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

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

welkomstchampagne.
 

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

couvert, inclusief een glas welkomstchampagne.
 

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

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL‘Grote geschiedenis in zo’n slootje...’

Erfgoedproject Blekersvaart 
en ander water in Heemstede
Heemstede – Er is al proefge-
draaid in groep 6 van de Jaco-
baschool met het nieuwe erf-
goedproject Blekersvaart van de 
HVHB, de Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek. 
De eerste spontane reactie van 
een leerling was: ”Wat een gro-
te geschiedenis in zo`n sloot-
je.” Een les waarbij de tijd, en 
daar ging het om, helemaal ver-
geten werd. Het verleden van 
de Blekersvaartweg en omge-
ving. Een les in de tijd. Dan ver-
geet je zelfs je speelkwartier-
tje. Dinsdagmiddag presenteer-
de HVHB-voorzitter Jaap Ver-
schoor in de café De Eerste Aan-
leg, een belangrijk adres al in de 

geschiedenis van de Blekers-
vaart, het nieuwe erfgoedpro-
ject ‘Blekersvaart en ander water 
in Heemstede’. Het is tot stand 
gekomen op initiatief van de 
Jacobaschool, namens het 
Heemsteeds basisonderwijs, en 
met financiële steun van de pro-
vincie Noord-Holland, in het ka-
der van de Uitvoeringsregeling 
Cultuureducatie 2009 Samen-
werkingsprojecten Basisscholen. 
Een welkome aanvulling op de 
leerlijn die gaat over wonen, wer-
ken en winkelen op de Binnen-
weg, over landgoederen in Zuid-
Kennemerland en over Adri-
aan Pauw, Heer van Heemste-
de. Initiatiefneemster is de direc-
teur van de Jacobaschool, Han-
neke Prins-Roozen. Zij stelde 
eveneens een videofilm samen, 
die gerealiseerd werd door do-
cumentairemaker Andre Rooy-
mans met in de hoofdrol Jan 
Beelen, oud-directeur van Was-
serij Beelen en nog steeds wo-
nend op de Blekersvaart in een 
pand dat gedeeltelijk meer dan 
200 jaar oud is. 
In die elf minuten zien we de op-
komst van de blekerijen, later de 
wasserijen. Van een hel rij was-
serijen van Kerklaan tot Koedief-
slaan tot de huidige verbouwing 
met huizen aan straten met na-
men, waarin de geschiedenis-
terugkomt zoals Wasserij Anna-
laan, Van der Horst, Beelenlaan 
en Peeperkorn. Een film ook over 

de huisvesting van de toen al van 
verre afkomstige werknemers en 
vooral werkneemsters in die wit-
wasindustrie aan de Bleekers-
vaart. Dat geeft in de klas het 
‘wow gevoel’, de verwondering, 
nieuwsgierigheid en gretigheid 
van de kinderen,  waar het om 
historie van eigen bodem gaat. 

Leerlingen
De leerlingen gaan met dit pro-
ject naar buiten. De verha-
len, beelden, foto`s en impres-
sies van de video volgen. Hoe en 
waar werd er gewerkt, zijn er nog 
sporen van te vinden waar ze 
dan zelf foto`s van kunnen ma-
ken. Zoals het bronzen beeldje 
van de man met waterschop op 
het Bleekveld. Achterhalen wel-
ke betekenis deze industrie voor 
Heemstede gehad heeft. Ze mo-
gen er een PowerPoint-presen-
tatie van maken die misschien 
zijn plaats krijgt op de website 
van HVHB! Mogelijke andere ac-
tiviteiten zijn een bezoek aan het 
Historisch Museum in Haarlem, 
Cruquiusmuseum, Frans Hals-
museum. Daar kan de waarde-
ring voor het eigen erfgoed lei-
den tot nieuwsgierigheid naar 
het erfgoed van anderen, van 
andere culturen. Zelf nieuwsgie-
rig geworden naar het project? 
Het project inclusief de film van 
ruim tien minuten, is te lezen en 
te zien op www.hv-hb.nl. 
Ton van den Brink

Co Peeperkorn.

Bleker op Blekersveld (Ton van 
den Brink).

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

 

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

5.50
r

4 stuks

gepaneerde

schnitzels

Kerst Afternoon Tea
Het Oude Slot /

De Theeschenkerij
10 t/m 24 december 

e27.50 p.p.
www.oudeslot.nl

023-5470496
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Zeldzame wintergast
Regio – “Al enkele weken 
houdt deze zeldzame winter-
gast, de waterspreeuw (ook wel 

de zwartbuikwaterspreeuw) heel 
vogelend Nederland in beroe-
ring. Er zijn er enkele gesigna-
leerd in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen, nabij ingang  
Oase”, vertelt Hilma Ex uit 
Vogelenzang. Zelf heeft ze er 
twee gezien. Waarschijnlijk af-
komstig uit Scandinavië. Het bij-
zondere van deze vogel is, dat 
hij z’n voedsel zoekt op de bo-
dem van (snel)stromend water. 
De vogel duikt het water in en 
als het erg helder is, kun je ‘m 
over de bodem zien lopen. “Het 
was voor mij de eerste keer dat 
ik ‘m hier zag, ik ken ‘m wel van 
vakanties in Schotland en Frank-
rijk. Deze hier zijn erg mak en als 
ze niet fourageren, zitten ze lan-
ge tijd, al wippend aan de kant; 
je kunt er zo naast gaan zitten.”
Heeft u ook iets bijzonders ge-
fotografeerd? Mail de redactie: 
redactie@heemsteder.nl

Binnenweg-Raadhuisstraat straks 
hét gemaks- en kwaliteitscentrum?

Enkele uitkomsten
• 41% Komt er boodschappen 
doen, 18% om te winkelen en 
18% combineert beiden. 
• 34% Van de geënquêteerden 
komt uit aangrenzende gemeen-
ten, grotendeels uit Haarlem.
• Speciaalzaken hebben vaste 
klanten uit de regio die bereid 
zijn hiervoor te reizen. 
• 56% Van de ondervraagden is 

boven de 45 jaar. Daarvan is meer 
dan de helft 65 jaar en ouder. 
• 25% Van de bezoekers komt 
met de auto.
• Binnenweg-Raadhuisstraat 
heeft 140 winkels.

Kansen
• Het winkelgebied kent veel 
kwaliteiten (historische bebou-
wing, specialistisch winkelaan-

Heemstede - De Binnenweg-Raadhuisstraat is de belang-
rijkste winkelstraat van Heemstede en vervult een lokale en 
bovenlokale functie die nog sterker benut kan worden. De 
boodschappenfunctie is de kurk waar het winkelgebied op 
drijft. Zelfstandige ondernemers geven het winkelgebied 
kleur en charme, hun kwaliteit is van hoog niveau en zorgt 
voor een hoogwaardig winkelgebied. Geen winkelstraat in 
Nederland telt zoveel landelijke prijswinnaars in hun bran-
che als de Binnenweg-Raadhuisstraat. Lovende woorden van 
de Kamer van Koophandel Amsterdam. De Kamer heeft dit 
advies woensdag 1 december – vandaag – overhandigd aan 
burgemeester mevrouw Heeremans en de heer Smit namens 
de winkeliersvereniging.

bod, autovriendelijkheid) die 
voor het oog verborgen blijven.
• Vergeleken met exclusieve win-
kelcentra als Laren (N.H.) en 
Oegstgeest heeft het winkelge-
bied de consument meer te bie-
den: meer winkels en afwisse-
ling.
• Heemstede ligt in het meest 
welvarende deel van Nederland: 
het inkomensniveau ligt er 35% 
boven het landelijk gemiddelde.
• Er is een goede basis door te 
groeien naar een regionaal ge-
maks- en kwaliteitscentrum.

Vervolgstappen
KvK Amsterdam adviseert de be-
langhebbende partijen samen 
een actieplan op te stellen voor 
de positionering van het winkel-
gebied via 2 sporen: bouwen aan 
het merk Binnenweg-Raadhuis-
straat en verder ontwikkelen van 
het winkelproduct. 

Gelukkige winnaars bij AmstelArt
Heemstede - Afgelopen zaterdag 27 november vond in kunst-
handel AmstelArt de loting plaats van 5 kunstwerken die door de 
kunsthandel ter beschikking werden gesteld aan de bezoekers 
van de november tentoonstelling ‘Hans Ittmann’.

De vijf gelukkigen werden door Ton van de Brink van ‘de Heem-
steder’ uit de hoge hoed getrokken, waarna Karin Keizer de naam 
voorlas van het ingevulde strookje.
De winnaars zijn inmiddels op de hoogte gesteld en kunnen hun 
tekening van Hans Ittmann (een schets van een model uit het 
atelier van Zadkine) komen ophalen in de kunsthandel aan het 
Wilhelminaplein.

Vrouwen-
netwerk

Heemstede - Het jaarthema 
van Vrouwennetwerk Haarlem 
en Heemstede in het 95-jarig 
bestaan in 2011 is ‘Koninklijk’.
Dinsdag 7 december om 14.00 
uur in ‘De Herberg’, Westerhout-
park 46 te Haarlem, geeft me-
vrouw G.S. Masseling een dia-
lezing met als thema ‘Vorstelijk 
gekleed’.
Aan de hand van de geschiede-
nis van de vorstinnen die op pa-
leis Soestdijk hebben gewoond, 
ziet u op de diapresentatie kle-
ding en de mode van hun tijd.
De thee/koffie staat voor u klaar. 
Introducé 2,50 euro. Na de le-
zing is het mogelijk om sieraden 
van halfedelstenen, afkomstig 
uit Thailand voor weinig geld te 
kopen. Misschien iets voor de 
komende feestdagen?
 
Woensdag 15 december om 
13.30 uur is er een Doemiddag 
in De Herberg, Westerhoutpark 
46 te Haarlem. U kunt een kaar-
sen-, waxinelichtje standaard en 
kerstballen maken. U bent van 
harte welkom. Meer informatie 
over deze middag: 023-5338874.
Woensdag 22 december van-
af 11.00 uur hebben wij onze 
Kerstviering in De Herberg te 
Haarlem.  

Wilt u meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging: 
023-5477486.
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Tips van Cecil.

Handige tips van voedingsdeskundige

Slank blijven tijdens de 
lekkerste maand van het jaar
Heemstede - Voor de mees-
te van ons is december een he-
le gezellige maand. Sinterklaas, 
kerst, een mooie kerstboom in 
de kamer, kaarslicht en … lek-
ker eten! Eerst speculaas, cho-
colade letters, strooigoed, al-
les wat maar bij het Sinterklaas-
feest hoort. Daarna het Kerst- 
diner, uitermate geschikt om 
eens lekker exclusief te eten, te 
dineren. Fijne gerechten, goe-
de wijnen en zalige desserts, dat 
hoort toch bij Kerst. Nog geen 
week later de oliebollen en ap-
pelflappen, voor de fijnproever 
echt een supermaand!

LaRiva’s voedingsdeskundige
geeft tips
Wat kunnen we nu precies doen 
om niet teveel aan te komen, 
maar wel te genieten van al het 
lekkers? 
Cecil Hengeveld, voedingsdes-
kundige van LaRiva en al meer 
dan 10 jaar werkzaam met da-
mes en heren die wat aan hun 
gewicht willen doen, geeft tips.
“Allereerst”, aldus Cecil, “waar-
om helemaal los gaan met eten? 
Waarom niet met mate, geniet 

vooral van de smaak, niet van de 
hoeveelheid. Bepaal van te voren 
wat u gaat eten en eet niet meer 
dan u van plan bent.”
Zijn er gerechten die we beter 
niet kunnen eten? 
“Onzin, zegt Cecil,”eet alles, 
proef alles, maar niet teveel, ga 
een eindje wandelen tussen de 
verschillende gangen, goed voor 
de spijsvertering.” 
 En… alcohol?
“Een fijn gerecht met een heer-
lijke wijn, dat streelt de smaak-
papillen! Maar drink er ook veel 
water bij, wissel het een beetje 
af, wijn bevat veel calorieën net 
zoals alle andere alcoholische 
dranken.”
Desserts, lekker maar overbodig?
“Zeker niet, meestal een zalige 

afsluiter van een goed diner, je 
kan bijvoorbeeld voor iets met 
fruit kiezen, of iets met schuim.”
Zijn er nog meer praktische tips?
“ Ja, maak een goede bood-
schappenlijst, ook voor de dagen 
voor kerst en erna, koop vooral 
niet teveel. Geef eventueel over-
gebleven voedsel mee aan uw 
gasten.”
Houd uzelf niet voor de gek, 
Kerst en Oud en Nieuw; het zijn 
maar vier dagen, alles wat u nu 
extra aankomt moet er straks 
weer extra af!” 
En dus?
 “Als u nu al van plan bent om 
iets aan uw figuur te doen in het 
nieuwe jaar, onderneem nu al-
vast actie, des te sneller heeft 
u weer het figuur wat u wilt! Bel 
nu voor een gratis en vrijblijven-
de figuuranalyse en weet nu al 
wat het resultaat in 2011 zal zijn.”
Maar wel genieten?
“Zeker! Wel genieten, heerlijk de 
feestdagen!” aldus Cecil.

LaRiva, Instituut voor Natuurlijke 
Figuurcorrectie. Raadhuisstraat 
27, Heemstede. Telefoon: 023-
547 44 19. Website: www.lariva.nl

Sanz, eten en 
entertainen

Heemstede -  Al tien jaar is een diner bij Sanz meer dan een 
voorgerecht, hoofdgerecht met een toetje na. Zo`n driegangen 
menu serveren ze wel, maar dan maken ze er toch een viergan-
gen van. Nee, naar Sanz ga je om je door chefkok Peter Kuij-
per te laten verrassen met een zesgangen diner voor een prijs 
waar je elders net die driegangen krijgt. Zeker tachtig procent 
van de gasten doen mee met dit diner voor 29,50 euro. Toen 
Ruud Blom tien jaar geleden in november begon met zijn res-
taurant Sanz serveerde hij in die maand al een zesgangen net 
onder de dertig euro. Hij herhaalde dat ieder jaar in november. 
Toen in 2008 iedereen piepte en kreunde over de economische 
crisis, ging Ruud gewoon door. In rijen van drie stonden ze voor 
de deur. Inmiddels is de crisis voorbij, zeker als het Ruud betreft. 
Voor hem was 2009 een topjaar en 2010 is nog beter. Hij ver-
hoogt geen prijs, gaat lekker door en verwent zijn klanten iede-
re avond weer met kleine dingetjes die een etentje net even dat 
extra geven, waar je niet op gerekend had, maar wel over naver-
telt. Zoals tijdens het diner even een fotootje maken en nog de-
zelfde avond naar het e-mail adres sturen. Bedienen met hand-
schoentjes aan. Staat net even feestelijker. Bij het hoofdgerecht 
wordt het vlees altijd aantafel opgediend en met de jus overgo-
ten. Ook de gerechten die opgediend worden krijgen een uitleg. 
Bij de koffie krijgt u een pepermuntje met  klein waterbakje. Dat 
blijkt geen marshmallow te zijn maar als je die in het  waterbakje 
legt,  dan groeit  ie hoger en hoger tot  een vochtig servetje om 
je handen  schoon te maken. Eten en entertainen. 
Was er ooit enige kritiek op de rumoerige omgeving, nu Ruud 
de zaak helemaal in eigendom heeft verkregen, heeft een ar-
chitect het plafond hemels verbeterd met  akoestische platen.  
De keuken is voorzien van nieuwe apparatuur, waar Peter Kuij-
per en zijn team iedere dag in de weer zijn met uitsluitend verse 
producten om dat spannende diner klaar te maken.  

Sanz Thuisservice
Chef-kok Peter Kuijper en Sanz-eigenaar Ruud Blom runnen 
samen de Sanz Catering en Thuisservice. Peter Kuijper werk-
te voorheen in het ‘Oude Dykhuys’ in Lisserbroek, ‘Chez An’ in 
Noordwijk en ‘Het Prentenkabinet’ in Leiden. Een uitkomst voor 
de komende feestdagen!  Kijk maar even op www.sanz.nl en 
klikken op taste of sanz. Vanzelfsprekend wordt alles zelf ge-
maakt en letten ze ook nog op uw budget. 
Ook voor kleinere aantallen mogelijk, u kunt al 25 hapjes bestel-
len voor 32,50 euro.

Gault Millau 2011
Begin november werd de nieuwe Gault Millau restaurant gids 
gepresenteerd en Sanz hoort nu bij de beste 300 restaurants 
van Nederland! Sanz behoort nu officieel tot de top van culi-
nair Nederland. Deze benoeming is een grote opsteker voor al-
le medewerkers van Sanz, die zich elke dag 100% inzetten om 
hun gasten een onvergetelijke avond te bezorgen. Ervaar nu het 
Gault Millau gevoel en reserveer een tafel. Wel doen.
Reserveren kan helaas niet via de e-mail, maar wel telefonisch: 
023-5291892.
Ton van den Brink

Gezellig, huiselijke sfeer bij Sanz.

Regio - Ouderen en (chronisch) 
zieken willen graag zo lang mo-
gelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen. Om dit op een comforta-
bele en verantwoorde manier te 
doen is soms enige hulp nodig. 
Dit moet geregeld worden. Invul-
len van formulieren, bellen met 
verschillende instanties en iede-
re keer hetzelfde verhaal moeten 
vertellen is een veel gehoorde 
klacht. Vaak worden mantelzor-
gers met deze werkzaamheden 
belast, iets dat veel tijd kost. Dit 
regelwerk kan uit handen geno-
men worden door de Particulier 
Zorgconsulent. Marcelle Welle-

ma is van huis uit verpleegkun-
dige. Of het nu gaat om aanvra-
gen van benodigde indicaties, 
regelen van thuiszorg, of hulp-
middelen voor in en om het huis. 
Maar ook begeleiding van een 
ziekenhuisbezoek, maaltijden- 
en boodschappenservice, kap-
per, pedicure en allerlei andere 
diensten aan huis regelen. Zelfs 
een cadeauservice en organise-
ren van activiteiten behoort tot 
de mogelijkheden. 
Al het contact gaat via één con-
tactpersoon die zes dagen per 
week bereikbaar is. Voor meer 
informatie bel met Marcelle 

Marcelle Wellema.

   De particulier zorgconsulent

Regelwerk zorg uitbesteden, 
mantelzorgers ontlasten

Wellema 06-246 71 774 of 023-
844 04 60. Marcelle Wellema is 
woonachtig in Santpoort-Noord. 
Neemt u eens een kijkje op haar 
website:
www.particulierzorgconsulent.nl

Voor leden van SenZ
Korting op

zorgverzekering Zilveren Kruis
Regio - ViVa! Zorggroep heeft al een aantal jaren afspraken met Zilveren Kruis over korting op de 
zorgverzekering voor leden van haar ledenservice SenZ.  Heeft u uw nieuwe polis ontvangen van 
Zilveren Kruis, dan is het belangrijk dat u uw lidmaatschap bij SenZ, de ledenservice van ViVa! 
Zorggroep laat controleren. Zo weet u zeker dat u uw korting behoudt.
Als u zich wilt aansluiten bij het SenZ-collectief, dan moet uw huidige zorgverzekering vóór 31 
december worden opgezegd. Dit kan heel gemakkelijk door te bellen met de ledenservice SenZ, 
maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren telefoon 088-995 8822. Houd uw polisnummer bij de hand.  
U kunt zich ook aanmelden via www.zilverenkruis.nl of bel 0900-8435.
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Dubbele boog
Heemstede – Bijzonder mooi kleurde de lucht vorige week donderdag 25 november.
Pieter Coppens uit Heemstede vereeuwigde deze dubbele regenboog nabij de Cruquius-
weg. (foto: Pieter Coppens)

Mobilisatie-Oorlogskruis voor N.B. Bloot
Heemstede – Het idee kwam 
van nicht Monique Bloot om het 
Mobilisatie-Oorlogskruis aan te 
vragen voor haar oom N. Bloot 
bij het ministerie van Defensie, 
nadat zij deze zomer herinne-
ringen aan zijn oorlogstijd vond.  
De eervolle onderscheiding kan 
worden toegekend aan oud-mi-
litairen die tijdens de mobilisa-
tie of in de Tweede Wereldoorlog 
in werkelijke dienst zijn geweest. 
Bloot kreeg de onderscheiding 
maandagmiddag opgespeld 
door burgemeester Marianne 
Heeremans met een duidelijke 
uitleg over deze onderscheiding, 
die in 1948 door koningin Wil-
helmina werd ingesteld en in die 
tijd 7,50 gulden kostte. Bloot ver-
telde dat hij, amper 19 jaar oud, 
terecht kwam in de Alexander-
kazerne in Den Haag. De huza-
ren hadden geen idee wat oor-
log was. Met een overall, helm 

en ‘stukje’ geweer werden ze 
overvallen door een bombarde-
ment, van de 20 kameraden ble-
ven er elf over. 
Met een maatje vluchtte hij de 
duinen in. Later na appèl op 
de kazerne moesten ze de li-
chamen opruimen. De lucht 
was het ergste. De enige her-
innering is nog te zien aan zijn 
lip, opgelopen door een scherf. 
Hij kreeg al gauw zakenverlof 
om thuis als oudste in een ge-
zin van zes kinderen in de con-
servenfabriek van de familie  in 
Hillegom  te werken. In de oor-
log had de heer Bloot een aantal 
malen geluk in het verzetswerk. 
Zo werd hij een keer gearres-
teerd omdat de Duitsers hadden 
gemerkt dat er te weinig suiker 
in de jam zat. Nee, die was al in 
bezit van de ondergrond-
se. Omdat hij nog zijn paardrij-
kleding aanhad en wat leek op 

een Duitser kon hij, na een zo-
genaamd toiletbezoek, de lange 
gang doorlopen naar de uitgang, 
waar hij de twee Duitse wach-
ten met een ‘Heil Hitler’, verbluft 
achterliet. Hij woont nog steeds 
op zichzelf op de Heemsteedse 
Dreef, heeft vorig jaar wel tegen 
de kerst, zijn vrouw moeten be-
graven, maar heeft toch weer de 
draad van het leven kunnen op-
pakken met mevrouw Moesber-
gen, al meer dan 60 jaar de bes-
te vriendin van zijn vrouw. Al-
leen in een groot huis, alle fami-
lie al overleden, dan is het leeg in 
huis. Maar hij is blij met zijn bes-
te fans, de twee nichtjes die hem 
trouw bezoeken en zijn vriendin. 
Als huzaar reed hij op de motor 
voor de Koninklijke Landmacht, 
voor zijn plezier rijdt hij nog 
steeds op zijn brommer! Met zijn 
Mobilisatie-Oorlogsskruis!
Ton van den Brink

Burgemeester Marianne Heeremans speldt de onderscheiding  op bij de heer N. Bloot, mevrouw Moes-
bergen ziet toe.

Bewoners Haemstedeplein 
hekelen gemeente
Heemstede - Het Haemstede-
plein kent aan de kant van de 
van het plein richting de Zand-
vaartkade een inrijverbod. De 
bewoners aan het plein zien 
echter regelmatig auto’s via de-
ze (sluip)route het plein verlaten. 
Ze vragen zich in alle gemoed af 
waarom de handhavende instan-
ties niets doen. Een aantal be-
woners van het plein verwijt de 
wethouder verkeer alleen oog te 
hebben voor de (winkeliers) op 
de Binnenweg, maar dat zij geen 
aandacht heeft voor de ontsta-
ne sluiproute via het Haemste-
deplein.
De bewoners verzochten de ge-
meente herhaaldelijk eens inten-
sief te gaan controleren. De ge-
meentelijke opsporingsambte-
naren constateerden vervolgens 
geen overtredingen. De nieuwe 
wijkagent, in opleiding, heeft wel 
in no time vier bestuurders we-
ten te bekeuren.
De bewoners vroegen de ge-
meente twee borden te plaatsen, 
de bekende borden rood met 
witte balk, dat inrijden verboden 
is, maar de gemeente wil daar 
niet aan. Op het gemeentehuis 
vindt men de huidige aandui-
ding voldoende. Betrokken wet-

houder Christa Kuiper laat des-
gevraagd het volgende weten. 
“Wij hebben het verzoek van de 
bewoners opgepakt en gekeken 
naar de bebording. De huidige 
borden voldoen aan de wegen-
verkeerswet en wij zien de nood-
zaak niet in om daar nu extra 
borden te plaatsen. De gemeen-
telijke handhavers hebben meer-
dere taken en kunnen niet dagen 
doorbrengen op deze locatie. De 
wijkagent heeft al een aantal be-
keuringen uitgedeeld en ook een 
agent in opleiding is volledig be-
voegd te bekeuren. Eerst naar 
aanleiding van het aantal be-
keuring dat er binnen komt kun-
nen wij het probleem pas duide-
lijk in kaart brengen. Te overwe-
gen valt een mechanische con-
trole uit te oefenen via tellingen 
om te zien hoe vaak het inrijver-
bod wordt overtreden. Hier zijn 
kosten aan verbonden en dat 
willen wij pas doen als blijkt dat 
de politie onvoldoende aanwe-
zig kan zijn. Mocht uit het aan-
tal overtredingen en of tellingen 
blijken dat het probleem ernstig 
is, zullen wij nieuwe maatregelen 
overwegen.”
Eric van Westerloo

Nieuw geopend:
café de Heerlijkheid

Heemstede – Op de Zandvoortselaan 127 is een nieuw, gezellig 
eetcafé geopend met de sfeer en gastvrijheid van vroeger en de 
service van nu. Het heet ‘café de Heerlijkheid’. Neem ook een kijk-
je op de website: www.heerlijkheemstede.nl of bel: 023-5718362. 
Zeven dagen per week geopend vanaf 16.00 uur en elke vrijdag 
en zaterdag vanaf 22 uur muziek.

Kaarsen versieren voor kinderen
Heemstede - De Kersttijd komt 
er alweer aan! Kaarsjes op de ta-
fel en de kerstboom, gezellig!
De kinderen gaan  op woensdag 
8 december bij de woensdag-
middagclub een kaars versieren 
met kneedwas en een kersten-
gel maken voor in de kerstboom. 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-

trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kinderen 
kunnen hier vooral veel knutse-
len, maar ook meedoen met een 
spel of lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 
euro.  Graag van tevoren telefo-
nisch aanmelden: 023-548 38 28 
– kies 1. Voor meer informatie: 
www.casca.nl. 



Plexat jongeren 
gaan bowlen

Heemstede - Heb je zin om lek-
ker een uurtje kegels om te gooi-
en bij de bowlingbaan? Op vrij-
dag 10 december gaan de tie-
ners met ‘t Is weer Vrijdag bow-
len. We verzamelen bij Plexat 
om 20.00 uur en rijden om 
20.15 uur naar de bowlingbaan. 
Kom op tijd! Kosten: 5,00 euro. 
Graag z.s.m. opgeven via www.
plexat-heemstede.hyves.nl of 
tijdens de Plexat-activiteiten. 
Kijk voor het volledige program-
ma op www.casca.nl bij activitei-
ten jongeren/Plexat. 
Ben jij al vriend van de Plexat hy-
ves? Ga gauw een kijkje nemen 
voor filmpjes, foto’s en alle leuke 
dingen die er te doen zijn! 

Heemstede – Tijdens een be-
scheiden feestje op dinsdagmid-
dag kreeg Marian Stet lid van de  
Raad van Bestuur, RvB, van de 
Hartekamp Groep, de erkenning 
voor mantelzorgvriendelijk per-
soneelsbeleid.  Daar is de laatste 
twee jaar veel aan voorafgegaan. 
Zo bereikte het verhaal van Har-
tekamp medewerkster Ingrid in 
2008 de ondernemingsraad. In-
grid vertelde dinsdag dat haar 
echtgenoot, een manager, le-
vensgenieter, twaalf jaar geleden 
MS kreeg en hoe die ziekte in 
toenemende mate beslag legde 
op Ingrid. Hoe zou de werkge-
ver, de Hartekamp, hiermee om-
gaan? Ze benaderde de Onder-
nemingsraad, OR, die zich eerst 
vertrouwd moest maken met het 
begrip Mantelzorg: dat is iemand 
die minstens acht uur per week 
en/of voor een periode van mi-
nimaal drie maanden voor een 
chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende naaste zorgt. 
Hetty van Halder van mantelzor-
gondersteuning Tandem hielp de 
OR op weg. Die liet een onder-
zoek uitvoeren onder de 1600 
medewerkers. Al gauw bleek dat 
in de zorg één op de acht werk-
nemers aan mantelzorg tussen 
de 4 en 20 uur per week kwijt 
was. Na akkoord van de Raad 
van Bestuur is er een plan van 
aanpak vastgesteld. Met de start 
van de communicatiecampagne 
in januari 2010 is de eerste stap 
gezet naar mantelzorgvriendelijk 
denken, handelen en beleid. Aan 
alle leidinggevenden is gevraagd 
om het thema te bespreken in 
het teamoverleg, regelingen en 
procedures zijn aangepast en er 

is ook een aantal acties uitgezet 
om het thema intern te borgen. 
De leidinggevenden hebben de 
belangrijke taak om medewer-
kers de ruimte te geven en de 
combinatie werk en mantelzorg 
te combineren binnen bepaal-
de kaders. Hou werk en privé in 
balans met de kernwoorden vita-
liteit en motivatie!

Erkenning
Birgit Vandermeulen van 
Werk&Mantelzorg: “Wanneer je 
als werknemer plotseling wordt 
geconfronteerd met mantelzorg-
taken, kan het een hele toer zijn 
om dit met je werk te combi-
neren. Zeker als je bedenkt dat 
mensen gemiddeld tussen de 4 
en 20 uur per week kwijt zijn aan 
mantelzorgtaken. Dan is het es-
sentieel dat je werkgever flexi-
bel met je meedenkt. De Har-
tekamp speelt met het man-
telzorgvriendelijk personeels-
beleid goed in op deze situatie 
en zorgt daarmee voor behoud 

van waardevolle medewerkers. 
Werk&Mantelzorg is een samen-
werkingsverband tussen Mez-
zo, de Landelijke vereniging voor 
mantelzorgers en vrijwilligers-
zorg, HR-adviesbureau Qidos en 
wordt ondersteund door het mi-
nisterie van VWS. De ambitie is 
om over vier jaar een arbeids-
klimaat te hebben gecreëerd, 
waarin mantelzorg volledig inge-
bed is in de maatschappij. Zowel 
voor mannen als voor vrouwen. 
Bij de Hartekamp zijn dit voor 90 
procent vrouwen tussen de der-
tig en zestig jaar. 
Birgit had een plaquette mee 
van Werk&Mantelzorg om de 
erkenning ook uit te dragen. Bij 
de voordeur van de Oranjerie op 
het terrein van de Hartekamp 
aan de Herenweg  schroefden 
Marian Stet, Raad van Bestuur,  
en zorgmanager Christel van der 
Voort onder grote belangstelling 
de plaquette aan de ingang van 
de Oranjerie.
Ton van den Brink  
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Hartekamp Groep, grootste 
mantelzorgvriendelijke organisatie

Marian Stet en rechts Cristel van der Voort.

Culturele middag
‘Santiago de Compostela’
Wat bezielt je om 2600 km te 
gaan lopen van Haarlem naar 
een stad in het Noordwesten 
van Spanje? En waarom juist 
naar Santiago? Wat trekt zo-
veel mensen (dit jaar meer dan 
200.000) naar deze plaats? En 
wat kom je onderweg tegen? In Santiago bevindt zich het graf 
van één van de drie belangrijkste apostelen van Jezus : St. Ja-
cobus de Meerdere. Op wonderbaarlijke wijze is zijn lichaam in 
Spanje terecht gekomen. Zijn graf is in vergetelheid geraakt en 
in 813 opnieuw ontdekt. Al snel werd het graf een belangrijke 
bedevaartplaats. 
In 2007 trok Piet Rosenhart ook de wandelschoenen aan voor 
deze bijzondere tocht. Het was een geweldige ervaring om de-
ze lange weg af te leggen. De ontmoetingen onderweg, de land-
schappen waar hij doorheen liep, de prachtige kerken en kerk-
jes, schilderachtige dorpjes en oude steden, maakten deze tocht  
onvergetelijk. Met zijn dia’s en verhalen wil hij u daar graag van 
laten meegenieten.
De Trefpunt-Casca dialezing door Piet Rosenhart is op dinsdag 7 
december bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, aan-
vang 14.30 uur, entree: 3,00 euro. Reserveren kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur, tel. 023-548 38 28-1.
Kijk ook eens op www.casca.nl voor meer interessante Casca 
Nova activiteiten. 

Film en Kerstlunch (55+)
De Kerstdagen komen met 
rasse schreden dichterbij. 
Het wordt kouder buiten en 
vroeg donker. Leuk om ge-
zellig met elkaar te genie-
ten van een fantasy-avontu-
renfilm, met aansluitend een 
heerlijke Kerstlunch in de 
sfeervol versierde foyer. 
Op donderdag 9 december bent u hiervoor van harte welkom! 
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ± 13.30 uur bij 
Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kosten film & Kerstlunch: 13,00 euro. 
Senioren van 65+ betalen 12,00 euro. 
In verband met de lunch graag vooraf reserveren uiterlijk dins-
dag 7 december, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28-1 op werk-
dagen van 9-12 uur.

Klankschalen concert
Liggend op een matje ont-
spannen raken door het ge-
luid van Tibetaanse en kris-
tallen klankschalen. Heerlijk je 
geest tot rust brengen en ge-
nieten van de bijzondere ge-
luiden van deze instrumenten. 
Lijkt je dat wat? 
Ook hebben de trillingen van de schalen een diep reinigende 
werking op je energiebanen en je chakra’s. Door je over te geven 
aan de klanken kunnen de trillingen door je lichaam heen stro-
men en kun je de helende werking ervan ervaren. 
Naast de klankschalen wordt er gewerkt met diverse sjamanisti-
sche instrumenten als oceandrum, windorgel en regenpijp. De-
ze natuurgeluiden vertegenwoordigen het aarde-element. Hier-
bij waan je je in het oerwoud. 
Ineke Venrooij neemt je mee op je eigen droomreis. Zij is psy-
chologe en heeft ruim 25 jaar ervaring als coach, trainer en the-
rapeut. Ze is tevens gediplomeerd auralezer en -healer. 
Zij verzorgt klankconcerten en –meditaties in haar eigen prak-
tijk. 
Het klankschalen concert is op donderdag 9 december bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en begint om 20.00 uur. 
Entree: 7,50 euro. Neem een eigen matje mee om op te liggen en 
iets om over je heen te doen (dekentje). Een klein aantal matjes 
is bij Casca aanwezig. Reserveren is noodzakelijk en kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28-1.

Dienst Hervormde
Gemeente Bennebroek

Bennebroek - PKN, Binnenweg 67 Bennebroek:
Dienst zondag 5 december 10 uur met ds. G.Th. Vollebrecht, uit 
Sassenheim.

Welzijn 
Bloemendaal

Bennebroek - Maan-
dag 6 december gaat Wel-
zijn Bloemendaal van 10.00 
uur tot 11.00 uur wande-
len in de Waterleidingdui-
nen vanaf ingang ‘t Panne-
land. Na afloop is er koffie. 
Indien vervoer nodig is neem 
dan contact op met locatie 
Zuid, tel. 023 584 5300. Kos-
ten: duinkaart. Op dinsdag 
7 december gaan senioren 
nordic walken in de Waterlei-
dingduinen. Start: 10.00 uur. 
Ingang ‘t Panneland. Kosten: 
duinkaart. Informatie: 023-
584 5300.

Puzzel-
ruilbeurs in 
Sint Jacob in 
de Hout
Regio - Houdt u van legpuzze-
len maar wilt u niet steeds (voor 
veel geld) nieuwe puzzels aan-
schaffen? En heeft u thuis kas-
ten vol met puzzels? Dan is de-
ze ruilbeurs, die wordt gehouden 
op woensdag 8 december in Sint 
Jacob in de Hout beslist iets voor 
u! Kom eens langs met uw leg-
puzzels (wel compleet), dan kunt 
u deze ruilen met de puzzels die 
wij u aanbieden. Van 13.30-16.00 
uur kunt u daarvoor terecht in 
het Grand Café van Sint Jacob 
in de Hout aan de Zuiderhout-
laan 1, Haarlem. Daarnaast is er  
een verkoop van handgemaakte 
sierraden. Natuurlijk kunt u ook 
terecht voor een praatje en een 
kopje koffie. Na afloop, van 17.00 
tot 18.30 uur, kunt u ook dineren 
in het restaurant. Locatie: Zui-
derhoutlaan 1 Haarlem.
Voor meer informatie: team Wel-
zijn, telefoon 8927900.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook een eigen gedicht in de 
Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Een nieuwe mijter voor de Sint?
Lieve kinderen, zoals jullie weten allemaal:
is Sint-Nicolaas zonder mijter wel wat kaal.

De goedheiligman is bijna met zijn mijter geboren,
maar is hem toch eens pardoes verloren:

tijdens zijn intocht op een onbewaakt moment
is een brutale dief met zijn mijter weggerend!

Zijn zwarte pieten konden de dief niet meer achterhalen,
dus zit de Sint nu zonder mijter, dat is balen!

De kranten spraken hiervan schande: Sints mijter zomaar weggeroofd!
In de koude decembermaand zit de arme man nu met een bloot hoofd!

Sint riep uit wanhoop zijn Hoofdpiet bij hem op kantoor,
en riep: “Zonder mijter kan ik niet als Sinterklaas door, 

dus Hoofdpiet, dien mij van advies,
alvorens ik een nieuwe mijter kies!”

De Hoofdpiet dacht goed na en zei terstond:
“Voor een nieuwe mijter keek ik al in Heemstede rond,
maar helaas Sint, komen de mijters hier niet vandaan,

daarvoor moet u naar de modestad Milaan!
Sint slaakte hierop een diepe zucht,

en zei: “OK, boek dan maar een vlucht...”
Drie uur later slenterde de Sint door de straten van Milaan,

en zag bij verschillende ontwerpers creaties van hoofddeksels staan:
de een modern, de ander in een klassieke stijl,

maar in geen enkele van deze ontwerpen zag de Sint enige heil.
“Wat nu?” dacht de Sint, terwijl hij in een restaurant spaghetti zat te eten,

als zelfs de collecties in Milaan het laten afweten.
Verzonken in gedachten, terwijl de Sint de spaghetti om zijn vork rolde,

keek hij naar buiten en zag dat de dief van zijn mijter voorbijholde!
Sint aarzelde geen moment:

en gilde uit: “Daar gaat die vent!”
Direct daarop werd een wilde achtervolging ingezet, 

op het drukke verkeer werd nauwelijks gelet.
De Sint hield met beide handen de rok van zijn tabberd omhoog,

zodat hij als een bezetene door de straten vloog.
Maar hij hield plotseling halt bij de Milanese Dom

en zag dat de mijterdief tegen de gevel van deze kerk opklom.
De dief geraakte echter niet ver:

in klimmen was hij namelijk niet zo’n ster!
Sint pakte de dief boos bij zijn oor

en had niet veel goeds met hem voor.
De dief smeekte de Sint om genade

en beloofde hem vergoeding van de schade.
Hij bleek een ontwerper van een chique modehuis,

maar was niet zo in de kleding van Sint-Nicolaas thuis.
Hij had daarom de mijter nodig voor zijn inspiratie

voor de komende Sinterklaasmodepresentatie.
Sint voelde zich vereerd, dat de nieuwe mode op zijn mijter werd gebaseerd,

maar vond het stelen van zijn mijter wel erg verkeerd.
Zijn hart brak echter, toen hij de modeontwerper zo zag wenen

en hij besloot daarom toch zijn mijter voor twee dagen uit te lenen.
Sint haalde tijdelijk een leenmijter bij een bisschop uit Rome vandaan,

want hij kon natuurlijk niet steeds bloothoofds door het leven gaan.
Een dag later werd de Sinterklaasmodeshow als overweldigend succes gezien

en was vanaf dat moment de nieuwe Sintmode in elke Milanese etalage te zien.
Tevreden vloog Sint-Nicolaas terug naar het welbekende Nederland,

met zijn eigen mijter op zijn hoofd en daarvan 30 verschillende creaties in zijn hand.
Waardoor de Sint nu dagelijks van mijter wisselen kan.

Waarom de Sint wel eens een andere mijter draagt, weten jullie nu dan!
Sint

Dichtstorten

Directeur Grischa Lowinsky bekijkt oude foto’s van de renovatie in 
Tuindorp begin jaren negentig (fotografie: Yvonne Mul/Elan Wonen).

Een halve eeuw op 
hetzelfde adres!
Heemstede - Vorige week kwa-
men achttien huurders uit Haar-
lem en Heemstede op de koffie 
bij woningcorporatie Elan Wo-
nen. Het was vijftig jaar geleden 
dat deze mensen de woning be-
trokken waarin zij tot op de dag 
van vandaag nog wonen. 
Directeur Grischa Lowinsky blik-
te met hen terug op het jaar 
1960. Het jaar waarin in de bi-
oscoop de film ‘Psycho’ draai-
de en kunstschaatster Sjoukje 
Dijkstra furore maakte. Grischa: 
“Ook al is er sindsdien veel ver-
anderd, u bleef in dezelfde wo-
ning wonen. Samen heeft u ge-
zorgd voor sfeer, voor geschie-
denis, voor het wij-gevoel. En dat 
doet u nog steeds!”.

Herinneringen
Enkele aanwezigen hadden fo-
to’s en huurcontracten meege-
nomen uit hun beginperiode als 
huurder. Hun verhalen maakten 
duidelijk dat de woningnood in 
Haarlem en Heemstede in 1960 
groot was. Al dan niet getrouwd, 
begonnen veel mensen hun 
wooncarrière als onderhuurder. 
Het moment waarop zij het huur-
contract konden overnemen be-
tekende het officiële begin van 
een wooncarrière die een halve 
eeuw later op geanimeerde wijze 
de revue passeerde in het Elan 
Wonen-kantoor. Meerdere huur-
ders bleken als buren al een hal-
ve eeuw lang lief en leed met el-
kaar te delen, zoals de families 
Van de Berg en Koelemeijer in de 
Mr. J. Heemskerkstraat in Heem-
stede. Vanuit het Ramplaan-
kwartier brachten ook de da-

mes Van der Lem en Van Woen-
sel mooie verhalen mee. “In de 
Midden Tuindorpslaan zijn we al 
vijftig jaar goede buren voor el-
kaar. We zijn ook op precies de-
zelfde manier begonnen: als on-
derhuurder bij een oude, alleen-
staande man. We noemden hem 
‘opa’, maar dat was hij niet.”

Flink veranderd
Vrijwel zonder uitzondering ble-
ken alle huurders van plan nog zo 
lang mogelijk in hun huurwoning 
te blijven wonen. “Zolang on-
ze gezondheid het toestaat, krij-
gen ze ons hier niet weg, aldus 
een van de aanwezigen.” Even-
eens vrijwel zonder uitzonde-
ring vonden alle huurders dat de 
buurt waarin ze wonen de afgelo-
pen decennia flink veranderd is. 
“Vroeger was het gemoedelijker,” 
vond de heer Otten uit de Aart 
van der Leeuwstraat. “Je hebt te-
genwoordig minder contact met 
de buren, maar we wonen hier 
nog steeds met veel plezier.”
 
Woonduurbeloning
Een aantal jaar geleden introdu-
ceerde Elan Wonen de ‘woon-
duurbeloning’. Dit houdt in dat 
bewoners die 25 jaar in dezelfde 
woning wonen een boeket bloe-
men en een VVV-bon ter waar-
de van 25,- euro ontvangen. Be-
woners die 50 jaar in dezelfde 
woning wonen krijgen het Elan 
Wonen-serviceabonnement een 
jaar gratis, een boeket bloemen, 
een VVV-bon van 50,- euro en 
worden dus op kantoor uitgeno-
digd voor koffie met gebak bij de 
directeur.

Prijzen klaar voor winnaars 
Sintactie Jan van Goyenstraat
Heemstede – Bij speelgoedzaak 
Jantjes Speelgoed (Jan van Goy-
enstraat 18) liggen cadeautjes 
klaar voor de prijswinnaars van 
de St. Nicolaaskleurwedstrijd en 
het pietjes-tellen. Weet je niet of 
je gewonnen hebt? Kijk bij Jan-
tjes Speelgoed op het raam, daar 
hangt een formulier met de win-
naars genoemd. Misschien ben 
jij er bij! Ook als je niet hebt ge-

wonnen krijg je van Sinterklaas 
vast wel hele leuke cadeautjes... 
Sinterklaas is heel blij met Jan-
tjes Speelgoed waar hij deze 
week extra lang kan winkelen! 
Tot en met vrijdag 3 december 
kan de Sint terecht van 9.30 tot 
20.00 uur en zaterdag 4 decem-
ber van 9.00 tot 18.00 uur. Sinter-
klaas kijkt ook graag op: www.
internet-speelgoedwinkel.nl



kingskracht. Zij onderhield diver-
se artistieke kontakten o.a. met  
Bob ten Hoope. Er vonden meer-
dere exposities plaats en haar 
werk bevindt zich dan ook in vele 
collecties in binnen- en buiten-
land. Meer dan 100 keramische 
dierenfiguren zijn te bezichti-
gen en te koop bij Kunsthandel                                                                                 
AmstelArt, Wilhelminaplein 12 
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Winterconcert Heemsteeds Philamonisch Orkest 
Dvorák, Schumann en vier hoornblazers
Heemstede - Speelvreugde na 
keihard oefenen. Het straalde 
af van de gezichten van de zes-
tig leden van het Heemsteeds 
Philarmonisch Orkest zondag-
middag in de Bavo kerk. De sym-
fonie nr.4 van  Dvořák is niet al-
leen een weinig gespeelde sym-
fonie, misschien wel vanwege 
vele moeilijke passages. Vooral 
moeilijk voor de violisten, maar 
zij hadden  veel geoefend.
Dirigent Dick Verhoef  was na 
afloop enthousiast over de uit-
voering van deze symfonie.  die 
Dvořák schreef in 1874 en pas 
voor het eerst in 1892 uitge-
voerd werd. Van zijn eerste vier 
symfonieën is deze vierde wel de 
mooiste volgens Dvořák  liefheb-
bers.  Dick Verhoef hoort bij die 
liefhebbers. Waarom dat moeilij-
ke stuk gekozen voor dit Heem-

steeds Philarmonisch Orkest? 
Dat heeft deels te maken met 
het geloof in het bijna profes-
sionele orkest en de voorliefde 
van Dick voor de inhoud van de-
ze symfonie die zich kenmerkt in 
kleur, weemoed en in het begin 
zelfs mysterie. Dvořák schildert 
al dansend vanuit zijn dorp Ne-
lahozeves noordelijk van Praag 
het Boheemse karakter.

Hoornblazers
De  groeiende belangstelling van 
Robert Schumann voor blaasin-
strumenten resulteerden in het 
Concertstuk voor vier hoorns en 
orkest. Een werk voor een niet 
alledaagse bezetting met voor de 
luisteraar de gelegenheid om de 
specifieke klankkleur van dit in-
strument te beluisteren.  Een af-
wisselend spel tussen een groep 

solospelers met een orkest. Na 
twee akkoorden van het orkest 
zetten de hoorns in met een fan-
fareachtig motief dat spontaan 
door het orkest wordt overgeno-
men. De vier gasthoornblazers 
hadden gemeen dat zij al op zeer 
jonge leeftijd begonnen met hun 
eerste hoornlessen, tien, elf jaar 
en nu verbonden zijn aan gere-
nommeerde orkesten. De ruim 
250 bezoekers van dit prachti-
ge concert waardeerden dit bij-
zondere optreden met een warm 
applaus. 

Vrienden onmisbaar
Wilt u zich toch betrokken voe-
len bij het Heemsteeds Philar-
monisch Orkest,  HPhO en speelt 
u geen muziekinstrument? U 
kunt vriend worden van het HP-
hO en zo een uniek Heemsteeds 
orkest behouden. Het HPhO 
werkt nagenoeg zonder subsi-
die, een groot deel van de jaar-
lijkse kosten wordt door de le-
den zelf opgebracht. De mini-
mumbijdrage is 25 euro per jaar, 
mag ook meer. U wordt op de 
hoogte gehouden van de activi-
teiten van de HPhO, u weet als 
eerste wat er op het program-
ma staat via de Nieuwsbrief of e-
mail. U krijgt tevens de gelegen-
heid om tegen gereduceerd ta-
rief,  kaarten te reserveren voor u 
en uw introducés. Kijk maar eens 
op www.hpho.nl  of vraag infor-
matie bij Nico Eigenhuis, tel nr. 
020 4682904,  e-mail: nicoeigen-
huis@animaz.nl 
Ton van den BrinkVier gasthoornblazers.

Mooi orkest in mooie kerk

In de Oude Kerk Wilhelminaplein

Kees van Kooten, 
Literaire matinee 

Heemstede – “Tijd mag niets 
minder zijn dan zonder meer 
bestede liefde”, één van de vele 
gedachtespinsels van Kees van 
Kooten. Beroemd geworden op 
de televisie als Koot en de Bie. 
De Klisjeemannetjes, Jacobse 
& van Es en de vieze man zijn 
een begrip. Drie van de vele ty-
pes die Koot en de Bie onster-
felijk hebben gemaakt. Hun te-
levisieproducties behoren tot 
het beste dat ooit voor dat me-
dium is gemaakt, getuigend 
van authenticiteit, originaliteit 
en humor. Vernieuwend en met 
recht bekroond. In het begin 
van zijn carrière schreef hij zijn 
‘treitertrends’ voor de Haagse 
Post en deed daarnaast radio-
werk met Wim de Bie. Kees van 
Kooten schreef 21 boeken en 
won daarmee een aantal be-
langrijke prijzen. Een veelzijdig 
mens. De kwaliteiten en talen-
ten van Kees van Kooten zijn 
niet onder een enkele noemer 
te plaatsen. 

Op zondag 12 december is er 
een literaire matinee georgani-
seerd door Podium Oude Slot. 
Boekhandel Blokker uit Heem-
stede is deze middag aanwe-
zig voor de verkoop van de 
boeken van Kees van Kooten. 
Zondag 12 december, 15.00 
uur, De Oude Kerk Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Toegang: 
12,50 euro / 10,- euro. Reser-
veren www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626.

AmstelArt Wilhelminaplein
Bep Jaeger-Draafsel (1927-2010)
Heemstede - Bep Jaeger is van 
oorsprong biologe. In 1952 stu-
deerde zij af aan de Universiteit 
van Leiden. In de jaren zeventig 
en tachtig was zij werkzaam in 
het onderwijs in Bussum als lera-
res biologie. Zij had les in boet-
seren van Henriette Meerdink en 
An van Franswa. Haar artisticiteit 
kwam tot bloei eind jaren tach-

tig. Door haar liefde voor de na-
tuur waren haar eerste ontwer-
pen dierenfiguren. Eerst in kera-
miek en later in brons ontston-
den er vele creaties, later ook 
menselijke figuren. Met haar ar-
tistieke inzicht wist zij haar beel-
den te stileren, en met weini-
ge middelen, ijzerdraad en klei, 
bereikte zij een sterke uitdruk-

te Heemstede. Mooi en kunstzin-
nig cadeau!

Dienst Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Heemstede - Zondag 5 de-
cember, 2e adventszondag, 
Pinksterkerk: 10.00 u. ds. Arie 
Molendijk, Kinder Anders-
dienst, Spiegeltent, Reflection 
en crèche; Kennemerduin: 
10.30 u. ds. Pieter Terpstra en 
Pinksterkerk: geen dienst.

Jan Mulder naar Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 3 de-
cember is Jan Mulder te gast Bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede en signeert 
hij zijn boeken, ‘s middags van 
14.00 uur tot 15.00 uur.

Jan Mulder (1945) was profvoet-
baller bij Ajax en Anderlecht. 
Vanaf 1975, na het beëindigen 
van zijn sportieve carrière is hij 
zich gaan richten op de journa-
listiek. Hij schrijft hij korte ver-
halen en reportages, onder meer 
in de Volkskrant, Elsevier en Hu-
mo. Daarnaast was hij jaren-
lang samen met Remco Campert 
als Camu vaste columnist bij de 
Volkskrant en is hij een veelge-
vraagd televisiepersoonlijkheid.
Tegenwoordig is Mulder te zien 
als vaste tafelgast bij het VARA 
in het televisieprogramma De 
Wereld Draait Door waar hij vaak 
felle kritiek uit op menig per-
soon, bedrijf, partij of instantie.
Voor de boekenweek 2009 
schreef hij Labradoedel. In de 
zomer van 2009 verschijnt bij 

Thomas Rap: De Analyticus. En 
onlangs verscheen zijn laatste 
boek Chez Stans.  
Chez Stans is het weergaloze 
autobiografische verhaal over 
een historische periode: in 1965 
bracht een sensationele transfer 
Jan en Johanna Mulder als ko-
ningskinderen in Brussel. In en-
kele maanden groeide Jan uit tot 
de ongekroonde koning van An-
derlecht, met een grote scha-
re supporters. De herinneringen 
aan vrienden en spelers, die el-
kaar altijd ontmoetten in het res-
taurant Chez Stans, het brui-
sende leven, de chic, de galerij-
en en Mulders onweerstaanbare 
mg zijn met veel gevoel voor de-
tail beschreven, en als altijd weet 
Mulder op beslissende momen-
ten zowel te verrassen als te ont-
roeren.

Ook in 2010 verscheen het boek 
Jan Mulder, een prachtig over-
zicht met vele foto’s van Jan en 
zijn familie. Toegang vrij; en een 
leuke Sinterklaastip!
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 Ebenezer Scrooge met zijn klerk 
Bob Cratchit.

Een Kerstvertelling in Proza
Scrooge de in Pinksterkerk
Heemstede - Het beroemd-
ste kerstverhaal na het evange-
lie van Lucas is ongetwijfeld ‘A 
Christmas Carol in Prose’, ge-
schreven door Charles Dickens 
in 1843. Dat verhaal gaat over de 
eenzame, gierige vrek Ebenezer 
Scrooge. Op de avond vóór Kerst 
krijgt hij bezoek van zijn over-
leden compagnon Jacob Mar-
ley, al zeven jaar dood, dus “as 
dead as a door-nail”. Die kondigt 
Scrooge het bezoek aan van drie 
geesten die hem zullen confron-
teren met zijn verleden, heden 

en toekomst. Als gevolg van die 
ontmoetingen verandert Scroo-
ge in één nacht van een harte-
loze geldschraper in een gul-
le weldoener die kwistig strooit 
met geld, kalkoenen en plum-
pudding.
In de romans en verhalen van 
Dickens speelt de kerstviering 
altijd een grote rol. Die vierin-
gen zijn vol van uitbundige vro-
lijkheid en gastvrijheid, ter-
wijl de familie zich behaaglijk 
schurkt rond de huiselijke haard 
en de wind in de schoorsteen 
loeit. Belangrijke thema’s daar-
bij zijn zelfinkeer, verzoening 
en een sfeer van goede wil. En 
wat meestal ook niet ontbreekt 
is een geestverschijning of bo-
vennatuurlijk ingrijpen dat leidt 
tot een totale ommekeer. Al de-
ze elementen zijn aanwezig in ‘A 
Christmas Carol’.

Op donderdagavond 9 decem-
ber om 20.00 uur kunt u weer 
eens genieten van dit klassie-
ke kerstverhaal. Belangrijke pas-
sages zullen door verschillen-
de stemmen worden voorgedra-
gen. U krijgt kopieën van de te 
lezen teksten uitgereikt, zodat al-

les goed te volgen is. Maar als u 
zelf een exemplaar hebt (verta-
ling Anton Coolen), is het wel fijn 
als U dat meeneemt. De teksten 
zullen van commentaar worden 
voorzien door Dick Kooiman, be-
stuurslid van de Dutch branch 
of the Dickens Fellowship. Vra-
gen die aan de orde zullen ko-
men, betreffen de kerstviering 
in het Victoriaanse Engeland, de 
bewering dat Dickens de kerst-
viering zou hebben uitgevonden 
en de vraag wat er eigenlijk ge-
beurde met Scrooge in die kille 
kerstnacht?
De voordracht vindt plaats in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan 
in Heemstede. De toegang kost 
vijf euro. 

Dickens ten tijde van het schrijven 
van de Carol.

Christmas Afternoon Tea 
in Theeschenkerij

Heemstede - De Theeschenkerij van het Oude Slot te Heemste-
de nodigt u uit van 10 tot en met 24 december voor een speciale 
Christmas Afternoon Tea voor de prijs van 27,50 euro. 
Deze heerlijke luxe Tea bevat diverse leuke en lekkere kerstextra’s.
Parkeren kunt u gemakkelijk en gratis aan de Ringvaartlaan in 
Heemstede.
De Theeschenkerij is ook een geweldig adres voor lunch, verga-
dering of verjaardag. 
Reserveer nu voor deze heerlijke winterse gezelligheid! Dat kan 
per telefoon: 023-547 0496 of email: info@postverkadegroep.nl
Kijk ook eens op de website: www.postverkadegroep.nl 

Voor alle ouderen
Zaterdag 18 december 
Kerstviering in het Trefpunt
Bennebroek - Zaterdag 18 de-
cember wordt in het Trefpunt in 
Bennebroek een kerstfeest ge-
organiseerd voor alle ouderen 
uit Bennebroek. Net zoals vorig 
jaar is de organisatie in handen 
van de diaconie van de Protes-
tantse gemeente Bennebroek en 
de plaatselijke afdeling van de 
Zonnebloem.
De deuren van het kerkgebouw 
staan open vanaf 10.30 uur. Na 
een gezamenlijke maaltijd wordt 
de middag afgesloten met een 
kerstviering, die begint om 14.00 
uur.
Deze viering wordt geleid door 

ds. Jolien Nak en kapelaan 
Stomph. Het R.K. dameskoor 
o.l.v. mevrouw Neve zal de vie-
ring opluisteren.
De kerstviering duurt tot 15.15 
uur 

Aanmelden tot 6 december
Indien u aan dit feest wilt deel-
nemen kunt u zich tot 6 decem-
ber opgeven bij mevrouw J. Ei-
chelberg, tel. 023-5849616 of 
mevrouw M. Lagerweij, tel. 023-
5848839.
Het Trefpunt staat op het Ako-
nietenplein in Bennebroek.
U bent van harte welkom!

Kerstsfeer tijdens tennistoernooi
in Fablo Tennishal

Regio - Voor de 29e keer wordt het gezel-
lige tennistoernooi georganiseerd in de Fa-
blo Tennishal te Overveen. Het gaat al-
tijd door; weer of geen weer. Tennissers 
uit de wijde omgeving kunnen zo vlak na 
kerst een lekker balletje slaan. Het toer-
nooi vindt plaats van 26 tot en met 30 de-
cember en zal overdag en ’s avonds worden 
gespeeld. Iedereen die kan tennissen is van 
harte welkom. Het traditionele Kersttoer-
nooi is er voor de Dames-, Heren en Mix-
dubbel in de klassen 4/5 tot en met 9. Spe-
ciaal voor de kinderen tot en met 15 jaar 

is er het jeugdtoernooi. Dit vindt overdag 
plaats op 27 t/m 29 december, waarbij er 
op leeftijd en niveau wordt ingedeeld. Voor 
iedere deelnemer is er een mooie herinne-
ring.
Sportieve 50-plussers kunnen inschrijven 
voor het 50+-tennistoernooi. Overdag kunt u 
spelen in de categorie 4/5 tot en met 9 in de 
onderdelen Dames-, Heren- of Mixdubbel.
Opgeven of informatie aanvragen kunt u via 
www.fablotennishal.nl of 023-5100537. De 
Fablo Tennishal ligt in het Ramplaankwar-
tier.

Met de Ko-Bus
naar de Kerstmarkt

Heemstede - Voordat de 
kerstdrukte toeslaat kan men 
even genieten van een rus-
tige kerstsfeer en in alle rust 
vast inkopen doen. Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede 
biedt aan Heemsteedse ou-
deren de mogelijkheideen be-
zoek te brengen aan de Kerst-
markt bij Intratuin Heemste-
de. Even uitrusten, dat kan in 
het volledig vernieuwde Tuin-
café. De Ko-Bus rijdt op dins-
dag 7 en 14  december. Vertrek 
om 13.00 uur, terug om 16.00 
uur. U wordt thuis opgehaald 

en weer teruggebracht. De Ko-
Bus biedt alleen vervoer, er is 
dus geen begeleiding tijdens 
het bezoek aan de markt en de 
rollator moet helaas thuis blij-
ven. Men kan bij het tuincen-
trum gebruik maken van de 
ondersteuning van een win-
kelwagen. De kosten zijn 5,00 
euro. Inschrijving bij Stichting 
Welzijn Ouderen Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24. Ge-
opend op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

Kerstdiner (foto Geek Zwetsloot).

Kerstdiner in Casca de Luifel
Heemstede - Ook dit jaar or-
ganiseert Casca traditiegetrouw 
weer het kerstdiner! 
En wel op donderdag 16 decem-
ber! Het feestelijke 5-gangendi-

ner (inclusief koffie) wordt ge-
serveerd in de sfeervol aan-
geklede grote zaal van de Lui-
fel. Geheel in stijl en muzikaal 
omlijst door het salonorkest 

‘Schwung’! Dit Heemsteedse 
salonorkest heeft een divers re-
pertoire en speelt voor u natuur-
lijk Kerstliedjes, maar ook fox-
trotjes en andere lichte kamer-
muziek. Het diner begint om 
17.30 uur en duurt tot ongeveer 
20.30 uur.  Vanaf 16.30 uur is de 
bar open en kunt u gezellig in de 
stemming komen onder het ge-
not van een heerlijk aperitief-
je. U zult deze avond genieten 
van heerlijke gerechten, drank-
jes en muziek! Kosten zijn 24,50 
euro, exclusief drankjes.  Opge-
ven door middel van betalen en 
kaarten afhalen kan bij de recep-
tie van Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werkda-
gen van 9.00 tot 16.00 uur. Re-
serveren kan tot vrijdag 10 de-
cember. Kijk eens op www.cas-
ca.nl voor nog meer leuke kerst- 
en andere activiteiten.
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Family vroeg Rood Advies

Hoe regelen bedrijven hun inrich-
ting?
“Sommige bedrijven laten die 
taak over aan een facilitair me-
dewerker. Die wordt er dan mee 
opgescheept. Soms gaat het 
goed, omdat iemand er feeling 
voor heeft. Maar vaak weten ze 
niet waar ze moeten beginnen. 
Meestal hebben ze ook nog een 
deadline. Ze zitten met hun han-
den in het haar. Dat hoorde ik zo 
vaak, dat ik dacht: daarvoor kun-
nen ze beter bij mij aankloppen. 
Ik ken alle wegen.”
Op je website staat: ik ontzorg
“Ik neem alle taken over waarvan 
de klant te weinig afweet of waar 
hij geen tijd voor heeft. Als ze 
mij erbij halen word ik een me-
dewerker van hun project. Ik zit 
niet uitsluitend op de stoel van 
meubilairverkoper.”

Hoe ben je bij Family terechtge-
komen?
“Eigenlijk spelenderwijs. Ik kwam 
hier al regelmatig eten en ken-
de de eigenaar Lucien en zijn ge-
zin. Toevallig kwam de inrichting 
van zijn zaak ter sprake. Hij was 
toen in de fase dat hij op inter-
net zat om zich te oriënteren. Ik 
vroeg hoe hij het zou vinden als ik 
voor hem ging zoeken. Want dat 
kon een stuk leuker en binnen 
het budget. Ik ben toen samen 
met hem naar een showroom ge-
gaan in Amsterdam. We hebben 
gezocht naar meubels, een ge-
schikte vloer, de verlichting en de 
juiste kleuren, rekening houdend 
met het huismerk van Family.”
Heb je meer restaurants gedaan?
“Voornamelijk bedrijfsrestau-
rants, maar de uitstraling is de-
zelfde. Bovendien worden be-

Heemstede – Verhuizing of herinrichting van een bedrijf is een 
ingrijpende operatie. Onafhankelijk advies is het beste advies, 
zegt Hayley Anne van Ulzen. Jarenlang werkte zij voor diverse 
firma’s in bedrijfsinrichting. Tot ze erachter kwam dat ze meer 
wilde dan opdrachten scoren en targets halen. Persoonlijk ad-
vies dat verder reikt, totdat de klant én zijzelf tevreden zijn. 
Deze zomer startte zij Rood Advies waarmee haar wens rea-
liteit werd. “Ik ben een klantenmens, ik neem mensen graag 
hun zorgen uit handen.” In Heemstede heeft ze petit-restau-
rant Family voorzien van een nieuw en eigentijds interieur.

drijfsrestaurants tegenwoordig 
flexibel gebruikt, voor een be-
drijfspresentatie bijvoorbeeld. 
Dan krijg je wat we nu steeds 
meer zien, dat mensen in restau-
rants met hun laptop gaan zitten 
werken. Dat gebeurt in Amster-
dam al enorm veel. Heemstede is 
daar ook klaar voor.”
Welke andere bedrijven horen tot 
jouw klantenkring?
“Advocatenkantoren en financi-
ele instellingen zoals het hoofd-
kantoor van ABNAMRO  in Am-
sterdam Zuidoost. Voor SBS 
heb ik zojuist een bedrijfsres-
taurant ingericht met klaptafels 
en alles op wielen, zodat ze de 
ruimte snel leeg kunnen maken. 
Door interieurbeurzen te bezoe-
ken zoals die van Milaan, Keulen 
en Kortrijk, volg ik de trends op 
de voet en kom met ideeën waar 
nog niet eerder aan gedacht is. 
Er is een stijlvol interieur voor 
ieder budget.”

Family restyled
Lucien Lie nam de zaak van de 
familie Weijers over in 2001. Veel 
gelegenheid  voor een drastische 
metamorfose had hij niet. Met de 
herinrichting van de Binnenweg, 
vond hij de tijd rijp voor een ei-
gen herinrichting.
Hij vertelt: “Het interieur was te 
vol en te druk, paardenteugels 
aan de muur, Oudhollandse pot-
ten en pannen, zeg maar de Mal-
le Pietje spullen van Weijers. We 
hebben ze  rigoureus gedumpt. 
Ik ben zeer tevreden met het re-
sultaat. Natuurlijk moet je keu-
zes maken, we hebben niet al-
les kunnen realiseren. Maar het 
is een interieur van deze tijd ge-
worden, strak, maar toch warm, 
echt een verademing. Het sluit 
aan bij onze nieuwe gerech-
ten en onze speciale lunchkaart. 
We hebben ook het terras aan-
gepakt en er staat nu een strak-
ke voorpui met een open karak-
ter.” Lucien Lie is lovend over de 
samenwerking: “Hayley Anne is 
flexibel en ze is heel positief in-
gesteld. Dat geeft vertrouwen. 
Ze zorgt dat de afspraken die we 
gemaakt hebben worden nage-
komen en dat is wat je als onder-
nemer weleens mist.”
Informatie: www.roodadvies.com
Mirjam Goossens 

Mazda RC viert bestaan 25 jaar 
Gemeente Velserbroek
Regio - Op 20 november 1985 
zijn de eerste woningen ge-
bouwd in Velserbroek.  Nu een 
kwart eeuw later transformeerde 
deze lege polder tot een woon-
plaats van ruim 16.000 inwoners. 
Na IJmuiden de grootste kern 
van de Gemeente Velsen.
Het is dus feest in Velserbroek. 
Mazda RC gevestigd aan de 
Kleermakerstraat 63 te Velser-
broek wil de inwoners van Vel-
serbroek niet alleen feliciteren 
met deze mijlpaal, maar ook la-
ten meedelen in de feestvreug-
de. Mazda RC is naar de klant 
bijzonder servicegericht. Zo kent 
de onderneming voor klanten die 
wat verder weg wonen een haal- 
en brengservice en is vrijwel al-
le correspondentie digitaal. Alle 
mailings worden per e-mail ver-
zonden en het bedrijf beschikt 
over meerdere uitgebreide en 
professioneel ingerichte web-
sites waar de klant gemakkelijk 
zijn weg kan vinden. 

Brandmanager Mazda Hans 
Touw heeft daarom voor de laat-
ste weken van dit jaar een ludie-

ke actie ontworpen. Alle inwo-
ners uit Velserbroek die dit jaar 
nog een nieuwe of gebruikte 
Mazda willen aanschaffen ont-
vangen een extra korting.
Voor ieder jaar dat u woonach-
tig bent, of staat ingeschreven in 
de Velserbroek ontvangt u bij de 
aanschaf van een nieuwe- of ge-
bruikte Mazda een half procent 
korting. Uw voordeel kan dus 
oplopen tot 12 ½ % korting.
Ook de ‘nieuwe’ bewoners in 
Velserbroek en de overige con-
sumenten, delen mee in de 
feestvreugde. De korting be-
draagt minimaal 1000 euro ver-
telt Hans Touw.                                                             

“Betere zorg, meer waar voor uw 
geld, meer passie. Ja, wij bie-
den u graag de best mogelij-
ke service voor uw Mazda. Onze 
technici zijn opgeleid door Maz-
da en wij gebruiken onderdelen 
van hoge kwaliteit. Onze service 
en persoonlijke aandacht zijn 
enorm groot. Komt u gerust eens 
langs en ervaar dit zelf. De koffie 
staat altijd voor u klaar. Kleerma-
kerstraat 63, Velserbroek. 

De provinciale ledenvergadering trok bijna 300 stemgerechtigde leden.

Bennebroekse op 4 bij 
VVD Noord-Holland
Heemstede/Bennebroek - De 
ledenvergadering van de Provin-
ciecentrale Noord-Holland heeft 
Elisabeth Post uit Hilversum 
unaniem gekozen als lijsttrekker 
voor de Provinciale Statenverkie-
zingen van 2 maart 2011. Frac-
tievoorzitter. Op de vierde plaats 
staat de uit Bennebroek afkom-
stige mevrouw Laila Driessen-
Jansen. Op de 15e plek nog een 
locale politica: mevrouw Anne-

lie Brummer-van der Drift uit 
Heemstede. 
Post aanvaardde haar benoe-
ming met een ferme toespraak. 
“Ik ga voor drie dingen: mobili-
teit, mobiliteit en mobiliteit; op 
de weg, op het spoor en op het 
water. Noord-Holland moet beter 
bereikbaar worden.”
Elisabeth Post is gepokt en ge-
mazeld in financiën en organi-
satie. 

Kinderdisco
Heemstede - Met Kerst doe je 
vaak mooie kleren aan. Bij de-
ze Kerstdisco mag dat alvast als 
je het leuk vindt. De kids dan-
sen, rennen en springen, er zijn 
danswedstrijdjes en limbodan-
sen, een zakje snoepjes, limo-
nade en de leukste liedjes van 
het moment. Dat maakt het de 
leukste kinderdisco die je je kunt 
voorstellen!
Een echte DJ staat aan de draai-
tafel en de discoverlichting 
maakt het helemaal af. 
Ouders mogen in het begin van 
de avond even mee naar binnen, 

maar gaan daarna weg. Zij kun-
nen in de foyer van Luifel een 
kopje koffie drinken of even naar 
huis gaan.
Alle disco-bezoekertjes krijgen 
een kaartje. Hiermee kunnen 
zij twee keer een bekertje limo-
nade halen en 1 keer een zakje 
snoep. Op dit kaartje komt ook 
het thuistelefoonnummer en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen de jeugdwerkers het 
thuisfront altijd bereiken. 
De kinderdisco (6-10 jaar) is op 
zaterdag 11 december van 19.00-
21.00 uur in de jongeren ruimte 
Plexat bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Entree: 
2,- euro (inclusief limonade en 

1x zakje snoep). Graag de kin-
deren van tevoren opgeven, tel. 
023-548 38 28-1, op werkdagen 
van 9-12 uur. De volgende kin-
derdisco is op zaterdag 15 janu-
ari, zet ‘m vast in je agenda! 

Kerstvakantie-activiteit Plexat: Paintball (15+)
Heemstede - Schieten, dui-
ken, schuilen, rennen en win-
nen... of verliezen. Het maakt niet 
uit als we maar lol hebben. Jon-
geren kunnen met Plexat weer 
gaan paintballen op zondag 19 
december, trek niet je zondag-
se pak aan!
Met een beetje geluk ligt er net 

zo’n pak sneeuw als vorig jaar...
Snacks en extra kogels zijn voor 
eigen rekening. Je start met 100 
kogels. (Tip: neem 10 euro mee 
voor extra kogels, dan kun je de 
Super Rambo uithangen.)

Opgeven kan tot 11 december, 
mail naar: plexat@casca.nl, bel: 

tel. 023-548 38 28 of geef je op 
bij de receptie van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Wacht niet te lang! Bij opgeven 
meteen betalen. Kosten: 30,00 
euro per deelnemer. Vertrek bij 
Plexat: 12.00 uur, ongeveer 17.00 
uur zijn we terug.  
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Heemstede - Afgelopen week-
end mochten 12 wedstrijdzwem-
mers van HPC Heemstede aan-
treden bij de Cor Augustinus Me-
morial in Heemskerk. Bij het in-
zwemmen bleek al gauw dat het 
niet makkelijk zou gaan worden 
om persoonlijke records te verbe-
teren. De watertemperatuur was 
maar liefst ruim 30 graden en dat 
is een prima temperatuur voor 
een subtropisch zwembad, maar 
totaal niet geschikt om wedstrij-
den in te zwemmen. De hoge wa-
tertemperatuur zorgt voor een 
heel droge lucht waardoor de 
zwemmers niet voldoende zuur-
stof binnen krijgen om toppresta-
ties te kunnen leveren. 
Toch wisten Wesley Bos (brons) 
en Nadia du Fossé (goud en zil-
ver) zich naar een podiumplaats 
te zwemmen en werd er op bij-
na de helft van de afstanden 
een persoonlijk record gezwom-
men door deze ploeg superge-
motiveerde zwemmers. Grote uit-
schieters waren Bram Kerkhof 
(5 seconden eraf op de 100 me-
ter wisselslag) en Carmen Meijer 
(6 seconden eraf op de 100 me-
ter vlinderslag). Volgens trainer 
Niels Derksen is dit grote aantal 
records te danken aan het feit dat 
er sinds 6 weken ook landtrai-
ning gegeven wordt onder leiding 
van fysiotherapeute Fleur van 
Veen, die zelf ook een verdien-
stelijk wedstrijdzwemster is. Door 
de landtraining worden vooral 
de buik- en rugspieren getraind 
waardoor de zwemmers een sta-
bielere houding in het water aan 
kunnen nemen en daardoor meer 
kracht kunnen zetten.
Na de individuele nummers 
vormde de 10x10x50 estafet-
te een spectaculaire afsluiting. 

Voor HPC kwamen naast Wesley, 
Nadia, Bram en Carmen ook Da-
vid van Groen, Mandy van der 
Linden, Daniël Trouwen, Veerle 
Claassen, Denise van der Linden 
en Jeroen Braspenning in actie. 
Om de beurt moesten ze 50 me-
ter zwemmen en dat maar liefst 
10 keer achter elkaar! Een wa-
re uitputtingsslag omdat er iede-
re keer keihard gesprint moest 
worden. Aangemoedigd door 
de resterende zwemsters Nadi-
ne Dolfing en Sophie Braban-
der (helaas mochten er maar 
10 zwemmers meedoen), wist 
de ploeg op 11 seconden na, 
nét niet binnen het uur te blij-
ven. Desalniettemin hebben ze 
een prima prestatie neerge-
zet en wist Nadia zelfs haar ei-
gen clubrecord op de 50 meter 
vrije slag te verbeteren! De trai-
ner was dan ook uitermate tevre-
den over ‘zijn’ team en verwacht 
binnenkort nóg meer verbeterin-
gen. In december zal er tijdens 
het trainingsweekend dat de 

zwemmers krijgen aangeboden 
door de hoofdsponsor de Van 
Oosten Groep een clinic worden 
gegeven door Europees Kampi-
oen Johan Kenkhuis waarbij het 
accent wordt gelegd op de ro-
tatiesnelheid bij keerpunten. Dit 
onderwerp sluit mooi aan bij de 
clinic stroomlijnen die in sep-
tember door Bastiaan Tamminga 
werd gegeven.
Maar er werd niet alleen in 
Heemskerk gezwommen. In 
Schagen vond het 2e deel van 
de Swimkick plaats die bedoeld 
is voor heel jonge zwemmers 
of voor degene die net zijn be-
gonnen. Elise Brabander, Debo-
rah Hartman en Lotte Wennekers 
deden het supergoed en wisten 
op 6 afstanden maar liefst 4 per-
soonlijke records te zwemmen. 
Vooral bij de vlinderslag valt er 
grote progressie te melden ter-
wijl dit toch de moeilijkste slag is. 
Al met al was het een succesvol 
weekend voor de zwemmers van 
HPC Heemstede!

Sterke start wedstrijdseizoen 
turnen GSV Heemstede
Heemstede - Op zondag 21 no-
vember begon het wedstrijdsei-
zoen voor de meisjes van GSV 
Heemstede. Al onze 19 meisjes 
strijden in de vijfde divisie. Alle 
meisjes met dezelfde leeftijd en 
hetzelfde niveau worden bij el-
kaar ingedeeld. Zo begonnen we 
met de jongste meisjes in niveau 
11. Voor alle meisjes was dat 
de eerste regionale wedstrijd. 
Voor Kyra en Laura was het ex-
tra moeilijk omdat zij maar 2 uur 
i.p.v. 4 uur in de week turnen. 
Laura koos bij de sprong voor 
de handstandplatval; door de 
hogere uitgangswaarde kwam 
zij hierdoor als hoogste van het 
groepje uit. Bij de brug had zij 
het weer wat moeilijker door de 
blaren die ze al op haar handen 
had. Bij Julie ging de brug uitste-
kend, waardoor ze een 14.90 toe-
gekend kreeg. Bij de balk gingen 
Rianne en Julie helaas 1 x van de 
balk, waardoor helaas voor Rian-
ne de podiumplaats achterwege 
bleef. Julie kwam wel met haar 
score over de 4 toestellen op een 
5de plaats te staan.
In de middagwedstrijd was het 
een drukte van belang. 11 Meis-
jes van GSV mochten tegelijk 
verdeeld over 2 groepen de strijd 
aangaan. Gelukkig hadden we 
Rivka als hulp zodat alle meisjes 
een begeleidster hadden. We be-
gonnen allemaal op de vloer. Bij 
de pupillen 1 ging het heel goed. 
De hoogste score van de mid-
dag was voor April; een 13.90. Bij 
de sprong moest er een overslag 
over de kast gesprongen wor-
den. Floor traint ook maar 2 uur 
in de week, maar liet een mooie 
overslag zien. De brug is niet het 
favoriete toestel voor Mirre, maar 
met de brugliggers dicht bij el-
kaar komt er toch een hele net-
te oefening uit. Ook Christa turn-
de een hele mooie oefening. Bij 
de balk vielen Christa, Mirre en 
Floor van de balk af; April bleef 
er wel opstaan, alleen zij vergat 2 
elementen te turnen. Helaas vie-
len Mirre en April met resp. een 
7de en 6de plaats net buiten het 
podium.
De jeugdmeisjes turnden voor 
het eerst keuzeoefeningen, hier 
mogen de oefeningen zelf ge-
maakt worden, waarbij je aan 

bepaalde voorwaarden moet vol-
doen. De vloeroefening van Roos 
en Pien zat er nog niet helemaal 
goed in, waardoor ze een lage 
score kregen. Emma en Myrthe 
hadden helemaal zelf hun vloer-
oefening gemaakt, compleet met 
danspasjes erbij. Myrthe turnde 
zelfs een arabier salto. De over-
slag over de pegasus was wel 
een struikelblok voor iedereen; 
hier was de hoogste score voor 
Renee een 9,60. De brug was het 
volgende toestel. Hier besloot 
Fabienne opeens dat ze toch 
geen salto eraf durfde. Vera vindt 
dit altijd een fijn toestel, ze turnt 
bijna de handstand als ze op-
zwaait. Bij Renee ging het door-
hurken mis, maar met een mooie 
salto maakte ze toch haar oefe-
ning mooi af. Myrthe turnde een 
super strakke oefening met een 
mooie kip naar de hoge legger. 
Bij de balk konden alleen Myr-
the, Fabienne en Roos de gehe-
le oefening blijven staan, de an-
deren vielen er 1 of meerdere 
keren vanaf. Alles bij elkaar op-
geteld kwam Myrthe op de 
tweede plaats en Renee op de 
derde plaats op het podium te 
staan.
Om drie uur was het de beurt 
aan Charlotte in niveau 10 en 
Marlijn en Rivka bij de junio-
ren in niveau 7. Charlotte turn-
de een goede wedstrijd, bij de 
brug kreeg ze het hoogste van 
allemaal; een 14.55. Bij de balk 
viel ze er helaas 2 x vanaf, maar 
evengoed kwam er een hoge 
score uit. Van de 21 deelneem-
sters is Charlotte 2de geworden. 
Marlijn heeft vorig jaar ook in ni-
veau 7 gestreden, maar voor Ri-
vka was dit het eerste jaar. Na 
de balk stond Rivka nog boven-
aan, omdat ze er niet afviel. Mar-
lijn turnde wel een goede hand-
standdoorrol op de balk, alleen 
na de losse rol viel ze eraf. Op 
de vloer lieten beide dames een 
hele hoge salto achterover zien. 
Bij de brug ging Marlijn ondanks 
haar blaren toch door en de ju-
ry gaf daar een hoge waardering 
voor. Uiteindelijk was voor Rivka 
de 7de plaats niet genoeg voor 
het podium, maar Marlijn met 
haar 3de plaats wel.
Monique Marchand

Echte bikkels bij VEW
Heemstede - Wind, sneeuw, 
kou en echte mannen waren af-
gelopen zaterdagochtend ingre-
diënten van de zaterdagochtend 
bij VEW. Het eerste en tweede 
waren deze week vrij maar ande-
re teams gingen wel ‘de wei’ in. 
De E-junioren moesten vroeg 
beginnen. Om 9.30 uur werd af-
getrapt op het toen nog groen 
kunstgras. Hoewel de tempera-
tuur niet ver boven het vriespunt 
lag, liet VEW de temperatuur bij 
de kleumende toeschouwers stij-
gen. Er werd met 4-1 gewonnen. 
Maar voordat het eindsignaal 
had geklonken, was het groene 
kunstgras veranderd in een glij-
baan van sneeuw en ijs. Een ijzi-
ge sneeuwstorm had het uiter-
ste van de spelers gevergd en 
die moesten zich na afloop dan 
ook in de kantine opwarmen. Dat 
beloofde niet veel goeds voor de 
(jonge) mannen uit de D-junio-
ren van VEW en BSM. Door de 
scheidsrechter werd deze wed-
strijd verplaatst naar het ech-
te gras omdat daar de sneeuw 

sneller weg was.  Toch was het 
een lekker potje vriendschappe-
lijk voetbal.
Ook de jongste aanwinsten van 
de club; de mini’s, hadden zich 
weer in de kantine verzameld 
om te gaan trainen. Dik inge-
pakt maar met veel enthousias-
me werd er weer een uurtje ge-
traind onder leiding van Martijn 
Roozen. Gelukkig was het weer 
toen al iets beter en hielden de 
opgekomen elf kids er na de pe-
nalty’s weer mee op. 

Senioren en veteranen
Verder kwam bij de senioren nog 
het derde in actie. Nadat de kle-
ding iets te laat was gearriveerd 
kon de wedstrijd na een halfuur-
tje vertraging alsnog van start. 
In de eerste helft hielden beide 
teams elkaar in evenwicht. De 
tweede helft begon goed. VEW 
kreeg een penalty te nemen, 
dankzij het goede fluiten van de 
scheidsrechter. Helaas voor VEW 
stopte de keeper de zwak inge-
schoten penalty. Even later was 

het wel raak. Helaas niet voor 
VEW maar voor terrasvogels. Een 
goede voorzet belande voor de 
voeten van  de terrasvogel-spits 
en die wist er wel raad mee. De 
goed keepende Rob de Kwaads-
teniet had het nakijken.  Al snel 
daarna werd het 2-0 voor Ter-
rasvogels. VEW 3 kon zich nog 
een maal oprichten en Jochem 
Rijlaarsdam maakte er 2-1 van. 
Helaas waren de vogels toch te 
sterk. Uiteindelijk werd het 3-1. 
Volgende week kan het der-
de van VEW revanche nemen. 
De veteranen verloren thuis met 
1-4 van Geel-wit. Bij rust was het 
al 0-4. Het de gedachte dat de 
tweede helft positief was verlo-
pen voor VEW, werd er nog lang 
nagetafeld in de VEW-kantine.

Nevenactiviteiten
Komende vrijdag 3 decem-
ber komt Sinterklaas op bezoek 
en is er tevens een wijnproefa-
vond. Of al deze nevenactivitei-
ten nog effect gaan hebben op 
het spel van zaterdag is de vraag. 
Wanneer het winterse weer aan-
houdt, kan het zaterdag wel eens 
afgelast worden.

Zwemmen HPC 

Estafette spectaculaire afsluiting



20.00 uur. Zie ook www.tref-
puntcafe.nl

Donderdag 9 december
• Een Kerstvertelling in Pro-
za: Scrooge van Dickens. 
De voordracht vindt plaats om 
20 uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan in Heemstede. 
De toegang kost vijf euro. 

Vrijdag 10 december
• Diapresentatie en lezing 
‘Tuinen van Mien Ruys’ in ‘t 
Trefpunt van de Protestantse 
Kerk,Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. 
De entree is gratis.
www.mienruys.nl.

Zondag 12 december
• Literaire matinee om 15 
uur georganiseerd door Po-
dium Oude Slot. Boekhan-
del Blokker uit Heemste-
de is deze middag aanwe-
zig voor de verkoop van de 
boeken van Kees van Koot-
en. Locatie: De Oude Kerk 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Toegang: 12,50 euro / 10,- eu-
ro. Reserveren www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626.  

Regio
Exposities

T/m zondag 12 december
• Beeldend kunstenaar 
Maria van Raalten expo-
seert in Galerie de Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. 
Haar soms wat naïef aandoen-
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Heemstede/
Bennebroek

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

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

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

Muziek

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

Zaterdag 11 december 
• Kort kerstconcert  o.l.v. 
Piet Hulsbos in Oude kerk 
Wilhelminaplein Heemste-
de. Programma: Christmas 
Carols.
Uitvoerenden: deelnemers 
scratch-koor. Aanvang: 16.30 
uur. Toegang: gratis, collecte 
bij de uitgang.

Dinsdag 14 december 
• Koor Haarlemmer Olie 
verzorgt Kerstsamenzang 
in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 te Heemstede.
De samenzang begint om 
11.00 uur en duurt tot 12.00 
uur. Na afloop chocolademelk.
Toegang vrijwillige bijdrage.

Agenda
Cultuur Sinterklaas

Zaterdag
4 december
• Sinterklaas 
voorstelling pop- 
pentheater Lila-
luna, Ir. Lelylaan 
10 (gebouw No-
vacollege) met een 
nieuw avontuur 

van Sinterklaas en zijn Zwar-
te Pieten. Vanaf 14.30 uur. Een 
kinderkaartje kost 6,50 euro 
en een kaartje voor een vol-
wassene kost 7,50 euro. Dit is 
inclusief iets lekkers en drin-
ken. De Sinterklaasvoorstellin-
gen zijn geschikt voor kinde-
ren vanaf ongeveer 4 jaar.

Theater

Vrijdag 17 december 
• Cabaretvoorstelling 
Schwalbe in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemste-
de. Aanvang: 20.15 uur. En-
tree: 17,00  euro CJP/65+  16,00 
euro. 
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38.

Divers

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

• Verkeer en mobiliteit door 
Rudi Lagerweij in het Tref-
puntcafé, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. Deuren open om 

de stijl bleek in de negentiger 
jaren zeer succesvol in Tsje-
chië gelet op het veelvuldig 
exposeren in musea en gale-
ries in dit land. De openings-
tijden zijn donderdag t/m zon-
dag vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur. Zie ook www.kzod.nl  en 
www.raalten.com 

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

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

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

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-

nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis. www.jeannet-
tedebruin.nl tel.: 06-14979352 
of (023) 54 704 43

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

Muziek
Vrijdag 3 december
• Jaren 30 Swingkoor Star-
dust treedt op 20.00 uur met 
The silent movie. Locatie: de 
Egelantier – theaterzaal, Gast-
huisvest 42  te Haarlem Cen-
trum. 

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

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

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

Zondag 12 december
• Veni, veni! Een half mil-
lennium kersthits. A ca-
pella concert met kerst-
liederen, van Renaissance 
tot Rachmaninoff door Het 
Toppen Ensemble. Aanvang: 
15 uur. Josephkerk, Jansstraat 
41 Haarlem.
Collecte na afloop.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

Oplichters doen er alles aan om uw 

vertrouwen te winnen en zien er vaak heel 

betrouwbaar uit. Ze proberen uw huis 

binnen te komen met allerlei smoezen. De 

smoezen zijn heel uiteenlopend en klinken 

vaak ook heel geloofwaardig: 

- ‘Heeft u misschien een envelop, ik wil 

deze € 50,-- teruggeven aan mijn oma 

maar ze is niet thuis.’ 

- ‘Er is een gasleiding geraakt bij werk-

zaamheden in de straat, ik moet even in 

uw meterkast en keuken zijn.’ 

- Iemand (keurig in pak) zegt dat hij van 

de bank is en komt u een nieuwe bank-

pas bezorgen. Hij moet wel uw oude pas 

met de code innemen. 

- ‘Wij zijn de nieuwe buren, mogen wij bij 

u misschien even een maat opnemen?’ 

of ‘Wij komen even kennismaken’, enzo-

voort.

Senioren vinden het vaak moeilijk om de 

deur niet open te doen. Dat vinden ze 

onbeleefd. Met alle gevolgen van dien.

Bijeenkomst 15 december

De gemeente Heemstede en politie 

Kennemerland vinden het heel belangrijk 

dat de inwoners niet de dupe worden van 

bovenstaande praktijken. Daarom organi-

seren we op woensdag 15 december in 

Casca aan de Herenweg 96 in Heemstede 

een bijeenkomst waarin we informatie 

geven over babbeltrucs. Er worden tips 

gegeven over hoe je voorbereid kunt zijn 

en kunt reageren op bepaalde situaties 

waarbij er mogelijk sprake kan zijn van 

oplichting. De workshop begint om 13.30 uur, 

vanaf 13.15 uur staat de koffie klaar! Niet 

alleen ouderen zijn welkom, maar ook verwanten 

of mantelzorgers of andere geïnteresseerden 

die het onderwerp belangrijk vinden. 

Aanmelden

U kunt zich opgeven bij de heer D. Nieuwe-

boer, per telefoon (023) 548 57 45 of per 

e-mail; postbusveiligheid@heemstede.nl.

Senioren en Veiligheid 

Workshop babbeltrucs

Op donderdagmiddag 9 december nodigt 

het college van burgemeester en wethouders 

alle inwoners van Heemstede uit die in 2010 

65 jaar zijn geworden. Om bij dit heugelijke 

feit stil te staan, worden zij vanaf 13.30 uur 

op feestelijke wijze in het raadhuis ontvangen.

 

De genodigden krijgen gerichte informatie 

over activiteiten en voorzieningen in de 

gemeente. Maar het gaat deze middag ook 

om het elkaar ontmoeten op een ludieke 

en ontspannen manier. Het theaterduo ‘De 

nachtzusters’ (bekend van o.a. ‘Man bijt 

hond’) zal daar zeker aan bijdragen.

Geen uitnodiging?

Bent u tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 

65 jaar geworden, maar heeft u geen uitnodiging 

ontvangen? U kunt zich nog aanmelden bij 

Bert de Vos, evenementencoördinator via 

telefoonnummer (023) 548 57 02 of per 

e-mail evenementen@heemstede.nl.

Feestje 
65-jarigen

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Van 29 november 2010 tot en met 28 januari 

2011 exposeert Gosia Bolwijn-Wiese met haar 

schilderijen in de centrale hal van het raadhuis 

in Heemstede. Tijdens de openingstijden 

van het raadhuis bent u van harte welkom 

de expositie te komen bewonderen.

Na een onderbreking van haar artistieke 

loopbaan, door de verhuizing naar Nederland, 

is Gosia een kleine 10 jaar geleden weer gaan 

schilderen. In eerste instantie met gemengde 

technieken en aquarellen, tegenwoordig 

met olieverf op doek. Haar favoriete onder-

werp is de laatste vijf jaar de pracht en praal 

van tropische vissen. Na positieve ontvangst 

van haar eerste werken wist zij een aantal 

galeries geïnteresseerd te krijgen en sindsdien 

hebben binnen- en buitenlandse galeries 

permanent werken van haar op voorraad.

Haar sprankelende manier van werken 

weet de kijker steeds weer te prikkelen. Is 

het de ene keer de humor in het beeld, de 

andere keer is het de verrassende naam 

van haar schilderij. Altijd is het de hoge 

kwaliteit van haar schilderijen die de aan-

dacht trekt. Gosia gebruikt naast olieverf 

vaak bladgoud en zilver en weet daarmee 

haar onderwerp nog fraaier uit te laten 

komen. Ondertekenen doet zij steevast als 

Małgorzata Wiese, haar meisjesnaam. 

Meer informatie is te vinden op de website: 

www.gosia-bolwijn-wiese.nl.

29 november 2010 - 28 januari 2011

Expositie in de centrale hal van het raadhuis
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• Zorgt u voor een naaste?

•  Inloopochtend

•  Werk aan de weg

•  Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Werk aan de weg   

Weersomstandigheden vertragen werkzaamheden

Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door de huidige 

weersomstandigheden. Door sneeuwval en (nacht)vorst kunnen werken, zoals het aan-

leggen en herstel van bestratingen, het planten van bomen en heesters en specifi ek 

grondwerk, niet worden uitgevoerd. De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Kruispunt Westelijke Randweg N208/Herenweg/Wagenweg

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

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

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

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

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

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Leidsevaartweg

Tot begin december 2010 worden in de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en 

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

voor beperkte verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

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

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Zorgt u voor een naaste? 
Denk ook aan uzelf!
De informatiegids voor mantelzorgers is klaar

Iemand die een langere tijd voor iemand 

zorgt, waarmee hij of zij een persoonlijke 

band heeft, zoals een familielid, een vriend 

of een buur; dat is mantelzorg. Het lijkt heel 

normaal en vanzelfsprekend. Veel mensen 

zorgen dan ook met hart en ziel voor een 

zieke in de omgeving, zoals een kind met 

een beperking, een dementerende ouder 

of een partner met een handicap. 

Die inzet en betrokkenheid van de ene 

mens voor een ander is onmisbaar in onze 

samenleving. Toch kan het zorgen voor 

een ander soms teveel worden en moeilijk 

te combineren zijn met school, studie, werk 

of sociale leven. 

Dan is het fi jn om te weten dat er onder-

steuning voor mantelzorgers is. 

In de informatiegids voor mantelzorgers 

leest u welke ondersteuning er is. Die 

steun is heel divers: van het kunnen 

bespreken van zorgen en het uitwisselen 

van tips met andere mantelzorgers tot de 

mogelijkheid dat een vrijwilliger het stokje 

even overneemt. De gids bevat informatie 

over fi nanciële regelingen maar ook over 

bijvoorbeeld het inschakelen van thuiszorg. 

Kortom alle ondersteuningsmogelijkheden 

voor mantelzorgers komen aan bod.

De Mantelzorggids kunt u downloaden via 

de gemeentelijke website www.heemstede.

nl. Ook kunt u een papieren versie afhalen 

bij Loket Heemstede in de publiekshal van 

het raadhuis (Raadhuisplein 1).

Inloopochtend burgemeester 
3 december

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben gecon-

stateerd dat een witte polyester boot met lichtblauwe bovenrand, vol met water, los drijft in de sloot 

tussen de Grevelingen en de Linge. 

Op grond van artikel 20 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren zijn de 

gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving bevoegd onbeheerde vaartuigen, 

welke in de wateren worden aangetroffen, te meren, te verhalen en in bewaring te nemen voor 

rekening en risico van de eigenaars dan wel beheerders.

Bovengenoemde roeiboot is gelicht en in bewaring genomen. De roeiboot wordt voor een periode 

van 13 weken, ingaande vanaf 2 december 2010, opgeslagen. De eigenaar van dit vaartuig kan zijn 

roeiboot binnen deze periode tegen betaling van de gemaakte kosten terugkrijgen. Indien de roeiboot 

niet wordt opgehaald binnen bovengenoemde periode, zullen burgemeester en wethouders 

besluiten de roeiboot openbaar te verkopen dan wel te vernietigen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau 

Handhaving van de gemeente Heemstede, tel. (023) 548 56 30.

Op woensdag 8 december 2010 gaat de gemeente fi etswrakken verwijderen die zich in de 

directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 

en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen aan fi ets-

klemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze 

worden doorgeslepen. Fietsen zijn voertuigen in de zin van de Wegenverkeerswet. Op grond 

van artikel 5:5 van de Algemene plaatselijke verordening (APV) is het verboden een voertuig 

dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaar-

loosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).

Tevens worden op woensdag 8 december 2010 alle fi etskettingen en andere zaken verwijderd 

die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermings-

beugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De Meerlanden aan de 

Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak terugkrijgen tegen betaling van 

de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Voor vragen kan men contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene tel. (023) 548 56 30.

Bij besluit van 9 november 2010 heeft het college het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 

2010 gemeente Heemstede vastgesteld. Eveneens bij besluit van 9 november 2010 is het 

Afwegingsmodel handhaving kwaliteit kinderopvang 2009 gemeente Heemstede ingetrokken.

Het Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2010 gemeente Heemstede treedt met ingang van 

de 8e dag na bekendmaking in werking (9 december 2010). De verordening ligt gedurende 12 weken 

ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 

op www.heemstede.nl via “Politiek & bestuur” onder “Lokale regelgeving”. 

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De eerstvolgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 december van 10.00 tot 12.00 uur.

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over 

ontwikkelingen in Heemstede. 

Los drijvende roeiboot Grevelingen/Linge

Verwijdering fi etswrakken in Heemstede

Nieuw Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2010
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De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat in het water nabij de brug tussen Grevelingen 10 en 12 aan de zijde van de 

woningen aan de Linge een roeiboot gezonken is. Het betreft een donkerblauwe stalen boot 

met witte binnenkant, met de naam Dutch Pride.

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren is de 

gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken 

van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders of bij afwezigheid van 

dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te zorgen dat 

het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en wethouders te stellen termijn uit de wateren 

is verwijderd, respectievelijk de lading is verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig wordt dringend verzocht vóór uiterlijk 15 december 

2010 te zorgen dat het vaartuig weer volledig drijvende is dan wel het vaartuig te verwijderen. 

Indien het vaartuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang laten verwijderen. 

Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de 

kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terugkrijgen. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren van 

bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, tel. (023) 548 56 30.

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 199 het vervangen van reclame 2010.063 

  ontvangen 24-11-2010

Johannes Vermeerstraat 5 het plaatsen van een dakkapel 2010.066 

  op het voor - en achtergeveldakvlak

  ontvangen 24-11-2010

Broeder Josephlaan 21  het volbouwen van een dakterras 2010.067 

  ontvangen 24-11-2010

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 133   het kappen van een boom 2010.062 

  ontvangen 24-11-2010

Bosboom Toussaintlaan 10 het kappen van een boom 2010.065 

  ontvangen 24-11-2010

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

Omgevingsvergunning voor aanleggen (betreft geen bouwwerken)

Herenweg 131 het aanleggen van een tennisbaan 2010.064 

 ontvangen 24-11-2010

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 2 december 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 26 november 2010)

Omgevingsvergunning voor bouwen 

Drenthelaan 22 het veranderen en vergroten van een magazijn 2010.007

Kerklaan 25 en 27 het veranderen van een opslagruimte tot winkel 2010.009

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 2 december 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.

Bouwvergunning en ontheffing bestemmingsplan

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning eerste fase en ontheffing 

bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro oud)

-  Duin en Vaart 2A het bouwen van een woonhuis met praktijkruimte 2010.212/4137

- Duin en Vaart 2B het bouwen van een woonhuis 2010.213/4137

De verzoeken liggen vanaf 02-12-2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de 

gemeente kenbaar maken. 

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

worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoor-

zittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de 

openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 52. 

Zinkend vaartuig Grevelingen/Linge (Dutch Pride)

Omgevingsvergunning

Met onbekende bestemming uitgeschreven 

uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 

aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

goed, maar soms wordt dit vergeten. De 

gemeente start dan een adresonderzoek, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop 

gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen 

aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester 

en wethouders deze persoon 'met onbekende 

bestemming' uit te schrijven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 

Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet 

meer op dat adres staat ingeschreven. De 

gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen 

reisdocument of rijbewijs bij de woongemeente 

aangevraagd kan worden en dat er geen 

gebruik gemaakt kan worden van verschillende 

overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 

65 wordt, de AOW gekort. Het is daarom van 

groot belang dat alsnog aangifte van een 

verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 

heeft het voornemen om de volgende personen 

per 18 november 2010 met onbekende 

bestemming uit te schrijven:

B. Sold, geboren 05-08-1986, 

Spaarnzichtlaan 25

T.A. Coppens, geboren 29-05-1991, 

Esdoornkade 28

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 

deze binnen twee weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68).

Uitschrijving GBA

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte vergunning of 

ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week 

aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze 

vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 
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1.  Vaststellen agenda raadsvergadering 25 november 2010

De burgemeester trekt volgnummer 20. Bij een eventueel hoofdelijke stemming zal bij de heer 

Van der Linden (D66) met de stemming begonnen worden. 

2.  Vragenuur

Er zijn geen vragen voor het vragenuur binnengekomen.  

BESPREEKPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de 

gemeenteraad om tot een besluit te komen. 

3.  Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-

Kennemerland

De raden van de deelnemende gemeenten benoemen de bestuursleden van de Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ). Wegens het tussentijds aftreden 

van een de bestuursleden is per 1 augustus jl. een vacature ontstaan. Het college stelt voor de 

voorgedragen kandidaat te benoemen als lid van het bestuur van de STOPOZ. 

Beslispunten:

De raad voor te stellen het voorgedragen kandidaat-bestuurslid te benoemen als lid van het 

bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

Na stemming wordt unaniem besloten conform het voorstel. De heer. Drs. M. Westra is daarmee 

benoemd tot lid van het bestuur van STOPOZ.

4.  Knelpunten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) gecombineerd met 2e 

bestuursrapportage 2010, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de deelnemende gemeenten bij de opstelling 

van de jaarrekening 2009 op verschillende momenten geconfronteerd met fi nanciële tekorten. 

Deze tekorten waren zowel door de VRK als de controlerend accountant niet onderkend. Deze 

tekorten over 2009 zijn ten laste van het eigen vermogen van de VRK gebracht en hebben daar-

mee geleid tot een nihil eigen vermogen bij de VRK. De VRK is daarmee niet meer zelf in staat 

risico’s op te vangen.

Beslispunten:

A. De raad voor te stellen akkoord te gaan met de volgende zienswijzen:

1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2010.

2. In te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2010.

3. In te stemmen met het bijdragen in het tekort 2010 van afgerond € 100.000.

4. In te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2011.

5. In te stemmen met de door de VRK voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage vanaf  

 2011. Dit betekent voor 2011 een incidentele verhoging van € 3,12 per inwoner (afgerond 

 € 82.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners).

6. In te stemmen met de harmonisatie inwonersbijdrage GGD vanaf 2011 ad € 0,51 per inwoner  

 (afgerond € 14.000 voor Heemstede bij 26.350 inwoners).

7. In te stemmen met de verhoging van de bijdrage aan de lokale bestuursafspraken (exclusief de  

 harmonisatiebijdrage die apart onder punt 6 wordt genoemd) vanaf 2011 (afgerond € 56.000  

 bij 26.350 inwoners).

8. In te stemmen met het invullen van de bezuinigingstaakstelling door de VRK in 2012 (5% van  

 de inwonerbijdrage 2011) en 2013 (10% van de inwonerbijdrage 2011).

9. VRK aangeven dat met de aanvulling van de inwonerbijdrage en de bijdrage voor (lokale) 

 bestuursafspraken vanaf 2011 geen ruimte meer is voor discussie rond door Heemstede over-

 gedragen budgetten in de1e en 2e fase van overdracht en dat daar dus geen extra vergoedin 

 gen meer uit zullen volgen.

10. De VRK aangeven dat in 2011 rapportages, aansluitend bij de bestaande rapportages, 

 worden verwacht over de implementatie van het plan van aanpak van Ernst & Young en van 

 andere relevante ontwikkelingen.  

B. De VRK overeenkomstig vorenstaande zienswijzen te berichten.

C. Voorts de raad voor te stellen in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen over-

 eenkomstig vorenstaande zienswijzen:

1. Van het tekort 2010 ad € 100.000 een bedrag ad € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota  

 2010 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO.

 Het restant ad € 83.000 te dekken uit de post onvoorzien incidenteel 2010.

2. Het structurele tekort 2011 ad € 152.000 voor € 17.000 te dekken uit het bij de najaarsnota 2010

 opgenomen bedrag voor de loonstijging uit de CAO. 

 Voorts € 35.000 (GGD-deel) te dekken uit de Wmo-reserve en € 100.000 uit de post onvoor-

Raadsbesluiten

zien structureel 2011. Dit laatste bedrag te betrekken bij de kadernota 2011 en de uitwerking van 

het regeerakkoord en het nog te sluiten bestuursakkoord.

Het amendement VRK van de PvdA wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegen. De frac-

ties van D66, CDA, PvdA, HBB en GL stenmen voor het amendement. De fractie van de VVD stemt 

tegen het amendement.

Conform het voorstel wordt besloten met 14 stemmen voor en 7 stemmen tegen. De fracties van 

D66, CDA, PvdA, HBB en GL stemmen voor. De fractie van de VVD stemt tegen.

De motie ‘VRK’van de PvdA wordt ingetrokken.

HAMERPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere bespreking 

in de gemeenteraad.

5.  Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland 

(STOPOZ)

De statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) 

bepalen dat de ontwerpjaarrekening 2009 vergezeld van de accountantsverklaring en het 

accountantsrapport aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden aangeboden. Het college 

stelt voor de ontwerpjaarrekening goed te keuren.

Beslispunten:

De raad voor te stellen de ontwerpjaarrekening 2009 van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-kennemerland

Conform het voorstel wordt unaniem besloten

OVERIGE PUNTEN

8.  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten.

9.  Wat verder ter tafel komt

De heer Ates (HBB) stelt een vraag over de bekendmaking Wijziging afvalinzameling in De 

Heemsteder. 

Toezegging: het college zegt toe naar de tekst te kijken of deze duidelijker kan.

10. Sluiting 22.25 uur

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

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

burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend 

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

bezwaar. 

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

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

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

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

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 

kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 

waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, 

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-

schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 

moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 

precieze voorwaarden.

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

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




