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www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

WWW.DEOOSTEINDE.NL

OPEN 

FILIAAL VIJFHUIZEN

GEZELLIGE KERST-KADOMARKT

ZONDAG 24 NOV

VAN 10.00 - 17.00 UUR

Heemstede - De Filipijnen zijn 
meer dan zevenduizend eilan-
den. Jaarlijks wordt het land 
door vele stormen en tyfoons ge-
teisterd. De Tyfoon Haiyan, die 
op vrijdag 8 november raasde, 
spant echter de kroon. Alleen al 
in de stad Tacloban heeft Haiyun 
al duizenden levens geëist. Ty-
foon Haiyan wordt ook wel om-
schreven als de zwaarste orkaan 
ooit aan land - en verwoestte in 
de provincie Leyte 70 tot 80 pro-
cent van alles wat op haar pad 

kwam. De Filipijnen kampt met 
extreme armoede. Veel mensen 
leven in kleine hutjes met het 
hele gezin. Veel van deze hutjes 
zijn door de tyfoon Haiyan ver-
woest. De bewoners zijn hun on-
derdak, bezittingen, en ook hun 
familieleden kwijt geraakt.
De leerlingen van de Nicolaas 
Beetsschool in Heemstede ko-
men graag in actie. Zij willen de-
ze mensen in nood helpen. Met 
de hele school is begonnen met 
een inzamelactie van lege fles-

sen. Familie, vrienden en bu-
ren wordt gevraagd om te hel-
pen. Met het statiegeld kunnen 
de kinderen van Nicolaas Beets 
hulp bieden aan deze mensen 
in nood. De kinderen zijn en-
thousiast. De eerste 200 flessen 
zijn al binnen! Alle lege flessen 
worden verzameld in de school-
bibliotheek. De actie duurt in to-
taal 2 weken en loopt woensdag 
27 november af. Ouders zijn van 
harte welkom ook te (komen) 
helpen!

Inzamelactie voor de Filipijnen

Nicolaas Beets komt in actie!

kom sporten
NU OP

EN!

BIJ DE GEZELLIGSTE EN GOEDKOOPSTE SPORTSCHOOL
VAN HEEMSTEDE EN OMSTREKEN

Cardio-Fitness Heemstede
RaadhuisstRaat 15 • tel. 023-760068

GEEN INSCHRIJFGELD

Mimi!

Vermist

Sinds 18 september jl. 
vermist, onze lieve poes 
van 1,5 jaar.
Europees korthaar, 
roepnaam Mimi, gechipt 
en gesteriliseerd.
Woonadres: Heemstede, 
tel. 023-5734318

Waar kan ze toch zijn?! 
We missen haar enorm!

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Bij 3 malse
kogel-

biefstukken

Heemstede - “Toen wij op het 
Jeugdjournaal de beelden van 
de Filipijnen zagen, wilden we 
iets doen voor de mensen daar.  
We gingen langs de deuren 
voor lege flessen en kregen er 
heel veel, dat zie je op de foto. 
Het statiegeld storten wij op Gi-
ro 555. Het was bij elkaar 35,80 
euro!!!!” Positief nieuws van Riv-
ka Keetelaar (in de gele trui) en 
Suus Luiken (in de blauwe) van 
de Voorwegschool groep 8 B.

Voorwegschool 
in de bres voor 

Filipijnen



Heemstede - In de commissie 
‘ruimte’ van 14 november werd 
gesproken over het al jaren sle-
pende onderwerp: wat te doen 
met het gebied Manpadslaan? 
In eerste instantie wilde de ge-
meente met geld van het Rijk en 
de Provincie het gebied als na-
tuur inrichten. De subsidiepot-
ten zijn leeg dus geen fi nancie-
ring. Het plan vatte post een paar 
woningen te bouwen en met de 
opbrengst van de grondverkoop 
de rest van het gebied tot na-
tuurpark in te richten. Vooruitlo-
pend op toekomstige ontwikke-
lingen hebben projectontwikke-
laars grondposities ingenomen. 
Zij wensen waar voor hun inves-
tering maar daar ziet het er nu 
nog niet naar uit. Een deel van de 
plannen stond op tekening, doch 
deze bleven voor publiek en pers 
geheim. Dit om de onderhande-
lingen met de ontwikkelaars niet 
te frustreren. Was er eerst sprake 
van een achttal huizen nu is dat 
al opgerekt naar 13 kavels van 
1000 m2 waarop villa’s komen. 
D66 is van mening dat de ge-
meente beter kan wachten tot 
er op termijn weer geld beschik-
baar is vanuit het Rijk. De partij 
lijkt daarmee tegen de woning-
bouw, GroenLinks wil liever he-
lemaal geen bebouwing. Voor-
malig raadslid Trudy van Drie 
sprak de commissie toe en her-
innerde de commissie aan een 

bijeenkomst met burgers waar-
bij de meerderheid tegen be-
bouwing was. Van Drie vindt dat 
de gemeente deze burgers seri-
eus moet nemen. De activiteiten 
van de begeleidingsgroep, waar 
ook de projectontwikkelaars deel 
van uitmaken, staat op een laag 
pitje. De VVD is warm voorstan-
der van bebouwing en ook het 
CDA en HBB willen op dit mo-
ment wel bebouwing toestaan. 
De PvdA had eerder in het pro-
ces al opgemerkt dat zij wel voelt 
voor kleinschalige sociale wo-
ningbouw. De partij wacht nu af 
waarmee de begeleidingsgroep 
en de wethouder komen. Intern 
heeft de PvdA zijn positie nog 
niet bepaald. 
Wethouder Pieter Van de Stadt 
kreeg toestemming van de com-
missie om verder de gesprekken 

aan te gaan met de ontwikke-
laars. Hij moet voorzichtig ope-
reren omdat er juridische ha-
ken en ogen aan de onderhan-
delingen zitten. Hoeveel verlies 
accepteren de ontwikkelaars op 
hun investering? Als er eerst een 
bestemmingsplan wordt vastge-
steld, wat heeft dat voor juridi-
sche consequenties? Het advies 
van de commissie was: wacht 
eerst af waar de begeleidings-
groep mee komt en informeer 
ons over het onderhandelings-
proces. Van Drie adviseerde de 
partijen in hun verkiezingspro-
gramma een standpunt in te ne-
men, zodat de burgers bij de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad 
iets te kiezen hebben. Zo kan het 
Manpadslaangebied inzet wor-
den bij de verkiezingen. 
Eric van Westerloo

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
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Joke van der Zee
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Ton van den Brink
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Eric van Westerloo
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Op zondag  24 no-
vember is er een viering in 
Trefpunt Bennebroek, Ako-
nietenplein met ds. J.E.Th. 
Nak-Visser. Thema is her-
denking van de overledenen 
m.m.v. de cantorij.
Er is ook Kindercafé. De 
dienst vangt aan om 10.00 
uur.

leg: een soort nagebouwde ba-
roktuinen in de stijl van Daniel 
Marot. Maar weinig van de ruim 
330.000 bezoekers van de Flora 
1925 zullen hebben geweten dat 
er op Meer en Berg, ten zuiden 
van Groenendaal en op dat mo-
ment nog privébezit, in de 18de 
eeuw dergelijke tuinen waren 
geweest.

Meer over de drie Flora’s in 
Groenendaal, met foto’s, per-
spectieftekeningen en veel on-
bekende en nog nooit gepu-
bliceerde afbeeldingen en over 
Marot en Meer en Berg in het 
boek ‘Groenendaal van buiten-
plaats tot wandelbos’, 240 pagi-
na’s in full colour. Verkrijgbaar 
in de Heemsteedse boekhan-
dels. Meer informatie op www.
hv-hb.nl.

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (9)

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

Flora 1925 – luchtfoto (detail)
Hier een detail van een luchtfo-

to van het tentoonstellingster-
rein van de Flora 1925 in Heem-
stede. Linksonder diagonaal een 
deel van de Vrijheidsdreef met 
nog heel sprieterige kastanje-
bomen. Hier was het entreege-
bouwtje gevestigd, dat rechts-
onder op de foto staat. Hier ging 
men rechtdoor het terrein op. 
Naast het hoofdgebouw ziet u 
links een deel van de tuinaan-

Luchtfoto terrein Flora 1925 (detail).

Kerkdiensten

Rectifi catie
GroenLinks 

tegen voorstel
In het artikel over de verkeers-
lichten Postlaan/Dreef/Van den 
Eijndekade (in de Heemste-
der van 6 november) stond dat 
de raad unaniem akkoord ging 
met het voorstel verkeerslichten 
te plaatsen. De GroenLinks frac-

tie heeft als enige wel tegen het 
voorstel gestemd. GroenLinks is 
niet tegen het verbeteren van de 
veiligheid maar er is volgens de-
ze partij onvoldoende gekeken 
naar andere veilige oplossingen. 
Er is geen rekening gehouden 
met luchtverontreiniging, lawaai 
en sluiproutes, noch is er geke-
ken naar een integraal plan voor 
de nabije toekomst. Om die re-
den stemde GroenLinks tegen 
het voorstel.
Eric van Westerloo

Nieuwe 
voorzitter 

HKIV
Heemstede - Tijdens een 
bijzondere ledenvergadering 
van de Heemsteedse Kring 
voor Internationale Vriend-
schap (HKIV) is de heer  Le-
on Christophe gekozen als
voorzitter. Hij volgt Rinus Din-
kelberg die na voordien 12 
jaar secretariaat de laatste
4 jaar het voorzitterschap
vervulde.

Na de pauze hielde Hans Krol 
een presentatie over histori-
sche buitenplaatsen in Ben-
nebroek en Heemstede bij 
beelden vervaardigd door de 
Hillegomse fotograaf Bob van 
der Lans.
Intussen is bekend geworden 
dat een delegatie uit zuster-
stad Bad Pyrmont geduren-
de het weekend van 16 tot 18 
mei 2014 Heemstede zal be-
zoeken.
Voorts zal een groep Heem-
stedenaren van 20 tot 22 ju-
ni een bezoek brengen aan 
Royal Leamington Spa, met 
welke Engelse gemeente 
sinds 1948 vriendschapsban-
den worden onderhouden.

Belangstellenden kunnen na-
dere informatie verkrijgen via 
de secretaris van de HKIV, 
Astrid Vreeburg, 06-29 512 
103; e-mail: hkiv@gmail.com.

Eerst achttal huizen, nu plan voor 13 villakavels 

Wordt het Manpadslaangebied 
inzet bij de verkiezingen?





Regio - Met de feestdagen in 
aantocht is tijdens de Leeuwen-
horst Winterfair in Noordwijker-
hout op zaterdag 23 en zondag 
24 november weer alles te vin-
den om in feeststemming te ko-
men. Meer dan honderd stand-
houders bieden verrassen-
de bloemstukken, originele ge-
schenken, sfeervolle brocante 
en unieke hebbedingen.  Daar-
naast ook serviezen, tafelkleden, 
prachtige sieraden, stoere out-
doorkleding, Noorse truien en 
warme laarzen. Diversiteit is de 
kracht van de Winterfair.
Er is nog veel meer! Zoals bloem-
schikdemonstraties en work-
shop op dit gebied.
Liefhebbers van sfeervol wo-
nen kunnen zich vergapen aan 
de stand van kunstenares Fran-
ny Stolk. Van haar kwam onlangs 
het boek Binnen en Buiten uit. 

Franny maakt etsen en schilde-
rijen maar heeft vooral ook een 
passie decoreren en stylen met 
een grote voorkeur voor de kleur 
blauw en oud serviesgoed in 
blauw/wit. 
Daarnaast kunnen bezoekers 
hun hart ophalen aan alles wat 
lekker is. Tongstrelende zoete 
lekkernijen als bonbons, fudge 

en meringues. Maar ook harti-
ge zaken: bijzondere kazen, am-
bachtelijk bereide jams en sap-
pen, Provençaalse worstjes, ho-
ning, balsamicoproducten, olijf-
oliën, de bekende Ierse Bally-
maloe delicatessen, wijnen en 
streekbieren. Kortom, een over-
vloed aan lekkere spullen. 
Kinderen kunnen zondagmiddag 
genieten van een heerlijke Sin-
terklaasvoorstelling boordevol 
hilarische momenten en knappe 
goocheltrucs. Er zijn tevens kin-
derworkshops: het maken van 
vilten kerstboomhangers, bloem-
stukjes maken en zij kunnen zich 
laten schminken.
Leeuwenhorst Winterfair is te 
bezoeken aan de Langelaan 
3, Noordwijkerhout. Beide da-
gen tussen 10 tot 17.30 uur. En-
tree 8,00 jeugd t/m 12 jaar gratis  
http://b-event.nl/winterfair.html.
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Zondag Sinterklaasvoorstelling

Leeuwenhorst Winterfair 
inspiratiebron voor de feestdagen

Speelgoed van de Sint uit 
Sri Lanka en Zimbabwe

Heemstede – Zaterdag aan-
staande, 16 november, is het 
feest in heel het land en ze-
ker ook in de Jan van Goyen-
straat, want daar wordt Sinter-
klaas feestelijk onthaald. Sinter-
klaas wist ook dit jaar weer een 
plekje in zijn agenda vrij te ma-
ken voor het traditionele ‘Sint op 
Dak’evenement. We weten dat 
Sint en zijn pieten elk jaar hals-
brekende toeren uithalen om zo 
cadeautjes in de schoorstenen 
te werpen die de kinderen dan 
in hun schoen vinden en uiter-
aard op 5 december. Maar al-
leen in de Jan van Goyenstraat 
laat de Goedheiligman zich ook 
echt zien! Jij kunt er bij zijn, sa-
men met je ouders. Aanstaan-
de zaterdag begint het feest om 
12.00 uur al. Dan kunnen ruim 
100 kinderen zich als Zwarte Piet 
laten schminken. Er is ook mu-
ziek in de straat van een pieten-
orkest. Jij zingt toch ook mee? 
Alvast echt inzingen voordat Sint 
op het dak verschijnt, kan van-
af 16.30 uur deze middag. Rond 
de klok van half zes zie je Sinter-
klaas en zijn pieten echt op dak 
verschijnen, spannend hoor!

Fotowedstrijd
De winkeliers uit de Jan van 
Goyenstraat willen het Sinter-
klaasfestijn dit jaar extra feeste-
lijk maken. Zo krijgen bezoekers 
aan de straat deze middag een 
cadeautje. Bovendien wordt er 
een pieten-telwedstrijd gehou-
den. Kinderen kunnen pietjes 
tellen in de etalages en kansma-
ken op mooie prijzen, die deze 

middag tussen 17.00 en 17.30 uur 
worden bekendgemaakt. 
Ook dit jaar is er een leuke fo-
towedstrijd! Laat een foto van je 
maken met Piet(en) en of de Sint, 
of laat je als geschminkt hulp-
pietje fotograferen. Of natuurlijk 
als echte fotojournalist een fo-
to maken van Sinterklaas die op 
dak verschijnt. Stuur je foto naar 
de redactie van de Heemste-
der: redactie@heemsteder.nl en 
kijk of jouw foto wordt geplaatst 
in de krant van 27 november. 
Je kunt daar trouwens fantas-
tische prijzen mee winnen! Bij-
voorbeeld 2 entreebewijzen en 
een Bennie Broekknuffel, en een 
entreebewijs plus leuke CD, be-
schikbaar gesteld door de groot-
ste speeltuin van Europa: Lin-
naeushof. Op steenworp afstand 
van Heemstede en je kunt er een 
heerlijke dag zoetbrengen. (Lin-
naeushof opent volgend jaar op 
26 maart). Een andere gave en 
eigenlijk lieve prijs is een mega 

knuffelbeer, beschikbaar gesteld 
door Jantjes Speelgoed. Natuur-
lijk is de fotowedstrijd voor ieder-
een. Ook volwassenen kunnen 
een geweldige kiek maken, in-
sturen en een prijs winnen. Wat 
te denken van een beautybehan-
deling bij Hildering Parfumerie 
en een lunch voor 1 persoon bij 
Le Cheval Blanc? Of maak kans 
op een ‘elegante’ prijs, een mooi 
gekleurde omslagdoek van Kado 
Enzo. Tot slot is er nog een lek-
kere prijs te winnen, althans wie 
het ‘Onvergetelijke groenten-
boek’ wint, kan heerlijke gerech-
ten maken. Beschikbaar gesteld 
door Lucas Primeurs.

Meedoen dus aan deze leuke fo-
towedstrijd, georganiseerd door 
de enthousiaste winkeliers van 
de Jan van Goyenstraat in sa-
menwerking met de Heemste-
der!
Insturen kan tot uiterlijk maan-
dag 25 november, 17.00 uur.

Laat je als pietje schminken bij Hildering Parfumerie

Doe je ook mee aan de ‘Sinterklaas 
en Zwarte Piet’ fotowedstrijd?

Heemstede - Wereldwinkel Heemstede heeft een unieke col-
lectie speelgoed klaar staan voor Sinterklaas.
In Sri Lanka ontwerpen verschillende kleine leveranciers prach-
tig houten speelgoed en stoffen poppen. In Zimbabwe breien 
moeders prachtige knuffels.
Het houten speelgoed van Lanka Lamai uit Sri Lanka wordt 
gemaakt van de rubberboom, een snelgroeiende houtsoort. 
Wanneer de boom geen rubber meer geeft, wordt de boom ge-
kapt en tot speelgoed verwerkt. Ook acaciahout is vanwege de 
fijne nerf, haar warme oranjebruine kleur en de duurzaamheid 
zeer in trek voor speelgoed.
Maar liefst zes verschillende leveranciers ontwerpen het karak-
teristieke houten speelgoed.  In totaal werken bijna 400 mensen 
aan het speelgoed voor Lanka Lamai, in speciale werkplaatsen. 
Deze werkplaatsen onderscheiden zich door goede lonen en 
prettige werkomstandigheden.
De mensen in omliggende dorpen maken het speelgoed thuis 
af door het te beschilderen. Zo kunnen de moeders bij hun kin-
deren blijven en toch in hun levensonderhoud voorzien.
Voor het schilderen van het speelgoed wordt uiteraard verf 
zonder giftige stoffen gebruikt. Na het schilderen worden de 
producten weer naar de fabriek gebracht. Hier worden ze in-
gepakt en klaargemaakt voor verzending. Al het speelgoed 
dat door Lanka Lamai geleverd wordt, is voorzien van een CE- 
keurmerk.

Grappig gebreide dieren
De poppen van Lanka Lamai worden gemaakt in een zeer ver-
zorgd atelier in de stad Colombo. De poppen zijn vrijwel geheel 
met de hand gemaakt door vrouwen uit de omgeving. De ge-
bruikte stoffen zijn vaak handgeweven. De stevige vulling is van 
polyester en de poppen zijn gemaakt van zeer zachte stof, en 
daarom goed geschikt voor kleine kinderen. Alle poppen dra-
gen ook een CE-merkje.
De grappige gebreide dieren van Gogo Olive in Zimbabwe wor-
den gemaakt door een groep van inmiddels 25 vrouwen. Zij 
proberen op deze manier hun hoofd boven water te houden 
in een land waar 94% van de vrouwen geen werk heeft. Om te 
kunnen breien heb je geen ingewikkelde machines en derge-
lijke nodig; je kunt het overal doen en in je eigen tijd. Ook voor 
deze vrouwen geldt dat het daardoor goed te combineren is 
met de zorg voor kinderen.
Gogo betekent oma en respect. Uit respect voor deze vrou-
wen in Afrika brengt Wereldwinkel Heemstede deze gebreide 
Afrikaanse dieren bij u tijdens de sinterklaastijd extra onder de 
aandacht.

De speelgoedcollectie in de Wereldwinkel, fairtrade en 
duurzaam, is zeker de moeite waard om te gaan bekij-
ken. Zoekt u een cadeautje? Stap dan gerust eens binnen.
De Wereldwinkel aan de Raadhuisstraat 29 is in de sinter-
klaas- en kersttijd ook open op maandag!
U bent van harte welkom.
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Regio – Toegegeven: het is nog lang geen kerst, maar het 
kan geen kwaad om alvast te gaan kijken bij Tuincentrum 
De Oosteinde. De dames en heren die verantwoordelijk zijn 
voor de aankleding van de jaarlijkse Kerst’show’ hebben 
weer hun uiterste best gedaan. Wat een feest om hier lekker 
rond te snuffelen. Aangeklede kersttafels met kandelaars, 
windlichten en andere decoratieve kerstartikelen. Guirlan-
des en kroonluchters en natuurlijk veel kerstballen, zoals 
elk jaar in alle kleuren en aparte decoraties.

Dit jaar maakt u ‘de blits’ met glitterballen. Paars, ijsblauw 
en wit zijn de trendy tinten maar uiteraard heeft De Oost-
einde geweldige kerstaanwinsten in nog veel meer kleuren. 
Crisis of niet, zelfs voor onder een tientje haalt u een beetje 
kerstsfeer in huis. Je kunt niet anders dan er vrolijk van wor-
den en misschien ook een beetje sentimenteel, zeker als je 
naar al het fraais in de kerstboom kijkt. Kunstkerstbomen 
gaan er steeds echter uitzien, kijk maar eens rond in het 
tuincentrum. Járen plezier van een boom die niet van echt 
te onderscheiden is. Heeft u toch liever ‘echt’ dan kunt u 
binnenkort terecht voor sparren die heerlijk geuren. Alvast 
rondkijken nu om te bedenken hoe u dit jaar de boom zult 
aankleden en sta dan ook eens stil bij de mooie bewegen-
de kerstshow of dwaal af naar vroegere kerstdagen toen al-
les nog rood en zilver was, dat de klok sloeg. In elk geval 
weet u dat alles wat de klok slaat op de kerstmarkt van De 
Oosteinde kerst is! Zandlaan 22, Hillegom op de grens met 
Bennebroek.

Alles kerst wat de klok slaat

Het éinde, de kerstmarkt 
                     van Tuincentrum De Oosteinde

Overgewicht in relatie tot borstkanker
LaRiva houdt zich bezig met gezond zijn en blijven
Heemstede - Overgewicht is ongezond. U 
verkleint de kans op ziekten als kanker door 
een gezond gewicht. Na roken is overge-
wicht de belangrijkste oorzaak van kanker 
waar de mens zelf invloed op heeft.

Hormonen
De vrouwelijke geslachtshormonen oestro-
geen en progesteron beïnvloeden de ont-
wikkeling van borstkanker. Daarbij geldt in 

grote lijnen: hoe langer de borsten zijn bloot-
gesteld aan deze hormonen, hoe groter de 
kans op borstkanker.

Lichaamsgewicht
Lichaamsgewicht speelt een duidelijke rol. 
Vetweefsel bevordert de aanmaak van oes-
trogeen. Bij een BMI van 25 of hoger neemt 
het risico op borstkanker met 30-40 procent 
toe.

LaRiva Medisch houdt zich bezig met ge-
zond zijn en blijven. In samenwerking met 
LaRiva wordt er samen met de artsen Zui-
derveld Van Ulden gekeken naar een pro-
gramma om op een gezonde manier over-
gewicht te bestrijden en ook op een gezond 
gewicht te blijven. Voor meer informatie en 
een gratis proefbehandeling kunt u terecht 
bij LaRiva, Raadhuisstraat 27, te Heemstede, 
telefoon: 023-547 44 19.
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Een van de meest intrigerende cabaretiers 
Polderman baart zorgen
Heemstede - Ze is onverstoor-
baar, gortdroog, subtiel en lomp, 
hilarisch en ontroerend. De rus-
tigste cabaretière van Nederland 
bouwt in haar vierde program-
ma een vrolijk en licht absurdis-
tisch universum waarin niets zo-
maar normaal is. Haar rake ob-
servaties, zelfspot, grote taal-
gevoel, nuchter engagement en 
oorspronkelijke liedjes maken 
Polderman tot een van de meest 

intrigerende cabaretiers van dit 
moment. 
Katinka Polderman treedt met 
haar show ‘Polderman baart zor-
gen’ in de Luifel op, vrijdag 29 
november.

De voorstelling begint om 20.15 
uur in Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kaartver-
koop van maandag t/m donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur, op 

vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan de 
kassa van de Luifel. Telefonisch 
reserveren: 023-548 38 28 kies 1.

Fotograaf: Krijn van Noordwijk.

Aan iedere auto levendige herinneringen
Eric Corton ontmoeten bij Blokker
Heemstede - Radio- en tv-man 
(en ambassadeur van het Ro-
de Kruis), kortom duizendpoot 
Eric Corton is een enorme au-
tofreak. Nog voordat hij zijn rij-
bewijs had gehaald, schraap-
te hij al zijn spaargeld bij elkaar 
en leende extra geld van zijn va-
der om zijn eerste auto te kun-
nen kopen, een oude 2CV. Dat 
was het begin van een levens-
lange liefde en verslaving. Meer 
dan twintig auto’s heeft hij al 
versleten, van een doorgeroes-
te Peugeot tot een puntgave en 
benzineverslindende Amerikaan. 
Er gingen vriendinnetjes mee, en 
later zijn vrouw, en nog weer la-
ter de kinderen. 
Aan iedere auto bewaart Corton 

levendige herinneringen waar hij 
graag en goed over kan vertel-
len, en die verhalen vormen sa-
men deze biografie-in-auto’s. 
Over een barre tocht met een 
Suburban door een sneeuw-
storm in de Ardennen, over een 
zwerver die wekenlang met toe-
stemming in zijn Volvo over-
nachtte en over eindeloos geru-
zie met zijn [Auto X] en het ga-
ragebedrijf.
 
Eric Corton komt naar boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 
138 om over zijn Auto-biografie 
te vertellen. Dat doet hij zaterdag 
23 november, van 13.00 tot 14.00 
uur. Toegang vrij. Meer weten? 
Bel Blokker: 023-5282472.

Met opbrengst extra warmte voor kerkgangers

Stemming zat er goed in 
tijdens kerkbollenveiling
Heemstede - Afgelopen vrij-
dagavond vond de jaarlijkse 
kerkbollenveiling van de H. Bavo 
parochie plaats. In eerste instan-
tie begonnen voor de bouw van 
de kerk, maar nu uitgegroeid 
als een extra inkomstenbron 
voor het onderhoud van dezelf-
de kerk.
De locatie was dit jaar het 
EHBO-gebouw naast de kerk. 
Ondanks de wijziging had men 
geen moeite de nieuwe locatie 
te vinden.
Het begin van de veiling kwam 
wat laat op gang. Voorafgaan-
de aan de gewone veiling was er 
kinderveiling  waarbij de kinde-
ren op de aangeboden artikelen 
konden bieden. Hierbij was een 
limiet gesteld van max. 15,- om 
het voor de kinderen leuk en be-
taalbaar te houden. Zo ging ie-
der kind na afloop van de kin-
derveiling met zijn of haar ge-
wenste artikel naar huis.
Om 20.15 uur begon de gewone 
veiling onder leiding van veiling-
meester Marcel Beelen en onder 
toezicht van notaris Huisman. Al 
snel zat de stemming er goed in 

en werd er voortvarend geboden 
en overboden. De zaal van het 
EHBO-gebouw was ondertus-
sen volgestroomd met goedge-
mutste mensen die voor de nodi-
ge gezelligheid zorgden. Dit ver-
hoogde de sfeer tijdens de vei-
ling en daarbij het animo om nog 
een keer een bod uit te brengen 
op het aangebodene.
De bieders kregen  hun gekoch-
te artikelen meteen aangeboden 
om het dezelfde avond mee naar 
huis nemen, wat hoe verder de 
avond vorderde een vrolijke boel 
werd op veel tafels met bollen-

pakketten, planten en andere ar-
tikelen. Regelmatig moest er wat 
naar de auto gebracht worden 
om ruimte op de tafels te creë-
ren. Het was reeds middernacht 
geweest toen de laatste artikelen 
geveild werden. Met een record 
bedrag van meer dan 15.000,- 
werd de veiling afgesloten.
De organisatie dankt alle schen-
kers van de artikelen en alle gul-
le bieders: het was een zeer ge-
slaagde veiling. Door de op-
brengst kunnen straks alle kerk-
gangers er letterlijk warmpjes 
bijzitten tijdens de vieringen.

Sprookjes bestaan in Groenendaal 

Alvenvolkje viert feest 
met kinderen

Heemstede – Vorige week za-
terdag, 9 november, vond een 
kleurrijk spektakel plaats bij de 
Kinderboerderij in het Groen-
daalse bos. Helaas kon de re-
dactie het verslag en foto’s niet 
eerder ‘meenemen’ in onze ko-
lommen. Deze week wel! Ge-
niet nog even na van dit gewel-
dige sprookjesachtige feest met 
gemaakt door foto’s van Ton van 
den Brink.
Ze spreken de talen van de die-
ren en werken net zo hard als 
de mieren. Ze horen de verha-
len van de wind en makken de 
dromen van een kind. Ze leven 
in het grote bos Groenendaal 
tussen de dieren  en zijn blij en 
gelukkig met elkaar, heten Al-
ven en zijn klein, maar hun da-
den zijn groot, zij helpen mens 
en dier in nood. Eens per jaar 
laten ze zich zien en vieren dan 
feest, waar iedereen bij mag zijn. 
Meestal in de nacht vol Konink-
lijke pracht. Vol glitter en praal, 
met een bijzonder verhaal, want 
prinses Fiona is gekroond en nu 
wordt het paleis bewoond door 
een koningin. Zaterdagavond 
had koningin Fiona voor ieder-
een een cadeau en maakte ie-
dereen blij. De tovenaar kreeg 
toverpoeder, kristallen voor zijn 
raaf Leobald, de dokter aardnoot 
lekkere warme wanten, iedereen 
in het bos een snuisterij of ca-
deau. De Alven bedachten een 
cadeau voor hun nieuwe konin-
gin Fiona en ze kreeg van de kin-
deren een prachtige spiegel. Een 

Koninklijk Alvenkoor zong een 
prachtig lied. Zelfs wethouders 
zongen mee, de gemeentesecre-
taris had het hoogste lied op zijn 
voorhoofd staan. Kinderen ston-
den vooraan met open mond 
te luisteren naar dit Koninklijke 
gezang. Nog nooit hadden zin-
gende ambtenaren Alven zo`n 
groot gehoor. De echte men-
sen stonden bij de smulelfen om 
warme chocolademelk en  glüh-
wein te drinken met een pan-
nenkoek van meester Marco Ui-
tendaal van de Konijnenberg. 
Met muziek van de muziekalf 
Henk die toverde op zijn accor-
deon, al jaren! Koekenbakkers 
bakten hun wafels en de licht-
kabouters verkochten gebak-
ken lichtjes. Handwerk, de echte 
winterse spulletjes, werden ver-
kocht door de Kinderboerderij 
en imker Pim Lemmers de ech-
te Groenendaal honing. Konin-
gin Fiona had haar feestje waar 
veel mensen aan hadden mee-
gewerkt. In de stromende regen 
stonden ze klaar. De gemeen-
te, politie  en brandweer, EHBO, 
Vera de Backker die het ver-
haal in een boekje deed, HMS 
Cruquius, Grimas die iedereen 
nog mooier maakte, Timmerfa-
briek `t Spant en de feestwinkel 
I`m in Heaven. En dan die tien- 
tallen vrijwilligers en Vrienden 
van de Kinderboerderij, waar-
van er velen al een heel jaar be-
zig zijn om dit feest mogelijk te 
maken.  
Ton van den Brink  
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Heemstede - Home Instead Thuisservice Zuid-
Kennemerland, aanbieder van individuele, niet-
medische thuisservice aan senioren, organiseer-
de in oktober en november kosteloze cursus-
sen ‘Omgaan met Alzheimer’. Deze trainingen 
stroomden snel vol met familieleden van Alz-
heimer-patiënten die naarstig op zoek zijn naar 
manieren om hun naaste de aandacht te geven 
die hij of zij nodig heeft en tegelijkertijd zichzelf 
niet voorbij te lopen. Er werd zelfs een extra cur-
sus georganiseerd en in totaal deden 29 familie- 
leden van een dementerende mee.
Thema’s die tijdens de trainingen aan bod kwa-
men, waren inzicht in het proces van dementie, 
het stimuleren van de Alzheimer-patiënt om ac-
tief te blijven, de veranderende verhoudingen 
tussen patiënt en mantelzorger en het isolement 
waarin zowel patiënt als mantelzorger kunnen 
raken. Hoewel Alzheimer vele gezichten heeft 
en de mantelzorgers zich elk in een unieke si-

tuatie bevinden, bleken ze elkaars verhalen toch 
sterk te herkennen. Bijvoorbeeld over hoe ze van 
‘partner’ of ‘kind’ veranderen in ‘verzorger’. Ook 
behandelde Bas Steenbergen, directeur Home 
Instead, praktische vragen. Zo legde hij bijvoor-
beeld uit dat een casemanager of trajectbege-
leider een soort coördinator is die Alzheimer- 
patiënten informatie, advies en begeleiding 
biedt en hoe je fysieke signalen van Alzheimer-
patiënten kunt interpreteren.
Steenbergen: “Het is prachtig om te zien dat 
mensen echt iets aan de trainingen hebben. Na 
afloop gaan ze naar huis in de wetenschap dat 
ze niet de enige zijn waarvoor het moeilijk is hun 
naaste de aandacht te geven die hij nodig heeft 
en met het gevoel dat ze de situatie weer wat 
beter aankunnen.”
De trainingen werden door de deelnemers zeer 
positief beoordeeld. De laatste training is op 14 
november afgerond.

Trainingen ‘Omgaan met Alzheimer’ populair

Vacature Top 3 vrijwilligerswerk
Bent u die gastvrouw/heer 
voor een zorgmanege?
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
op dinsdag t/m donderdag tus-
sen 9-12 uur: 023 – 5483824. 
Vind meer vacatures op: www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Taalcoach Vrijwilliger
Vluchtelingen krijgen begelei-
ding en advies van vrijwilligers 
van Vluchtelingenwerk. Naast 
het volgen van een cursus Ne-
derlands is er grote behoefte aan 
het oefenen van de taal en het 
helpen bij het huiswerk. 

Fotograaf
Laat u in één beeld zien wat dui-
zend woorden niet kunnen ver-

tellen? Voor de communicatie 
(drukwerk, website, etc.) is het 
steeds belangrijker om sprekend 
beeldmateriaal te hebben. Voor 
een organisatie die werkt met 
jonge mensen met een beperking 
is het Steunpunt op zoek naar 
een ‘huisfotograaf’ die gedurende 
het activiteitenseizoen een aantal 
keer in actie wil komen. 

Gastvrouw/gastheer
Zorgmanage 
U bent het gezicht voor de be-
zoekers en schenkt een lek-
ker kopje koffie of thee bij een 
Zorgmanege in Hoofddorp. Ver-
der assisteert u bij bakactivitei-
ten en biedt ontspanning met  
een spelletje of samen de krant 
lezen. Na afloop van de activi-
teit zorgt u ervoor dat de ruimte 
weer schoon en netjes is.

“Een crisis is altijd een zegen in een hele nare vermomming. Een 
crisis zet bij iedereen de teller weer op nul. De wereld is ver-
anderd en de manier waarop dienstverlening plaatsvindt daar-
door ook. Iedereen heeft veel moeten incasseren tijdens de cri-
sis. Veel mensen hebben het vertrouwen in elkaar verloren, maar 
ook in het bedrijfsleven. Tegelijkertijd willen mensen wel graag 
een betrouwbare dienstverlener, dus de noodzaak om weer te 
vertrouwen is groot. Maar om weer te kunnen veranderen moe-
ten de dienstverleners, in dit geval de ERA-makelaars, zich aan-
passen aan die veranderde klant. Maar liefst 75 ERA-makelaars 
uit Nederland en België gingen de confrontatie met zichzelf aan. 
George en John vonden de training de moeite waard. “Het grote 
voordeel van deze training is de toepasbaarheid. We zijn veel be-
wuster bezig met ons werk en niet op de automatische piloot! Ik 
ben blij dat ik de training heb gevolgd en krijg ook goede reac-
ties van mijn opdrachtgevers terug! Maar na 9 weken aandacht 
voor mezelf is het gezin en het team op kantoor ook weer aan de 
beurt qua aandacht!” 
ERA-makelaars zijn ook aangesloten bij de Nederlandse Vereni-
ging van Makelaars (NVM). In Nederland zijn ERA-makelaars 
actief in meer dan 125 woningmarkten. Daarnaast zijn er ERA-
makelaars in 35 andere landen wereldwijd. Kijk voor meer infor-
matie op www.era.nl.

Actie tegen hondenpoep,
Wie helpt Jasmijn?

Heemstede - “Hondenpoep, een groot probleem in de gemeente 
Heemstede”, vindt Jasmijn Pasman. Als groot hondenliefhebber ziet 
ze bijna dagelijks poep op straat en dat zet de welwillende hondenei-
genaren in een verkeerd daglicht, zegt ze. “Ik zou er graag iets aan 
willen doen maar ik kan dit niet alleen, en zou graag met de hon-
deneigenaren de handen ineen slaan en iets doen aan het honden-
poepprobleem. Zijn er mensen en/of bedrijven die mij zouden willen 
helpen het hondenpoepprobleem aan te pakken? Aanmeldingen en 
ideeën naar Jasmijn Pasman via mail:  dehobbyhond@hotmail.com 
of 06-26442878 (liefs alleen per sms.)

“Wij werken niet
op de automatische piloot”

Era-makelaars George en
John van den Putten gelauwerd
Heemstede - John en George van den Putten van het ERA-
makelaarskantoor Van den Putten aan de Bronsteeweg 
45 in Heemstede hebben de Europese toptraining van de 
ERA-organisatie onder de veelzeggende naam Top Gun 
met goed gevolg voltooid. De loodzware training duurde 
maar liefst negen weken. “Dat ging niet zonder offers en 
uitdagingen!” weet directeur Paul van den Putten van de 
ERA organisatie in Nederland.

Heemstedenaar genomineerd voor ‘Het Beste Zorgidee’ 

Stemmen op Tjarko Rookmaker
Heemstede – Het is een even 
simpel als geniaal idee van be-
drijfsadviseur Tjarko Rookmaker. 
De groeiende vraag naar zorg 
te laten invullen door gekwalifi-
ceerde studenten die daarmee 
hun studieschuld kunnen afbe-
talen door middel van op te bou-
wen credits. Het idee viel zo in 
de smaak dat het een nominatie 
verdiende voor Het Beste Zor-
gidee van Nederland 2013. Uit 
ruim 530 inzendingen zit hij bij 
de laatste vijf kanshebbers op de 
titel. ‘Het sociaal leenstelsel van 
Tjarko Rookmaker waarbij stu-
denten hun studieschuld kun-
nen aflossen door sociale zorg-
diensten te leveren is een rea-
listische vorm van de participa-
tie maatschappij.’ aldus de jury 
van Het Beste Zorgidee van Ne-
derland bestaande uit dr. Paul 
Schnabel, ex voorzitter Sociaal 

en Cultureel Planbureau (SCP), 
prof. dr. N.A.M. Urbanus, oud-
bestuursvoorzitter AMC en dr. 
P.F. Hasekamp, directeur Zorg-
verzekeraars Nederland. 
“Eigenlijk praten we niet alleen 
over studenten in de gezond-
heidszorg”, vertelt de Heemste-
denaar in zijn huiskamer met uit-
zicht op het raadhuis. “Ook rech-
tenstudenten hebben weleens ’n 
paar uurtjes over per week. Stel 
dat iemand in de buurt behoef-
te heeft aan wat juridische hulp, 
is het toch prachtig als je bei-
de partijen met elkaar in con-
tact kan brengen. Voor de gele-
verde zorgprestatie krijgt de stu-
dent een vergoeding, een credit, 
die vervolgens te verrekenen is 
met zijn studieschuld. Ik vind het 
zelf erg verfrissend dat het pu-
bliek ideeën kan inzenden. Want 
als je het enkel moet hebben van 

initiatieven uit de zorgsector zelf, 
wordt het toch gauw ’n beet-
je navelstaren. Mijn idee is een-
voudig en kan snel worden ge-
realiseerd. Er zijn wel een aantal 
gesprekken met deskundigen en 
beslissers van zorgverzekeraars 
en overheden nodig. De ontwik-
keling van de webapplicatie kan 
binnen enkele maanden gerea-
liseerd worden. Daarna kunnen 
we aan de slag gaan.
Het uiteindelijke doel is vraag en 
aanbod in de zorgmarkt bij el-
kaar te brengen. Aan de hand 
van profielen en checklisten 
worden studenten gekoppeld 
aan de zorgvrager, die zorg op 
maat krijgt.” 
Het beste idee wordt beloond 
met 10.000 euro. Een deskun-
dige jury beoordeelt de ideeën 
aan de hand van een aantal cri-
teria. Zo wordt er gekeken of het 
idee eenvoudig uitvoerbaar is en 
of het een bijdrage aan de kwali-
teit, productiviteit en de toegan-
kelijkheid van de zorg levert. Ook 
wordt er getoetst hoeveel men-
sen hebben er echt voordeel 
van hebben. Het publiek beslist 
welke van de 5 genomineerden 
uiteindelijk het beste zorgidee 
heeft. 
De beste reden om te stemmen 
op deze sympathieke dorpsge-
noot heeft misschien wel te ma-
ken met die andere verkiezing. 
Participatiesamenleving is im-
mers verkozen tot Woord van het 
jaar 2013. Het idee van Tjarko 
Rookmaker sluit hier naadloos 
bij aan, lijkt ons.
Nadere informatie over actie-
ve ondersteuning van het Idee 
is verkrijgbaar via www.face-
book.com/tjarko.rookmaker of  
www.e2bs.nl/nl/het-beste-idee-
van-2013.html. Er kan tot 25 no-
vember worden gestemd op 
www.hetbestezorgidee.nl  en op 
26 november wordt de winnaar 
van ‘Het Beste Zorgidee van Ne-
derland 2013’ bekend gemaakt. 
Mirjam Goossens





 
12   de Heemsteder  •  20 november 2013

Heemstede - De aankomst 
van Sint Nicolaas in de Haven 
van Heemstede werd door naar 
schatting 8000 mensen bezocht 

waaronder natuurlijk vooral heel 
veel kinderen. De goedheiligman 
kwam met een antiek turfschip 
over het Spaarne naar Heemste-

de gevaren. Onderweg kwamen 
vele kleine bootjes de Sint en de 
35 pieten al tegemoet. De kinde-
ren keken hun ogen uit naar de 
grote boot met het pietenorkest 
op de voorplecht. Eenmaal in 
de buurt van bebouwing groei-
de het aantal toeschouwers. Was 
het bij de ‘Apenrots’ nog be-
trekkelijk rustig; aan de Mozart-
kade stond het al vier rijen dik. 
Vol verwachting keken de klein-
tjes naar de armada van schepen 
en scheepjes. De Sint en de pie-
ten trokken uiteraard de mees-
te aandacht. Zelfs op de bal-
kons en vanuit de woonhuizen 
rond de haven probeerde men 
een glimp van de aankomst op 

te vangen. Burgemeester Mari-
anne Heeremans verwelkomde 
de Sint in Heemstede en sprak 
hem toe vanaf de boot. Mevrouw 
Heeremans vroeg de Sint of hij 
het goed vond dat alle kinderen 
op zaterdagavond hun schoen 
zetten. De bisschop vond dat 
een goed idee en stuurt zijn pie-
ten zaterdagnacht direct op pad. 
Hiermee was de intocht nog lang 
niet achter de rug. Sint Nico-
laas en zijn gevolg maakten een 
rondrit over de Binnenweg op 
een boerenkar. Langs de win-
kelstraat was het weer volop ge-
nieten voor de kleintjes. Zo dicht 
bij Sint en Piet, dat is voor de al-
lerjongsten een bijzondere ge-
beurtenis. Het was zo druk dat 
al het verkeer op de Heemsteed-
se Dreef tot stilstand kwam, met 
een lange file tot gevolg. De au-
tomobilisten hadden alle begrip 
voor het oponthoud een maak-
ten ruimbaan voor de stoet. De 
ondernemersvereniging had de 
Sint uitgenodigd Heemstede te 
bezoeken en van het succes kon 
de vereniging vooraf alleen maar 
dromen.
Niet eerder was het zo druk bij 
de intocht van de bisschop van 
Myra in Heemstede. De Sint gaat 
een drukke tijd tegemoet. Hij 
vindt misschien nog wel tijd om 
kinderen op scholen of sportver-
enigingen te bezoeken. Sint Ni-
colaas is natuurlijk altijd van har-
te welkom. 
Eric van Westerloo 

Wat vindt Sinterklaas de
mooie kanten van 
Heemstede? 
Het overweldigende onthaal bij 
de intocht in het haventje van 
Heemstede. Regen of geen re-
gen; alle kinderen staan er elk 
jaar weer om mij en mijn pieten 
met open armen en luid gezang 
te ontvangen. 
Bent u blij met uw ‘residentie’
op de Binnenweg? 
Het Pakhuis op Binnenweg 31 is 
een fijne centrale plek waar alle 
kindjes op woensdag 23 novem-
ber en zaterdag 27 november 
van harte welkom zijn om te ko-
men knutselen. Ook is er ruim-
te voor mijn pieten om cadeau-
tjes in te pakken en te bewaren, 
totdat we ze bij de kinderen gaan 
langsbrengen. 
Hoe goed kent u Heemstede? 
Ik kom er al honderden jaren en 
het is en blijft een prachtig dorp 

met karakter; veel groen, vrien-
delijke mensen, mooie wonin-
gen, gezellige scholen en vrolijke 
kinderen. En natuurlijk het fan-
tastische winkelaanbod! Waar 
zelf de eigenaren van speciaal-
zaken mij nog van juiste advie-
zen dienen als ik weer eens iets 
niet begrijp over de steeds hip-
pere cadeauwensen van kinde-
ren. 
Zijn de Raadhuisstraat en
Binnenweg na de renovatie
echt af? 
Af is een winkelstraat nooit! Ont-
wikkelingen vragen vaak om ver-
andering, dat zal altijd zo blijven. 
Hebt u last van de recessie? 
Net als iedereen moet ook de 
Sint op de kleintjes letten in de-
ze tijd. Dit betekent duurzamer 
inkopen en kijken naar kwaliteit 
in plaats van kwantiteit, zodat de 
kinderen niet volgend jaar weer 
hetzelfde cadeau op hun lijstje 

hoeven te zetten omdat het dan 
alweer vergane glorie is. 
Koopt u ook op internet? 
Nee aan internetshoppen doe ik 
niet. Ik heb vaak nog advies no-
dig van de winkelier over hoe het 
speelgoed werkt en of de kwali-
teit goed is. Ook wil ik het speel-
goed altijd graag eerst ‘ervaren’, 
dus zien, voelen en eventueel 
zelfs ruiken! Dat gaat niet via het 
wereldwijde web. 
Wat vindt u van dat gedoe om
de Zwarte Pieten? 
Het Sinterklaasfeest is voor ie-
dereen en moet dus vooral ook 
een fijn gevoel geven bij men-
sen. Indien dat niet zo is, heeft 
iedereen het recht om zijn/haar 
mening te uiten hierover. Of daar 
dan verder ook naar gehandeld 
wordt, is aan hogere hand. 
Waar hebt u bewondering
voor? 
Voor al mijn hardwerkende pie-

ten die er toch elk jaar weer in 
slagen dat ’s nachts op een vei-
lige manier de juiste cadeautjes 
bij de juiste kindjes terechtko-
men. 
Wat doen u en de Pieten
zomers? 
Eerst even uitrusten en bijkomen 
in het Spaanse zonnetje onder 
het genot van een glaasje San-
gria en heerlijke tapas. Daarna 
moet er weer gewerkt worden; 
de Pakjesboot schoonmaken en 
in de lak zetten, de staf koper-
poetsen, de pieten gaan weer op 
schoorsteentraining en leren hoe 
zij cadeautjes moeten inpakken, 
de beste pepernotenrecepten 
worden geproefd, dansjes, lied-
jes en kunstjes worden geoe-
fend, etc. etc. 
Wat is uw dier baarste bezit? 
Het grote boek van Sinterklaas 
natuurlijk. Hierin houd ik alles 
bij over de kinderen, van leeftijd, 
hobby’s tot de kleur van het haar. 
Maar vooral ook of ze lief zijn ge-
weest, ze zich goed gedragen 
hebben op school en of ze wel/
niet hebben geluisterd naar hun 
papa en mama.
En uiteraard komen daar ook de 
verlanglijstjes bij als de pieten 
die in de kinderschoentjes vin-
den.

Sinterklaas brengt een massa mensen op de been

Niet eerder zó druk voor de 
bisschop en zijn helpers

 Tien vragen aan Sinterklaas

“Ik kom hier al honderden jaren 
en het blijft een prachtig dorp”





“Mindfulness helpt beter leren 
omgaan met stress”, legt Eva 
Keilhacker uit. “Het kan daar-
bij gaan om stress door een te 
druk leven, maar ook om stress 
na een ingrijpende gebeurtenis. 
Denk daarbij aan een scheiding, 
het verlies van een dierbare, ver-
lies van werk of een chronische 
ziekte.”
Eva Keilhacker is ervaren mind-
fulnesstrainer en heeft in sep-
tember een praktijk geopend in 
Heemstede.  Zij legt uit: “Wie 
stress heeft, kan verschillen-
de klachten ontwikkelen:  veel-
vuldig piekeren, moeheid, slaap-
problemen, spanningshoofdpijn, 
spanningsbuikpijn... Verder kun-
nen ook angst- en depressieve 
klachten ontstaan. Mensen die 
chronisch ziek zijn kunnen door 
hun ziekte ook stressklachten 
ontwikkelen.  

Minder lijden
Met hulp van eenvoudige oefe-
ningen leren deelnemers om  stil 
te staan bij ‘het moment - met 
mildheid en acceptatie.  Eva: 
“Het verzet tegen pijn, verdriet 

en onmacht kost een hoop ener-
gie. We staan dan niet open voor 
de mogelijkheden die we heb-
ben. Als we beter kunnen accep-
teren wat er ‘nu’ is, valt er een 
hoop stress van ons af. We zien 
nieuwe mogelijkheden. En we lij-
den minder.”

Gezichten worden meer
ontspannen
Eva geeft deze training met veel 
succes al meerdere jaren in het 
Kennemer Gasthuis, waar zij als 
psychomotorisch therapeute en 
als mindfulnesstrainer werkt. “Ik 
verheug me erop de training van-
af januari ook in mijn eigen prak-
tijk te geven.  Ik kan er ontzet-
tend van genieten als ik zie hoe 
mensen vooruitgaan: zij leren 
vaak hun grenzen beter kennen, 
kunnen beter voor zichzelf opko-
men, en zijn milder voor zichzelf. 
Spanningsklachten nemen af en 
mensen kunnen beter omgaan 
met lastige situaties. Mensen ge-
ven aan dat zij na de training ge-
lukkiger zijn, en dat ook hun om-
geving dat kan merken. Zelfs aan 
de gezichten kun je de verande-

Heemstede - Begin januari start een mindfulnesstraining voor 
mensen met stressklachten,  burnout en chronische ziekte in 
de praktijk Keilhacker Lichaamswerk in Heemstede.

ring  zien - ze worden vaak zach-
ter, meer ontspannen!” 

Eigen inzet loont
Tijdens de training krijgen de 
deelnemers huiswerkopdrach-
ten. Eva: “Het huiswerk is be-
langrijk in de training. Hoe meer 
je oefent, des te meer profijt heb 
je van de training. Zo verbeter je 
je levenskwaliteit en leer je beter 
met jouw dagelijkse stress om te 
gaan! 

Praktische informatie
De training bestaat uit 8 weke-
lijkse bijeenkomsten van 2.5 uur. 
Daarnaast is er nog een inten-
sieve oefensessie van 4 uur. De 
training start op donderdag, 16 
januari 2014, 9.15-11.45.
Info: Eva Keilhacker, e-mail: in-
fo@keilhacker-mindfulness.nl, 
website: www.keilhacker-mind-
fulness.nl.

“Ik laat me niet meer gek maken!”

Mindfulnesstraining in praktijk 
Keilhacker Lichaamswerk

Spaans en mediterraan temperament in culinair jasje

Restaurant 139 biedt bewoners 
tehuis gezellig etentje aan
Heemstede – Restaurant 139 
aan de Zandvoortselaan, met 
Spaanse en mediterrane spe-
cialiteiten verrijkt het culinai-
re leven in Heemstede. 139 is 
geen tapasbar, integendeel: 
het richt zich op de regulie-
re gerechten die worden be-
reid door een Spaanse chef-
kok. Een gesprek met een van 
de eigenaars, Christa van der 
Schoot.

De hoge deuren, het enige wat 
nog rest van het vroegere gara-
gebedrijf dat hier gevestigd was, 
doen denken aan de entree van 
een pakhuis en geven het res-
taurant een open en aantrekke-
lijke aanblik die je uitnodigt om 
naar binnen gaan. De inrichting 
is doordacht, ruim en toch in-
tiem in een strak blauwe warme 
gloed. De kleine parkeerruimte 
aan de overkant maakt het res-
taurant ook goed bereikbaar per 
auto. “Op 25 januari ben ik met 
mijn vriend Malinga Fernando 
restaurant 139 begonnen”, legt 
Christa uit.
“We hebben elkaar in Chicago 
ontmoet waar we beiden voor 

een hotel werkten. Ik had de ho-
telschool in Spanje gedaan in 
Malaga. Daardoor ben ik ook 
zeer goed thuis in de Spaan-
se keuken. In de Verenigde Sta-

ten zijn veel restaurants naar 
huisnummers vernoemd: zo zijn 
wij ook op de naam ‘139’ geko-
men. Met onze Spaanse chefkok 
brengen wij de echte Spaan-

se klassiekers zoals bijvoorbeeld 
‘gambas ajillo’. We werken altijd 
met verse seizoenproducten en 
wisselen daarom ook maande-
lijks van menukaart met hoog-
staande geraffineerde gerech-
ten, maar met behoud van een 
aantal Spaanse en mediterra-
ne klassiekers. Zo zijn wij altijd 
in staat een gevarieerde keuken 
met verse producten aan te bie-
den en dat merken wij ook aan 
onze vaste gasten die regelma-
tig in ons restaurant terugko-

men. Wij bieden daarnaast spe-
ciale 3-gangen menu’s: normaal 
zijn deze 31,50 euro en op maan-
dag en woensdag bieden we de-
ze menu’s aan voor 24,50 euro. 
Een van onze parttime medewer-
kers in de bediening, Mirjana Pe-
trovíc, werkt als begeleidster bij 
‘Samen wonen, samen sterk’, een
tehuis voor jonge bewoners met 
een verstandelijke beperking. 
Deze bewoners hebben een 
klein inkomen en uit eten gaan 
is niet vanzelfsprekend voor hen.
Mirjana kwam daarom met het 
initiatief om deze bewoners in 
ons restaurant een etentje aan 
te bieden. We vonden dit een 
prachtidee. Zo gezegd zo ge-
daan. We hebben ze toen uitge-
nodigd en hier zitten ze dan te 
genieten van een echte Ameri-
kaanse hamburger die we spe-
ciaal voor deze gelegenheid ser-
veren. De bewoners hebben de 
dag van hun leven en wij vinden 
het ook nog eens heel gezellig!” 
aldus een enthousiaste Christa.
Restaurant 139 bevindt zich 
aan de Zandvoortselaan 139 
in Heemstede, tel. Nr. 023 – 
7430634 en is ’s avonds zes da-
gen per week geopend en is op 
dinsdag gesloten. Lunches voor 
groepen of bruiloftspartijen zijn 
mogelijk op aanvraag. Meer in-
formatie op de website www.res-
taurant139.nl per e-mail: info@
restaurant139.nl of op Facebook: 
facebook.com/restaurant139.
Bart Jonker

Mooie kortingen bij 
Cees Bakker Schoenen
Regio - Een jaar geleden is Cees Bakker Schoenen in Beverwijk 
overgenomen door een nieuwe eigenaar. De naam, de service en 
het team zijn echter hetzelfde gebleven. In deze krant vindt men 
een waardebon voor mooie korting op Durea en Finn Comfort 
schoenen.
Cees Bakker Schoenen is een Comfort Schoenwinkel en voert de 
merken Durea, Solidus, Foot-notes, Finn Comfort, Ganter, Wolky, 
Rockport, Mephisto en sinds kort ook Gabor. Deze merken gaan 
met hun tijd mee, zonder concessies te doen aan het comfort. 
Moderne schoenen met een goed voetbed dus. De hele collec-
tie is bovendien geschikt voor losse inlegzolen of steunzolen. Wat 
voor de een goed merk is, betekent niet automatisch dat het voor 
de ander ook zo is. Niet te vlug steunzolen nemen, zoek eerst de 
juiste schoenen en bepaal dan of steunzolen wel nodig zijn. Het 
klantgerichte team van Cees Bakker Schoenen doet er alles aan 
om iedereen met de juiste schoenen naar huis te laten gaan.

Cees Bakker Schoenen, is gevestigd aan de Breestraat 18 in Be-
verwijk.

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Lekker broodje 
Heemsteedse Metro eten
Heemstede - Elke vrijdagavond 
organiseert Plexat, dé plek voor 
jongeren bij Casca, een eethuis 
voor jongeren. Om 17.30 uur kun 
je aan tafel. Daarna kun je gezel-
lig ‘naborrelen’ in Plexat. Dat is 
vrijdagavond geopend tot 22 uur. 
Kosten: 4,- maaltijd incl. drankje.

Locatie in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Op vrijdag 
29 november staat een broodje 
Heemsteedse Metro op het me-
nu. Wat dat is? Kom lekker mee-
eten: meld je dan aan op vrijdag 
vóór 12.00 uur via plexat@casca.
nl of 023-548 38 47.
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Flossbox met tandverzorgings-
producten op de deurmat
Regio - Elke drie maanden een 
complete doos vol mondverzor-
gingsartikelen op je deurmat, te-
gen prijzen vanaf de bron. Een 
vondst voor wie zijn tanden en 
kiezen koestert! Want zelfs wan-
neer je alle artikelen blijvend met 
een tweede product gratis zou 
kopen in de winkel, ben je goed-
koper uit.
De Flossbox is professioneel sa-
mengesteld, no-nonsense, is van 
Zwitserse topkwaliteit, met een 
altijd direct opzegbaar abonne-

ment. De Flossbox bestaat uit 
een handtandenborstel, tand-
pasta (3x), floss, tandenstokers, 
mondspray (2x) en mondwater 
(2x), en kost 25 euro per leve-
ring. Wie liever elektrisch poetst, 
ontvangt de eerste keer een gra-
tis tandenborstel ter waarde van 
20 euro, samen met eenzelf-
de pakket maar dan telkens met 
opzetborsteltjes, voor de prijs 
van 35 euro per kwartaal. Via 
de website flossbox.nl meld je je 
aan en af.

Culturele Middag (55+)
Lezing Grimmiger dan 
Grimm: Sprookjes zijn 
nog springlevend!
Een lezing over de heden-
daagse functie van het 
sprookje. In allerlei kunstvor-
men, maar vooral in literatuur 
en film worden sprookjes ge-
bruikt om zienswijzen op de 
samenleving weer te geven. 
Deze boodschappen zijn niet 
voor kinderen bestemd!
Het sprookje inspireert de he-
dendaagse kunstenaar nog 
steeds. Denk bijvoorbeeld 
aan Alex van Warmerdam die 
sprookjes geregeld in zijn films 
gebruikt, of aan Jan Wolkers 
en Rudy Kousbroek, die deze 
oerverhalen hebben bewerkt, 
aangepast en geparodieerd. 
Hoe komt het dat het oeroude, 
bekende sprookje nog steeds 
inspireert? Voor haar docto-
raal-scriptie deed Anneke Al-
ders onderzoek naar dit ver-
schijnsel. In deze lezing vertelt 
zij over dit onderzoek, en de 
vaak onthutsende resultaten. 
Info op: http://www.grimmi-
gerdangrimm.nl.  Het verhaal 
wordt toegelicht met teksten 
en enkele filmfragmenten.
De lezing van Trefpunt is in 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 
26 november om 14.00 uur. 
Entree: 4,00. Info: (023) 548 38 
28 kies 1. www.casca.nl.

Casca Nova in de Thea-
terzaal op groot doek
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, draait 
ook woensdag 27 novem-
ber weer een film in de thea-

terzaal op het grote doek. Dit 
keer een Amerikaanse drama-
film. Aanvang: 20.00 uur – en-
tree 6,00. Titel en/of het on-
derwerp van de film weten? 
Of reserveren? Bel 023-548 38 
28 kies 1.

Dialezing Vietnam
Vietnam is een zeer afwisse-
lend land met boeiende ste-
den, tempels en pagoden. 
Maar ook een land met een 
bewogen geschiedenis. Te-
genwoordig zijn oude religies 
weer aan het terugkeren. Viet-
nam omarmt een mengeling 
van godsdiensten gebaseerd 
op Tam Giao ofwel drie reli-
gies: boeddhisme, taoïsme en 
confucianisme. De tunnels in 
Cu Chi, die in de oorlog door 
de Vietcong werden gebruikt, 
maakten grote indruk op Cis-
ka en Evert Abspoel, die de-
ze lezing verzorgen. Je kijkt je 
ogen uit op de markten, zowel 
in de hectische steden als op 
het water. Vele keizers lieten 
hun graftombes bouwen langs 
de Parfumrivier.
De lezing is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op donderdag 28 no-
vember om 20.00 uur. De en-
tree is 8,00. Reserveren mag: 
bel 023-548 38 28 kies 1.

Themamaaltijd:
Winterkeuken 
Van maandag t/m vrijdag kunt 
u terecht in het eethuis in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Dit is op maandag 2 de-
cember zijn er gerechten uit 
de winterkeuken bijvoorbeeld 
braadstuk met uiensaus. Aan 
tafel tussen 17.15 en 18.30 uur. 
Reserveren tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-
548 38 28 kies 1. Kosten: 9,75.

Sinterklaas is een historisch gegeven 
waar je niet omheen kunt

Volgens de geschiedenis leefde 
Nicolaas in de 4e eeuw na Chris-
tus. De eerste geschreven ver-
halen dateren uit de 6e eeuw 
uit het Oosten. Nicolaas leefde 
in Klein-Azië, het huidige Turkije 
dat toen uitmaakte van het Oost-
Romeinse Rijk: Byzantium. “Ni-
colaas werd een christelijke hei-
lige, aan wie een aantal wonde-
ren is toegeschreven volgens le-
gendes”, legt Anneke uit. “De-
ze zijn aanvankelijk mondeling 
overgeleverd en daarna opgete-
kend. Een van deze legendes is 
dat Nicolaas overnachtte in een 
herberg, waar ook drie jongens 
op doorreis bivakkeerden. De 
waard van de herberg had door 
dat deze jongens welgesteld wa-
ren en heeft hen daarom wreed 
vermoord en hun geld afgeno-
men. Nicolaas kwam hier achter 
en wist de jongens weer tot le-

ven te wekken. Hierdoor is hij de 
schutspatroon van kinderen ge-
worden: de kindervriend. Een an-
der verhaal is dat een man zijn 
drie dochters wilde laten prosti-
tueren omdat hij tot de bedelstaf 
was vervallen. Ook hier kreeg 
Nicolaas lucht van en hij gooi-
de daarom drie dagen lang een 
gouden bal door het raam, voor 
iedere dochter een, zodat ze rijk-
dom hadden en zich niet meer 
hoefden te prostitueren. Vermoe-
delijk is hierdoor de traditie van 
het strooien van snoepgoed en 
het geven van cadeautjes ont-
staan. Tevens zijn er waarschijn-
lijk invloeden uit de Germaan-
se mythen en sagen aan de ver-
halen rond Sint-Nicolaas toe te 
dichten. Het rijden op een schim-
mel door de nacht bijvoorbeeld, 
zou ontstaan kunnen zijn door-
dat de Germaanse God Wodan 

Regio – Vorige week berichtte de Heemsteder over de prach-
tige expositie met oude Sinterklaasprenten en boeken in de 
boekerij van de bibliotheek van Haarlem. Deze is afgelopen 
maandag van start gegaan. Maar wat is nu eigenlijk de oor-
sprong van Sinterklaas? Tijd voor een ontdekkingsreis door 
de boeken en de geschiedenis, samen met conservator Anne-
ke van den Bergh.

dit ook deed. Overigens is het 
paard van Sinterklaas niet altijd 
wit geweest: er zijn prenten voor-
handen waar het paard gewoon 
bruin was. 
Wel opvallend is dat juist die oer-
oude volksverhalen aansluiting 
vinden bij het christelijke geloof. 
Het oudste boek in Haarlem da-
teert van 1410, het oudste hand-
schriftfragment komt uit de 11e 
eeuw. Uit een ander opmerkelijk 
missaalboek uit 1504 werd aan 
kloosterlingen voorgeschreven 
de mis van Sint-Nicolaas vooral 
te vieren in een kapel in Heem-
stede op 6 december, zijn sterf-
dag. Welke kapel in Heemstede 
dit exact is, is niet bekend. Toch 
is Sinterklaas ook even niet ge-
vierd in Nederland. In de 16e 
eeuw bijvoorbeeld, tijdens de re-
formatie. Sinterklaas werd toen 
gezien als katholiek gegeven en 
was voor de protestanten over-
bodig geworden.” En hoe zit het 
met Piet? Anneke: “Piet doet zo 
rond 1850 zijn intrede als hulp-
je van Sinterklaas dat toevallig 
zwart is en in een Spaans page-
kostuum gekleed gaat. Helemaal 
zeker zijn we er niet van of dit de 
eerste vermelding is: maar in een 
boek uit 1850 van Jan Schenk-
man verschijnt zwarte Piet voor 
het eerst ten tonele. Dit maakt 
Sinterklaas tot een spannend ge-
geven. Om de historische figuur 
Sinterklaas hangt altijd een waas 
van geheimzinnigheid: iets mys-
tieks, iets mysterieus. Sinterklaas 
is  een stereotype, een historisch 
gegeven waar je niet omheen 
kunt. En zo wordt Sinterklaas ook 
nog altijd gevierd”, aldus Anneke 
van den Bergh. De expositie ‘Het 
boek van Sinterklaas’ is tot en 
met 5 december gratis te bezich-
tigen in de bibliotheek van Haar-
lem-Centrum, Gasthuiststraat 
32, gedurende de openingstij-
den. Meer informatie: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl bij 
‘meerdaagse activiteiten’.
Bart Jonker

Wat heeft u voor reden
voor een avondje lachen?

Win twee vrijkaarten voor 
cabaret Droog Brood

Heemstede – Zaterdag 23 november spelen de heren van Droog 
Brood in theater De Luifel. Dat wordt een avond heerlijk lachen 
om het cabaretduo! Wilt u ook een heerlijk avondje lachen mee-
maken met dit duo? En er niets voor hoeven te betalen?

Doe mee met de actie van de Heemsteder en Droog Brood! Mail 
úw reden voor een avond lekker lachen. Waarom heeft u dat zo 
nodig? Omschrijf uw reden in hooguit 5 regels en stuur naar: 
redactie@heemsteder.nl. Let op: vermeld uw adres en telefoon-
nummer. Insturen kan tot en met vrijdag 22 november.
De winnaar van twee gratis toegangskaarten krijgt zaterdag be-
richt. De voorstelling in De Luifel aan de Herenweg begint om 
20.15 uur.
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Vandalisme teistert 
Heemstede: wat te doen?

Volgens een woordvoerster van 
de politie Noord-Holland zijn er 
in de nacht van donderdag op 
vrijdag 20 auto’s en in de nacht 
van vrijdag op zaterdag nog eens 
58 voertuigen beschadigd. In to-
taal zijn er circa 80 aangiftes bin-
nengekomen bij de politie. “Wij 
zien overeenkomsten en verschil-
len in het patroon van de ver-
nielingen”, vertelt de woordvoer-
ster. “Op dit moment lopen al-
les na, om een goed beeld van 
de dader(s) te krijgen. We heb-
ben in diverse wijken ter plaat-
se onderzoek gedaan en zijn op 
dit moment extra alert. Aange-
zien de vernielingen ’s avonds, ’s 
nachts of ’s ochtends plaatsvin-
den hebben wij krantenbezorgers 
en hondenbezitters die hun hond 
uitlaten op deze tijdstippen ge-

vraagd extra op te letten en ver-
dachte situaties te melden. Daar-
naast roepen wij alle  bewoners 
van Heemstede om vooral  waak-
zaam te zijn. Alle informatie is 
bruikbaar en kan leiden tot aan-
houding van de dader(s). Burgers 
kunnen gerust 112 bellen als ze 
iets verdachts in hun straat op-
merken of als er regelmatig on-
bekenden zich in de wijk ophou-
den die zich verdacht gedragen. 
Als bewoners het gevoel hebben 
van ‘hier klopt iets niet’, meld het 
dan. Blijf vooral rustig, observeer 
de uiterlijke kenmerken van een 
verdacht persoon nauwkeurig 
zoals kleding, sieraden, littekens, 
tatoeages, etc.  Betrapt u iemand 
op heterdaad van een strafbaar 
feit, belt u dan direct 112 en geef 
deze uiterlijke kenmerken door. 

Heemstede – Het was weer raak in Heemstede: afgelopen 
week zijn tientallen auto’s in diverse wijken van Heemstede 
opnieuw moedwillig beschadigd. Heemstede kampt al lan-
ger met een autovandaal die eerder in augustus en septem-
ber toesloeg. Ook zijn er meldingen bekend uit Bennebroek. 
De beschadigingen variëren van moedwillig auto’s bekrassen, 
het lekprikken van een of meer autobanden, het inslaan van 
ruiten of een combinatie van deze vernielingen. De dader(s) 
zijn tot op heden nog niet gevonden. De politie neemt de zaak 
hoog op en heeft deze in onderzoek.

Geef ook vooral door in welke 
richting de verdachte persoon 
zich begeeft. Ga niet zelf de con-
frontatie aan: hierdoor kunnen 
gevaarlijke situaties voor uzelf 
ontstaan. Beelden maken van 
een strafbaar feit mag wel, maar 
geef deze alleen door aan de po-
litie. U kunt dit melden en uploa-
den via de link https://www.poli-
tie.nl/melden/meldformulier.html. 
Let op: in het kader van de Wet 
op Privacy is het plaatsen en de-
len van beelden op social media-
kanalen als Facebook niet toege-
staan, niet rechtsgeldig en zelfs 
strafbaar: dit kan worden gezien 
als smaad en laster. Ook kan dit 
uiteindelijk de rechtsgang belem-
meren na een aanhouding. Indien 
u nog geen aangifte heeft ge-
daan, kunt u dit alsnog doen via 
de website https://www.politie.nl/
melden/meldformulier.html. Als u 
niet over internet beschikt kan dit 
door een telefonische afspraak te 
maken op telefoonnummer 0900-
8844. Wij hopen hierdoor ook met 
hulp van de bewoners deze zaak 
spoedig te kunnen oplossen”, al-
dus de woordvoerster van de po-
litie.
Bart Jonker

Veiling bij SEIN groot succes
Toppers van de avond waren Poppetje, 
Tomatensoep, Big Bang en Kat in de Tuin
Heemstede - Donderdag 14 no-
vember heeft de veiling Kunst en 
Epilepsie bij Stichting Epilepsie 
Instellingen Nederland (SEIN) in 
Heemstede plaatsgevonden. On-
der leiding van Wisse (voormalig 
notaris) zijn 26 van de 31 kunst-
werken verkocht. De totale op-
brengst van de avond was 1600 
euro. Dit geld komt ten goede 
aan wetenschappelijk onderzoek 
naar epilepsie. De vijf overgeble-
ven schilderijen worden nog te 
koop aangeboden via www.sein.
nl. Tot maandag 25 november is 
de mogelijkheid om te bieden op 
deze laatste stukken.
Ongeveer 50 mensen waren op 
de veiling afgekomen, waaron-
der cliënten van SEIN, ouders 
en vertegenwoordigers en (oud) 
medewerkers. Ook wethouder 

Botter van Heemstede was aan-
wezig. Topper van de avond was 
het kunstwerk ‘Poppetje’ van Ri-
anne van der Post (cliënt van 
SEIN). Een gedeelde tweede 
plaats was voor ‘Tomatensoep’ 
van Swhynette Curial en de ‘Big 
Bang’ van Wilfred Overgaag. De 
derde plaats was voor ‘Kat in de 
Tuin’ van Guido de Vries.

Vrienden van SEIN Research
Via Vrienden van SEIN Research 
werft SEIN fondsen voor weten-
schappelijk epilepsie onderzoek. 
Onderzoek heeft aangetoond dat 
de kwaliteit van leven van men-
sen met epilepsie vele malen la-
ger ligt dan bij gezonde mensen. 
Meer informatie over Vrienden 
van SEIN Research: www.sein.
nl/vriend.

Topstuk Poppetje van Rianne van 
der Post.

VEW hervindt zich in tweede helft tegen Hoofddorp

De eerste helft van VEW tegen 
het lager geklasseerde Hoofd-
dorp was volgens vele toeschou-
wers niet om aan te zien. Het 
hondstrouwe publiek bleef ech-
ter aan de zijlijn staan met hoop 

op betere tijden. Die hoop bleek 
gegrond. In de eerste helft had 
het publiek en de VEW-trainer 
Fred van der Veldt en Coach Gert 
Rothert weinig positiefs gezien. 
Hoofddorp wist te profiteren van 

deze slechte eerste 45 minu-
ten van VEW en wist 2 maal tot 
score te komen.  Gelukkig voor 
VEW werd er door de scheids-
rechter hiervan maar 1 doel-
punt goedgekeurd. VEW stel-
de daar bar weinig tegenover. 
Maar na de thee zag zowel het 
publiek als de trainers een ander 
VEW op het veld. VEW speelde 
agressiever en korter op de te-

genstander. De, altijd hard wer-
kende, Richard van der Splin-
ter brak  na 10 minuten de ban 
en schoot de bal, via een Hoofd-
dorp been, van een afstand te-
gen de touwen. Blijkbaar had de 
eerste helft Hoofddorp te veel 
kracht gekost. Want al snel volg-
den meer doelpunten van VEW. 
Na 20 minuten had VEW de aan-
vankelijke achterstand omge-

zet in een ruime voorsprong. En-
kele messcherpe counters, keu-
rig afgerond door de gebroe-
ders Dekker stelde de zege van 
VEW veilig. Wouter Haman werd 
preventief gewisseld voor Micha 
Pannekoek en Bo van Iperen en 
Sven Enthoven mochten vervol-
gens ook nog aan het einde van 
de tweede helft mee doen.

Door deze overwinning staat 
VEW solide op de 6de plaats in 
de vierde klasse. 

Heemstede - Het eerst voetbalteam van zaterdagvereniging 
VEW uit Heemstede hervond zijn voetbalvorm in de tweede helft 
tegen Hoofddorp en won uiteindelijk met ruime cijfers; 5-1. Na 
de eerste helft keek VEW nog tegen een achterstand aan.

Recensie 
Lesje marketing en 
vreselijk hard gelachen
Heemstede – Gezeten op een 
Ikeakrukje (met het prijskaart-
je er nog aan) mijmerde Kees 
van Amstel over zijn jeugd, keu-
zes maken en de huidige treu-
righeid. Treurig was zijn caba-
retshow in theater De Luifel, za-
terdag 16 november, allerminst. 
Wel vermakelijk, heel vermake-
lijk. De Zandvoortse cabaretier 
zorgt dat het publiek krijgt waar 
het voor komt: van glimlach tot 
daverende lachsalvo’s en al-
les dat daar tussenin zit. Wie 
zijn grappen misschien in eer-
ste instantie ‘te makkelijk’ vindt, 
komt daar later in de voorstelling 
op terug. Toegegeven: de grap-
pen over samenwonen, de ste-
reotiepe verschillen tussen vrou-
wen en mannen uitgebreid eta-
leren en met stemvorming de si-
tuatie van een uit de hand ge-
lopen vrijgezellenavond op de 
Wallen kenschetsen, wekt mak-
kelijk hilariteit op. Niets mis mee. 
Een avond cabaret is tenslot-
te vaak bedoeld als theater van 
de lach. Maar een surplus is het 
als de voorstelling meer in zich 
heeft dan hap, slik, lach alléén. 
Gelukkig slaagt Kees van Amstel 
daar in. De rode draad van ‘Jong, 
hip, fris en andere gruwelijkhe-
den’ belicht namelijk het ma-
ken van keuzes. Iets waar een-

ieder mee te maken krijgt. Keu-
zes in zijn jeugd. Keuzes in de te-
genwoordige tijd. Keuzes waar-
van je later geen spijt krijgt. Het 
behouden van een kind, dat is 
iets waarvoor je kunt kiezen. Te-
genwoordig. Kees wil geen spijt. 
De toehoorders in De Luifel had-
den vast ook geen spijt dat ze 
een kaartje had gekocht. En pas-
sant kregen zij enige interessan-
te lessen marketing voorgescho-
teld. Wie weet waarom (en was 
het u eigenlijk echt opgevallen?) 
de gouden M van de bekende 
fastfoodketen niet meer in een 
rood vlak staat maar een veilige 
groene achtergrond heeft? Be-
dacht door marketingmensen. 
Groen is namelijk de kleur die 
relateert aan ecologisch en bi-
ologisch. Een beter imago dus, 
door een nieuw kleurtje, voor het 
bedrijf dat vooral grossiert in vet 
eten. En wist u dat de bakjes pa-
tat speciaal naar u toe ‘omvallen’ 
op het blad? Echt waar! Dan lijkt 
de inhoud meer. Overigens ook 
meer kans dat het water u in de 
mond loopt.
Enfin, keuzes maken, een paar 
lesjes marketing en tussendoor 
vreselijk hard gelachen. Dat is 
een avondje met Kees van Am-
stel.
Joke van der Zee



Gemeente en tennisvereniging 
Merlenhoven leggen geschil bij
Heemstede - Al met al heeft 
het 9 jaar geduurd voordat de 
gemeente en het bestuur van 
de tennisvereniging tot een 
vergelijk zijn gekomen. Boven 
de vereniging hing een stich-
ting die het beheer over het 
complex voerde en het perso-
neel op de loonlijst had staan. 
De verhuurder van het com-
plex (de gemeente Heemste-
de) had de uitvoering overge-
laten aan Optisport. Optisport 
verhoogde de huur jaar op 
jaar en de stichting weigerde 
dit te betalen. Zij vond dat ze 
in het nadeel was ten opzichte 
van andere tennisvereniging. 
Daarbij betaalde Merlenho-
ven al de hoogste huur van 
alle omliggende parken in de 
regio. De strijd liep hoog op 
en er volgden rechtszaken. 
Nu is dan eindelijk een ein-
de gekomen aan de impasse 
en zijn er spijkers met koppen 
geslagen.

De gemeente gaat een kunst-
lichtinstallatie aanleggen op 8 
banen en de huurprijs is ook iets 
verlaagd. De stichting wordt nu 
bemand door leden van de ten-
nisvereniging. De vereniging 
neemt de (huur-) schuld van de 
stichting over en betaalt dit bin-
nen 6 jaar terug aan de gemeen-
te. De exploitatie van het club-
huis en het baanonderhoud wor-
den door de vereniging uitbe-
steed.

Met zelfwerkzaamheid wordt 
het onderhoud aangepakt zo-
dat geen dure externe partijen 
nodig zijn. De conservatief op-
gestelde exploitatie, tot en met 
het jaar 2019, ziet er hoopvol uit. 
De 1000 tennissers die gebruik-
maken van het complex zul-

len de verandering gaan mer-
ken. Tal van initiatieven liggen op 
de plank en wachten op uitvoe-
ring. Met de kunstlichtinstalla-
tie verwacht Merlenhoven nieu-
we aanwas aan leden. Voorma-
lige leden keren weer terug zo-
dra de lichtinstallatie werkt, is 
de verwachting van het bestuur. 
De wens om de gravelbanen 
om te zetten in kunststofbanen 
wordt voorlopig niet gehono-
reerd. Dat heeft ook voordelen. 
Het spelen op gravel blijkt wat 
minder belastend voor de knie-
en en enkels van de spelers dan 
bij het spelen op een kunst-
stof ondergrond. De commis-
sie samenleving ging dins-
dag 12 november akkoord 
met de nieuwe opzet en stelt 
geld beschikbaar voor de aan-

leg van de lichtinstallatie. 
Alleen de fractie van GroenLinks 
had nog bedenkingen. Zij vroeg 
zich af of er ook een ‘plan B’ 
bestond als blijkt dat de plan-
nen in de praktijk niet werken. 
Volgens wethouder Botter is de 
kans op een mislukking klein. De 
vereniging weet waar ze mee be-
zig is, de begroting is behoudend 
en er is ook nog iets als vertrou-
wen. Daar moest GroenLinks het 
mee doen.

In 2014 kan Merlenhoven be-
schikken over een lichtinstalla-
tie en het beleidsplan voorziet 
in een complete opwaardering 
van de vereniging. Het park staat 
aan de vooravond van een nieu-
we bloeiperiode. 
Eric van Westerloo

Herenteam HBC Tafeltennis 
haalt kampioenschap binnen
Heemstede – Afgelopen zater-
dag is het 1e herenteam van ta-
feltennisvereniging HBC kam-
pioen geworden in de landelij-
ke 3e divisie. HBC reisde samen 
met een groepje supporters af 
naar Huizen waar een wedstrijd 
tegen de concurrent op het pro-
gramma stond. 
De spelers van HBC, kopman 
Tino Rodriguez (foto), Jeroen 
Kuijt, Josco Maaskant en Fred 
van Oostenrijk, zouden aan 7 
punten genoeg hebben om, met 
nog een wedstrijd op het pro-
gramma, nu al kampioen te wor-
den. Dat HBC vanaf minuut 1 
scherp was bleek wel want bin-
nen no-time stonden de Heem-
stedenaren al op een riante 0-5 
voorsprong. De vorm en drive 
om te winnen was duidelijk aan-

wezig en iedereen was er dan 
ook van overtuigd dat het kam-
pioenschap niet lang meer zou 
duren. Na 2 wat mindere wed-
strijden, die helaas verloren gin-
gen, werd er uiteindelijk met 2-8 
overtuigend gewonnen en kon 
er champagne gedronken wor-
den. Net als anderhalf jaar gele-
den is HBC kampioen en promo-
veert het naar de landelijke 2e 
divisie! Wederom een geweldi-
ge prestatie voor de Heemsteed-
se tafeltennisvereniging.
Op zaterdag 23 november speelt 
herenteam de laatste compe-
titiewedstrijd van het seizoen, 
thuis bij HBC aan de Cruquius-
weg om 15.00u, waar er onge-
twijfeld nog een feestje gevierd 
zal worden met de clubgenoten 
en het publiek. 

Estafette verloren,
qua plezier gewonnen!

HPC grote winnaar
ondanks verlies

Heemstede - Afgelopen zon-
dag vond in Heemskerk de Cor 
Augustijn Memorial plaats. 
De wedstrijdzwemmers vin-
den dit over het algemeen een 
van de leukste wedstrijden van 
het jaar. Voor HPC verschenen 
Jeroen Braspenning, Veerle 
Claassen, Denise van der Lin-
den, Gijs van de Woord, Fien 
van Munster, Twan de Vries, 
Daniël Trouwen, Mike Schouw, 
Mandy van der Linden, IJke 
Mourits en Carmen Meijer aan 
de start. Danai Lytrokapi is nog 
herstellende van een blessure 
maar was toch meegegaan om 
haar clubmaatjes aan te moe-
digen. De wedstrijd begon met 
de individuele nummers waar-
bij de HPC-zwemmers prima 
tijden neerzetten. Maar het 
gaat bij deze wedstrijd vooral 
om het sluitstuk; de spectacu-

laire 10x10x50 meter vrije slag. 
Ieder team bestaat uit 5 mei-
den en 5 jongens die allemaal 
een nummer op hun arm ge-
schreven krijgen. Om de beurt 
zwemmen ze 50 meter en dat 
doen ze dan 10 keer achter 
elkaar! De luide muziek die uit 
de luidsprekers schalt zorgt 
voor een prima sfeer waarbij 
de HPC-ploeg het uitstekend 
naar haar zin had. De zwem-
mers hadden als enige team 
de grootste lol en stonden al 
dansend de rest aan te moedi-
gen. Helaas tikten ze als laat-
ste aan, maar dat mocht de 
pret voor de zwemmers niet 
drukken. Uiteindelijk waren 
ze het er allemaal over eens, 
dat ze de estafette dan wel 
hadden verloren, maar qua 
plezier absoluut hadden ge-
wonnen!
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Woensdag 20 november
t/m zaterdag 23 november
Kunstlijnexpositie in gale-
rie Het Kunstbedrijf, Raad-
huisstraat 56 a, Heemstede. 
Met o.a: Tom van Campen-
hout met monumentale krijt-
tekeningen, Trudy Dammers 
met landschappen in olie-
verf, beelden van Noor Brandt 
van brons en neolith en Hen-
nie Beenders met beelden in 
steen en de Litouwse Ramune 
Uleviciene met sprookjes ta-
ferelen. Vanaf 23 november is 
het mogelijk werk in te leveren 
dat ‘verdwaald’ is op zolder of 
die niet meer past in huis en 
interieur. Bijzonderheden:
www.hetkunstbedrijf.nl 
T. 023 547 44 99.

Woensdag 20 november 
t/m zondag 24 november
Tentoonstelling ‘Al dres-
sed up and nowhere to 
go’ in Kunstfort Vijfhui-
zen. Openingstijden: woens-
dag, zaterdag en zondag van 
13.00-17.00 uur. Zondag tus-
sen 14.00-16.00 uur. Gratis 
rondleidingen. Werk van beel-
dend kunstenaar Ans van der 
Vleuten en geluidskunstenaar 
Paul van Leur. Onderwerpen: 
Strijders van de oorlog in Li-
beria, bizarre combinatie van 
carnaval en oorlog. Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. 023-5589013. 
Www.kunstfort.nl.

Woensdag 20 november 
t/m dinsdag 26 november
Expositie ‘Roodkapje ont-
moet de 7 hoofdzonden’ 
van kunstenares Trude Hol, 
te zien in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein. Tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen, toegang gratis. Zie ook: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl’.

Woensdag 20 november 
t/m woensdag 4 december
Kunstexpositie in voorm. 
Gemeentehuis Bennebroek 
met werk van Patricia Boeré 
en Vicky Missaar. Patricia is 
autodidact en maakt beelden 
in brons, keramiek en steen. 
Tevens ontwerpt en maakt zij 
sieraden, waarvan elk exem-
plaar uniek is. Vicky maakt 
naast beelden van brons aqua-
rellen en acrylschilderijen. Re-
gelmatig dicht ze een haiku bij 

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

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

Woensdag 20 november 
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.

Woensdag 20 november 
t/m dinsdag 14 januari
Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 20 november
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 

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

Woendag 20 november
t/m zondag 1 december

KZOD-leden Antoinette 
Otten (Haarlem) en Trude 
Hol (Lisse) tonen werk wat 
hun kijk op de magie van 
het leven verbeeldt. Beider 
uitgangspunt is hier niet de 
zichtbare werkelijkheid, maar 
de persoonlijke interpretatie 
daarvan. In de Waag, Spaarne 
30 te Haarlem. Info: www.an-
toinetteotten.nl , www.kunst-
ophol.nl en www.kzod.nl 
Feestelijke opening zondag 17 
november om 15.00 uur. 

Woendag 20 november
t/m 5 december
Expositie ‘Het boek van 
Sinterklaas’, Sinterklaas-
boeken en eeuwenoude 
prenten uit het archief van 
bibliotheek Zuid-Kenne-
merland. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden in bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Gratis toegang. Info: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.
nl, kijk bij ‘meerdaagse acti-
viteiten’.

Woensdag 20 november 
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Woendag 20 november
Frans van Loef geeft een 
lezing over ‘Stoppen met 
Stapelen’. Waarom zoveel or-
ganisaties stapelgek zijn en 
hoe u dit stapelen – via vijf 
eenvoudige stappen – kunt 
stoppen. Bij Boekhandel Blok-

ker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: 5,-. 
Informatie:  023 – 5282472.

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

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

Najaarsbijeenomst Histo-
rische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek in Het 
Trefpunt Bennebroek. Zaal 
open: 19.30u. Met gasten als 
Hillebrand de Lange en Mar-
tin Bunnik, die presentaties 
houden over de Franse tijd en 
de periode daarna. Muziek 
van Michel Duijves. Na af-
loop, 21.45 uur, tijd voor een 
drankje. Toegang: gratis.

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

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

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

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

Radio/tv-man Eric Corton 
vertelt bij boekhandel Blok-

ker over zijn Auto-biogra-
fi e. Aan elke auto heeft Eric 
levendige herinneringen. Be-
zoek van 13.00-14.00 uur. Toe-
gang vrij. Binnenweg 138, tel. 
023-5282472 info@boekhan-
delblokker.nl; www.boekhan-
delblokker.nl.

Zuid-Afrikaanse zanger Jan-
nie du Toit treedt op om 20.15 
uur in Het Open Huis, Profes-
sor Boumanlaan 1a, Haarlem. 
Entree: 12,50 euro (incl. koffi e/
thee en wijnproeverij). Reser-
veren via e-mail: janniedutoit_
haarlem@live.nl;  of tel. 020–
624 9318.

Meijer, Ferschtman & Vier-
sen: toptrio in de Oude 
Kerk Heemstede.
Harpiste Lavinia Meijer is mo-
menteel een van Nederlands 
meest prominente klassieke 
musici en wordt veelvuldig in 
de media gesignaleerd. Ook 
celliste Quirine Viersen en vi-
oliste Liza Ferschtman heb-
ben over aandacht en succes 
niet te klagen. Op het pro-
gramma staan werken van 
Ibert, Saint-Saëns, Ravel en 
Tedeschi, terwijl Lavinia Me-
ijer ook een stuk zal vertolken 
van haar Einaudi-album. 
Aanvang: 20.15 uur; entree: 
21,50 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

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

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

Zondag 24 november
De actualiteit van Louis 

AgendA



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

Sinterklaasrijmen maken, 
nu gratis de fijne kneepjes 
leren in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein. 
Van 14-15.30 uur.
Meer info: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Filip Hammann en Porgy 
Franssen belichten in Oude 
Slot de actualiteit van Cou-
perus. Dit jaar wordt her-
dacht dat Louis Couperus 150 
jaar geleden werd geboren. 
De schrijver schiep een groot 
oeuvre, waarvan een aantal 
romans nog steeds wordt ge-
lezen. Couperus was beslist 
niet de levensgenieter waar-
voor hij zich graag liet door-
gaan. In een voordracht die 
hij ondersteunt met beeld en 
geluid zal Filip Hammann dui-
delijk maken hoe modern en 
actueel de zeggingskracht 
van Couperuis is. Uiteraard 
komen romans als Eline Vere 
en De stille kracht daarbij aan 
bod.
Aanvang: 15.00 uur. Ring-
vaartlaan, Heemstede, en-
tree: 17 euro. Kaartverkoop: 
023-548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Slavisch Folkloristisch koor 
Lorodelba treedt op met 
medewerking van Roe-
meens orkest ‘De Groe-
ne Blaadjes’ (Foaie Verde) 
in de St. Augustinuskerk, 
Kromme Spieringweg 400 te 
Vijfhuizen.
Aanvang: 14.30 uur. Volkslied-
jes uit o.a. Rusland, Kroatië, 
Bulgarije en Georgië. Het or-
kest brengt vrolijke dansmu-
ziek, maar ook melancholi-
sche melodieën uit de Balkan. 
Info 023-5284288.

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

Open rondleiding bij Pas-
werk, bedrijvencomplex 
Cruquius-Oost. Vele honder-
den mensen werken hier op 
gebied van groen, assembla-

ge, grafich en bestek voor di-
verse opdrachtgevers in de 
regio. Vanaf 13.00 uur met 
ontvangst koffie/thee. Gen 
kosten, aanmelden is noodza-
kelijk: www.paswerk.nl/rond-
leiding.

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

Vrijdag 29 november
Cabaretier Katinka Pol-
derman in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
20.15u. Programma ‘Polder-
man baart zorgen’, gortdroog, 
subtiel, lomp, hilarisch en ont-
roerend.
Kaarten: 023-548 38 28 kies 
1.

Zaterdag 30 november 

‘Sinterklaas en het Sleutel-
mysterie’ in Theater Nieuw 
Vredenhof, V. Oldenbarne-
veldtlaan 17, Haarlem.Toneel-
stuk met diverse acts en mee-
zingliedjes. Ook een voorstel-
ling op woensdag 4 december 
om 15.00 uur.
Info: www.theaternieuwvre-
denhof.nl en www.sintheem-
stede.com.
Kaarten a 9,50 zijn verkrijg-
baar bij Feestwinkel l’m in 
Heaven, Blekersvaart 72, 
Heemstede. Tel.: 06-19742953 
/ Kassa van Theater Nieuw 
Vredenhof. Na de voorstelling 
is er gelegenheid om met Sin-
terklaas op de foto te gaan. 
(Neem vooral uw came-
ra mee). Ieder kind krijgt een 
gratis consumptie.

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

Concert ‘Bach in de Bin-
nenstad’ door het Haar-
lems Bach Ensemble o.l.v. 
dirigent Mark Lippe. Op het 
programma van Johann Se-
bastian Bach (1685-1750) 
BWV 236, Mis in G-Dur “Lu-

therse mis”. Gevolgd door 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) KV 49, Mis-
sa Brevis in G. Doopsgezinde 
Kerk in Haarlem, ingang Fran-
kestraat 24, aanvang: 17 uur. 
Vrijwillige bijdrage (richtbe-
drag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl.

Zaterdag 30 november
en zondag 1 december

De Haarlemsche Tooneel 
Club  speelt ‘Mijn slap-
pe komedie voor vier men-
sen een handjevol perso-
neel en een tafel die niet 
vrijkomt’.
Het ex-stel, Ben en Loui-
se, heeft, vergezeld door hun 
nieuwe partners Ellis en Don, 
afgesproken in een restau-
rant om het over de verdeling 
van de gezamenlijke spul-
len te hebben. Omdat de tafel 
niet vrijkomt, wachten ze in 
de bar bij het restaurant. Per-
soneel loopt af en aan, maar 
niemand lijkt hen aan hun ge-
reserveerde tafel te kunnen 

helpen.
Aanvang 20.15 uur en zon-
dag 14.30 uur. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kaar-
ten à 12,50 euro via de websi-
te www.haarlemschetooneel-
club.nl  of 023-5380076.

Zondag 1 december

Met een intieme uitvoering 
van de ontroerende Wesen-
donck-Lieder van Richard 
Wagner, vertolkt door mez-
zosopraan Marjolein Niels, 
besteedt het Wings En-
semble aandacht aan het 
200ste geboortejaar van de 
beroemde mythische com-
ponist.
Aanvang 11.30 uur en 15.00 
uur, Janskerk Haarlem, Jans-
straat 40, Haarlem.
Toegang: 19,50; voorverkoop 
17,50. 
Reserveren: www.wingsen-
semble.nl / 06-811 952 17.

Op de foto met Sinter-
klaas en eventueel een te-

kening aan hem geven, van 
13.00-15.30 uur. Locatie: voor 
de ING bank in het centrum, 
Binnenweg.

Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest (HPhO) speelt 
de ouverture Romeo en Ju-
lia en de 4e symfonie van 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.
Dramatiek en romantiek in de 
Pinksterkerk, Camplaan 18 in 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten via www.hpho.nl 
(13,-) of 15,- aan de zaal.

Woensdag 4 december

Storm op zee! Is Sint dit 
jaar wel op tijd voor pak-
jesavond? Leerlingen van 
de Koorschool Haarlem 
treden op met een Sinter-
klaasmusical van 14.30 tot 
15.00 uur in de Bibliotheek 
Haarlem Centrum (Gasthuis-
straat 32). Voorstelling voor 
kinderen van 4 t/m 8 jaar en 
hun ouders, gratis toegang.
Meer informatie:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

ZCFC G1 – HBC/Overbos G1    0 - 9 

Oh, kom er ‘ns kijken 
Op de dag dat de Sint zijn intrede weer in het land doet, gevolgd door welke kleur Pieten dan ook, hoor 
je andere liedjes op de radio. Dit lied wekt een bepaalde verwachting op. Daar moest ik aan denken 
toen HBC vandaag het veld van ZCFC betrad. Vorige week een hele ruime overwinning. De hele lange 
warming up, veroorzaakt door vertraging van voorgaande wedstrijden, werd benut voor het tactische 
plan. De veel te kleine doeltjes vereisten een andere aanpak. Vooraf kregen de spelers daarom de op-
dracht het niet teveel te proberen met afstandschoten maar de verdediging, en de keeper, uit te spelen. 
De scheidsrechter start de wedstrijd en vol verwachting klopt ons hart. Eerst even allemaal de bal rond-
spelen en dan de aanval opbouwen. Wat een genot om te zien dat het tactische plan door de spelers zo 
goed opgepakt wordt. Binnen een paar minuten is het eerste doelpunt een feit. Een mooie aanval over 
verschillende schijven waar geen tegenstander, inclusief de doelman, 
meer aan te pas komt. Voor de rust wordt op dezelfde manier nog 3 k e e r 
de bal in het kleine doeltje geschoten. Het maakt dat een vader zich in verwondering afvraagt 
hoe dit toch allemaal kan. Met de borst vooruit lopen we naar de kleedkamer. Ook in de twee-
de helft wordt het teamgevoel volop benut en versterkt. Combinaties die door de verdediging wor-
den opgezet worden door de middenvelders, en de enige aanvaller, overgenomen en 
doeltreffend afgerond. Maar liefst 5 keer moet nog door ZCFC af- getrapt 
worden. Martijn (4x), Jeroen (2x), Bauke(2x) en Rick zorgen voor 
de productie, maar het hele team is er verantwoordelijk voor. 
Zo is het heerlijke avondje al vroeg gekomen. Nog een tip voor de liefhebbers van 
prachtig voetbal: Oh, kom er eens kijken! Aanstaande zaterdag om 11.15 uur speelt HBC G1 
een thuiswedstrijd...
Leo Holdorp, HBC G-voetbal

INGEZONDEN

GSV Heemstede huldigt jubilarissen
Heemstede – Sportvereniging 
GSV Heemstede is met bijna 
1500 leden de grootste omniver-
eniging in de omgeving. De oor-
sprong van de vereniging ligt in 
de gymnastiek, de afdeling nog 
steeds de grootste van de ver-
eniging is. Daarnaast zijn er een 
zeer bloeiende sectie bridge, 
de afdeling klaverjas, volleybal, 

badminton, tafeltennis en nor-
dic walking.
Vele leden zijn en blijven de ver-
enging gedurende vele jaren 
trouw. Om deze trouwe leden 
te belonen worden door het be-
stuur elk jaar de leden die 25 jaar 
of 10 jaar lid zijn extra in het zon-
netje gezet.
Dat gebeurt dit keer op zaterdag 

22 november in het GSV-Cen-
trum aan de Fr. Schubertlaan 37 
in Heemstede.
Dit jaar mogen 5 leden vieren dat 
zij alweer 25 jaar aan de vereni-
ging zijn verbonden en 29 leden 
10 jaar. Om 15.00 uur vangen de 
festiviteiten aan en ze worden 
rond de klok van 17.00 uur afge-
sloten.
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In verband met Sinterklaas
is de publieksbalie op 

donderdag 5 december 
vanaf 17.00 uur gesloten.

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

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

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

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg ons op 
Twitter of Facebook

‘Heemstede herdenkt’ 
op vrijdag 22 november
Op vrijdag 22 november organiseert de 
gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan een 
herdenkingsavond. Hier kunt u gezamenlijk 
uw overleden dierbaren herdenken. 

De begraafplaats is voor die gelegenheid sfeervol 
verlicht en extra geopend van 18.00 tot 21.00 uur. 
Tussen 19.00 en 19.45 uur vindt in de aula een 
herdenkingsdienst plaats waar Aart Mak zal spreken 
en het Koperkwartet 5Beaufort passende muziek 
ten gehore zal brengen. Iedereen is van harte 
welkom op deze avond; aanmelden is niet nodig. 
Houd wel rekening met beperkte zitruimte in de 
aula.

Komt u met de auto? In verband met de verwachte 
grote publieke belangstelling adviseren wij u te 
parkeren op één van de parkeervoorzieningen aan 
de Sportparklaan. Kijk voor meer informatie over het 
programma op www.heemstede.nl/nieuws.

 Als inwoner van Heemstede heeft u 
ongetwijfeld vernomen dat Heemstede sinds 
enige tijd geteisterd wordt door een reeks van 
vernielingen aan geparkeerde auto’s. Er zijn 
banden lek geprikt, ruiten vernield en auto’s 
bekrast. De meeste vernielingen vinden laat in 
de nacht plaats, in verschillende wijken en op 
verschillende dagen.
 
Uiteraard hebben de gemeente en de politie 
vanaf het begin geprobeerd de vernielingen te 
stoppen en de dader(s) te pakken. Dat is helaas nog 
niet gelukt. Spoedoverleg tussen het Openbaar 
Ministerie, de politie en de gemeente heeft ertoe 
geleid dat de inspanningen om de dader(s) te 
pakken worden geïntensiveerd. Onderdeel daarvan 

is dat wij iedereen verzoeken extra alert te zijn op 
opvallende zaken en deze direct te melden aan 
de politie. U kunt hiervoor gebruik maken van het 
algemene politienummer 0900-8844 maar óók van 
het noodnummer 112.
Daarnaast zal de gemeente een aantal 
slachtoffers benaderen met de vraag of zij 
belangstelling hebben voor de plaatsing van een 
dashboardcamera in hun auto. Hiervoor werkt de 
gemeente samen met het bedrijf Eyeonfly. We 
hopen dat dit preventief werkt en de mogelijkheden 
vergroot de dader(s) te identificeren en de schade 
te verhalen.
 
Andere suggesties om de vernielingen te stoppen 
kunt u melden bij postbusveiligheid@heemstede.nl.

Vernielingen aan auto’s in Heemstede

Begraafplaats Herfstlaan 3

Agendatips!
 Heemstede herdenkt

 Vrijdag 22 november 19.00-21.00 uur 
 Begraafplaats Herfstlaan

 Vrijwilligersfeest Heemstede
 Woensdag 27 november 17.00 uur
 Burgerzaal Raadhuis

 Vergadering gemeenteraad
 Donderdag 28 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis 

 Duurzaam bouwloket 
 Maandag 2 december 20.00 uur Raadhuis

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

Wethouders in de wijk: 
vrijdag 22 november
Een keer in de twee maanden houden de 
wethouders een inloopspreekuur ‘in de wijk’. Op 
een steeds wisselende locatie in Heemstede kunt u 
dan in gesprek gaan met Jur Botter, Christa Kuiper 
en Pieter van de Stadt. Een afspraak maken is niet 
nodig, u kunt gewoon binnenlopen. 

Op vrijdag 22 november zijn de wethouders 
tussen 10.00 en 12.00 uur aanwezig in het Spaarne 
Ziekenhuis aan de Händellaan. U wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten 
te wisselen met de wethouders!



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zandvoorter Allee 18 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 8424 ontvangen 3 
november 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 3 het kappen van 1 wilg 
wabonummer 8424, ontvangen 4 november 
2013. 

- Zernikelaan 5 het plaatsen van een dakopbouw 
wabonummer 8427, ontvangen 4 november 
2013. 

- Zandvoorter Allee 23 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 8432, ontvangen 4 november 
2013. 

- Zandvoorter Allee 15 het kappen van 4 
naaldbomen wabonummer 8479, ontvangen 7 
november 2013. 

- Dinkellaan 16 het kappen van 1 boom 
wabonummer 8510, ontvangen 7 november 
2013. 

- Johannes Vermeerstraat 20 het kappen van 1 
eik wabonummer 8512, ontvangen 5 november 
2013. 

- Herenweg 126H het kappen van 1 eik 
wabonummer 8391, ontvangen 1 november 
2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Kerklaan 27A het wijzigen van een gevel en 

reclame wabonummer 7663, ontvangen 2 
oktober 2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 

besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Zandvoorter Allee 6 het plaatsen van een 
balkonhek op de erker wabonummer 8057, 
ontvangen 16 oktober 2013. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Binnenweg 129 het gedeeltelijk verbouwen van 

een winkel naar 3 appartementen en verhogen 
dak wabonummer 7017, ontvangen 3 september 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een 

tijdelijke Portacabin unit voor maximaal 3 jaar 
wabonummer 7181, verzonden 15 november 
2013. 

- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 7020, verzonden 15 
november 2013. 

- Johannes Vermeerstraat 11 het vergroten 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 7946, verzonden 15 november 
2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Toetreding gemeente Heemstede tot de Gemeenschappelijke 
Regeling ‘Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat het op 11 december 2013 zal 
toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Op 31 
januari 2013 heeft de raad hiervoor toestemming 
verleend. De raad heeft daarmee ingestemd 
met het oprichten door de colleges van de 
gemeenten Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en 

Heemstede van een Gemeenschappelijke Regeling 
ter bestuurlijke voorbereiding van de uitvoering 
van projecten die (mede) worden betaald uit het 
Regionaal Mobiliteitsfonds. De Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland treedt 
met ingang van 1 december 2013 in werking. 

Een exemplaar van het besluit, inclusief de tekst 

van de regeling, en het toestemmingsbesluit 
van de raad ligt met ingang van 21 november 
voor een periode van 6 weken ter inzage op 
het gemeentehuis van Heemstede. Het besluit 
is ook digitaal te raadplegen via de website 
www.heemstede.nl. De regelingen zijn na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. 
Deze verklaring heeft betrekking op de ontwerp-
omgevingsvergunning voor het gebruik van het 
gebouw van de Wabo-scouting in het Wandelbos 
Groenendaal (adres: Groenendaal 6) ten behoeve 
van het incidenteel faciliteren van televisieopnames 
en buitenschoolseopvang in de vakantieperiodes 
(2 à 3 keer per week tussen 10.30 en 15.30 uur) in 
afwijking van het bestemmingsplan Landgoederen 
en Groene Gebieden.

De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 21 november 2013 gedurende 6 
weken voor eenieder ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVgroenend6-0101). Ook liggen de ontwerpen 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (tot en 
met woensdag 1 januari 2014) kan eenieder 
mondeling of schriftelijk zienswijzen over de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning indienen. Zie kader 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de heer G. Klaassen, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485765 of e-mail 
gklaassen@heemstede.nl.

Als een onbekende in uw woning is geweest 
en uw spullen heeft doorzocht, geeft dat een 
onveilig gevoel. Het nemen van preventieve 
maatregelen (goed hang- en sluitwerk of 
verlichting) voorkomt woninginbraak, en 
maakt uw woning veiliger. 

Wij willen minder inbraken in onze gemeente. 
Daarom sluiten wij aan bij de landelijke campagne 
‘Laat de inbreker in de kou staan’. De gemeente 
Heemstede vraagt al haar inwoners maatregelen 
tegen woninginbraak te nemen. Alleen samen laten 
we namelijk de inbreker in de kou staan. Daarom:

1.  Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er 
niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

2.  Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. 
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik 
een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp 
niet. 

3.  Doe nooit zomaar open voor onbekenden. 
Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstand-

 houder. Bij verdachte situaties belt u 112.

De komende donkere periode leest u in 
HeemstedeNieuws en op onze website regelmatig 
tips over hoe u de inbreker in de kou kan laten 
staan. Wilt u meer weten? Kijk dan op de website 
voor informatie over het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners. 



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

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

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

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Omgevingsvergunning kindertuin en generatietuin in 
Wandelbos Groenendaal
Bekendmaking
Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 
2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat 
met ingang van donderdag 21 november 2013 
gedurende zes weken ter inzage ligt de op 12 
oktober 2012 verleende omgevingsvergunning 
voor het gebruik van een perceel grond in 
het Wandelbos Groenendaal als kindertuin en 
generatietuin en het ten behoeve van deze functie 
bouwen van een schuur, kas en gereedschapschuur 

in afwijking van het bestemmingsplan 
Landgoederen en Groene Gebieden.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende 
stukken en de verklaring van geen bedenkingen 
zijn digitaal te raadplegen op de websites www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.
IMRO.0397.OVkimt-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep of schorsing
Zie kader ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem.  Voor nadere informatie over 
het besluit kunt u zich tot de heer G. Klaassen (023 – 
5485765) wenden.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
vaartuig aangetroffen in de Glipper Zandvaart ter 
hoogte van de Patrijzenlaan hoek Korhoenlaan. Dit 
vaartuig is aangelegd aan grond dat in eigendom is 
van de gemeente.

Het is verboden zonder vergunning op deze plaats 
een ligplaats in te nemen (artikel 3, eerste lid, van 
de Verordening openbaar water Heemstede). 

Tevens staat het vaartuig vol met water en is geheel 
begroeid met algen (verwaarloosd).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 27 november 2013 de gelegenheid om 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen dan 
wel een ligplaats in te nemen met waar dit met 
een vergunning wel is toegestaan en daarbij het 
vaartuig te ontdoen van water en algen. Indien de 
eigenaar geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt 

het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Vaartuig Glipper Zandvaart
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