’s en kalenders.

Brenda’s Place in Kinheim

Nieuw: Shellac voor
beschadigde nagels
Regio - Brenda’s Place is een zeer gezellige salon voor pedicure,
manicure en nailstyling; gevestigd in de serviceflat ‘De Kinheim’,
op de grens van Heemstede en Haarlem. Sinds 2,5 jaar kunt u
bij Brenda terecht voor een uitgebreide verzorging van uw handen en voeten.
Als gediplomeerd pedicure is zij bekend met alle voorkomende voetproblemen zoals eeltvorming, ingroeiende nagels, kloven, likdoorns, wratten of blaren. Bovendien is Brenda gespecialiseerd in schimmelnagels (kalknagels). Brenda vertelt: ‘’Door
middel van het opsturen van een klein stukje van de nagel naar
het Radbout-laboratorium wordt snel duidelijk of de nagel inderdaad door een schimmel is aangetast en kunnen we gericht een
behandelplan opstarten. Ik heb al met veel cliënten goede resultaten geboekt.’’ Tevens is Brenda in het bezit van de aantekeningen diabetes en reuma, wat betekend dat u de behandelkosten
vergoed krijgt.
Op het gebied van manicure biedt Brenda het mooie, populaire
product Shellac. ‘’Ideaal voor wie last heeft van gespleten, brosse, ingescheurde of geribbelde nagels’’ vertelt ze. ‘’Kunstnagels
maken de nagels meestal slechter door het vijlen op de natuurlijke nagelplaat, maar Shellac werkt anders. Het wordt aangebracht als een nagellak –eerst een basislaag, daarna een kleur
en als laatste een toplaag – en elke laag wordt uitgehard en gedroogd in een speciale lamp. Omdat er niet wordt gevijld op de
nagelplaat, beschadigt uw nagel niet. Ook niet als de Shellac eraf
wordt gehaald met een nieuwe verzorgende vloeistof. Shellac
blijft gegarandeerd twee weken mooi zitten, maar bij de meeste dames langer. Shellac kan ook op uw teennagels en daar blijft
het minimaal een maand mooi zitten.’’ Als u nieuwsgierig geworden bent, kunt u terecht voor een gratis proefnagel; zo komt u te
weten of Shellac iets voor u is. Zie voor de contactgegevens van
Brenda’s Place bij Brenda’s advertentie elders in de krant.

De kaarsen en kaarten van Amnesty International. Een grote
collectie kerstkaarten van Unicef
en natuurlijk de bij verzamelaars
zo geliefde handbeschilderde
glazen kerstbal.
Zelfs voor wie alles al heeft
slaagt u bij de Wereldwinkel. U
kunt een feestelijk verpakt levensmiddelenpakket op maat
en naar smaak laten maken. Dit
geldt ook voor uw Kerstpakketten.
U vindt de Wereldwinkel op de
Raadhuisstraat 29. Tot eind december ook geopend op zondagmiddag van 12.00 tot 17.00
uur en op maandagmiddag van
13.00 tot 17.30 uur. Overige dagen van10.00 tot 17.30, zaterdags
tot 17.00 uur.

Kwaliteitscertificaat voor Het Kaasboerinnetj e
Heemstede – In de loop van
2012 zijn ruim 200 winkels op
hun kwaliteit beoordeeld. Zij
moesten voldoen aan de normen
van een lijst met meer dan 120
testpunten. Productkennis, gastvriendelijkheid, assortiment en
hygiëne tellen daarin bijzonder
zwaar. In totaal krijgen dit jaar
ruim 170 winkels het Kwaliteitscertificaat en het predicaat Beste Nederlandse Foodspecialiteitenwinkel 2013 uitgereikt. Onder hen het Kaasboerinnetje op
de Binnenweg.
De ondernemers moeten voor
de kwaliteitscertificering en het
bijbehorende predicaat aan een

heleboel eisen voldoen. De ruim
120 punten tellende beoordelingslijst is opgedeeld in een
aantal hoofdstukken. De hygiëne-eisen, zoals de juiste temperaturen in alle koelingen, versheid en tht-data van producten,
correcte olie om noten te bakken, het toilet en de bijbehorende hygiëne-instructie, enz. zijn
daarvan de meest herkenbare. Maar ook de breedte en de
diepte van het assortiment als
geheel, de uitstraling als speciaalzaak en de vakkennis van het
personeel (de adviesvaardigheid
en kennis van producten en hun
gebruiksmogelijkheden) zijn er

belangrijke
onderdelen
van.
Een juryteam
bestaat altijd uit twee tot drie personen
met een verschillende achtergrond. Alle deelnemende winkeliers hebben een rapport gekregen met hun goede beoordeling en adviezen hoe het naar inzicht van de juryleden 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 bedoeling: speciaalzaken nóg beter laten worden.

Rube Goldberg machine maken
Heemstede - Op vrijdag 23 november maken de tieners bij
‘’T=Weer Vrijdag een Rube Goldberg Machine.
Dit is een machine die een
kettingreactie veroorzaakt waarmee je eigenlijk iets wat je
heel makkelijk kan doen nu
heel langzaam, indirect en langs
allerlei omwegen doet. Je gebruikt hiervoor bijvoorbeeld
blikken, touw, hout en dergelij-

ke. Geweldig om te zien hoe dat
werkt!
‘T=Weer Vrijdag is altijd in de
jongerenruimte van Plexat bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede van 20.00 tot 22.00
uur. Entree: 2 euro. Plexat is ook
te vinden op www.casca.nl en
volg Plexat op: www.facebook.
com/plexat.casca, www.plexatheemstede.hyves.nl of via twitter@PlexatHeemstede.
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De Verwende Prinses
is van alle tijden
Heemstede – De Verwende Prinses uit het gelijknamige sprookje van verhalenvertelster Marieke Reehoorn krijgt
alles van haar vader. Niets kan de koning zijn oogappeltje
weigeren, of het nu gaat om een dolfijn of een roze paard.
Compensatiegedrag zou een gezinstherapeut kunnen constateren, want de koning heeft het druk, erg druk met zijn werk.
Bovendien gilt het kleine vrouwtje de glazen uit de ramen
als ze haar zin niet krijgt. Het sprookjesverhaal met een
moraal is sinds de Kinderboekenweek verkrijgbaar als luisterboek, een cd met een rijk geïllustreerd prentenboek. Marieke Reehoorn (van het Lilaluna Verteltheater) ging voor deze
productie de samenwerking aan met fotografe Anjoescha
Odufré.
Sinds 2007 huisde het Lilaluna
Verteltheater in het voormalige
gebouw van het Nova College
aan de Ir.Lelylaan in Heemstede.
Toen Marieke Reehoorn met de
sloop van het gebouw haar plekje moest verlaten, vond ze dat
aanvankelijk heel erg. “Het was
zo mijn kindje, een plaats met
de sfeer die ik ook in de prenten
van het boek heb geprobeerd te
creëren. Het besluit kwam toch
nog onverwacht, omdat het telkens werd uitgesteld en er diverse procedures liepen. Gelukkig heb ik de meest dierbare attributen mee kunnen nemen
naar mijn atelier aan huis, zodat
het speciale sfeertje daar nu ook
hangt, als een klein theatertje.
Misschien was ik daarnaast wel
toe aan iets anders. Het bekende
gezegde: als er een deur voor je
dichtgaat, dan gaat er altijd een
nieuwe open, dat klopt wel achteraf gezien.”
De nieuwe uitdaging kwam in
de vorm van een luisterboek. Op
de cd vertelt Reehoorn het verhaal van prinses Paula en het
boek bevat twintig pagina’s vol
met fantasierijke prenten. Die
zijn tot stand gekomen met behulp van Anjoescha Odufré in
haar aan het Spaarne gelegen
Odufré Studio-20. “Wij vullen elkaar goed aan”, vertelt de foto-

grafe. “Vanaf het begin zitten we
op dezelfde lijn. Marieke vertelt
het verhaal en dan zie ik de film
al in mijn hoofd. Zo ging het ook
met de foto’s voor het boek. We
begonnen met het verzamelen
van allerlei spulletjes, we struinden markten af en poppenhuiswinkels tot we voldoende zaken
bij elkaar hadden. Met knippen
en plakken en fotoshoppen kwamen we uiteindelijk tot dit resultaat. Er hangen hier in mijn studio een serie 3D schilderijen die
precies het verhaal vormgeven
van de Verwende Prinses.”
De bedoeling is dat het niet bij
dat ene boek blijft, er zijn vergaande plannen voor twee nieuwe luisterboeken over een zeemeermin en eentje over een
stoere ridder. Marieke Reehoorn:
“ Het boek is in eigen beheer uitgegeven (14,95 euro via www.
lilaluna.nl en bij boek- en cadeauwinkels), omdat je bij uit-

gevers soms concessies moet
doen, die we niet willen doen.
We hebben daarin een eigen
visie, bijvoorbeeld dat er geen
tekst bij de prenten wordt afgedrukt. Dat leidt uiteindelijk af van
het verhaal en beïnvloedt de fantasie van het kind.”
Dat het nog goed komt met het
prinsesje staat vast, net als bij
andere sprookjes. Als ze van
haar vader verlangt dat de prins
op het witte paard haar leuk gaat
vinden, moet de koning voor het
eerst in haar leven nee verkopen, daar kan hij niet voor zorgen. Vrienden maken moet je
zelf doen, door iets voor een ander over te hebben. De prinses
gaat de confrontatie aan met
zichzelf en leert dat het leuk is
om samen iets te delen. Marieke
Reehoorn treedt met haar verhalen nu nog op bij scholen en bedrijven en in kleine theaters. Zaterdag 24 november leest zij tussen 12.00 en 16.00 uur voor bij
Jantjes speelgoed, Jan van Goyenstraat 18 in Heemstede.
Op zondag 25 november is zij
te zien met een speciale voorstelling van de Verwende Prinses (geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar), in Theater
Nieuw Vredenhof in Haarlem om
15.00 uur. De kosten zijn 7,50 euro per kaartje, te reserveren via
de mail: info@lailaluna.nl. Na afloop is er gelegenheid om het
boek te kopen en te laten signeren door prinses Paula zelf.
Mirjam Goossens

Ook voor Sintcadeautjes
naar De Oosteinde

Regio – Het grote tuincentrum
van De Oosteinde aan de Zandkade op de grens van Bennebroek en Hillegom kent u natuurlijk van bloem en groen.
Maar… er zijn ook heel veel andere niet-groene producten te
koop zoals de vogelhuisjes op de
foto en nog tal van mooie, handige en betaalbare cadeautjes
voor (huis-)dieren te vinden. Een
goed idee voor Sinterklaas!
De vogels in en om het huis
gaan de winter tegemoet en
kunnen straks bij u in de tuin
verpozen. Vogelzaad is uiteraard

ook bij De Oosteinde te koop en
waterbakjes.
Wie zijn kat of hond wil verwennen kan terecht bij de speeltjes,
het voer en gezonde snoepjes en
krappalen voor katten en snoezige jasjes voor kleine honden.
Ook de Kersthow is al te bekijken, daarover later in deze krant
meer!
Tuincentrum De Oosteinde heet
u van harte welkom. Oók in het
filiaal Vijfhuizen, dat aanstaande
zondag is geopend van 10.00 tot
17.00 uur. Schipholweg 1088, op
de grens van Haarlem.

er kunnen heel veel kinderen op
de tribune plaatsnemen. Ook
voor bedrijven, kinderdagverblijven of groepen kinderen is dit
een leuk idee! Informeer bij de
receptie van het zwembad. Tevens is na de show een arrangement te boeken in het restau-

rant. Want na zingen, dansen,
lachen en beleven hebben de
kleintjes vast trek!
Het programma begint om 13.30
uur en eindigt om 16.30 uur.

Groots Sinterklaasevenement in Heemstede:

Prachtig theater met ‘De Pakjespiet’
en clown ‘Markie Mark’ in Sportplaza
Heemstede – Sinterklaas en
zijn pieten maken hun opwachting op zondag 2 december in Sportplaza Groenendaal.
Nèt voordat de Goedheiligman
en zijn gevolg met de stoomboot naar Spanje terugvaren zijn
zij er nog voor de Heemsteedse en Bennebroekse kinderen
in de grote zaal van het Sportplaza. Zij brengen daar een fantastische show waar menig kind
van zal genieten en hun ouders
vast ook!
Sportplaza Groenendaal is trots
deze theatershow te kunnen
presenteren en met behulp van
Heemsteedse sponsoren is de
entreeprijs heel schappelijk gehouden: 6,50 euro voor kinderen

t/m 10 jaar en 9,50 euro voor volwassenen. Het belooft echt een
spetterend evenement te worden
waarbij uiteraard Sinterklaasliedjes gezongen worden maar
er is méér. Want gelachen wordt
er ook: ‘De Pakjespiet en de gouden staf van Sinterklaas’ is een
bijzonder humorvol programma waarbij de kinderen de Pakjespiet helpen zoeken naar Staf
van Sinterklaas. De pietjes zorgen voor een grap en een grol,
ze zingen er op los en ze leren de
kinderen bovendien dansjes die
ze later aan Sinterklaas kunnen
laten zien. Daar moet je bij zijn!
Voordat Sinterklaas ten tonele
verschijnt warmt clown Markie
Mark de zaal op. Dat wordt een

leuke, plezierige en ontspannende middag! Precies waar
Sportplaza Groenendaal met
zijn zwembad en sporthal voor
staat. Zij bieden veel meer dan
zwemles alleen, dat kunt u ook
in het mooie programmaboekje
bekijken. Dat is verkrijgbaar bij
het zwembad en staat boordevol acties, zoals wat je allemaal
kunt doen in het zwembad, er
staan ook Sinterklaasliedjes in,
het recept voor pepernoten (leuk
voor je moeder of oma!) en een
woordzoeker.
Het boekje is leuk, maar de theatershow van Sinterklaas mag je
echt niet missen hoor! Sportplaza gaat voor ‘een volle bak’ want

Meer weten? Bel naar Sportplaza: 023-5292072.
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Regeerakkoord dreun voor huurders
Heemstede - Het nieuwe regeerakkoord heeft drastische
gevolgen voor de investeringskracht van woningcorporaties.
Elan Wonen baalt van de onzekerheid voor huurders. En schrikt
van de mogelijke gevolgen voor
haar inzet in Haarlem en Heemstede. “Het regeerakkoord biedt
weinig goeds voor huurders”, aldus de woningbouwcorporatie.
Elan Wonen heeft sinds de economische crisis toch ruim 300
nieuwbouwwoningen opgeleverd. Ook de komende jaren zijn

er solide plannen voor nieuwbouw, stedelijke vernieuwing en
het verduurzamen van de woningvoorraad. De huidige kabinetsplannen dreigen deze voornemens compleet onderuit te
halen. Elan Wonen in een persbericht: “Het Rijk voert een heffing in over het bezit van sociale (!) huurwoningen. Die dwingt
ons tot het doorvoeren van exorbitante huurverhogingen om in
staat te blijven huurders en gemeenten zekerheid te bieden. Dit
is een doffe dreun voor huurders.
De heffing is véél hoger dan de

extra huuropbrengst. Zo worden
ook maatschappelijk gewenste investeringsplannen van woningcorporaties getorpedeerd.”
Elan pleit voor verbetering van
de woningmarkt. Zo adviseert
de corporatie het verkleinen van
de kloof tussen kopen en huren,
aanpak van scheefwonen en bevorderen van doorstroming. Ze
vindt ook dat een meerjarige visie ontbreekt met als gevolg onzekerheid voor huurders, kopers,
bouwers, ontwikkelaars en corporaties.

Eerste lustrum Rosa Rosa Bloemisten
op de Zandvoortselaan!
Heemstede - De tijd is omgevlogen vrijdag 23 november bestaat Rosa Rosa alweer 5 jaar.
Jolanda en haar team, bestaande uit Els, Sanne, Marijn en stagiaires zijn niet meer weg te denken uit het ‘rijtje’ aan de Zandvoortselaan. Deze mijlpaal laten
ze natuurlijk niet zomaar voorbijgaan, maar wordt komende vrijdag 23 en zaterdag 24 november
gevierd. Alle klanten zijn dan van
harte uitgenodigd en ontvangen
een leuke attentie.
In Amsterdam was bloemenwinkel Rosa Rosa al een begrip
in één van de negen straatjes.
Uit eerbetoon aan haar overleden ouders van wie ze de liefde
voor het vak heeft meegekregen
heeft ze haar huidige bloemzaak
dezelfde naam gegeven. In de
5 jaar dat Rosa Rosa in Heemstede-Aerdenhout is gevestigd
staat de winkel bekend om de
goede kwaliteit bloemen, klantgerichtheid en service. Daarnaast is Rosa Rosa gespecialiseerd in trouw- en rouwarrange-

menten.
Is het u al bekend dat Rosa Rosa
boeketten bezorgt van Groningen tot Maastricht? (mits 1 dag
van te voren besteld voor 12.00
uur). Het leuke hiervan is dat het
boeket in de winkel kan worden
samengesteld in overleg met de
klant en een persoonlijk kaartje kan worden toegevoegd. Het
boeket wordt op water in een

Grote kortingen op
verj aardag DA Drogist
Heemstede - Vorige week
heeft u kunnen lezen dat het
de hele week feest is bij uw
DA Drogist aan de Jan van
Goyenstraat. Op zaterdag 24
november zijn zij exact één
jaar geopend. Om dit te vieren
zetten zij graag de klanten in
het zonnetje. Zo zijn er de hele week prijzen te winnen door
een kluis te kraken, er zijn er
al heel wat prijzen uit gegaan.
Dus misschien is de kans zo
klein nog niet….
Op vrijdag 23 en zaterdag 24
november doet de DA Drogist
er nog een schepje boven op.
Zo kunt u op vrijdag en zaterdag genieten van een korting
van 20 procent op het gehele assortiment. Dit is nog niet
alles, daarnaast krijgt iedere

klant een leuke attentie en iedere 20ste klant krijgt een gevulde tas met artikelen mee. Is
er iets niet meer in voorraad,
dan bestellen zij dit graag voor
u, natuurlijk met de 20 procent korting! Uiteraard staat
de kluis er ook nog, wie weet
neemt u nog een mooie prijs
mee naar huis! Misschien een
leuk moment om eens te kijken naar het cadeau assortiment voor de komende feestdagen? Cadeaus zijn er te vinden voor jong en oud en in iedere prijsklasse.
De medewerkers van de DA
Drogist staan graag voor u
klaar voor een goed advies.
DA Drogist, uw specialist op
het gebied van gezondheid,
schoonheid en cadeau!

speciale verpakking bezorgd bij
de ontvanger. Uiteraard bezorgt
Rosa Rosa ook in de regio.
De winkel is voor het lustrum in
een gezellige kerstsfeer omgetoverd en er zijn al bijzondere cadeautjes te koop vanaf 2 euro.
Kortom iedereen is van harte
welkom om dit eerste lustrum
mee te vieren en een kijkje te nemen in de mooie winkel!

INGEZONDEN

Alternatief voor
Duinpolderweg: NOG Beter
Regio - De provincie Noord-Holland heeft het plan opgevat dat de
N206 (Provinciale weg) bij De Zilk door middel van een autoweg
zou moeten worden verbonden, in west-oostelijke (WO) richting,
met de (nieuwe) Bennebroekerweg in de Haarlemmermeer. Deze
autowegverbinding heet: NOG (Noordelijke ontsluiting greenport
Bollenstreek) ofwel Duinpolderweg.
De regio Haarlem/Kennemerland krijgt een aansluiting op deze
NOG vanaf de N208 (Herenweg) onder Bennebroek. De verbinding van deze regio met de N206 naar het zuidwesten toe (Leiden,
Den Haag) zal zo aanzienlijk verbeteren: die verbinding verloopt nu
via de landwegen van Aerdenhout dwars door de woonkern van
Vogelenzang. Deze regio krijgt zo ook een extra verbinding met
de Haarlemmermeer, tussen de N201 (Heemstede) en de N207
(Hillegom-Lisse) in. Dit zal veel extra verkeer aantrekken langs de
N208 (Herenweg), dwars door de bebouwde kom van Heemstede
en die van Bennebroek.
De provincie heeft het tracé van de NOG vlak onder Vogelenzang
en Bennebroek gepland, dwars door natuurgebied, o.a het bos De
Geestgronden onder Bennebroek. Daartegen is fel verzet gerezen
dat gecoördineerd wordt door de Stichting Bescherming Erfgoed
Zuid-Kennemerland (SBEZK).
De SBEZK is het overigens eens met het principe van het NOG
plan van de provincie: “Het economische belang van de Haarlemmermeer – wonen en werken – is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. De Bollenstreek ontbeert onderhand adequate WO-verbindingen, de N207 – tussen Hillegom en Lisse – is onvoldoende.” De
SBEZK is daarom met een alternatief plan gekomen: NOG Beter.
Dit plan stelt een WO-tracé voor vlak boven Hillegom. Ook in dit
plan wordt de N208 (Herenweg) aangesloten op de – aldus zuidelijker verplaatste - NOG. Ook het NOG Beter plan van de SBEZK
veroorzaakt dus een drastische toename van het verkeer langs de
N208 dwars door de bebouwde kommen van Heemstede en Bennebroek.
Zowel het NOG plan van de provincie als het NOG Beter plan van
de SBEZK schenden de primaire doelstelling die voor de NOG is
gesteld. Die luidt: “het doorgaande noord-zuid (NZ) verkeer door
de woonkernen in Zuid-Kennemerland moet worden teruggedrongen”. Dit vergt een fatsoenlijke en effectieve aansluiting van de regio Haarlem/Kennemerland op de N206 bij De Zilk die buiten de
woonkernen van Heemstede, Bennebroek en Vogelenzang om
loopt. Het tracé van de Leidsevaartweg is daarvoor geschikt. Zo’n
aansluiting zal het verkeer langs de N208 (Herenweg) drastisch
doen verminderen – zoals de provincie ook met modelberekeningen heeft bevestigd.
Mr ir Henk S.M. Kruije r

Met de KoBus
naar de
Kerstmarkt
Heemstede - Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede organiseert
een tochtje naar de Kerstmarkt
bij Intratuin Cruquius. Even voordat de kerstdrukte toeslaat kunt
u genieten van een rustige kerstsfeer en in alle rust vast inkopen doen. Daarna gezamenlijk koffie/thee met gebak in het
mooie Tuincafé. De Ko-Bus rijdt
op dinsdag 11 december. Vertrek om 13.30 uur en terug om
16.00 uur. U wordt thuis opgehaald en weer teruggebracht. De
rollator moet helaas thuis blijven, u kunt bij het tuincentrum
gebruik maken van de ondersteuning van een winkelwagen.
De kosten zijn 12,50 inclusief
koffie en gebak. Inschrijving
bij Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede, Lieven de Keylaan
24, tel. 023-5288510.

Heemsteedse vrouwen
bezoeken Bad Pyrmont
Heemstede - Koninklijk NVVHVrouwennetwerk
afdeling
Heemstede heeft een officieel
bezoek gebracht aan de Partnerstad Bad Pyrmont. De Bad
Pyrmonder LandFrauen vierden
zondag 18 november hun 60-jarig jubileum en hadden hun collegae uit de partnerstad Heem-

stede uitgenodigd om deze feestelijke dag mee te komen vieren.
Een delegatie onder leiding van
voorzitter Elisabeth Grolman van
’t Net was bij deze feestelijke gebeurtenis present waarbij is afgesproken dat voor 2013 een tegenbezoek aan de jumelagestad
Heemstede zal worden gebracht.
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Minipolo
bij HPC
Heemstede - In september is
zwemvereniging HPC Heemstede gestart met het aanbieden
van minipolo voor kinderen van
7 en 8 jaar die in het bezit zijn
van een A- en B diploma. Trainster Joyce Vollenga heeft zelf op
zeer hoog niveau waterpolo gespeeld en heeft zelfs twee jaar
deel uitgemaakt van de nationale selectie van de KNZB. Joyce
is ook assistent bondscoach geweest bij de Nederlandse junioren selectie synchroonzwemmen
en geeft bij HPC al jaren training in deze discipline. Ymke van

Rossum, Rombout Jansen en Ilias Smit waren er vanaf het begin
bij. Ymke vindt het superleuk om
te doen, maar zij vindt het ook
wel heel vermoeiend. Ilias zwemt
bij HPC al twee jaar bij het Waterplezier (een speciaal opgezet
programma voor kinderen die
net hun zwemdiploma hebben
behaald en op een speelse wijze
kennis maken met de verschillende takken van de zwemsport)
en doet daarnaast nu ook het minipolo. Ook Rombout heeft eerst
op Waterplezier gezeten, maar is
nu overgestapt op het minipolo
en doet daarnaast op dinsdag
mee met de trainingen van het
wedstrijdzwemmen. De 8-jarige
Rombout vindt dat minipolo echt
een sport voor hem is: “Hardlopen is bijvoorbeeld niets voor

Kon. HFC blijft aan kop met
zesde overwinning op rij

Heemstede - Zaterdag hebben in SportPlaza Groenendaal de volgende kinderen
hun zwemdiploma gehaald:

Regio - Als er één team verbaast
dit seizoen is het wel de Kon.
HFC. Afgelopen seizoen nog nipt
het vege lijf gered via de nacompetitie, dit seizoen staat het team
van coach Pieter Mulders aan
kop in de hoofdklasse. Zondag
werd Nieuwenhoorn uit Hellevoetsluis met 4-0 overklast.
Nieuwenhoorn, derde op de
ranglijst, was op papier een te
vrezen tegenstander. Op de dag
dat de reünisten van HFC hun
traditionele diner houden is het
ook een traditie dat het eerste
elftal juist op die dag verliest.
Ook dat was nu dus anders dan
voorgaande jaren.
HFC had geen kind aan Nieuwenhoorn. Welgeteld één schot
op de lat en een redding van
HFC doelman Brian van der
Werff waren alle wapenfeiten
van Nieuwenhoorn in 90 minuten.
Binnen de halve minuut na aanvang was het al raak. Vanaf de
aftrap ontving Lionel Frederik
de bal, passeerde met een paar
kap en draai bewegingen zijn tegenstanders en schoof de bal
in de verre hoek. In de daarop
volgende tien minuten had de
voorsprong al veel groter kunnen zijn, want goalgetter Martijn
Tjong-A-Njoek zag twee maal
een inzet net langs het doel verdwijnen.
Nieuwenhoorn kwam iets be-

GSV Heemstede
huldigt
jubilarissen
Heemstede - Zaterdag 24 november zet GSV Heemstede haar
jubilarissen weer in het zonnetje. In een speciale bijeenkomst
in het GSV Centrum aan de Fr.
Schubertlaan 37 zullen leden die
10, 15 en 20 jaar lid zijn door het
bestuur worden gehuldigd. Iedereen die de jubilarissen wil feliciteren is vanaf 15.00 uur welkom.

ter in de wedstrijd wat resulteerde in een schot van Delano Cohen, dat fraai door doelman Van
der Werff over de lat werd getikt. Daar bleef het bij voor Nieuwenhoorn. Voor rust kwam HFC
op 2-0 door doelpuntenmachine
Tjong-A-Njoek.
Na de pauze probeerde Nieuwenhoorn het nog even, maar
verder dan een vrije trap op de
lat door Kazbogan kwam het
niet. HFC kreeg voldoende kansen en het was opnieuw TjongA-Njoek die in de 71 en de 73
minuut de eindstand op 4-0 bepaalde. Haarmans kreeg nog een
dot van een kans maar schoot
voor opendoel hoog over en

Frederik struikelde toen hij alleen op doelman Bastien af ging.
Coach Mulders temperde de euforie door te stellen dat er pas
tien wedstrijden zijn gespeeld en
hij pas na de winterstop over een
eventueel kampioenschap wil
gaan nadenken. “Voorlopig werken wij van wedstrijd naar wedstrijd, maar ik ben natuurlijk niet
ongelukkig met de huidige stand
op de ranglijst”, hield hij de reunisten voor tijdens het diner.
Zondag 25/11 gaat HFC de lastige confrontatie aan in Rotterdam
tegen, de nummer vier, het sterk
geachte Leonidas. Bij winst komt
HFC vier punten los van nummer
twee Alphense Boys.
Eric van Westerloo

mij, maar bij deze teamsport voel
ik mij helemaal thuis”. De broertjes Huub en Cas Reitsma zijn er
nog maar net bijgekomen en ze
vinden het super leuk. Huub: “Ik
vind het wel super vermoeiend.
Al begin ik nu wel te wennen
aan de warming-up”. De kinderen zijn hard aan het trainen om
later dit seizoen aan toernooitjes
mee te kunnen doen.
De bijna 100-jarige zwemvereniging heeft een imposant waterpoloverleden. De laatste jaren
heeft HPC slechts één waterpolo damesteam, dat het overigens
uitstekend doet in de competitie. HPC is op alle terreinen druk
bezig om weer de oude club van
weleer te worden en daar hoort
uiteraard ook waterpolo voor de
jeugd bij!

Geslaagd!

Zwemdiploma A: Ilse Assendelft, Joep van Beek, Celeste
Deutekom, Sebastiaan Dingemans, Josephine Dominicus,
Cheyenne van Eck, Tijn Exel,
Sven Everts, Claire Fehres,
Loyse
Giovanna
Ferreira
Rodrigues Onis, Casper Flipse, Boaz Geels, Diederik
Greebe, Jasmijn van Haagen,
Tess ter Haar, Nikki Heijmel,
Jülide Karatas, Lars Koenen,
Nigel de Leeuw, Floor Lutgerink, Mels Lutgerink, Patrick
Maliepaard, Lorenzo Martins,
Shaun Persaud,
Xam v.d.
Peyl, Sue Anna Remmelzwaal,
Ties van Roode, Liam Schreuders, Lisa Sligman, Aram Smit,
Robin Staats, Lotte van Swaaij,

Aan komen
lopen:
rode kat
Heemstede – Bij een woning
aan de Glipperdreef is een rode kat aan komen lopen.
Het dier is niet gechipt en
heeft een kronkel-staart. Wie
mist zijn rode kat? Bel: 0235285011.

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt ds Hetty van Galen zondag
25 november de viering om 15.00
uur. het is een dienst van Tafel
en Geschrift. De laatste zondag
van het kerkelijk jaar. U vindt De
Rank aan de Spieringweg 101 in
Cruquius.

Lindsey Stoute, Iris Stelling,
Kiki Thuijs, Resa Tolsma, Demi
Visser, Cato Vreeburg, Camiel
van IJzendoorn.
Zwemdiploma B: Quinn Agterhof, Carmen Aykaz, Ties
van Bergen, Syb Bergsma,
Bram vd. Bos, Mirte Deenik,
Sebastiaan Doornbos, Gijs
Fontein, Noa ten Haaf, Lucas de Haas, Romaisae Ikan,
Daniek Jansonius, Ryan Kandalski, Ninthe Keur, Femke
van ’t Klooster, Noor Landweer, Eline Leuven, Casper Lines, Claire van Lingen, Bram
Manintveld, Joep Meuwese, Frederiek Moser, Vincent Moser, Oscar
Rees,
Zara van Schuppen, Isa Terheggen,
Wout Tubbergen,
Maria Vennix, Beau Vink, Niels
Vos, Wouter de Wit.
Zwemdiploma C: Evy van de
Weijer, Kick van de Weijer.

Parochie OLV
Hemelvaart

Heemstede - Zondag is de
laatste zondag van het kerkelijk
jaar, Christus Koning. In de parochie OLV Hemelvaart aan het
Valkenburgerplein is om negen uur een stille mis en om half
elf de gezongen H. Mis opgeluisterd door het dames- en herenkoor onder leiding van Aat
Broersen. Aansluitend is het koffiedrinken. ’s Avonds is er om
19.00 uur lof.

Kookkwartet
Heemstede – Gezellig samen koken, wie wil dat niet?
Bedrijf&Samenleving en Stichting Welzijn Ouderen Heemstede nodigen u uit op de informatiebijeenkomst op donderdag 29
november van 16.30 tot 19.00
uur. Bij een stamppotje en drankje geeft ‘het Kookkwartet’ u informatie over dit initiatief in het Oude Slot, Ringvaartlaan. Aanmelden: info@welzijnouderenheemstede.nl of 023-5288510.
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Sinterklaas met
zak vol geld in Heemstede
Heemstede - Zo te zien mankeerde er niets aan de stoomboot uit
Spanje. Die kwam zaterdagochtend zelfs iets te vroeg in de haven
van Heemstede aan met alle Pieten aan boord en een vrolijk zwaaiende Sinterklaas. Roeland Smit, de voorzitter van de Winkeliersvereniging Raadhuisstraat/Binnenweg, ook aan boord, was bezorgd
om de pakjesboot die in de problemen geraakt was, maar de admiraliteit van de Goedheiligman probeerde dat te verdoezelen. Eerst
maar, tussen de kinderen door, naar het raadhuis.
Daar stond Adriaan Pauw, Heer van Heemstede sinds 1620, al
klaar om de Sint te verwelkomen. Burgemeester Marianne Heeremans poetste nog even haar ambts-keten en heette Sint Nicolaas van harte welkom. Op het balkon vertelde ze dat ook zij
van de pakjesproblemen had gehoord, maar ook gezien had dat
Sinterklaas een grote zak met geld had meegenomen. De burgemeester tegen Sinterklaas: “Die kunt u de komende drie
weken mooi uitgeven in de Raadhuisstraat en Binnenweg. Die
staan in de NL Street nu al op de tweede plaats in de verkiezing
van de mooiste en leukste straat met zelfstandige winkeliers in Nederland. U stemt met alle Pieten toch wel even mee hè!” Sint had
een uitdaging voor de burgemeester. “Zingt u even het enige echte Heemsteedse Sinterklaaslied.” Dat hoef je haar niet te vragen,
de kinderen ook niet.
Dus klonk het: ‘Zwarte Piet loopt op het dak, Hompie dompie’. Als
je dat hoort, dan weet iedereen, Sinterklaas is weer in Heemstede. De goochelpiet had geoefend op een heel moeilijke truc met
een rood shawltje die verdween en later zomaar uit een pakje
van de klunsenpiet viel. De Heer Pauw haalde hiervoor zelfs zijn
hoed af.

Binnenweg
Met de Pony Track
vertrok Sinterklaas
met zijn Pietenband
naar de Binnenweg
om de eerst centjes al uit te geven en te luisteren naar de Haarlemse Band “The
Biet” op het podium bij de Hema. Daar kon hij
even meebewegen met de instructeurs van
Clublife.
Dat
ging de vele
kinderen toch
echt beter af!
Aan de overkant bij
Gall en Gall konden kinderen
heel professioneel een cd inzingen. De tienjarige Laura zong er
Rosanne en dat viel niet mee
omdat je naast de muziek ook
nog de muziek van de overkant
hoorde en je eigen stem. Ze
was wel heel trots op haar eerste
cd. Al vele malen aangekondigd,
kwam Marjet van den Brand
optreden. Zij is al door naar de
derde auditie van The Voice
of Holland, dan ben je een echt
talent met de juiste mentaliteit.
Een plateninkoper van de Grootste Platenverkoper van Nederland stond erbij en mompelde:
ze kan echt zingen!!
Ton van den Brink

Akersloot

Heemstede

Velsen-N.
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Lezersactie: gratis
naar Vakantiebeurs
De 50Pluswijzer mag deze
maand tien keer twee vrijkaarten weggeven voor de Vakantiebeurs, van woensdag 9 tot
en met zondag 13 januari in
Jaarbeurs Utrecht. Dat is voor
de liefhebbers van de beurs een
aardige opsteker, want een toegangskaartje aan de kassa kost
normaalgesproken 17,75 euro.
Wat te doen om voor de kaartjes in aanmerking te komen?
Stuur een e-mail met een
foto van een van uw favoriete
vakantiebestemmingen
naar
redactie@50pluswijzer.
nl. Schrijf er een klein stukje
(maximaal 200 woorden) bij
over deze plek. En vermeld uw
leeftijd, want alleen 50-plussers
komen in aanmerking voor de

gewilde kaartjes en natuurlijk
het adres waarnaar we de entreebewijzen kunnen sturen.
Uw inzending moet uiterlijk
maandag 10 december 12.00
uur in onze mailbox zitten. In de
50Pluswijzer van 19 december
publiceren we de leukste inzending en staan de prijswinnaars
genoemd, die tijdig hun entreebewijzen thuis gestuurd krijgen.
Op de Vakantiebeurs staan
meer dan 1400 exposanten
klaar met de ultieme vakantietip. De bezoekers kunnen zich
uitgebreid oriënteren op de
meest uiteenlopende bestemmingen in ruim 150 landen.

De 50 Wijzer
die in deze editie
Hans en Gerda Voorting geven
al elf jaar hulp aan Polen
is opgenomen
kunt u lezen op
www.50pluswijzer.nl
+

Sommige mensen leven meer
voor een ander dan voor zichzelf. Het echtpaar Hans en Gerda Voorting uit Santpoort-Noord
is daarvan een schoolvoorbeeld.
Hans Voorting (69) was elektricien en is bekend van zijn bedrijf Voorting Sportprijzen. Hij is
echter nog bekender door het
Straatvoetbaltoernooi voor de
jeugd tijdens Dorpsfeest Santpoort dat hij meer dan 30 jaar
geleden opstartte. Zijn vrouw
Gerda is hem altijd tot steun. Zij
maakte bijvoorbeeld honderden
oud-Hollandse kostuums voor
de straatvoetballertjes tijdens het
250-jarig jubileum van de Harddraverij in 2009. Samen zijn zij
voor een klein prijsje in te huren
als Kabouter Plop en Kwebbel.
En Hans Voorting speelt ook heel
graag voor kerstman. En dat
doen zij dan het liefst op scholen
of bij gehandicapten.
Maar cadeaus uitdelen doen
Hans en Gerda ook veelvuldig in
Polen. Via via kwam Hans elf jaar
geleden in contact met een Pool-

se familie die wel wat hulp kon
gebruiken. Sinds die tijd worden
er kleding, schoenen en speelgoed ingezameld om niet alleen
die familie maar ook de rest van
het dorp te helpen.
,,De eerste keer dat ik via de
Roestige Pot, een hulporganisatie, in een tehuis voor gehandicapte kinderen in Polen kwam,
maakte diepe indruk op mij’’,
vertelt Hans. ,,Overal was veel
armoede. Op het platteland
hebben de meeste mensen wel
een volkstuin, waarvan ze kunnen eten, maar verder hebben
ze heel weinig.’’ Hans raakte
niet alleen geëmotioneerd maar
sprong meteen in de ‘hulpstand’.
Eerst via de Roestige Pot, later
op eigen houtje. Naast het inzamelen van tweedehands spullen
zoekt Hans elk jaar naar ‘iets
leuks voor de kinderen’. Dus fabriceert hij thuis in zijn schuurtje
altijd wel weer een leuk spel. Inmiddels zijn er zoveel spellen dat
er jaarlijkse een soort speeldag
op de dorpsweide van het dorpje

in Polen wordt gehouden met
Hans en Gerda. Iedereen komt
dan kijken, de oudere man die
een scootmobiel van Hans en
Gerda kreeg en de moeder met
haar elf maanden oude baby die
ook proberen mee te doen. Hans
en Gerda organiseren de dag en
delen Hollands lekkers uit aan de
kinderen en het publiek.
,,Ik vraag niet gemakkelijk hulp’’,
bekent Hans. ,,Maar ik heb laatst
aan de DekaMarkt in Zeewijk
IJmuiden wat spelmateriaal gevraagd. En ik kreeg een hele
doos badmintonsets waar de kinderen heel blij mee waren. Ik ben
niet de enige die ontroerd raakt
door de blijdschap waarmee dit
soort dingen worden begroet.
Toen Gerda en ik in oktober in
Polen waren stond op de speldag zelfs de burgemeester van
het dorp te huilen, omdat buitenlanders zoveel doen voor de
mensen in dit dorp. Gerda en ik
doen dit omdat wij ervan genieten mensen blij te maken.’’
Karin Dekkers

Kijk op www.vakantiebeurs.nl
voor meer informatie.
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Stardust is terug

The Singing Detective Sings Again!
Regio - De Stardust Vocal Group
geeft zaterdag 24 november twee
concerten in de Van Braghtzaal
in Haarlem. Stardust is een oude bekende in de Haarlemse
muziekwereld. Als jaren dertig
swingkoor timmerde het jarenlang succesvol aan de weg. Vorig jaar leek het doek definitief te
vallen voor het koor, maar de ou-

de kern van Stardust, aangevuld
met vers bloed, heeft een succesvolle doorstart gemaakt als
Stardust Vocal Group. Onder leiding van Michel Poels van Zangstudio Haarlem is een liedjesprogramma samengesteld rondom de tv-serie The Singing Detective. Tekstschrijfster Trudy van
der Wees heeft een geheel eigen

- geknopte - bewerking gemaakt
van het verhaal over de zingende
detective, die als gevolg van zijn
ziekte gaat hallucineren. Dit verhaal vormt de rode draad van het
concert The Singing Detective
Sings Again, het eerste publieke optreden van Stardust nieuwe stijl. Dankzij William Lords regie en choreografie is The Singing Detective Sings Again meer
dan een concert, het is een leuke
mix van theater en zang. De oorspronkelijke liedjes uit The Singing Detective zijn veelal romantische torchsongs uit de jaren
twintig van de vorige eeuw. Stardust brengt liedjes uit hetzelfde
genre, aangevuld met swingende nummers als Accentuate the
positive, Blues in the night en
I’ve got you under my skin.
De concerten zijn om 15.00 en
17.00 uur, adres: Frankestraat 24
in Haarlem (Doopsgezinde kerk).
Toegang: 5 euro; reserveren kan
via post@zangstudiohaarlem.nl
of aan de zaal.

Concert Heemsteeds Phil harmonisch:
De Schil derij ententoonstel l ing
Regio - Op zondagavond 25 november brengt het Heemsteeds
Philharmonisch Orkest o.l.v. Dick
Verhoef een bijzondere uitvoering van De Schilderijenten-

toonstelling van Modest Moessorgski (1839-1874). Daarnaast
speelt het HPhO nog een bijzonder werk: de eerste symfonie van Vassily Kalinnikov (1866-

1901). Het concert vindt plaats in
de Doopsgezinde Kerk Haarlem,
Frankestraat 24, Haarlem. Aanvang: 20.15 uur.
Meer info: www.hpho.nl.

Zil versieraden
maken

Huize Leyduin (foto: Arthur Schaafsma).

Reünie op Landgoed Leyduin
Regio - Was u tuinbaas op
Landgoed Leyduin, woonde u in
het meisjesinternaat of was u
docent bij de marechaussee? Of
heeft u een andere, sterke band
met het Landgoed? Landschap
Noord-Holland wil dan graag
met u in contact komen. Het
Landschap zoekt namelijk mensen die in het verleden op Landgoed Leyduin woonden of werkten. Voor hen wordt in december
een bijeenkomst georganiseerd.
Doel is deze mensen met elkaar
in contact te brengen en de verhalen over het vroegere gebruik
van het landgoed op te tekenen.
En misschien heeft u nog tastbare herinneringen die gebruikt

kunnen worden bij de inrichting
van huize Leyduin.
Heeft u vroeger op Landgoed
Leyduin bij Vogelenzang gewoond of gewerkt? Kent u iemand die op Landgoed Leyduin
werkte of woonde of heeft u herinneringen aan het Landgoed
die u graag wilt delen? Meldt u
dan aan voor een reünie op zondagmiddag 16 december in de
Villa op Leyduin. U kunt daarvoor
contact opnemen met Esther de
Haan, telefoon 023-5475936 of
06-50635748, e-mail: esther.dehaan@tiscali.nl. U ontvangt na
uw aanmelding een uitnodiging
met verdere gegevens over de
reünie.

Heemstede - Tijdens de workshop Zilversieraden maken vanaf woensdag 12 december bij
Casca maakt u uit zilverklei een
écht zilveren sieraad. De materiaalkosten voor deze cursus zijn
45 euro. De cursus van 2 lessen
wordt gegeven bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede op woensdag van 19.30 tot
21.30 uur. Aanmelden kan van
van 9.00-12.00 uur: 023-548 38
28 kies 1 of via www.casca.nl.

Bij apotheek Groenendaal:

25% korting op Vichy,
Eucerin, La Roche Posay
Heemstede - Bent u ook op
zoek naar de beste verzorging voor uw huid? Bent u
benieuwd naar de nieuwste
producten die helpen tegen
tekenen van huidveroudering? Of wilt u weten wat
u aan droge en oncomfortabele huid kunt doen?
Apotheek Groenendaal
helpt u verder!
De sleutel naar een gezonde en comfortabele huid is te
vinden in de juiste verzorging.
Maar het is niet altijd makkelijk om te weten wat het beste voor uw huid is. Kom daarom langs bij apotheek Groenendaal. De assistentes staan
klaar om u de juiste huidverzorging te adviseren.
Eucerin
Vanaf het najaar 2012 verkoop
Apotheek Groenendaal nu ook
Eucerin. Uiteraard geldt deze actie daarom dan ook voor
dit mooie merk. Eucerin is
het op eerlijke huidwetenschap gebaseerde en door
dermatologen
aanbevolen
merk voor huidverzorging.
Het ondersteunt en herstelt
de gezondheid van de huid

en geeft u het vertrouwen van
een huid die gezondheid uitstraalt.
Voordelige feestdagen
Het begint een echte traditie
te worden. Want in de dure december maand wil apotheek Groenendaal ook dit jaar
weer iets extra’s doen. Vanaf 26 november 2012 tot en
met de gehele maand december 2012 krijgt u 25% korting
op alle uw Vichy, Eucerin en
La Roche Posay aankopen.
De assistentes kunnen u alles
vertellen over uw huidtype
en de conditie van uw huid.
Daarnaast zullen zij u richtlijnen geven om uw huid optimaal te reinigen en te verzorgen. Een unieke gelegenheid
dus om uw cadeaus voor de
feestdagen voordelig aan te
schaffen.
Mis daarom deze unieke kans
niet om de gezondheid van uw
huid te verbeteren!
Kom langs in december bij
apotheek Groenendaal: telefoon 023-5293686, Valkenburgerlaan 50 te Heemstede. Er
is voldoende parkeergelegenheid.

Vrouwenkoor eert componist
Herman Strategier
Regio - Haarlems Vrouwenkoor
‘Hoor Haar’ viert op zaterdag
24 november om 15.00 uur de
100ste geboortedag van componist Herman Strategier met een
bijzonder concert in de Remon-

strantse Kerk, Wilhelminastraat
22 in Haarlem. Programma: Missa tibi laus, vier Maria-Antifonen
en Vander Mollenfeeste van H.
Strategier, Motetten van G.Fauré
en C.Saint-Saëns en Vilanellen
van H.Bergese. Kaarten à 10 euro kunt u reserveren via de koorleden en zijn vanaf 14.30 uur te
koop aan de zaal.
Meer informatie vindt u op www.
vrouwenkoorhoorhaar.webklik.nl
en op Facebook.

Paswerk bl ij ft in 2013 financieel gezond
Regio - Paswerk, het mensontwikkelbedrijf van de vijf gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland, heeft een financieel solide positie. Het Algemeen bestuur heeft een sluitende begroting voor 2013 vastgesteld.
Gezien de forse bezuinigingen
van de rijksoverheid op de sociale werkvoorziening (WSW) is
dit een prestatie van formaat. De
strategie om het nauwelijks beinvloedbare tekort op de WSW
te compenseren met een positief
operationeel resultaat, werkt. De
netto omzet blijft met circa der-

tien miljoen euro min of meer
op peil, ondanks de conjuncturele tegenwind. Om dit te realiseren, leveren alle bedrijfsonderdelen van Paswerk extra inspanningen op het gebied van
marktbewerking en acquisitie.
Ook extra opdrachten vanuit de
aangesloten gemeenten dragen wezenlijk bij. De totale kosten van Paswerk dalen door forse kostenbesparingsmaatregelen tot circa elf miljoen euro. De
ambtelijke formatie wordt verder teruggebracht en de overige bedrijfskosten dalen met cir-

ca 350.000 euro. Door een sterk
verlaagd ziekteverzuim in combinatie met andere maatregelen
die de arbeidsproductiviteit verhogen, slaagt Paswerk erin ‘hetzelfde te doen met minder mensen’. Het operationeel resultaat
neemt mede daardoor verder toe
naar circa 2,1 miljoen euro, wat
toereikend is om het tekort op de
WSW terug te verdienen.
Paswerk is een sociaal bedrijf
waar zo’n 1.000 mensen werken
die op eigen kracht niet zo gemakkelijk een passende job bij
een werkgever kunnen vinden.
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Theater

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities

Donderdag 22 november
• ‘Requiem voor Boudewijn
Büch’ tien jaar na zijn dood
door Diederik van Vleuten
en Jaap Stork in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
20.15 uur. Reserveren: 023548 38 28.

• Hans Dagelet als verteller
in het Oude Slot in Heemstede, 20.15 uur. Kaarten: www.
podiumoudeslot.nl of 0613133626.

Tot 24 november
• Werk van Carlos F Casas,
Nienke Muijser, Hennie
Beenders, Astrid van Domselaar, Willy IJpenburg, Jan
Munter, Maria van Os en
Nicole van Dalen in Het
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat
56A in Heemstede, woensdag
t/m zaterdag 13.00-17.30 uur.
Tot en met 4 december
• Schilderijen van Riet Aarts
en Cathelijne van der Burg
in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de
Bennebroekerlaan 5.
Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie
Palsma in Praktijk Deen, lokatie Meijerslaan 258, Heemstede. Te bezichtigen op dinsdag
t/m vrijdag tussen 9.00-13.00
uur. Op dinsdag tot 20.30 uur,
op vrijdag ook tot 17.00 uur.
Tot en met 1 december
• Schilderijen van Irma van
de Zande in raadhuis Heemstede.
Tot en met 6 januari 2013
• Schilderijen van Mayamba in bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1.

Zondag 25 november
• Snow&Ice 2012, grote
wintersportbeurs in en om de
showroom van Martin Schilder, Cruquiusweg 37 in Heemstede, 10.00-17.00 uur. Informatie: www.snowandice.nl.

Vrijdag 30 november
• Leoni jansen met ‘Geheim’ in Theater de Luifel., Herenweg in Heemstede,
20.15 uur. Informatie: www.
theaterdeluifel.nl.

Diversen
Vrijdag 23 november
• Muziekavond met popmuziekkenner Leo Blokhuis bij Boekhandel Blokker,
Binnenweg 138 in Heemstede, 20.00 uur. Reserveren gewenst: 023-5282472.
Zaterdag 24 november
Marieke Reehoorn leest
voor uit haar boek De Verwende Prinses bij Jantjes Speelgoed in de Jan van
Goyenstraat, 12.00-16.00 uur.

•

Muziek

bliotheek in Heemstede. informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.
Dinsdag 27 november
• Maarten van Rossem in de
Oude Kerk, Wilhelminaplein
in Heemstede, 20.15 uur. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Zaterdag 1 december
Kunstenaar Han Perier
schildert ‘live’ bij slagerij
Chateaubriand op de Binnenweg 163 in Heemstede
vanaf 12.00 uur.

•

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

Exposities
Tot en met 24 november
• Tentoonstelling ‘Trading
Places’, Faillissementsveilingen in Noord-Holland in het
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 in Haarlem.
Tot en met 25 november

• ‘Spaar Haarlem, de expo-

sitie’ gebaseerd op het succesvolle
spaarplaatjesboek
Spaar Haarlem in Bibliotheek
Centrum in Haarlem.

• Thema-expositie

Organic
met onder andere schilderijen van Griet Halbertsma
uit Heemstede in De Cultuurtempel Haarlem, eerste etage Van Duivenboden Interieur,
Gedempte Oude Gracht 88.
Informatie: www. griethalbertsma.nl en www.vanduivenbode.nl.
Tot en met december
Schilderijen van Saskia van der Kind bij Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.
Tot en met 1 december

• Front to Back: kleurexploVeiling kunstwerk van
Carlos Casas voor KIKA in

•

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

•

Open: iedere vrijdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 17.00 uur.
Op zondagen worden vanaf
14.00 uur gratis kunstrondleidingen aan bezoekers gegeven.

Heemsteeds Philharmonisch Orkest speelt bijzondere versie van Moessorgski’s Schilderijententoonstelling in de Doopsgezinde
Kerk, Frankestraat 24 in Haarlem, 20.15 uur.
Kaarten: www.hpho.nl.

•

Zandvoorts Mannenkoor
in Draaiorgelmuseum Haarlem, , Küppersweg 3, 14.00
uur. Informatie: www.draaiorgelmuseum.org.

Tot en met 2 december
• Overzichtstentoonstelling
van het werk van Loes Stalpers in de Waag, Spaarne 30
in Haarlem. Informatie: www.
kzod.nl.
Tot en met 16 december
Tentoonstelling ‘Lente-poëzie’ in Museum de
Zwarte Tulp in Lisse. Info:
www.museumdezwartetulp.nl.

•

Donderdag 29 november
• Chris Hinze Combination
in de Pletterij, Lange Herenvest 122 in Haarlem, 20.00 uur.
Informatie: www.pletterij.nl.

Regio

•

•

Killaars ingericht met installaties van felgekleurde stoffen,
wandkleden en in dekens ge
hulde paspoppen.

• Gratis game event in de Bi-

•

Zondag 25 november
• Concert Roemeens ensemble Nicolae Pirvu in het
Trefpunt in Bennebroek, Akonietenplein 1, 14.00 uur. Reserveren: budavar@hotmail.
com of 06-44227690.
Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Huiskamerconcerten bij
Loek van der Meer, J.P. Strijboslaan 1 in Heemstede, zaterdag 20.00 uur, zondag
14.00 uur. Aanmelden: 0235284495.

Het Kunstbedrijf aan de Raadhuisstraat in Heemstede, 17.00
uur.

sie in het Kunstfort bij Vijfhuizen. Exposant is Fransje Killaars (1959). De ruimtes
van het militaire fort zijn door

Tot eind december
• Schilderijen van Nienke Muijser in het theehuis,
Cruquiusdijk 32 in Cruquius.
Info: www.nienke-art.com.
Tot en met 17 maart
‘Ik Man/Vrouw’, een tentoonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Info: www.hetdolhuys.nl.

•

Tot en met 19 mei
Anton Heyboer in Historisch Museum Haarlem, Groot
Heiligland 47.

•

Zaterdag 1 december
• Concert Pauline Oostenrijk (hobo) en Ivo Janssen (piano) in Museum de
Cruquius, 20.15 uur. Werken
van Mozart, Beethoven, Britten, Schumann en Poulenc.
Kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of 023-5563707.

Muziek
Zaterdag 24 november
• Concerten Stardust Vocal Group in de Doopsgezinde kerk aan de Frankestraat in
Haarlem, 15.00 en 17.00 uur.
Reserveren: post@zangstudiohaarlem.nl of kaarten aan
de zaal.
Zondag 25 november
Haarlems Vrouwenkoor
‘Hoor Haar’
zingt werken van componist Herman Strategier in de Remonstrantse Kerk, Wilhelminastraat 22 in Haarlem, 15.00
uur.
Informatie:
www.vrouwenkoorhoorhaar.webklik.nl.

•

Zaterdag 15 december
• Concert Musica Ad Rhenum in Museum de Cruquius, 20.15 uur. Werken van telemann, Bach, Vivaldi, Handel
en Van Noordt.
Kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of 023-5563707.
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Kerstvrouwtjes Landgoed Groenendaal op stap

Zondag 16 december
• Concert Vrouwenkoor
Malle Babbe in de Groenmarktkerk op de Nieuwe
Groenmarkt in Haarlem, 15.00
en 17.00 uur. Informatie: www.
vrouwenkoormallebabbe.nl.

Theater
Zaterdag 24 november
• Toneelvereniging ‘Door
Vriendschap Bloeiend’ speelt
‘Familie Bruinsma in de bocht,
Groeten van de Veluwe’ in
Dorpshuis Vogelenzang, 20.00
uur.

Zaterdag 24 en
zondag 25 november
• Poppentheatervoorstelling Pietjes Gegiechel (vanaf 3,5 jaar) in poppentheater
De Zilveren Maan op landgoed Elswout. Zaterdag 14.30
uur, zondag 11.00 uur. Informatie: www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Woensdag 28 november
• Poppentheatervoorstelling Waar is het paard van
Sinterklaas? (vanaf 4 jaar)
in poppentheater De Zilveren
Maan op landgoed Elswout,
14.30 uur. Info: www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Zaterdag 1 en
zondag 2 december
• Poppentheatervoorstelling Bibi en het verdwaalde
paard (vanaf 2,5 jaar) in poppentheater De Zilveren Maan
op landgoed Elswout, 11.00
uur.
Informatie: www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Diversen
Zaterdag 24 november
• Gratis game event in de
Centrale Bibliotheek in Haarlem. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl.

Zondag 25 november
• Florimex Ringvaartloop
Aalsmeer over 10 Engelse
Mijlen, 5 en 10 kilometer en
kidsrun van 1 kilometer.
Voorinschrijven tot en met
22 november via www.ringvaartloop.nl.
Maandag 26 november
• Paranormale avond bij
EPC Kennemerland in verenigingsgebouw
Speeltuin
Oost, Anna Kaulbachstraat
14A in Haarlem, 20.00 uur. Informatie: www.epckennemerland.nl.

•

Muntenveiling bij Numismatische Kring Kennemerland
in het Squashcentrum, Kleverlaaan 204, Haarlem, 19.00 uur.
Informatie: 023-5383754.

Amuses maken
Heemstede - Voor een klein
feestje of een groot jubileum,
lekkere hapjes worden altijd gewaardeerd! Kaasjes, paté en
stokbrood zijn natuurlijk lekker.
Maar in de cursus amuses maken die op woensdag 12 december start bij Casca leert u andere hapjes maken waarmee u op
een originele manier voor de dag
kunt komen. En dat niet alleen
op feestjes en partijen, maar ook
gewoon lekker voor thuis…
De cursus is op woensdagavond
van 19.30 tot 22.30 uur in de
keuken van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. De cur-

sus bestaat uit 2 lessen. Opgeven kan op werkdagen van 9-12
uur, telefoon: 023-548 38 28 -1 of
via www.casca.nl.

Heemstede – Zaterdagmiddag
zijn de winkeliers in de Raadhuisstraat/Binnenweg en die van
de Jan van Goyenstraat blij verrast met een bezoek van heuse
Kerstvrouwen. De dames kwamen namens Landgoed Groenendaal een lied voordragen
waaraan zij een uitnodiging koppelden om van het Kerstdiner te
genieten op het landgoed in het
Groenendaalse bos.

Wij zingen hier voor u een minikerstverhaal
Wij hopen u te zien op Landgoed
Groenendaal
Tien december zijn wij van de
partij
Komt u naar ons Kerstdiner dan
maken wij u blij

De reacties op deze ‘live uitnodiging’ waren heel positief. Op de
foto staan de Kerstvrouwen bij
Riviera Maison. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden
bij Landgoed Groenendaal? Bel
023 - 528 15 55 of kijk op:
www.landgoedgroenendaal.nl.

Sfeervoller kan bijna niet! Ondernemers die met hun team gezellig aan de kerst-dis willen zitten,
zijn op het landgoed van harte welkom. Je kunt als ondernemer niet overal aan denken en
dus boden de Kerstvrouwen een
uniek geheugensteuntje in de
vorm van een min-concert, dat
ze in diverse winkels ten gehore brachten:

West-Afrikaanse percussie- en
djembélessen in Hoofddorp
Regio - Vanaf zaterdag 1 december gaan West-Afrikaanse percussielessen van start in
‘de Ark’, Muiderbos 36 in Hoofddorp. De lessen worden gegeven door Saliou Kandé en Patrick Ngambi. Deze zijn stuk
voor stuk een ‘must’ als u geïntesseerd bent in de Afrikaanse
cultuur. De organisator van deze lessen is Stichting Afrikontact
Promotions, gevestigd in Uitgeest. Het doel is het promoten
van Afrikaanse cultuur in Nederland door middel van het organiseren van Afrikaanse evenementen en activiteiten van Afrikaanse modeshows, bedrijfs- en/of
schoolfeesten, festivals, concerten, Afrikaanse dansfeesten en
workshops maar ook wekelijkse lessen.
De djembé is niet meer weg te
denken uit de hedendaagse cultuur. Voor iedereen die kennis wil
maken met de originele WestAfrikaanse ritmes of zich hierin verder wil ontwikkelen, is er
nu een 10 weken durende cursus waarin de belangrijkste basritmes, slagtechnieken en zang
aan bod komen. Er wordt kennis gemaakt met de Afrikaanse
instrumenten zoals: Doundoun
(basdrum) en andere kleine Afrikaanse instrumenten.
Muzikale voorkennis, zoals het
lezen van noten wordt niet toegepast in deze lessen. Om de
techniek van het instument te
leren beheersen is het ‘must’ dat
er thuis geoefend wordt.
West-Afrikaanse
percussieinstrumenten zijn de djembé en
de doundouns. De djembé is
een uitgeholde houten trommel,
bespannen met geitenvel. Door
de verschillen van de handen én
de plaats waar je het vel raakt,
geeft het instrument een grote

variatie aan klanken. De doundouns zijn twee bastrommels
van verschillende grootte, die
je bespeelt met stokken, zorgen
voor het basisritme. Met djembé speel je meerdere ritmes
d
o
o
r
elkaar, de typerende polyritmiek.
Nieuw is de introductie van
djembé/pop en jamlessen voor
gevorderden. Op zaterdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur,
ook in ‘de Ark’ te Hoofddorp.
Djembélessen voor beginners:
zaterdagochtend van 11.30 uur
tot 13.00 uur zijn er ook WestAfrikaanse percussielessen voor
beginners
Het is geen vereiste om zelf een
djembé te bezitten, er zullen een
aantal instrumenten gehuurd
kunnen worden voor een periode van 10 weken.
Het lesgeld voor deze lessen is
90,- voor 10 lessen van anderhalf
uur en het huren van een djembé
voor 10 lessen is 50,- De djembé
die gehuurd wordt voor 50,- kunt
u mee naar huis nemen. Het lesgeld is inclusief koffie of thee in
de pauze.
De beste cursisten zullen regelmatig optreden met de djembéBand Zamana, een multiculturele muziekgroep uit Krommenie en Zaandam en is ontstaan
uit de cursisten van de djembégroep van Stichting Afrikontact
Promotions.
Bij genoeg animo gaan de lessen
het hele jaar door. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt
u bellen met de Stichting Afrikontact Promotions, 0251-314
999 of 06-420 110 93 of mail
naar info@afrikontact.com of
kijk op www.afrikontakt.com.

R.K. Parochie
Sint Jozef

Bennebroek - Op 21 november,
19.00 uur leidt pastor Verhaegh
de eucharistieviering bij de R.K.
Parochie Sint-Jozef Bennebroek.
Vrijdag 09.00 uur is er ook een
eucharistiedienst met past. Verhaegh. Zaterdag om 19.00 uur,
is er een Woord- en Comm. viering met past. P. Visser en Intermezzo. Zondag is er een eucharistieviering met past. Verhaegh
en het Caeciliakoorom 10.30 uur.
Woensdag 28 november is er om
19.00 uur weer een eucharistiedienst, met past. Verhaegh.

Parochie
H. Bavo

Heemstede – Op zaterdag 24
november om 19.00 uur is er in
de H. Bavo aan de Herenweg
een Eucharistieviering waarin pastor R. Verhaegh voorgaat,
en op zondag 25 november om
10.00 uur een Woord- en Communieviering met als voorganger pastor P. Visser. Tijdens de
zondagse viering zingt het Bavokoor; we vieren het Feest van
Christus Koning.

Vogelvoerhouder maken

Heemstede - Van een 2-liter melkfles maken de kinderen bij de Woensdagmiddagclub van Casca (5-10 jaar) op
woensdag 28 november een leuke houder waar vogelvoer in kan.
De woensdagmiddagclub is elke
week van 13.30 tot 15.15 uur bij
Casca in activiteitencentrum de
Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Kosten 4 euro, een
kaart voor 10 keer kost 35 euro. Graag van tevoren aanmelden: 023-548 38 28 – kies 1. Voor
meer informatie: www.casca.nl.
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ZATERDAG 24 NOVEMBER 17.30 UUR

SINT OP HET DAK IN DE
JAN VAN GOYENSTRAAT
TE HEEMSTEDE

Ondanks zijn hoge leeftijd zal Sinterklaas ook dit jaar weer verschijnen
op de daken van de Jan van Goyenstraat in Heemstede. De goedheiligman wordt op zaterdag 24 november a.s. om 17.30 uur verwacht maar
natuurlijk pas nadat er goed voor
hem is gezongen. De Pietenband zal
om 16.30 uur arriveren en de eerste
liedjes ten gehore brengen waarna
de kinderen uit volle borst kunnen
meezingen.
Deze week kunnen de kinderen
kleurplaten ophalen bij de ondernemers in de Jan van Goyenstraat.
Als zij deze mooi hebben ingekleurd
kunnen zij deze tot en met zaterdag
24 november tot 16.00 uur inleveren
bij Jantje’s Speelgoed in de Jan van
Goyenstraat.
Er is deze week ook een Pieten-telwedstrijd. Alle pietjes in de etalages
van de winkels moeten bij elkaar opgeteld worden en de uitkomst genoteerd op de kleurplaat die bij Jantje’s
Speelgoed kan worden ingeleverd
tot uiterlijk zaterdag 24 november
16.00 uur. De winkels die meedoen
zijn te herkennen aan de groene
stikker met het ‘Jan van Goyen’ logo.
De prijswinnaars worden vanaf 26
november bekend gemaakt bij Jantjes-speelgoed. Zaterdag 24 november zullen er vanaf 11.00 uur Pieten
in de Jan van Goyenstraat rondlopen die snoepgoed uitdelen.
Bij Hildering Parfumerie kunnen de
kinderen zich zaterdag 24 november
vanaf 14.00 uur tot Zwarte Piet laten
schminken en krijgen ze een Zwarte
Pietenmuts. Sinterklaas kan bijna
niet wachten om weer in de Jan van
Goyenstraat op de daken te mogen
verschijnen.
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Ahava opent brand
concept spa in Heemstede!

Heemstede - De Dode Zee bevat 32% aan mineralen en is
daarmee de rijkste zee aan mineralen ter wereld.
Cleopatra heeft de unieke kracht
van de Dode Zee voor huid &
lichaam als één van de eersten
ontdekt, het is werelds grootste
natuurlijke kuurbad dat er bestaat. Ahava brengt de Dode Zee
naar u toe!
Wellness & huidverbetering
Jaarlijks trekken er minimaal
42.000 Nederlanders naar de
Dode zee om erin te drijven.
Veel mensen met huidaandoeningen als eczeem en psoriasis bezoeken de Dode Zee, om
het zout en de modder op hun
huid te voelen, die de huid verzacht, kalmeert, hydrateert en
herstelt.
In extreme gevallen wordt de

reis zelfs door sommige verzekeringsmaatschappijen vergoedt.
Ahava biedt behandelingen met
de 100% pure Dode Zee modder en zoutkristallen, die de huid
reinigt en alles toevoegt wat de
huid te kort komt. Een top product op natuurlijke basis voor
anti-ageing!
Veel toeristen bezoeken de Dode Zee vooral voor de unieke ervaring.
De kracht van Ahava
De producent van Ahava heeft
zeven bassins aan de Dode zee
waar het water wordt gefilterd.
Op het moment dat de mineralen
op z’n best zijn, worden de bruikbare mineralen geselecteerd
waarvan één ingrediënt wordt
gemaakt, “Osmoter”. Dit Ingrediënt is rijk aan calcium , magnesium en potasium en is in alle

Ahava producten verwerkt. Kortom, het is de kracht van Ahava.
Milieubewust
De organisatie achter Ahava is
voortdurend bezig met onderzoek naar ontwikkelingen in de
Dode Zee.
Het eigen laboratorium werkt
veel samen met universiteiten en
de regering om het milieu optimaal te sparen. Zo wordt bijvoorbeeld het resterende Dode zee
water dat niet gebruikt wordt na
productie teruggestort in de Dode Zee en zijn de verpakkingen
recyclebaar.
Huidbewust
Het Dode zee concept op zich is
uniek! Maar er zijn meer factoren die Ahava producten onderscheidendmaken in de cosmeticabranche. De producten zijn
op natuurlijke basis, parabeenvrij, hypoallergeen, SLS/SLES
vrij, bevatten geen synthetische
stoffen en zijn niet op dieren
getest. Bovendien zijn de Ahava producten rijk aan mineralen
en daarmee uitermate geschikt
voor de gevoelige en geïrriteerde huid.
Ahava Brand Spa & Training
Academy
Sinds oktober 2012 is Hair &
Beauty Lounge Heemstede de
Ahava Brand Spa & Training
Academy van Nederland! Geur
en gevoel bepalen een deel van
de wellness ervaring. Touch,
sfeer impressie makende “Experience” compleet. De Ahava experience biedt het totaal plaatje!
Ahava biedt voor ieder huidtype
een oplossing en geeft de huid
alles wat het nodig heeft. Aldus
Mieke, Manager Ahava Spa &
Beauty Nederland.
Prijs & kwaliteit
Ahava biedt u een divers assortiment aan behandelingen met direct resultaat om van te genieten!
Maar is het ook betaalbaar? Dat
is nou juist zo leuk Ahava en wat
de producten onderscheidend
maakt.
Mieke: Eerder hebben we bij
Hair & Beauty Lounge met een
lijn gewerkt waarbij het duurste potje meer dan honderd euro
kost. Nu zijn onze producten een
stuk betaalbaarder, voor een betere kwaliteit! Het is belangrijk
om met de tijden en keuzes van
de maatschappij mee te gaan.
Door voor een nieuwe productlijn te kiezen, hebben we de prijzen van de behandelingen en arrangementen ook een stuk aantrekkelijker kunnen maken, zodat het voor een ieder toegankelijk is om jezelf eens lekker te laten verwennen.
U ben van harte welkom voor
kennismakingsarrangement bij:
Ahava Brand Concept Spa
Hair & Beauty Lounge Heemstede
Blekersvaartweg 14a
Tel: 023-5474435
www.hblheemstede.nl
Of kijk op www.ahava.nl voor uw
Ahava salon bij u in de buurt.

Florimex Ringvaartloop Aalsmeer
Regio - Op zondag 25 november wordt de jaarlijkse Florimex Ringvaartloop gehouden
in Aalsmeer. De route van de 10
Engelse Mijlen loopt geheel door
Aalsmeer, maar er is nog wel
een stukje Ringvaart in het parcours opgenomen. Verder loopt
de route door het Schinkelbos.
Naast de 10 Engelse Mijlen is er
ook nog de keuze uit een 5 en
een 10 kilometerloop. De 10 kilometer is speciaal aan het programma toegevoegd, zodat er
voor elke loper wel een passende afstand te vinden is. Voor de
kinderen staat er een 1 kilome-

ter Kidsrun op het programma.
De Kidsrun wordt om 10.30 uur
gestart, zodat er voldoende tijd
is voor ouders die zelf ook willen hardlopen om naar hun kinderen te kijken. Voor de kinderen is een mooie medaille te verdienen. Om 11.00 uur worden de
5 en 10 kilometer gelijktijdig gestart, en 10 minuten later (om
11.10 uur) mogen ook de 10 Engelse Mijl lopers van start.
Voor meer informatie zie: www.
ringvaartloop.nl. De start en finish van alle afstanden is bij Atletiekvereniging AVA Aalsmeer
aan de Sportlaan 43a.

INGEZONDEN

Bel Air
Regio - Pim Houtzager en Jan
Zwaneveld behaalden de eerste
plaats in de A-lijn bij bridgeclub
Bel Air met 64,58% en liepen
5% in op de koplopers Irma v.d.
Meer en Tine Posthuma. Joke v.
Dam en Aad Groeneveld blijven
met 51,39% goed volgen. Onderaan staan er weer vijf paren
onder de fatale 47½ % gemiddeld. Met 46,88% hebben Nettie v. Egmond en Els Zonneveld de laatste plaats overgedaan aan Ria brandwijk en Ina
Langeveld. Dit paar kwam maar
tot een score van 32,99%. Kes
Doorn en Gert v.d. Beld staan
als derde van onderen met een
gemiddelde van 45,66%. Voor
Marijke v. Lamoen met Ronald
v.d. Holst en Ans Pieters en
Jan Warmerdam wordt het met
46,88% oppassen geblazen.
Helmie v.d. Berg en Joke v.d
Lans gaan freewealend weer
naar de A lijn. Met een score van 60,83% hebben zij al
een voorsprong op nummer
twee, Irmi v. Dam en Anneke
v. Vree van 26%. Martien Mesman speelde met Fia de Kluijver
en met een score van 49,58%
kon hij de derde plaats voor zijn
broer Andrée vasthouden. Ilse
en Ron Rusman moesten hun
fraaie tweede plaats afstaan
omdat zij maar 45% behaalden. Gerard v.d. Berk speelde voor de tweede maal met
An Heemskerk in de A lijn en
met 48,26% was dit paar best
tevreden.Onderaan
hebben
twee echtparen van plaats ge-

wisseld. Riek en Nico Timmers
kwamen met 37.50% onderaan
staan omdat Hilda en Henk Uittenbroek 56,25% behaalden.
Veilig staan zij echter nog lang
niet. Toos v.d. Tweel en Albert
v.d. Moolen staan nu derde van
onderen met een gemiddelde van 47½%. Qua score is dat
wel goed maar de plek zelf is
al een degraddtie plaats. Jet en
Kees Gilijamse hebben het met
52,08% wat opgehaald.
Irma Meijssen kwam met Madelon Meijer aan de bridgetafel omdat Leon Couvee afwezig was. Met een score van
63,33% werd dit paar eerste.
Met de reglementaire 55% nemen Irma en Leon de eerste
plaats over van Carrie Carels en
Hennie Lameris die op 49,58%
bleven steken. Ook Marlies
ten Kate en Wil v. Dijk zaten
zonder partner. Samen behaalden zij 53,33% en waren daar
blij mee. Riek en Gerard Hageman vielen met een score van 50,83% uit de top drie
weg, maar de verschillen zijn
niet groot met nog drie drives
te gaan. Het is wel toevallig dat
Truus Rekké met Mieke de Ridder en Riek en Joop Scheers
op twee wedstrijd precies de
zelfde scores hebben behaald.
Op drive een van deze serie
41,25% en nu 40,42%. Samen
delen zij dus de laatste plaats.
Han en Rob Bakker hebben de
staart verlaten met een score
van 54,17%.
Piet van den Raad

Nieuws
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Inloopavond over zonnepanelen
in raadhuis Heemstede
De gemeente Heemstede organiseert op
donderdag 6 december van 18.00 tot 21.00
uur een inloopavond over zonnepanelen. In
het raadhuis staat dan een informatiestand
van Route du Soleil. U bent van harte
uitgenodigd langs te komen en uw vragen te
stellen over de zonnepanelenactie.
Route du Soleil is een samenwerkingsverband tussen
een aantal installateurs in de regio die gezamenlijk
hoogwaardige zonnepanelen inkopen en aanbieden
tegen lage prijzen.

In deze uitgave:

Bent u geïnteresseerd in de zonnepanelen? U kunt
alvast een foto van uw dak, meterkast en een overzicht
van het jaarlijkse energieverbruik meenemen. De
aanwezige installateurs kunnen dan meteen berekenen
hoeveel u kunt besparen. Kunt u niet op 6 december?
Kom dan op dinsdag 27 november naar de regionale
inloopavond bij de gemeente Beverwijk, meer
informatie hierover vindt u op onze website.

- Burgernet oproep!
- Schoonhouden
openbare ruimte
- Geluidsbelastingkaarten

Werk aan de weg
Vergaderingen
commissies
29 november

Actuele informatie over
wegwerkzaamheden in
Heemstede en omgeving
vindt u voortaan op
www.nhbereikbaar.nl.

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

’Oog voor elkaar’

Wmo-krant verspreid

Volgende week wordt in Heemstede de Wmo-krant
van de gemeente verspreid. Wmo staat voor: Wet
maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is een brede
wet die tot doel heeft dat mensen zoveel mogelijk mee
kunnen doen in de maatschappij. De gemeenteraad
van Heemstede stelde begin november het nieuwe
Wmo-beleid vast, dat staat beschreven in de nota
Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 2012-2016
- ‘Oog voor elkaar’.
Om meer bekendheid te geven aan allerlei
Heemsteedse voorzieningen die (o.a.) via de Wmo zijn
geregeld, is de Wmo-krant ‘Oog voor elkaar’ gemaakt. U
leest hierin van alles over voorzieningen voor jong en
oud, op het gebied van zorg en sport.
Heeft u de krant niet ontvangen? Dan kunt u tijdens
openingstijden een exemplaar ophalen bij het raadhuis.

Hoe werkt het?

Klik in de rechterkolom onder Activiteiten
op Gemeente Heemstede en u ziet een
overzicht van wegwerkzaamheden en/
of wegafsluitingen. Na het selecteren
van het werkobject ziet u een kaartje en
aanvullende informatie over de uitvoering
van het werk.

Burgernet oproep!

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jacob van Campenstraat 41 het plaatsen van een
dakopbouw 2012.304
ontvangen 5 november 2012
- Camplaan 16 het verbouwen en renoveren van een
woonhuis 2012.303
ontvangen 2 november 2012
- Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.305
ontvangen 7 november 2012
- Binnenweg 200A het plaatsen van lichtreclame
2012.306
ontvangen 8 november 2012

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen
burgers, gemeente en politie om de veiligheid in
de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk
van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de
gemeente. Wilt u kans maken op een gratis iPhone?
Schrijf u dan nu nog kosteloos in voor burgernet via
www.mijnburgernet.nl.

Loket Heemstede is er
voor u!

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Lombokstraat 3 het uitbreiden van de 1e verdieping
2012.307
ontvangen 9 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Rhododendronplein 16 het kappen van een berk
2012.311
ontvangen 8 november 2012
- Prinsenlaan 91 het kappen van een es 2012.312
ontvangen 8 november 2012
- Prinsenlaan, in bosperceel / langs het bospad het
kappen van een paardenkastanje 2012.308
ontvangen 6 november 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22
november 2012 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet
mogelijk.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw
vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen
van een voorziening in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u
graag verder.
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u,
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken:

- Cruquiusweg 37 het plaatsen van reclame 2012.284
ontvangen 23 oktober 2012
- Coby Riemersmalaan 2 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.291
ontvangen 29 oktober 2012
- Alberdingk Thijmlaan 60 het paatsen van een
overkapping t.b.v. fietsen 2012.263
ontvangen 27 september 2012
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Alberdingk Thijmlaan 60 het plaatsen van een
overkapping t.b.v. fietsen 2012.263
Het verzoek ligt vanaf 22 november 2012 gedurende
4 weken van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor meer informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 16 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zandvoortselaan 99 het splitsen van een gebouw in
een bedrijfsruimte en een appartement 2012.271
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.248
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
22 november 2012 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Gewijzigd aanwijzingsbesluit

Op basis van de Verordening gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
Bij besluit van 13 november 2012 heeft het college
‘de aanwijzing afnemers op grond van artikel 2, lid
2, Verordening gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens Heemstede 2009’ gewijzigd
vastgesteld. Het gaat om het aanwijzen van afnemers,
die voor de beoefening van hun wettelijke taak

toegang nodig hebben tot de GBA. De aanwijzing
treedt met ingang van 29 november 2012 in werking.
De aanwijzing ligt tot en met 13 februari 2012 ter
inzage op het gemeentehuis. De aanwijzing is na de
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Vergaderingen
Vergadering commissie voor
bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 29 november 2012 in
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1.
- 20.00 uur bezwaren tegen zondagopenstelling
supermarkt - openbaar - 20.30 uur bezwaren tegen de weigering van een
omgevingsvergunning voor de verbouwing tot
woonruimte van de 2e verdiepingsvloer van een flat
aan het Valkenburgerplein 4-II hoog - openbaar - 21.00 uur bezwaren tegen een verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen van een
extra etage op een woning aan de Einthovenlaan 10
- openbaar Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact
opnemen met de secretaris van de commissie,
telefoon (023) 548 56 07.

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare
vergadering op donderdag 29 november 2012
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering
29 november 2012
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust
2013 (B-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare
vergadering op donderdag 29 november 2012,
aansluitend aan de vergadering van de commissie
Middelen (aanvangstijd commissie Middelen 20.00
uur) in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering
29 november 2012
- Spreekrecht burgers
- Vaststelling bestemmingsplan ’Woonwijken Zuidoost’
(A-stuk)
- Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug) o.v.v.
GroenLinks (C-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare
vergadering op donderdag 29 november 2012
aansluitend aan de vergaderingen van de commissies
Middelen (aanvangstijd commissie Middelen 20.00
uur) en Ruimte in de Burgerzaal van het Raadhuis aan
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering
29 november 2012
- Spreekrecht burgers
- Gewijzigde verordeningen Wet werk en bijstand 2012
(A-stuk)
- Combinatiefuncties per 2013 (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en
Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering gemeenteraad *

De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op donderdag 29 november
a.s. aansluitend aan de vergaderingen van de
raadscommissies in de Burgerzaal van het Raadhuis. U
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
* Deze vergadering vindt plaats onder voorbehoud van de
voorbereidingen in de commissievergaderingen van deze
avond. De vergadering wordt uitsluitend gehouden als de
raadscommissie adviseert één van de agendapunten als
hamerstuk vast te stellen in de raad. Als de raadscommissie
adviseert de vaststelling te agenderen als een bespreekstuk
voor de gemeenteraad, dan volgt agendering in de
eerstvolgende raadsvergadering op 19 december 2012.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
- Vragenuur
Hamerpunten:
- Vaststelling bestemmingsplan ’Woonwijken zuidoost’
- Gewijzigde verordeningen Wet werk en bijstand 2012
Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt

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.

Aanhangwagen / mobiele verkoopwagen Nijverheidsweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een aanhangwagen / mobiele verkoopwagen
aangetroffen die langer dan drie achtereenvolgende
dagen is geplaatst op de Nijverheidsweg ter hoogte
van huisnummer 7.
Het is verboden een voertuig dat voor recreatie,
dan wel uitsluitend of mede voor andere dan

verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen
(artikel 5:6, eerste lid APV).
De eigenaar van deze aanhangwagen / mobiele
verkoopwagen krijgt tot en met 28 november 2012
de gelegenheid om de aanhangwagen / mobiele
verkoopwagen van de weg te verwijderen. Indien de
aanhangwagen / mobiele verkoopwagen binnen deze

termijn niet van de weg is verwijderd, wordt deze in
opdracht van het college verwijderd (bestuursdwang).
De aanhangwagen / mobiele verkoopwagen
wordt dan voor een periode van 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn
aanhangwagen / mobiele verkoopwagen ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten. Voor vragen
kunt u contact opnemen met bureau Handhaving, via
het algemene telefoonnummer 14 023.

Gezonken Vaartuigen Glipperzandvaart en Crayenestervaart
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben de volgende
gezonken vaartuigen aangetroffen:
- Een stalen vaartuig met kajuit in de Glipperzandvaart
ter hoogte van Patrijzenlaan 3.
- Een vaartuig in de Crayenestervaart aan de Willem
van de Veldekade ter hoogte van de bocht met de
J.C. van Oostzanenlaan.

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn
uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

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

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen
tot en met 5 december 2012 de gelegenheid om te
zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze

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

Kennisgeving vaststelling en publicatie EU-geluidsbelastingkaarten
Het College van B&W van de gemeente Heemstede,
maken bekend dat zij geluidsbelastingkaarten hebben
vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 lid 4 Wet
milieubeheer. Deze kaarten liggen vanaf 23 november
2012 tot 3 januari 2013 ter inzage bij de publieksbalie
in het raadhuis van Heemstede. De kaarten zijn ook
in te zien via www.milieudienst-ijmond.nl. U kunt de
kaarten (met een beperkte nauwkeurigheid) van deze
website downloaden.
Meer informatie daarover kunt u krijgen bij de afdeling
communicatie van Milieudienst IJmond.
De verplichting tot het opstellen van geluidsbelastingkaarten is opgenomen in de Wet milieubeheer en

vloeit voort uit de implementatie van de Europese
Richtlijn omgevingslawaai in Nederland. De
geluidsbelastingkaarten zijn een weergave van de
geluidsbelasting in 2011 die veroorzaakt wordt door
de wegen, spoorwegen en bedrijven in of nabij de
gemeente. Daarbij wordt ook duidelijk gemaakt
hoeveel geluidsgevoelige objecten, geluidsgevoelige
terreinen en stille gebieden er zijn en hoeveel
bewoners van woningen in een bepaald gebied
aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting
worden blootgesteld. Uit de kaarten blijkt dat de
geluidssituatie in Heemstede in 2011 geen grote
verschillen ten opzichte van de in 2006 opgestelde
kaarten vertoont.

Heeft u vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld
de geluidssituatie in de straat waarin u woont, dan
kunt u dit kenbaar maken bij de gemeente. Tegen
de vaststelling van de kaarten is geen bezwaar of
beroep mogelijk. De kaarten vormen de basis voor
het actieplan dat burgemeester en wethouders
medio 2013 moeten opstellen. In dit plan staat
het geluidsbeleid voor de periode 2013-2018. De
reacties op de geluidsbelastingkaarten worden
indien nodig meegenomen bij het opstellen van
het ontwerpactieplan. Het ontwerp van dit plan zal
voor de bewoners worden gepubliceerd. U kunt
daarover zienswijzen indienen. Te zijner tijd wordt het
actieplanproces bekendgemaakt.

Voornemen schoonhouden openbare ruimte
Het College van B&W van de gemeente Heemstede
is voornemens alleenrechten te verlenen voor het
schoonhouden van de openbare ruimte te Heemstede
aan De Meerlanden Holding NV te Rijsenhout.

Type alleenrecht

Diensten, categorie 27, CPV codes: 90511300,
90610000, 90620000, 90630000, 90670000.

Omschrijving werk

Het schoonhouden van de gehele openbare ruimte
van de gemeente Heemstede, inclusief het legen van
afvalbakken en het onkruidvrij houden van
verhardingen. Het uitvoeren van de gladheidbestrijding en ongediertebestrijding, evenals het
verzorgen van een servicelijn.

Omvang werk

- Het schoonhouden van de gehele openbare ruimte
(verharding, groen en water), inclusief het legen
van afvalbakken en het onkruidvrij houden van
verhardingen.
- Het uitvoeren van de gladheidbestrijding.
- Het bestrijden van ongedierte en verwijderen dode
dieren.
- Het verzorgen van een servicelijn tijdens
kantoortijden, inclusief calamiteitennummer.
- Het verzorgen van een registratiesysteem voor
klachten en/of meldingen.

Looptijd van het alleenrecht

Basis alleenrecht

Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
- Verordening gunning opdrachten door toekenning
van een uitsluitend recht Heemstede 2012.
- Richtlijn 2004/18/EG, artikel 18.
- Besluit aanbestedingsregel voor
overheidsopdrachten, artikel 17.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt u
tot 2 januari 2013 contact opnemen met: Gemeente
Heemstede, afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte,
telefoon (023) 548 57 84 of rvanschaik@heemstede.nl.

De looptijd is 3 jaar (1-1-2013 t/m 31-12-2015) met een
optie tot éénzijdige verlenging door de gemeente van
2 jaar.

Uitschrijvingen GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven
uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed,
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start
dan een adresonderzoek op, waarbij de persoon
-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog
aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als
er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet
te traceren is, besluit het college van burgemeester
en wethouders deze persoon ‘met onbekende
bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke

basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit
betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op
dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn
dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij
de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er
geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende
overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand
65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot
belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen met onbekende
bestemming uit te schrijven:

- J.G. van Schaik, geboren 21-03-1988, Kerklaan 54
- L.Q. Dulin, geboren 05-09-1986, J.H. Weissenbruchweg 11
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621,
2003 BR Haarlem).

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

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

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,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

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

