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Gemeente is nieuwe
sportfaciliteiten rijker
Heemstede - Woensdag 23 november was het eindelijk zover
en konden de wethouders Botter en Kuiper de nieuwe sportfaciliteiten op het sportpark aan
de Sportparklaan officieel in gebruik nemen.
Wethouder Kuiper (verkeer) benadrukte in haar toespraak dat
de omgeving van het sportpark danig is opgeknapt. Zij verwacht dat met de uitbreiding van
de parkeervoorzieningen en de
nieuwe inrichting van de Sportparklaan de bewoners en gebruikers tevreden zijn.
Wethouder Botter sprak van een
mijlpaal die was bereikt, omdat er nu naast de vaste gebruikers van het sportpark ook mogelijkheden zijn voor niet leden
van sportverenigingen om op
het sportpark aan hun conditie
te werken. Het complex is zeven
dagen per week open tot 22:00

uur. Dan gaan de hekken dicht.
Er ligt ter hoogte van het clubgebouw van VEW en HFC Heemstede een heuse skatebaan met
verschillende felgekleurde obstakels waarop de skaters zich
lekker kunnen uitleven.
De jongeren zijn tevreden over
de kwaliteit en de moeilijkheidsgraad van de baan. Het wachten
is nu op de eerste Heemsteedse
skatekampioenschappen.
Op de wegen binnen de hekken
van het sportpark is een parcours van één kilometer uitgezet waarop trimmers hun rondjes
kunnen hardlopen.
Het aardige van
deze faciliteit is dat
er bij de finish van
het parcours de
gelopen tijd wordt
weergegeven op
een grote elektro-
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Kerstwens

Uw relaties en klanten de
beste wensen overbrengen?
Plaats een
Kerstwensadvertentie.
Publicatie: woensdag
21 december in deze krant.
Info: verkoop@heemsteder.nl

nische display. Om dit te kunnen
aflezen is er wel een chip nodig die tegen kostprijs van 3,50
bij de kassa van het zwembad te
koop is. De firma Inventeers uit
Leiden tekende voor deze leuke
uitvinding. Kost het bij grote evenementen enige tienduizenden
euro’s om een dergelijk voorziening te plaatsen, in Heemstede is voor een fractie van dit bedrag een gelijkwaardig systeem
geplaatst. Directeur Neuteboom
van Inventeers lichtte toe dat hij
nu bezig is om het systeem te

Heemstedenaren
winnen judoprijzen
koppelen aan het internet, zodat
lopers thuis hun prestaties kunnen nakijken en vergelijken.

nieuw: www.cdaheemstede.nl

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

STOMERIJ EN
WASSERIJ

Tenslotte zijn er op twee verschillende plekken trimtoestellen neergezet van een hoge
kwaliteit. De stichting Fitnezz4all
uit Oegstgeest tekende voor het
ontwerp en de plaatsing. De
stichting heeft tot doel de Nederlanders aan het bewegen te krijgen en te houden. De gemeente
Heemstede onderschrijft dit ten
volle en is dan ook tevreden dat
het deze faciliteit gratis kan aanbieden aan haar inwoners.
Eric van Westerloo

Heemstede - Tijdens het Sinterklaastoernooi dit weekeinde bij judovereniging Kenamju in Haarlem, hebben twee jonge
Heemstedenaren mooie prijzen in de wacht gesleept. Ze wonnen hun prijzen in de categorie 6-jarigen, waaraan ongeveer
30 judoka’s meededen. Het zilver ging naar Duco en het
brons naar Justin de Hart. Vol trots mochten ze een beker
in ontvangst nemen van wereldkampioen judo Ruben Houkes.
Heemstedenaar Michiel Parson viel net buiten de prijzen maar
werd knap vierde! De finales werden bijgewoond door Sinterklaas
en enkele van zijn Pieten, waaronder een judopiet. Er waren veel
spannende duels te zien, waarbij opviel dat er met strijd en volle overgave werd gestreden om de winst. Er waren nog een aantal Heemstedenaren actief, die in verschillende categorieën hard
hebben gestreden, waaronder Koen Uitendaal, Jilles Hommes,
Senne de Bruijn en Stephan de Hart.
Een geslaagde middag en Heemstede staat weer op de kaart.

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**
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UW krant!

Heemstede - Gertjan Stamer maakte deze foto op
zaterdag 18 september
2010. Het is een foto van de
doorkomst van een stoomtrein van Stoom Stichting Nederland uit Rotterdam. De fotograaf is donatueur van deze stichting en
en dus precies op de hoogte van de doorkomsttijden. Deze stoomtrein ging
van Rotterdam naar Heerhugowaard waar het tienjarig bestaan van ‘Huider
Modelbouwwinkel’
werd
gevierd met stoomtreinritten tussen Heerhugowaard en Alkmaar.

Het spoor van toen

redactie@heemsteder.nl

van 1930
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Stoomtreinen laten soms
flinke rookwolken achter,
zo ook op deze foto! Andere foto’s staan op de website www.stationhad.nl.
Meer informatie?
Stuur een e-mail naar:
info@stationhad.nl.

COLOFON

Aankomst en vertrek en dat zonder te stoppen...een stoomtrein!

INGEZONDEN

Vrouw overleden
na aanrij ding

Met veel genoegen volg ik de artikelen over station Heemstede.
Mijn vader heeft destijds, toen café Jansen zou worden afgebroken, aan de bekende tekenaar/schilder Willem Hofker gevraagd of
hij er een tekening van wilde maken. De tekening is in mijn bezit.
Op de tekening is aan de rechter kant nog een stukje te zien van
de groentewinkel van de heer Sloof.
J.L. Barendrecht, Bennebroek

Heemstede - Vorige week donderdagmiddag rond 13.15 uur
heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een
trein. De aanrijding vond plaats
bij de spoorwegovergang gelegen aan de kruising Leidsevaartweg en Boekenrodenweg.
De bestuurster van de auto, een
72-jarige vrouw uit Bennebroek,
is als gevolg van de aanrijding
overleden. Ook haar hond die in
de auto zat heeft de aanrijding
niet overleefd. De vrouw is ten
tijde van het oversteken van de
onbewaakte spoorwegovergang
mogelijk verblind geweest door
de laaghangende zon. Door de
aanrijding is het treinverkeer enkele uren ontregeld geweest. Inzittenden van de trein zijn verder
vervoerd met een bus. Aan getuigen van de aanrijding en nabestaanden van de Bennebroekse
is Slachtofferhulp aangeboden.

Betonnen verkeersgeleiders
Heemstede – Het is oppassen
geblazen op de kruising Heemsteedse Dreef en Camplaan.
Sinds maandag zijn op delen
van de rijbaan van de Dreef betonnen blokken geplaatst. Deze fungeren als verkeersgeleider en zijn neergezet als proef
om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het is bekend dat de
kruising Camplaan en Dreef een
zeer drukke is.

Opbrengst
collecte
Alzheimer
Heemstede - De collecte
voor de stichting Alzheimer
Nederland in de week van
7 tot en met 12 november
heeft in Heemstede 2306`
euro opgebracht.
De opbrengst is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek naar dementie en hulp,
informatie en belangenbehartiging voor mensen met
dementie en hun naasten.
De organisatoren danken de
collectanten en gevers hartelijk.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(11 november 2011)

Huwelijken:
R.P. van Waarde & B.V. Timmerman
L.J. Mulders & K. Schuijt
Geboorten:
Geen
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Inschrijving Techniek Toernooi van start
Regio - Alle basisscholen in
Noord-Holland kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het regionale Techniek Toernooi NoordHolland 2012. Wie er snel bij is,
kan op dinsdag 27 maart meedoen aan de regionale finale bij
Hogeschool IPABO in Alkmaar.
Meedoen aan het Techniek Toernooi kost niets. De organisatie
draagt in de meeste gevallen bovendien bij in de reiskosten naar
Alkmaar. Inschrijven kan op de
regionale website Noord-Holland

van www.techniektoernooi.nl.
Het Techniek Toernooi is de
grootste techniekwedstrijd voor
het basisonderwijs van Nederland. In diverse provincies worden regionale voorrondes gehouden voor de landelijke finale
in Arnhem. De Noord-Hollandse wedstrijd is zo’n voorronde.
Door deelname ontdekken leerlingen op jonge leeftijd hoe leuk
en uitdagend wetenschap en
techniek is. Misschien vinden ze
het zo leuk dat ze er later in wil-

len doorleren. Er is grote behoefte aan meer jongeren die kiezen
voor een loopbaan in de wetenschap en techniek.
Tijdens het Noord-Hollandse
Techniek Toernooi draait alles
om vier spannende techniekuitdagingen. Het thema voor 2012
is ‘water’. Alle basisscholieren
kunnen meedoen, ook de allerjongsten; iedere groep op het eigen niveau. Voor leerkrachten en
techniekcoördinatoren staan er
lesbrieven op de website.

Zorgbelang start meldactie medisch dossier
Regio - Zorgbelang Noord-Holland krijgt regelmatig klachten
binnen over het medisch dossier. In de afgelopen periode waren dat er ruim 50. Daarom organiseert Zorgbelang NoordHolland van 28 november tot 19
december een meldactie over
het medisch dossier. De resultaten van de meldactie brengt
Zorgbelang Noord-Holland onder de aandacht van ziekenhuizen, huisartsverenigingen, ggzinstellingen en cliëntenraden.
Want naast de rechten van de
patiënt staan de plichten van de
zorgverlener.
Om welke klachten gaat het?
Mensen die hun dossier niet mogen inzien; Mensen waarvan het

dossier helemaal weg is; Mensen die veel geld moeten betalen voor een kopie; Mensen die
wel een kopie krijgen, maar die
kopie is niet compleet; Mensen
die hun dossier niet kunnen corrigeren.
Iedere zorgverlener zoals een
huisarts , tandarts of een medisch specialist is verplicht om
een medisch dossier van zijn patiënten bij te houden. In zo ’n
medisch dossier worden aantekeningen, onderzoeksuitslagen,
brieven , operatieverslagen en
bij een ziekenhuisopname aantekeningen van verpleegkundigen en/of arts bewaard.
De klachten die bij Zorgbelang Noord-Holland binnen ko-

Hoogleraren van diverse universiteiten bepalen in vier competities
wie de prijzen winnen.

men zijn aanleiding voor het organiseren van een meldactie.
Met deze actie wil Zorgbelang
Noord-Holland ervaringen inventariseren en mensen bewust
maken van hun rechten. De resultaten van de meldactie worden verwerkt in een rapportage
die Zorgbelang Noord-Holland
onder de aandacht brengt van
de ziekenhuizen, huisartsverenigingen, ggz-instellingen en clientenraden.

Regio - Zondag 4 december
(tweede advent) is pastor mevrouw A. Hoekman voorganger
op de dienst in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang
wordt ondersteund door de cantores L. en Th. Braak-Pedroli.

Ervaringen rond het medisch
dossier kunnen gemeld worden
op website www. zorgbelangnoordholland.nl.
Telefonisch melden kan ook via
0900- 2437070 (0,10 p/m).

Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan de Binnenweg 67 is ds. M.J. Schuurman uit Oldebroek zondag om 10.00
uur de voorganger.

Dienst in
ziekenhuis

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 4 december, de tweede adventszondag,
is ds. Pieter Terpstra om 10.00
uur voorganger in de Pinksterkerk. Er is een belijdenis- en Kinder-Andersdienst, Spiegeltent,
Reflection en crèche. In Kennemerduin en Oude kerk geen
dienst.

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

Het vliegtuig van Sinterklaas:
de Sint-jet
Lieve kinderen,
Ooit hing dit verhaal in de lucht
en dit was niet zomaar een gerucht!
Sint hoorde eens over een arreslee
daar vloog zijn collega, de kerstman mee
Reizen met de stoomboot nam nogal wat tijd in beslag
“Daarom wil ik ook vliegen!” besloot Sint op een dag

Eerste SiSaSinterklaasfeest in
Evenementenhal Groenendaal succes
Heemstede - Het SiSaSinterklaasconcert op zondag 27 november was een enorm succes. Speciaal voor alle kinderen in Heemstede en omstreken was door het organiserende
Sportplaza Groenendaal Heemstede werkelijk alles uit de kast
gehaald. Bij binnenkomst ontvingen de kinderen een speciale
pietenmuts en een vlaggetje. Tijdens het wachten kon er in een
speciale stand een foto gemaakt
worden en de kinderen werden GRATIS geschminkt. Tevens
konden er door de medewerking

van lokale sponsoren tegen aantrekkelijke prijzen ,suikerspin,
pop corn en hot dogs gekocht
worden. In de zaal was een groot
podium opgebouwd met de heuse sinterklaasstoel en speciale
lichteffecten. De aankleding was
sfeervol met grote cadeaus. Het
was een feestelijk gezicht al die
verklede kinderen en de sfeer zat
er bij aanvang al goed in. De tribunes waren goed gevuld met
enthousiaste kinderen en hun
ouders en de spanning was voelbaar. Om klokslag 15.00 uur begon het professionele SiSaSin-

Grimmiger dan Grimm?
Heemstede - Op zondagmiddag
11 december geeft drs. Anneke
Alders-Teeuwen, op uitnodiging
van Podium Oude Slot, een lezing
over de hedendaagse functie van
het sprookje. Anneke studeerde
cultuurwetenschappen aan de
Open Universiteit, en studeerde af in 2009 met de doctoraalscriptie ‘Grimmiger dan Grimm?’.
Daarvoor heeft zij jarenlang gewerkt als logopediste. In haar
praktijk heeft zij veel gebruik gemaakt van sprookjesteksten. De
fascinatie voor dit genre heeft zij
gebruikt tijdens haar onderzoek.
Hoe komt het dat het oeroude,
bekende sprookje nog steeds inspireert? Hoe komt het dat we
Hans en Grietje, Assepoester
en Doornroosje nog steeds tegenkomen in de moderne literatuur, film en reclame? Wat heeft
het volkssprookje ons nu nog te
zeggen en waarom blijft het onmogelijke ons nog altijd fascineren? Vragen die tijdens deze lezing behandeld worden.
De gebroeders Grimm hebben
de volkssprookjes hun eerste literaire vorm gegeven. Hoe deze
sprookjes zich verhouden tot de
eigentijdse bewerkingen in verhalen van bijvoorbeeld Jan Wolkers, Rudy Kousbroek en films

van Alex van Warmerdam, vertelt
Anneke in deze lezing. De film
Grimm van Alex van Warmerdam
wordt in zijn geheel vertoond na
afloop van de lezing.
U kunt kiezen voor het arrangement (lezing + maaltijd + film) of
alleen de lezing. Zondag 11 december, aanvang: 15.00 uur. Locatie: Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: arrangement:
37,50/35,50 alleen de lezing 14
euro. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

terklaasconcert. Drie zangpieten zongen naar hartelust om
het hoogste woord. Er werden
diverse nummers ten gehore gebracht in een eigentijdse dreun.
De applausmeter deed zijn werk
en uiteindelijk werd het winnende liedje ten gehore gebracht
aan Sinterklaas. Vervolgens kregen de kinderen nog de tijd om
Sinterklaas de hand te schudden. Bij de uitgang ontvingen
de kinderen nog iets lekkers en
zat het SiSaSinterklaasconcert
er al weer op. Dat wordt een jaar
wachten. Spannend hè.

Fakkeltocht
Amnesty
Regio - Zaterdag 10 december is de Dag van de Rechten
van de Mens. Amnesty Haarlem, waarin de Heemsteedse afdeling is opgegaan, organiseert een fakkeltocht. Dit
jaar start de fakkeltocht om
half vijf bij de Lutherse Kerk
aan de Witte Herenstraat 22
in Haarlem. Daar worden
de fakkels voor 2 euro verkocht. Om kwart voor vijf vertrekt de fakkeltocht met Amnestyleden en sympathisanten, de directeur van Amnesty Nederland, de burgemeester van Haarlem en vele bekende Haarlemmers. Martin
Mees begeleidt de tocht met
trommelmuziek.
Om 17.15 uur komt de optocht terug in de Lutherse
Kerk waar om half zes een
programma start met onder
andere een toespraak door
Eduard Nazarski, directeur
Amnesty Nederland. Om half
zeven is het programma afgelopen.
Meer informatie:
www.haarlem.amnesty.nl.

Sint liet technische Piet ontwerpen en rekenen
en een echt Sinterklaasvliegtuig tekenen
De Sint-jet werd de naam van het toestel
het was licht, sterk en tamelijk snel
Bovendien was de Sint-jet helemaal verlicht
zo had Sinterklaas vanuit de lucht een goed zicht
Natuurlijk wilde Sint zo snel mogelijk opstijgen
om een goede indruk van het vliegen te krijgen
Tevreden en trots vloog de Sint met het vliegtuig rond
totdat er toch een groot probleem ontstond
De zak met cadeaus was namelijk veel te zwaar
daarmee de lucht inkomen kreeg Sint gewoon niet voor elkaar
Daarnaast was er slechts voor een Piet plek in het toestel
ook hiermee kwam Sinterklaas in de knel
Dan maar weer terug, op de oude wijze
en per stoomboot of per paard gaan reizen
En toch, als je ‘avonds nog wel eens naar buiten kijkt
zie je af en toe de verlichte Sint-jet, die aan de hemel prijkt
Dit komt omdat de goede Sint
rondvliegen nog wel eens leuk vindt!
Sinterklaas

Veteranencafé
Heemstede - Op dinsdag 6 december zijn alle veteranen, oudmilitairen en belangstellenden
om 16.00 uur van harte welkom
in het Veteranencafé in café ‘De
Eerste Aanleg’ aan de Raadhuisstraat 103 om het glas te kunnen
heffen op het oude jaar.

Petrakerk
Heemstede - Zondag 4 december is er om 10.00 uur een dienst
in de Petrakerk aan de Limburglaan 3. Voorganger deze tweede adventszondag is ds. J. Plantinga uit Kampen. Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.
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Elan Wonen zet trouwe
huurders in ‘t zonnetje
Regio - Elan Wonen zette donderdag 24 november
maar liefst 22 trouwe huurders in het zonnetje. Behalve
op een zogenaamde ‘woonduurbeloning’, werden zij in het
kantoor van de woningcorporatie aan de Meesterlottelaan
in Haarlem getrakteerd op
taart én op een toespraak van
directeur Grischa Lowinsky.
Vijftig jaar na dato nog steeds
wonen in de huurwoning waar
je in 1961 in bent getrokken.
Dat hadden de mensen met elkaar gemeen die op donderdag
24 november op taart werden
getrakteerd door Elan Wonen.
In zijn toespraak prees Lowinsky de aanwezigen. “U bent al die
jaren een constante factor geweest in buurten en wijken. Hier
zijn wij heel zuinig op. Hoe belangrijk dat is, voor de sfeer, de
sociale samenhang en de leefbaarheid, zien we in buurten en
wijken waar het een komen en
gaan van huurders is.”

De heer Maas uit de Dr. Schaepmanlaan in Heemstede won een
weddenschap van zijn vrouw.
Door in een korte toespraak lachend op te merken dat het hem
eigenlijk een beetje was tegengevallen dat het echtpaar op eigen gelegenheid naar het Elan
Wonen-kantoor had moeten komen. “Ik rekende er op dat wij
als trouwe huurders thuis met
een koets zouden worden opgehaald.” Lowinsky haakte gevat in
op zijn woorden. “Ik beloof u: als
u over tien jaar nog steeds in de
Dr. Schaepmanlaan woont, komen we u met een koets ophalen.”
Alle verhalen maakten duidelijk
dat de woningnood in Haarlem
en Heemstede in 1961 enorm
was. Al dan niet getrouwd, begonnen veel mensen hun wooncarrière als onderhuurder. Het
moment waarop zij het huurcontract konden overnemen of
elders een huurwoning kregen
toegewezen, betekende het officiële begin van een huurcarrière.
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Kerstdiner bij Welzijn Ouderen Heemstede
Vol trots presenteren de koks het Kerstdiner bij
WOH. Zij hebben het volgende 5- gangen diner
voor u samengesteld:
Kip cocktail * Licht gebonden tomatensoep met
prei en bieslook * Gebraden varkenshaaspuntjes in champignonroomsaus, Romanesco (groente), gefrituurde aardappel kroketjes en aardappelgratin, andijvie in spek gerold, stoofpeertjes
en salade Noël * Amarenen Kerst bavaroise *
kofﬁe/thee met iets lekkers.
De charmante gastvrouwen van WOH heten u
welkom op dinsdag 20 december om 13.00 uur.
Vooraf reserveren is vereist, dit kunt u door een
dinerkaartje te kopen à 22 euro per persoon.
De kaarten zijn te koop bij Welzijn Ouderen
Heemstede (adresgegevens zie boven).
Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt en genieten van een High Tea
De KO-Bus rijdt op dinsdag 13 december naar
een mooie kerstmarkt in de Global Garden in
Zwaanshoek. Deze gezellige kerstmarkt is het

Anno 2011 bleek ook de 85-jarige mevrouw Visser nog steeds
verknocht aan haar huurwoning
in de Van Moerkerkenstraat in
Haarlem-Noord. “Mijn hele leven heeft zich er afgespeeld.
Toen me laatst een nieuw appartement aan het Marsmanplein werd aangeboden, heb ik
wel even getwijfeld. Maar ik heb
het niet gedaan, want ik kan mijn
tuin en de buurt nog niet missen.”
Een aantal jaar geleden introduceerde Elan Wonen de ‘woonduurbeloning’. Dit houdt in dat
bewoners die 25 jaar in dezelfde
woning wonen een boeket bloemen en een VVV-bon ter waarde van 25 euro ontvangen. Bewoners 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 uitgenodigd voor koffie met gebak bij de
directeur.

Aanrijding
onder invloed

Heemstede - Op het Wipperplein ontstond maandag
omstreeks half vijf een kopstaartaanrijding. Een van de bestuurders, een 59-jarige man uit
Velserbroek, bleek fors onder invloed van alcohol te zijn. Bij hem
werd na ademanalyse een alcoholpromillage van maar liefst
2,15 geconstateerd. Dit is meer
dan 4 keer de wettelijk maximaal
toegestane waarde. Het rijbewijs van de man is ingevorderd,
daarnaast kreeg hij een procesverbaal voor het rijden onder invloed. Niemand raakte gewond.

INGEZONDEN

Gemeente onteigent bomen
zonder schadeloosstelling
Heemstede - Het college van
B&W heeft op 8 november
2011 een lijst vastgesteld met
honderden particuliere bomen,
verspreid over de gemeente
Heemstede, die als “beeldbepalend” zijn aangewezen. Deze bomen mogen niet worden gekapt noch drastisch gesnoeid tenzij sprake is van een
uitzonderlijke situatie, te beoordelen door B&W: ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of dergelijke. Indien om zo’n uitzonderlijke reden vergunning tot
kappen wordt gegeven, kunnen B&W daarbij aan de eigenaar een herplant-verplichting
opleggen.
Aan de eigenaars van “beeldbepalende bomen” worden dus
zeer grote beperkingen opgelegd in de uitoefening van hun
eigendomsrecht. Indien zij hun
“beeldbepalende” boom bijvoorbeeld zouden willen kappen omdat zij of de buren teveel last hebben van de schaduw, of omdat de onderhoudskosten te hoog voor hen worden, dan is dat niet meer toegestaan. De regeling kent geen
financiële
tegemoetkoming
van gemeenteweg voor de eigenaars van “beeldbepalende”
bomen. Deze bomen worden
dus in feite zonder enige schadeloosstelling onteigend, gesocialiseerd. Dat is in strijd met

wettelijke en verdragsbepalingen die het eigendomsrecht
beschermen. Dat heeft ook gevolgen voor de buren: Indien de
eigenaar van een “beeldbepalende” boom de onderhoudskosten niet langer kan of wil
opbrengen doch de boom dus
niet mag kappen, neemt ook
het risico toe dat de boom omvalt, bijv. door toedoen van een
storm, en schade bij de buren
aanricht.
De criteria die gebruikt worden om particuliere bomen als
“beeldbepalend” aan te wijzen
zijn volstrekt vaag en subjectief:
“belangrijkheid voor het groene
straatbeeld”, “het hebben van
een cultuurhistorische waarde” en dergelijke. In feite kunnen B&W naar eigen goeddunken bepalen of een particuliere boom al dan niet “beeldbepalend” is, en heeft de eigenaar
daartegen geen enkel weerwoord. Ook dat is in strijd met
wettelijke en verdragsbepalingen die het eigendomsrecht
beschermen.
Het juridische sluitstuk voor deze regeling moet in Heemstede
nog worden aangebracht. De
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet daarvoor namelijk door de gemeenteraad
worden gewijzigd. Dus burgers van Heemstede, “let op uw
saeck” – en die van de buren!
Mr ir Henk S.M. Kruije r

Seniorennieuws Heemstede
bekijken waard en wie weet vindt u iets moois
om te kopen.
Na het winkelen is het heerlijk bijkomen en genieten in Het Tuincafé. Om 15.00 uur staat een
High Tea klaar, een tafel vol met scones, sandwiches, petit-fours, bonbons en kunt u onbeperkt
thee/kofﬁe drinken.
De deelnemers worden vanaf 13.00 uur van huis
opgehaald en rond 17.00 uur weer teruggebracht. Er is plaatst voor 7 personen.
De kosten voor dit tochtje zijn 25 euro per
persoon inclusief High tea, betaling via incasso.
Inschrijving bij WOH, 023-5288510.
Yoga in de Pauwehof
Hatha-yoga is een fysieke vorm van yoga waarin de lichaamshoudingen en de adem centraal
staan. De oefeningen variëren per les zodat u in
aanraking komt met veel verschillende oefeningen. De oefeningen zijn geen doel op zich, maar
een manier om u bewust te worden van uw lichaam, uw adem en uw denken. De Yogalessen in
de Pauwehof zijn speciaal voor ouderen en worden afgestemd op uw eigen mogelijkheden; er
kan gebruik gemaakt worden van hulpmiddelen
als kussentjes of stoelen.
De lessen zijn op woensdag van 9.15 tot 10.15
en 10.30 tot 11.30 uur. Docent: Jakoline Hovin-

ga. Voor meer informatie of een proeﬂes kunt
u contact opnemen met de Pauwehof van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via 0235286022 of pauwehof@gmail.com.
Vriend Actief
Gaat u er liever niet alleen op uit maar graag
samen met iemand, dan is dit project iets voor
u! Welzijn Ouderen Heemstede biedt senioren
de mogelijkheid zich op te geven voor de vacaturebank van Vriend Actief. Zodra twee gelijk
gestemde mensen zijn ingeschreven zorgt WOH
voor de koppeling. Graag samen naar een museum, winkelen, theater of wandelen: schrijf in en
wie weet is er iemand die het leuk vindt dit met
u te ondernemen. Voor informatie en/of opgave: 023-5288510.
Vrijwilligerswerk op afroep?
Lijkt het u leuk vrijwilligerswerk te doen maar
wilt u zich niet te veel binden dan is vrijwilligersvervoer op afroep misschien iets voor u.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met 023-5288510.
Op de website: www.welzijnouderenheemstede.
nl is heel veel informatie te vinden over activiteiten en dienstverlening van de stichting.
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Prada voor een prikkie
Heemstede – Met de kerstdagen in zicht, kan shoppen voor
een feestelijke outfit een hele toer zijn. Naast een fikse aanslag op het budget. Een prima alternatief is te vinden bij modezaak Mystique, die een ruim aanbod heeft van secondhand
new designer fashion, exclusieve kleding voor een fractie van
de originele prijs. Proosten op het nieuwe jaar in een Armani,
Prada of Dries van Noten met een betaalbaar prijskaartje, dat
klinkt zó 2012.

Honderd jaar brandweer
in Heemsteeds raadhuis
Heemstede - Met tientallen foto`s laat de Heemsteedse
brandweer in het Raadhuis zien
waar ze voor stond in honderd
jaar. Een wietzolder in de fik, een
brandend zwembad, afgebroken takken die bezweken onder sneeuwlast, een bang katje
hoog in de boom, een door Duitsers bezette brandende villa aan
de Van Merlenlaan, een korpsfoto uit 1924 met vele snorren,
uit 1986 met `dezelfde` snorren,
jeugdbrandweer-wedstrijden, de
kazerne Wipperplein 1930 met
slangentoren, het geeft een levendig beeld van 100 jaar inzet
van vele vrijwilligers die soms
hun leven in de waagschaal stelden om levens te redden. Vastgelegd in een boek over deze periode, geschreven door de
Heemsteedse
brandweerman
Cees van Haasteren. Het eerste
boek overhandigde hij vrijdagmiddag aan de burgemeester
Marianne Heeremans.
Reünie en expositie
Vrijdagmiddag heette de burgemeester de korpsleden, oudkorpsleden, jeugdleden, partners, oud-bestuurders, daaronder ook oud-burgemeesters,
oud-juryleden, en andere aanwezigen welkom in de Burgerzaal, bij de feestelijke opening
van deze expositie over 100 jaar
brandweer in Heemstede. “Deze expositie, hier in dit huis, tekent de band die er is tussen de
gemeente en onze brandweer”,
sprak de burgemeester. Wel een
band die in formele zin de afgelopen jaren losser is geworden.
De brandweer is per 1 juli 2008
overgegaan naar de Veiligheid
Regio Kennemerland, VRK.
Mevrouw Heeremans ziet regelmatig brandweerauto’s met gillende sirenen langs het raad-

huis, soms enige minuten daarvoor voorafgegaan door een
wegrennende collega. Straks
assisteert ‘onze’ brandweer bij
de elk jaar weer druk bezochte
kerstbomenverbranding. Ook de
antieke brandweerauto, de ‘oude spuit’, wordt nog regelmatig
ingezet bij feestelijke gelegenheden. Heeremans noemt enkele wapenfeiten. Maart 1911,
de brandweer Heemstede gaat
officieel van start. Er waren
brandmeesters (8), wekkers (8),
brandwachten (48) en opperbrandmeester was W.A. van Amstel. Op 1 juli 1924, door nieuwe ontwikkelingen (waaronder
de aankoop van een Magirius
autospuit) kan het korps ingekrompen worden tot een opperbrandmeester, drie brandmeesters, een vaste (beroeps)chauffeur, twee reservechauffeurs en
achttien
manschappen.1927:
een groot deel van Heemstede
komt onder Haarlem te vallen.
Doordat het verzorgingsgebied
van de brandweer kleiner wordt,
wordt ook de brandweer ingekrompen. De beroepschauffeur
krijgt eervol ontslag. November 1952: personeelsvereniging
de Straalpijp gaat van start met
23 korpsleden en is nog steeds
zeer actief. Juni 1971: de brandweer neemt de kazerne aan de
Van den Eijndekade in gebruik,
in1974 gaat de jeugdbrandweer
van start. In 1983 wordt de oude Magirius autospuit helemaal
opgeknapt en vanaf 1985 bij vele
gelegenheden ingezet. Op 23 juli
2005 verhuist de brandweer naar
de nieuwe hypermoderne kazerne aan de Nijverheidsweg.
Deze expositie en ook de reünie vormen het sluitstuk van een
jaar dat in het teken stond van
dit feestelijke jubileum van de
brandweer. Heeremans: “Ik sluit

af met een woord van waardering voor ‘onze’ brandweer. De
brandweer in Heemstede zet
zich al een eeuw lang in voor de
lokale gemeenschap. In de tijd
dat ik hier als burgemeester actief ben, is mij opgevallen hoeveel er voor de brandweer veranderd is. De brandweer Heemstede, dat geldt overigens ook voor
andere korpsen, is niet meer het
lokale familiebedrijf. Het aantal
vrijwilligers neemt af, de eisen
die gesteld worden zijn steeds
strenger en de omgeving waarin moet worden gewerkt verzakelijkt. De brandweer opereert
steeds meer in de spanning tussen hartstocht voor het vak,
waardering die wordt gevoeld
door een wat ruimere financiële
jas en een strakker professioneel
keurslijf en burgers die vaker de
inzet vanzelfsprekend vinden en
soms ook nog hufterig kunnen
zijn. Ons korps beweegt zich in
die spanning verstandig/wijs en
blijft enthousiast. Daar mogen
we trots op zijn!”
De expositie is nog op werkdagen te bezichtigen tot het einde
van dit jaar in de Burgerzaal van
het Raadhuis.
Ton van den Brink

Het sprookje van
de werkel ijkheid
Heemstede – Sebastiaan Hendrik Elissen schreef het boek
‘Het sprookje van de werkelijkheid’. Vorige week plaatste de
Heemsteder er een artikeltje
over. Helaas is daarin niet de titel
van het boek genoemd. Excuses
van de redactie.
Het boek is te bestellen via:
www.boekscout.nl.

Eigenares Petra van Ooijen was
jaren werkzaam als coördinator
van het hospice in Zuid-Kennemerland en wilde wel wat anders.
Het modevak trok en ze ging op
zoek naar een geschikt pandje, met het doel een boutique
te beginnen in secondhand fashion. Van Ooijen is zelf een liefhebber van mooie gebruikte kleding. “Ik mix nieuwe en secondhand mode, zoals meer vrouwen doen. Bijvoorbeeld een hele mooie blouse van een designerlabel in combinatie met een
paar casual jeans. Ik was dus bekend met Mystique, gelegen op
de hoek van de Koediefslaan en
de Herenweg, en met de unieke sfeer van het karakteristieke pand. Voor mijn eigen winkel
had ik die uitstraling voor ogen”,
zegt ze nu. Ze hoefde niet lang te
zoeken, want het werd uiteindelijk Mystique, dat Petra Van Ooijen vorig jaar van Henriette Heijnen kon overnemen. “Het begin
was niet gemakkelijk”, vertelt de
nieuwe eigenares. “Want de Herenweg is van februari tot juni
opengebroken geweest. Dat was
een zware tijd voor een startende ondernemer als ik. Maar die
periode ligt gelukkig achter ons
en nu gaan de zaken uitstekend.”
De kledingcollectie van Mystique omschrijft zich als stijlvol,
classy, maar ook casual en sportief. “De meeste kleding is maar
een of twee keer gedragen. In
Heemstede wordt relatief veel
geld besteed aan de garderobe, vooral voor een bepaalde gelegenheid. Deze vrouwen willen
vaak niet twee keer in hetzelfde gezien worden. Of ze hebben

iets gekocht, dat achteraf niet
echt bij ze past. In deze gevallen
komen wij in beeld. Wij nemen
de stukken in consignatie en het
blijft hier gedurende zes weken
hangen. Daardoor rouleert de
collectie heel snel. “
De uit Bloemendaal afkomstige
Van Ooijen hoeft niet veel moeite
te doen om aan mooie kleding te
komen. “De mond-tot-mondreclame doet het meeste werk. Na
zes weken gaat de onverkochte
kleding weer terug naar de eigenaar. Of, als de inbrenger het wil,
wordt het kledingstuk geschonken aan het goede doel. In ons
geval is dat de Stichting Release
Haarlem.”
Voor de feestmaand december heeft Petra van Ooijen een
uitgebreide
collectie
feestkleding in huis, compleet met
schoenen,sieraden, laarzen, hoeden, shawls en tassen, van onder
meer Josephine, Gucci, Pauw,
Marc Cain, Dries van Noten, Addy van den Krommenacker, Prada, Dolce & Gabbana, Armani en
Versace. Verder beschikt ze over
laarzen en tassen van onder andere Tods en Gucci. Van Ooijen:
“Wij verkopen alleen Kleding en
accessoires die praktisch nieuw
zijn en in prima conditie, gewassen en gestoomd, en waar niets
aan mankeert.”
Wie er geraffineerd wil uitzien
met de feestdagen voor veelal
een derde van de nieuwprijs kan
terecht bij Mystique boutique,
Herenweg 142, Heemstede. Telefoon (023) 5286271. Meer informatie: www.mystique2.nl.
Mirjam Goossens
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Kruispunt zes weken dicht

Werk aan de Herenweg
fase 2 start half januari
Heemstede - De gemeente
Heemstede gaat vanaf 16 januari
aan de slag met de reconstructie
van het tweede deel van de Herenweg. Als het weer meewerkt
zal het werk eind maart gereed
zijn. In deze tweede fase wordt
het deel van de Herenweg tussen Koediefslaan tot aan de gemeentegrens met Haarlem aangepakt. In verband met de werkzaamheden wordt het kruispunt
Herenweg/Zandvoortselaan/
Lanckhorstlaan (N201) gedurende circa zes weken geheel afgesloten voor alle verkeer.
Het werk vindt zowel onder als
boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen, het kruispunt krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie, en het westelijke (brede) wegdeel bij de oversteek Herenweg – Laan van Ro-

zenburg wordt voorzien van verkeerslichten. Daarnaast worden
er nieuwe fietspaden aangelegd. Net zoals bij fase 1 wordt
het werk uitgevoerd door KWSInfra. Om technische redenen
en om het werk in korte tijd af te
kunnen maken en zo de periode
van overlast zo kort mogelijk te
houden is gekozen voor een gehele afsluiting van het het werk.
De werkzaamheden aan de kruising Herenweg/Lanckhorstlaan/
Zandvoortselaan inclusief het
deel van de Herenweg van deze kruising tot aan de Koediefslaan duren naar verwachting
circa zes weken (tot eind februari). Daarna gaat het kruispunt en
het wegdeel tot de Koediefslaan
weer open. Het wegdeel vanaf
het kruispunt tot aan de grens
met Haarlem wordt tegelijkertijd
onderhanden genomen. Dit deel

van de Herenweg is naar verwachting tien weken afgesloten
(tot eind maart). De startdatum
en duur van de werkzaamheden
kunnen uiteraard afwijken als op
dat moment de weersomstandigheden het werk belemmeren.
Omleidingsroutes
Om het doorgaand verkeer zo
goed mogelijk te laten doorstromen en om het centrum van
Heemstede bereikbaar te houden, worden omleidingsroutes
ingesteld en aanvullende maatregelen getroffen om ongewenst
sluipverkeer te voorkomen. Vanaf begin januari zullen langs de
route de omleidingen aangekondigd worden. Ook zullen de omleidingsroutes met een kaartje bekend worden gemaakt via
onder andere de gemeentelijke
website www.heemstede.nl.

Cursus vrijwilligers werven voor sportclubs
Heemstede - De oplossing voor
het vrijwilligerstekort voor sportverenigingen ligt voor het grijpen! Sportservice HeemstedeZandvoort presenteert donderdag 15 december om 19.30 uur
op het sportpark van H.B.C. de
succesvolle methode ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (MVKT).
Deze cursus, die dé oplossing
voor het vrijwilligerstekort is,
wordt door de gemeente Heemstede gratis aangeboden aan al
haar verenigingen. Bent u benieuwd hoe u uw vereniging aan
een overschot aan vrijwilligers
kunt helpen? Meld u dan nu aan!
Alle Heemsteedse sportverenigingen zijn deze avond welkom.
Succes verzekerd!
Deze methode
is inmiddels

een uiterst succesvolle werkwijze gebleken. Elke andere vorm
van werving moet het afleggen
tegen deze persoonlijk getinte en systematische wervingscampagne. Als voorbeeld, in de
gemeenten Huizen en Bussum
hebben inmiddels 15 verenigingen de cursus gevolgd, hetgeen
tot een overweldigend resultaat
heeft geleid! Volleybalvereniging
Huizen had 25 nieuwe vrijwilligers nodig en na het toepassen
van de methode hebben maar
liefst 149 leden aangegeven iets
te willen doen voor de club. Ook
bij de korfbalvereniging heeft
deelname aan de cursus geen
windeieren gelegd, namelijk 142
nieuwe vrijwilligers. Bij BV Huizen ’96 hebben zich ruim 50 le-

den aangemeld als vrijwilliger,
kortom fantastisch!
De komende maand krijgt ook
uw sportvereniging de mogelijkheid om mee te doen aan deze
succesvolle cursus. Doordat de
gemeente Heemstede dit project
heeft omarmd, kunnen sportverenigingen aansluiten waar het
voor hen het beste uitkomt. De
cursus start op 15 december met
een introductie-avond MVKT op
het sportpark van HBC.
Voor inhoudelijke inlichtingen of
aanmelding kunt u contact opnemen met Sportservice NoordHolland, Niels van Weert, projectleider ‘Meer Vrijwilligers in
Kortere Tijd’, via 023-5319475 of
nvanweert@sportservicenoordholland.nl.

Fikse kortingen bij
Apotheek Groenendaal
Heemstede - Bent u ook op
zoek naar de beste verzorging voor uw huid? Bent u benieuwd naar de nieuwste producten die helpen tegen tekenen van huidveroudering? Of
wilt u weten wat u aan droge
en oncomfortabele huid kunt
doen?
Apotheek Groenendaal helpt
u verder! De sleutel naar een
gezonde en comfortabele
huid is te vinden in de juiste
verzorging. Maar het is niet altijd makkelijk om te weten wat
het beste voor uw huid is. Kom
daarom langs bij apotheek
Groenendaal. De assistentes staan klaar om u de juiste
huidverzorging te adviseren.

standen uit zal komen voor HPC.
Ook Michael was in Heemskerk
weer in bloedvorm. Hij verbeterde zijn eigen clubrecord op de
100 meter vrij en won twee gouden medailles. David van Groen
dook in zijn race op de 100 meter vrije slag voor het eerst onder de magische grens van 1 minuut en was daar superblij mee.
Hij kreeg hiervoor een zilveren
medaille. Maar er was meer succes te melden op deze afstand:
Wesley Bos en Carmen Meijer
zwommen beiden een clubrecord en ook zij kregen een zilveren medaille voor deze prestatie. Beide zwemmers presteerden ook goed op andere afstanden want Wesley verbeterde zijn
eigen clubrecord ook nog eens
op de 100 meter rugslag en Carmen wist haar snelste tijd op de

100 meter vlinderslag maar liefst
9 seconden scherper te stellen.
Veerle Claassen veroverde het
brons op de 100 meter wisselslag en op deze afstand zwom
Sam van Groen een persoonlijk
record van ruim 7 seconden!
De wedstrijd werd afgesloten
met de altijd spectaculaire 10 x
10 x 50 estafette. Tijdens die estafette bleek weer eens hoe goed

Kom langs in december bij
apotheek Groenendaal, Valkenburgerlaan 50 in Heemstede, tel. 023-5293686. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Kinderdisco
Heemstede - De Kinderdisco (6-10 jaar) op zaterdag 10
december bij Casca in de Luifel is helemaal in feestsfeer: je
mag je ‘glitter en glamour’ outfit
aan! Er zijn danswedstrijdjes en
de leukste liedjes van het moment. Ouders mogen in het begin even mee naar binnen, maar
gaan daarna weg. Zij kunnen in
de foyer een kopje koffie drinken of naar huis gaan. Alle bezoekertjes krijgen een kaartje voor twee bekertjes limonade
en 1 zakje snoep. Op dit kaartje
komt ook het thuistelefoonnummer en hun naam te staan, de
jeugdwerkers kunnen dan altijd
het thuisfront bereiken. De kinderdisco is op zaterdag 10 december van 19.00 tot 21.00 uur
in de jongerenruimte Plexat bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Entree: 3 euro incl.
limonade en een zakje snoep.
Graag van tevoren opgeven, tel.
023-5483828-1, op werkdagen
van 9 tot 12 uur.

Heemstede - Een 19-jarige man
uit Haarlem is in de nacht van
zaterdag op zondag door de politie om 02.15 uur op de Cruquiusweg aangehouden wegens rijden onder invloed. Bij controle bleek dat de man zoveel had
gedronken
(alcoholpromillage: 1,97) dat direct zijn rijbewijs
is ingenomen. Rijden onder invloed is een misdrijf. Meer dan
0,5 promille is strafbaar. Bij 1,3
promille wordt het rijbewijs ingenomen. Voor beginnend bestuurders (korter dan vijf jaar
een rijbewijs) liggen die grenzen
veel lager. Voor hen is 0,2 promille het toegestane maximum
en al vanaf 0,8 promille wordt
het pas verkregen rijbewijs ingenomen.

het teamgevoel is bij HPC. Veerle
viel na twee keer zwemmen helaas uit, maar de lege plek werd
opgevuld door Denise van der
Linden, de ‘diesel’ van de club. In
haar eigen gestage tempo zwom
Denise 18 keer achter elkaar de
50 meter vrije slag, met een verval van minder twee seconden.
Toen ook Gijs van de Woord uitviel, werd zijn plek gelijk inge-

vuld door Michael en Floris die
hun hand er niet voor omdraaiden om wat extra baantjes te
zwemmen. En daar blijkt maar
weer eens uit dat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken,
het wedstrijdenwemmen wel degelijk een teamsport is!
In het eindklassement eindigde HPC op een knappe vierde
plaats. Danai Lytrokapi en Anouk
van Dam mochten de mooie beker in ontvangst nemen.
Trainer Theo van Dam was terecht heel tevreden: “Op deze stormachtige dag, had HPC
de wind in de rug. Twintig persoonlijke records en vier clubrecords is een geweldig resultaat! Wij hadden het jongste
team van allemaal bij de estafette maar tikten toch maar mooi
als vierde van de zes ploegen
aan. Ik ben hartstikke trots op
alle zwemmers die vandaag mee
waren!”

Recordwedstrijd voor HPC
Heemstede - In Heemskerk
werd afgelopen weekend de Cor
Augustinus Memorial gehouden
voor wedstrijdzwemmers. De
deelnemers die voor HPC aan de
start verschenen, waren in supervorm. Twintig van de zesentwintig HPC-races eindigden in
een persoonlijk record en dat
is een ongekend hoog percentage! Uitschieters waren Floris
van Wieringen, die 6 seconden
van zijn tijd afhaalde op de 100
meter vrije slag en daarmee een
clubrecord zwom. Helaas kwam
deze tijd net te laat om deze afstand aankomend weekend te
mogen zwemmen op het Open
Nederlands Kampioenschap in
Eindhoven. Gelukkig mag hij
daar wel gaan starten op de 50
meter vrije slag samen met Michael van Dam, die daar op 7 af-

In de dure december maand
wil apotheek Groenendaal
nog iets extra’s doen. Vanaf 28
november en de hele maand
december krijgt u 25 procent
korting op alle producten van
Vichy, La Roche Posay én Somatoline. De assistentes kunnen u alles vertellen over uw
huidtype en de conditie van
uw huid. Daarnaast zullen zij u
richtlijnen geven om uw huid
optimaal te reinigen en te verzorgen.

Rijbewijs
ingenomen
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Bloemgebruik rond Kerstmis

Vrolijke kerstshow ‘I Love Xmas:
Kerst met Ballen’
Regio - De belangstelling voor
de kerstshow van Theatergroep
Eglentier in het Patronaat is behoorlijk groot. ‘I Love Xmas: Kerst
met Ballen!’ is op vrijdag 16 december al bijna uitverkocht. In
dit feelgood muziektheaterspektakel neemt de theatergroep het
publiek mee op een memory la-

ne van kersthits door de jaren
heen. Was kerst leuker in de 80er en 90-er jaren? Of nog eerder
in de tijd van Bing Crosby? Theatergroep Eglentier gaat het onderzoeken in ‘I love Xmas: Kerst
met ballen!’ En niet heel onbelangrijk: de bar blijft open!
‘I Love Xmas: Kerst met Bal-

Bennebroek - Op vrijdagavond
9 december organiseert de afdeling Groei & Bloei in Bennebroek een lezing met als onderwerp ‘Bloemgebruik rond Kerstmis’. De lezing wordt verzorgd
door Ton van der Schaal.
Misschien hebt u zich wel eens
afgevraagd waarom er in een
origineel kerststukje geen bloemen verwerkt worden en hoelang men al kerstversieringen
maakt? Maar ook welke bloemen en planten juist met Kerstmis erg geliefd zijn en waarom?
De spreker zal aan de hand van
dia’s op deze vragen ingaan en
u bijvoorbeeld enkele vanuit zijn
optiek verantwoorde kerststukken tonen.
Na het volgen van deze lezing
zult u ongetwijfeld meer plezier
beleven aan uw kerstbloemen.
De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse
Kerk, Akonietenplein 1, 2121AJ

in Bennebroek, aanvang 20.00
uur. De entree is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

len!’ speelt op 14, 15 en 16 (bijna uitverkocht) december om
20.30 uur in het Patronaat. Kaarten kosten 17,50 per stuk (CJPkorting alleen op 14 en 15 december) en zijn te reserveren
via www.patronaat.nl of aan de
kassa aan de Zijlsingel in Haarlem.

Workshop
vingerbreien
Regio - De Floramama’s van
speeltuin Floragaarde aan de
Van Oosten de Bruijnstraat 62
in Haarlem organiseren op zaterdagochtend 10 december een
workshop vingerbreien in kerstsfeer. Rond de kerstboom leren
kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders vingerbreien onder deskundige leiding van handwerkjuf
Paulien. Van deze breisels gaan
de deelnemers schitterende
kerstballen, kerstslingers, kerstsjaals (ook voor de hond), kerstbroches, kerst-noem maar op
maken. Daar kun je kerst 2011
mee voor de dag komen! En natuurlijk wordt de kerststol vast
aangesneden. De workshop is
van 10.00 tot 12.00 uur. Meedoen
kost 5 euro per kind, of 7,50 voor
een kind met ouder. Reserveren is verplicht via floramamas@
speeltuinfloragaarde.nl.

Kerstversiering maken
Heemstede - De dagen worden al wat kouder en de Kerstdagen zijn dichtbij. Misschien
gaan jouw ouders al snel een
kerstboom kopen? Bij de Woensdagmiddagclub van Casca maken de kinderen van 5 tot 10 jaar
op woensdag 7 december versieringen zoals een kerstster of engeltjes. Leuk om jouw kerstboom

mee te versieren!
De woensdagmiddagclub is (bijna)
elke
week
van 13.30 tot 15.15 uur bij Casca
in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen kunnen hier

vooral veel knutselen,
maar ook meedoen met
een spel of lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn:
3,50 euro, een kaart
voor 10 keer kost 30 euro. Graag de kinderen
per keer van tevoren telefonisch
aanmelden op 023-5483828, kies
1. Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Concert Sola-Re-Sonare

O Magnum Mysterium
Heemstede - Onder de titel
‘O Magnum Mysterium’ brengt
het Kamerkoor Sola-Re-Sonare woensdag 21 december in
de St. Bavokerk een programma met prachtige kerstmuziek
uit diverse stijlperioden.
Door het programma lopen
twee rode draden. Enerzijds
laat het koor horen hoe verschillende componisten het
motet ‘O magnum Mysterium’ gestalte hebben gegeven.
Naast de versies van renaissance-componisten als Willaert en Palestrina horen we
die van Poulenc in het eerste
van zijn vier kerstmotetten, die
het koor overigens integraal
uitvoert.
Staat in deze werken het mysterie centraal en is de sfeer er
een van devotie en verwondering, in de tweede rode draad
wordt de uitbundige kant van
het kerstfeest belicht. Hierin
vormt het oude lied ‘Resonet
in laudibus’ het uitgangspunt.

Dit lied komt herkenbaar naar
voren in werken van de renaissancisten Gallus en di Lasso,
maar ook in meer eigentijdse
zettingen van Distler en Willcocks. Ook Bach maakt gebruik van de resonet-thematiek in zijn Pastorale voor orgel, die door dirigent Joop van
Goozen uitgevoerd zal worden.
Naast Willcocks’ arrangement
van bovengenoemd lied zullen er nog zes andere carols
van zijn hand uitgevoerd worden, stukken van een grote
schoonheid, die niettemin hoge eisen stellen aan een koor.
Deze waren immers in eerste
instantie gedacht voor het beroemde koor van Kings College in Cambridge, waarvan hij
decennialang dirigent was.
Dit unieke concert vindt plaats
in de St. Bavokerk in Heemstede op woensdagavond 21 december. Toegang 12,50. Aanvang 20.15 uur. Meer informatie: www.solaresonare.nl.
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Exposanten
gezocht

Verjaardagconcert Heemsteeds
Philharmonisch Orkest
Heemstede - Onbekend maakt
toch bemind. De symfonie in E
van Hans Rott in de verkorte versie, zondagavond in de Bavokerk door het HPhO, Heemsteeds Philharmonisch Orkest,
bleek dezelfde sensatie teweeg
te brengen als bij de compositiewedstrijd in 1878. Dirigent van
het HPhO, Dick Verhoef, voelde
al de spanning bij het publiek en
kreeg een direct applaus bij de
laatste tonen. Jammer dat het zo
tragisch afliep met de nog jonge
Rott. Hij stierf op 25-jarige leeftijd in een psychiatrisch ziekenhuis.
Als openingsnummer werd gespeeld de Ouverture de Horzel van Dmitri Sjostakovitsj. Als
filmmuziek gecomponeerd bij de
film The Gadfly, 1955, waar Dmitri later een Suite van samenstelde. Drie trombones voor het
front van de vijftig musici van het
HPhO met de Aequale van Anton Bruckner, de man die ooit

over Rott geroepen zou hebben
bij de compositiewedstrijd waar
Rott geen prijs ontving: “Lachen
Sie nicht, meine Herren, von dem
Manne werden Sie noch Grosses hören”! De drie heren konden zich uitleven op hun scherpe koper. De naam Katsjatoerian is overbekend bij de klassieke muziekliefhebbers, Aleksandr
Arutjunjan is net zo belangrijk
als componist. Zijn meest bekende werk, het Trompetconcert,
had het HPhO gekozen als slotnummer. Met de nog jonge Anton Weeren als solist op trompet.
Een schitterend stuk, sterk gekleurd door melodische en ritmische elementen uit de Armeense volksmuziek en door Weeren
met passie ingevuld. Als toegift
toch maar even de trombones
weer naar voren halen en je uitleven in de Bugler`s holiday van
Leroy Anderson. Heel bekend,
heel bemind!
Na het concert werd in het

Mondriaan en de Stijl:
wonen in een schilderij
Heemstede - Liselot de Jong
geeft donderdag 8 december bij
Casca in de Luifel een lezing over
de onlangs geheel vernieuwde opstelling van Mondriaan en
de Stijl in het Haags Gemeentemuseum. Het museum rekent af
met het negatieve beeld dat men
vaak heeft van Mondriaan als
een koele strenge kunstenaar.
Mondriaan hield juist van jazz
en dansen en ging alleen nog
maar heldere en vrolijke kleuren
gebruiken zoals rood, blauw en
geel. De Stijl met prominente figuren als Piet Mondriaan, Theo
van Doesburg en Vilmos Huszár
is de belangrijkste Nederlandse
kunststroming in de 20ste eeuw.
Hoe Mondriaan tot zijn abstractgeometrische werk is gekomen,
wordt stapsgewijs duidelijk. De
composities met grote primaire kleurvlakken lieten zich goed

ruimtelijk vertalen in ontwerpen
voor meubels en interieurs. Traditionele grenzen tussen architectuur, vormgeving en schilderkunst werden doorbroken om tot
een Totaalkunstwerk komen.
De lezing ‘Mondriaan en de Stijl:
wonen in een schilderij’ is bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op donderdag 8 december, aanvang 20.00 uur, entree 7,50. Reserveren mag relefonisch op werkdagen tussen 9 en
12 uur via 023-5483828-1.

naastgelegen EHBO-gebouw de
verjaardag van het Heemsteedse
Philharmonisch Orkest gevierd.
Het Heemsteeds Philharmonisch
Orkest, dat in 1966 werd opgericht als het “Heemsteeds Kamer
Orkest”, viert dit jaar haar 45ste
verjaardag. Het “Genietconcert”
werd daarom afgesloten met het
heffen van een (goed) glas wijn
op deze verjaardag.
Wilt u regelmatig op de hoogte gehouden worden van concerten en houdt u van klassieke
muziek, wordt dan Vriend van
het Heemsteeds Philharmonisch
Orkest. Als eerste weet u wat er
op het programma staat via de
Nieuwsbrief, kan ook via e-mail,
u kunt altijd tegen gereduceerd
tarief kaarten reserveren voor
uzelf en uw introducees. Kijk op
www.hpho.nl of vraag informatie
bij Nico Eigenhuis, 06-50285292
of mail naar nico.eigenhuis@
planet.nl.
Ton van den Brin k

Theaterdiner

Heemstede - In Theater de Luifel is het sinds dit seizoen mogelijk om vóór een theatervoorstelling van een lekker diner te genieten in de sfeervolle foyer.
Erna van Garderen van De Tretterie stelt bij acht zaterdagvoorstellingen een speciaal theatermenu samen. U kunt tussen 18.00 en 18.30 uur aan tafel. U kiest een hoofdgerecht van
vlees, vis of vegetarisch á 17,50
en bestelt eventueel een vooren/of nagerecht van de dag á
4 euro per gerecht.
Reserveren voor het Theaterdiner vóór de muziekvoorstelling van Theatergroep Dorst op
zaterdag 10 december kan tot
woensdag 7 december bij de receptie in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, telefoon 0235483828 kies 1. Voor deze voorstelling zijn nog kaartjes beschikbaar! Voor meer informatie over de voorstelling zie www.
theaterdeluifel.nl. Het diner gaat
door bij voldoende deelname.

Bennebroek - De Stichting Tentoonstellingen Bennebroek zoekt
exposanten die hun werk in het
voormalige gemeentehuis van
Bennebroek willen tentoonstellen. Zij zoekt amateur- en semi-professionele kunstenaars uit
Bennebroek en directe omgeving.
Een expositie duurt 1 of 2 maanden, afhankelijk van het tijdstip
van het jaar en het aantal personen dat exposeert. Een expositie bestaat meestal uit het werk
van 1 of 2 kunstenaars; liefst een
combinatie van plattevlaktechnieken en ruimtelijk werk.
Exposanten worden door een afvaardiging van het bestuur bezocht, die beslist of het aangemelde werk voldoet aan de eisen
om een interessante expositie te
kunnen samenstellen.
Schroom niet om u aan te melden en kijk vooral voor meer informatie op de website: www.
tentoonstellingenbennebroek.nl.
Geïnteresseerden kunnen zich
aanmelden bij het secretariaat,
ter attentie van de heer H. Holt,
Gierstraat 25, 2011 GA in Haarlem. U kunt zich ook digitaal
aanmelden: hansholt@upcmail.
nl. Wilt u bij uw aanmelding een
of meer foto’s van uw werk voegen of uw websiteadres?
Overigens stelt de Stichting
het op prijs, wanneer u andere
kunstzinnige geïnteresseerden
op deze mogelijkheid tot exposeren wilt attenderen.

Biefstuk voor
beginners

Heemstede - De Heemsteedse culinair journalist Marcus
Polman publiceerde onlangs
Het Handboek voor De Perfecte Steak. Hij reisde onder andere naar New York, Parijs en Brussel om chefs, slagers en andere
culikenners te interviewen over
het geheim van het maken van
de perfecte biefstuk. Het boek
staat sinds verschijning 3 weken
geleden in de top-10 van best
verkochte kookboeken.
Zaterdag 3 december geeft hij
vanaf 13.30 uur een doorlopende kookclinic: biefstuk bakken
voor beginners bij Chateabriand,
Binnenweg 163 in Heemstede.
Liefhebbers kunnen er ook terecht voor een gesigneerd boek.

Preventieavond
in het Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 2 december aanstaande zal professor Pim Assendelft (foto) van het
Leids Universitair Medisch Centrum in het Trefpuntcafé de bezoeker alles over preventie komen vertellen. En vers van de
pers over het zogenaamde preventieconsult, dat huis- en bedrijfsartsen sinds kort aanbieden.
“Dokter, wilt u mijn bloeddruk
even meten en mijn cholesterol bepalen?” Mensen weten tegenwoordig aardig goed waar
de gezondheidsrisico’s huizen.

We hebben het in dit geval over
hart- en vaatziekten, nog altijd
volkskiller nummer 2 (na kanker).
Daarnaast is wat urine snel nagekeken en kan zo misschien
een nierziekte vroegtijdig worden opgespoord. Om nog maar
te zwijgen over diabetes (vroeger suikerziekte geheten) dat
met het voortdurende stijgende
lichaamsgewicht wel eens volksziekte nummer 1 van de toekomst kan worden.
Of kun je misschien beter zelf
testen? Er zijn tegenwoordig legio zelftests op de markt, maar is
dat verstandig?
Professor Assendelft zal vrijdagavond ongetwijfeld vertellen over de leefstijlproblematiek,
BRAVO: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning.
Hoe kunnen we gemotiveerd raken als burger maar ook als regering preventie op een hoger
plan trekken?
Bent u geïnteresseerd uw gezondheid goed te bewaken om
zo gezond oud te worden? Kom
dan naar deze preventieavond in
het Trefpuntcafé, zaal open 20.00
uur, aanvang programma 20.30
uur. Adres: Akonietenplein 1 in
Bennebroek.
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Dialezing: De Nachtwacht nader bekeken
Heemstede - Over het beroemde schilderij ‘de Nachtwacht’ zijn
steeds weer nieuwe verhalen te
vertellen. In een dialezing voor
senioren door kunsthistorica
drs. Aukje Bos op dinsdag 6 december gaat het natuurlijk over
Frans Banninck, Cocq en Willem
van Ruytenburch en vaandeldrager Jan Visscher en al die andere
schutters. Op de vraag waar deze mannen woonden en wat ze
voor de kost deden is een helder

antwoord te geven. Maar over
andere zaken tasten we nog in

het duister…. De inmiddels bekende kunsthistorica drs. Aukje Bos licht een tipje van de sluier op.
De dialezing ‘De Nachtwacht nader bekeken’ is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede op dinsdag 6 december, aanvang 14.30 uur. Entree: 3,50. Reserveren kan telefonisch: 0235483828-1 op werkdagen tussen
9 en 12 uur.

Theatergroep Dorst speelt ‘Spiritus’
Heemstede - Na het succes
van ‘De Brontë Sisters’ spelen
rascomédiennes Trudy de Jong
en Elsje de Wijn zaterdag 10 december in Theater de Luifel samen met routinier Theo de Groot
en jong aanstormend talent
Annelien van Binsbergen de
speciaal voor hen geschreven
tragikomedie ‘Spiritus’.
Het verdelen van de erfenis is
een van de grootste bronnen
voor familieleed. Volgens een recent onderzoek geeft driekwart
van de ondervraagden aan dat
ruzies over de erfenis er dusdanig in hebben gehakt dat de
onderlinge familieverhoudingen
voorgoed verstoord zijn. Toneelgroep Dorst zorgt in haar nieu-

we voorstelling Spiritus nog voor
wat complicerende factoren. De
net overleden vader heeft zijn
eerste vrouw en kinderen al jong
verlaten en is een nieuw gezin
begonnen.
‘Spiritus’ speelt zich af in wat
eens een bloeiende ambachtelijke jeneverstokerij was. Wat
te doen met de erfenis? In zee
gaan met gladde marketinggoeroes? De ziel van je producten te
grabbel gooien? Je kans grijpen
en een rigoureuze ‘move’ maken
naar het avontuur van een totaalconcept? Of gewoon elkaar
de tent uitknokken!
Stress en strijd, dromen en daden, schoppen en slijmen. ‘Spiritus’ is overleven in veranderende

tijden. ‘Spiritus’ gaat over de mutatie die zich sluipenderwijs afspeelt in de cellen van ons brein.
En ondertussen lijden de achterblijvers aan een onbehaaglijk gevoel van verlies en naderend onheil.
Zaterdag 10 december is de
voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.
Kaartverkoop van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang
van de voorstelling. Telefonisch
reserveren via 023-5483838.
Meer informatie:
www.toneelgroepdorst.nl en
www.theaterdeluifel.nl.

Nieuw: Maandelijkse
themamaaltijd in De Luifel
Heemstede - Eén keer per
maand, op de eerste woensdag, kunt u voortaan in Eethuis
de Luifel een themamaaltijd verwachten. Op woensdag 7 december staat een lekkere Bourgondische maaltijd op het programma. Met onder andere de
volgende gerechten: Ster quiche
Lorraine, gevulde varkensborst
met rode wijnsaus en flensje met
fruitsla, ijs en slagroom. De gerechten worden geserveerd met
verse groente, salade en aardappelkroketjes.
U kunt in de sfeervolle foyer
van de Luifel, zoals elke weekdag, aan tafel tussen 17.15 en
18.30 uur voor een verse 3-gangen maaltijd, bereid door hun
eigen kok. Er is elke dag een
ander menu, op aanvraag is een
vegetarische versie ook moge-

lijk. U kunt reserveren tot 10.00
uur ‘s ochtends op de dag zelf
maar ook een week van tevoren
als u dat wilt.
Vanaf donderdag ligt het menu
voor de week erna voor u klaar in
de Luifel, vanaf vrijdag kunt u het
op de website www.casca.nl bekijken onder het kopje ‘Eethuis’.
Wist u dat u zelf kunt bepalen
met hoeveel personen u aan tafel zit? En ook dat u van tevoren aan de bar een apéritief kunt
drinken?
Eethuis de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede is open: maandag tot
en met vrijdag. Kosten 3-gangen
maaltijd: 10,25. Bent u 65+ dan
betaalt u: 9,50. kinderen tot en
met 12 jaar: 7,50.
Reserveren kan op werkdagen tussen 9 en 16 uur op
023-5483828 kies 1.

Russisch concert Haarlems
Symfonisch Blaasorkest
Regio - Met ‘De Russische Ziel’
brengt het Haarlems Symfonisch
Blaasorkest onder leiding van
Matthijs Broers een zeer boeiend programma met Russische
en door Rusland geïnspireerde
muziek. Het orkest neemt u mee
op reis met meeslepende muziek uit de negentiende en twintigste eeuw. Daniel Follmann
soleert daarbij in een prachtig
concert voor trombone en blaas-

orkest. U bent van harte welkom
op 11 december om 15.00 uur
in de Groenmarktkerk, Nieuwe
Groenmarkt 12 in Haarlem.
Entree: 10 euro aan de zaal. Kinderen, CJP, Haarlem pas en 65+:
8 euro. Reserveren via:
www.hasbo.nl.
In 2012 bestaat het Haarlems
Symfonisch Blaasorkest 60 jaar.
Voor vacatures zie:
www.hasbo.nl.

Lezing: Catechismus van
de compassie

Film voor
moeder en
dochter
Heemstede - Gezellig samen genieten van een van
TV bekende Amerikaanse
komedie met onder andere
Sarah Jessica Parker en Kim
Cattrall in de hoofdrol?
Dat kan bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op woensdag 7 december.
Entree: 5 euro.
Reserveren mag telefonisch:
tel. 023-5483828-1. (Bel ook
even als u meer informatie
wilt over de titel en het onderwerp van de film).

Heemstede - De Europese cultuur stoelt op een aantal kernbegrippen zoals de bekende vrijheid, gelijkheid, broederschap
van de Franse revolutie. Maar
ook verzoening is een kernbegrip en vooral compassie. Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad
Alblas (foto) hebben twaalf van
deze begrippen uitgekozen en
behandeld in hun laatste boek,
‘Uit de kunst. Catechismus van
de compassie’.
Op dinsdagavond 6 december laten houden zij een lezing
in Heemstede. Vanuit kunst en
cultuur laten zij met behulp van
beelden zien en horen waar en
hoe deze kernbegrippen zich
hebben ontwikkeld, wat ze betekenen in de wereld van vandaag
en hoe die begrippen terugverwijzen naar de Bijbelse traditie.
In het benadrukken van het belang van het begrip compassie
voor onze Europese cultuur, sluit
deze lezing aan bij het Charter
of Compassion, het wereldwijde appel om van het mededogen
de kern van het bestaan te maken. Christiane Berkvens-Stevelinck is bijzonder hoogleraar Europese cultuur. Ze bekleedt de
Keizer-Karel leerstoel in Nijmegen. Daarnaast is ze remonstrants predikant in Rotterdam
en Breda, academiepredikant in

Leiden en eigenaar van de website moederoverste.nl.
Ad Alblas is predikant van de
Leidse
Binnenstadsgemeente (PKN) in de Hooglandse Kerk
te Leiden. Als voorzitter van de
Leidse Raad van Kerken is hij
betrokken bij de interreligieuze
dialoog in de stad. Hij droeg bij
aan de lancering van de Charter
of compassion en werkt mee aan
de verdere verspreiding en uitwerking ervan.
De lezing op 6 december is in de
Pinksterkerk aan de Camplaan in
Heemstede en begint om 20.00
uur. De toegang bedraagt 5 euro.
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Informatieavond over veranderingen
in regelingen zorg, werk en onderwijs
Regio - De overheid gaat veel
regelingen rond zorg, werk en
onderwijs veranderen. Wat zijn
hiervan de gevolgen voor mensen met autisme? Deze vraag
staat centraal tijdens een informatieavond. Deze vindt plaats op
donderdag 15 december, vanaf 19.00 uur, in het kantoor van
MEE Noordwest-Holland aan de
Richard Holkade 2 in Haarlem.
Tijdens de informatieavond geven vijf organisaties – de Gemeente Haarlem, MEE Noord-

west-Holland, Per Saldo, het Samenwerkingsverband VO-SVO
Zuid-Kennemerland en Voorzet uitleg over alle veranderingen in
de regelingen rond zorg, werk en
onderwijs. Ook geven zij informatie over maatregelen die nog
niet duidelijk of uitgesteld zijn.
Geen kosten, wel aanmelden
De informatieavond vindt plaats
in het kantoor van MEE Noordwest-Holland aan de Richard
Holkade 2, 2033 PZ in Haarlem.

De zaal is open vanaf 19.15 uur,
het programma start om 19.30
uur en duurt tot 22.00 uur. In de
omgeving van de locatie is voldoende parkeergelegenheid.
Deelname is kosteloos. In verband met een beperkt aantal
plaatsen is het belangrijk dat u
zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan via Kirsten Asma,
administratief medewerker van
MEE Noordwest-Holland, telefoon 088 6 522 522, e-mail:
mhietbrink@meenwh.nl.

De Staat in Patronaat
Regio - Vrijdag 2 december
treedt De Staat op in het Haarlemse Patronaat. Begin 2011
kwam hun tweede album ‘Machinery’ uit en daarmee liet de
band horen nog nooit van het
‘lastige-tweede-plaat-syndroom’
te hebben gehoord. Ronkend
en stomend beukt deze goed
geoliede machine door met
bluesy rock riffs. Hier en daar
wordt zelfs eens een experiment
met funk en elektronica gedaan,
maar het blijft vooral ontzettend
rocken.
Het concert begint om acht uur.
Een kaartje kost 17,50. Meer informatie: www.patronaat.nl.

‘Harde
Pappies’

Regio - De brigadiers van de
Fakkelteitgroep rusten niet op
hun lauweren en weten zich
keer op keer te vernieuwen,
dat is donderdag 1 december
om half negen te zien tijdens
‘Harde Pappies’ in het Haarlemse Patronaat. Kubus en
Rico brachten in september
de plaat DMT uit en pushten
daarmee Nederlandse hiphop
naar nieuwe gronden. Na de
toevoeging van Zo Moeilijk
heeft het collectief zich verder uitgebreid met Boef en
De Gelogeerde Aap (zie foto). Op mixtape FTG3 waren
hun krachtige pompende baslijnen, innovatieve drumpatronen, experimentele flows en
rijmschema’s al luid en duidelijk te horen.
Een kaartje kost 15 euro. Meer
informatie: www.patronaat.nl.

Raphael Saadiq
in Haarlem
De Dijk
Regio - Huub en zijn kameraden van De Dijk komen ook in dit
late najaar weer naar het Haarlemse Patronaat, om iedereen
een warm hart onder de aangetrokken buikriem te steken!
Na het zien van de documentaire Hou Me Vast is er nog meer
om ze live zien! De Dijk staat op
donderdag 8 december om negen uur in het Patronaat, een
kaartje kost 22,50. Meer informatie: www.patronaat.nl.

Regio - Raphael Saadiq is één
van de grote namen uit de neosoul en R&B van dit moment.
Werd bekend als leadzanger van
Tony! Toni! Toné! waarmee hij
onder andere het succesalbum
House of Music uitbracht. Daarna verder met Lucky Pearl en solo (grootste hit: Ask For You, album Instant Vintage uit 2002
goed voor maar liefst 5 Grammy Award-nominaties!) Werkte
als producer voor onder andere Whitney Houston, Macy Gray,
Snoop Dog, Mary J. Blige,The
Bee Gees, Earth, Wind & Fire
en Joss Stone. Op zijn voorlaatste album The Way I See It spelen diezelfde Joss Stone en niemand minder dan Stevie Wonder
mee. Onlangs kwam zijn nieuwste plaat uit, Stone Rollin’, en op
zijn wereldtour rond deze release
doet Raphael Saadiq woensdag
30 november het Patronaat aan!
Aanvang half negen en een
kaartje kost 27,50. Meer informatie: www.patronaat.nl.

Bridge

INGEZONDEN

Bij bridgeclub Bel Air werden afgelopen week weer verrassende uitslagen genoteerd.
A lijn: Doordat Tiny Uitendaal en Agnes Hulsebosch vele missertjes hadden en zodoende niet verder kwamen dan 45,83% en Tine
Posthuma en Irma v. Roosmalen wederom bijna geen fouten maakten (67,08%) staan laatstgenoemde weer aan de leiding. Jan en Joop
Warmerdam hoopten rond de 47% uit te komen, want het liep voor
geen meter. Hun score was 57,50% waarmee menigeen met een niet
lopende avond blij mee zou zijn. Jan Zwaneveld en Pim Houtzager
hebben het licht weer gezien en met 59,58% waren zij gelijk weer
uit de problemen. Kees Doorn en Gert v.d. Beld daar en tegen vielen
met hun score van 38,33% terug naar de tiende plaats. Voor Els Zonneveld en Netty v. Egmond is het doek wel gevallen. Met een gemiddelde van 41% moeten zij zich maar weer op de B lijn concentreren.
Ook Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst hebben het de laatste
twee zittingen moeilijk. Hun gemiddelde is 46,33% en hebben dan
nog een achterstand van 6 % op nummer elf. Joke v. Dam en Gerard
v.d. Berk waren tot elkaar veroordeeld en de reglementaire 45% was
hun deel, zodat beiden paren in de problemen zijn gekomen.
B lijn: Met 65,63 % hebben Liesbeth Warmerdam en Ans Pieters
weer uitgehaald in de B lijn. Daar zullen ze blij zijn als deze serie is
afgelopen, zodat dit paar weer lekker in de A lijn zit. Riek en Gerard
Hageman hebben ook goede kansen om weer een keer in de A lijn
te mogen spelen. Met 55,21% werden zij tweede en hebben ook de
tweede plaats in de rangschikking. Miep v.d. Raad en haar partner
staan op plaats drie en hebben een voorsprong van 8% op Maria en
Ton Bruseker, die daarmede nog niet kansloos zijn, omdat er vier paren in de A lijn onder de 47½ % staan. Herre Mostert en Jan v. Dam
hebben nog een lange weg te gaan (twee keer 58%) om het verblijf in de B lijn te continueren. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal
staan er iets beter voor maar moeten vrezen voor hun plaats. Ook
Ria Lengers en Wieck v. Baars moeten nog aan de bak. Met 36,11%
maakten Martien en André Mesman een vrije val in de B lijn. Van
plaats vier naar elf en gelijk in de gevaren zone. Jet en Kees Gilijamse staan ook nog niet veilig. Hun gemiddelde is slechts 47%.
C lijn: Irma Klinkhamer en Leon Couvee zijn goed op dreef en als
Leon nog wat gaat studeren, althans deze boodschap kreeg hij mee
naar huis, dan staat ons nog wat te wachten. Bij Ilse en Ron Rusman was het in de derde ronde nog koek en ei en was Ilse blij met
Ron, of dat na afloop (tiende met 42,83%) ook nog zo was verteld
de geschiedenis niet. Han en Rob Bakker klimmen met hun score
van 58,83% weer wat plaatsen omhoog al is een plaats voor promotie nog ver weg. Irmi v. Dam en Anneke v. Vree behielden hun ruime
voorsprong door 53,42% te behalen. Wil v. Dijk mocht met Henk Uittenbroek in de B lijn spelen en was best wel nerveus. Na wat kalmerende woorden van Henk waren zij na afloop tevreden over de uitslag, 52,08%. Ella Wijsman en Mieke de Ridder moesten met een
score van 47,33% hun plaats in de top drie prijsgeven. Fia de Kluijver
en Marrie Mesman maakten met 55,75% daar dankbaar gebruik van.
Piet van den Raad

Ervaringen uitwisselen
over darmproblemen
Regio - De patiëntenvereniging
Crohn en Colitis Ulcerosa verzorgt iedere eerste woensdag
van de maand een inloopuur in
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De vereniging biedt waardevolle steun en informatie aan
lotgenoten. Op woensdag 7 december is er tussen 13.00 en
14.00 uur iemand van de vereniging aanwezig om mensen met
deze darmaandoening(en), hun

Grote
boekverkoop
Regio - Bibliotheek Centrum
in Haarlem houdt op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17
december 2011 een grote verkoop van afgeschreven boeken,
waaronder jeugdboeken. Daar-

naasten en andere belangstellenden persoonlijk te woord te
staan.
Zij zijn voor u bereikbaar bij
patiëntenvoorlichting van het
Spaarne Ziekenhuis in de centrale hal locatie Hoofddorp. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis
www.spaarneziekenhuis.nl
of
023-8908360.
naast zijn er ook andere materialen te koop zoals cd-roms, cd’s
en dvd’s.
Alles gaat weg tegen de bodemprijs van 1 euro per stuk.
De boekverkoop wordt gehouden tijdens openingstijden in de
Doelenzaal van Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. Voor meer informatie kijk op
www.bibliotheekhaarlem.nl.
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Concert Sans-Souci

Bijzondere staalkaart van
Nederlandse architectuur

Wings Ensemble speelt
18e-eeuwse hofmuziek
Regio - Tijdens een sfeervol
concert in de Janskerk in Haarlem speelt het Wings Ensemble op zondag 11 december om
15.00 uur de koninklijke 18eeeuwse muziek die het leven
aan het hof van de Duitse koning Frederik de Grote van Pruisen opluisterde. ‘Der Fritz’, zoals
hij wel werd genoemd, was een
groot muziekliefhebber. In zijn
paleis Sans-Souci (zorgeloos) in
Potsdam klonk iedere avond mu-

ziek. Frederik, zelf een gepassioneerd fluitist, was geregeld te
beluisteren tijdens de talrijke paleisconcerten met eigen composities. De bezoeker van het Concert Sans-Souci krijgt een gevarieerd programma voorgeschoteld, met van Johann Sebastian
Bach ‘Sonate aus dem Muzikalishen Opfer’; van zijn zoon Carl
Philipp Emanuel de ‘Triosonate in
a’; van Johann Joachim Quantz
‘Sonate in D’ en van Frederik de

Frederik de Grote van Pruisen was een groot muziekliefhebber.

Grote de ‘Sonate in C’. De bekende Haarlemse fluitist Jan van den
Berg (zie inzet, fotograaf Pim van
der Zwaan) neemt de fluitpartij voor zijn rekening. Stan Paardekooper, algemeen directeur
van Holland Symfonia, plaatst
de composities in een cultureelhistorisch perspectief en draagt
het omstreden gedicht ‘La Jouissance’ voor. Daarnaast citeert hij
uit Joachim Quantz boek ‘Grondig onderwijs van den aardt en
de regte behandeling der dwarsfluit’.
Toegang 15 euro. Reserveren
aanbevolen via www.wingsensemble.nl of 06-20392037.

Shaking
Godspeed
in Duycker
Regio - Op zaterdag 10 december maakt het Nijmeegs-Achterhoekse Shaking Godspeed
de kleine zaal van het Haarlemmermeerse poppodium Duycker op het Raadhuisplein 5 in
Hoofddorp onveilig met smerige, vuige rock ’n roll vol bluesen stonerinvloeden. Gepassioneerd en recht voor zijn raap.
Met het uitbrengen van de gedreven en ronkende bluesplaat
Awe heeft Shaking Godspeed
zich afgelopen seizoen flink in
de kijker gespeeld. Het heeft ze
ver gebracht: het drietal won de
door het VPRO radioprogramma 3voor12 georganiseerde podiumstrijd en verdiende daarmee
een plek op het beroemde Sziget-festival in Boedapest. De eigenzinnige formatie maakte verder diepe indruk tijdens een optreden in De Wereld Draait Door.
Support-act Traumahelikopter
is een garagepunktrio bestaande uit drie jonge gasten uit Groningen-Noord met een bijpassend humoristisch undergroundimago. Met slechts twee gitaren en een half drumstel, produceren ze catchy songs met stuwende drums, hypnotiserende
gitaren en neuzelige zang. Net
even anders dan bands mét een
basgitaar.
Aanvang: 20.00. Entree in de
voorverkoop 6 euro, aan de deur
8,50. Meer informatie en kaartverkoop: www.duycker.nl.

Kiter
ernstig gewond

Regio - Zondagmiddag rond
half twee uur is een 20-jarige
kiter uit Kudelstraat zwaar gewond geraakt op de Boulevard
Barnaart.
De man vloog tijdens het kiten

Regio - Meer dan 60 mensen kwamen zondag 27 november af op de lezing van
Fred Schoorl over de architectonische kwaliteit van de woningen op Park Brederode in
Bloemendaal. Schoorl is directeur van de Bond van Nederlandse Architecten. Schoorl
ging met name in op woongebied Duin & Beek, waar inmiddels een flink aantal villa’s in particulier opdrachtgeverschap zijn gerealiseerd:
“De villa’s liggen hier als kluiten korstmos in het landschap,
dat geeft een bijzondere staalkaart van de Nederlandse architectuur.”
Schoorl liep in zijn inleiding
al de verschillende architectuurstijlen langs. De villa’s zoals die door KOW zijn ontworpen in de stijl van plaatsen als Bloemendaal en Bergen in de jaren twintig van de
vorige eeuw. Verder de moderne appartementen zoals
die door Rapp+Rapp zijn ontworpen. En uiteraard de villa’s
die nu in het duingebied zijn
en worden gerealiseerd. ‘Hier
zien we villa’s op grote kavels
in een tamelijk woest natuurgebied. Natuur en cultuur zijn
hier sterk voelbaar, je moet er
heel kritisch op zijn als je daarin mag bouwen, maar dat is
hier op een geweldige manier
gedaan’, aldus Schoorl.
De BNA-directeur memoreer-

de ook dat de term Behoud
door ontwikkeling vaak voor
gebouwen wordt gebruikt. In
zijn optiek kun je het ook toepassen op het landschap van
Park Brederode: ‘Hier is door
de landschapsarchitect al heel
zorgvuldig aangegeven heeft
waar ruimte is voor woningen in deze prachtige natuur.
Dankzij deze combinatie heeft
het voormalige ziekenhuisterrein een zinvolle en duurzame nieuwe bestemming gekregen.’
Schoorl riep de Nederlandse architecten in zijn verhaal
ook op om de ontwikkelingen
rond Particulier Opdrachtgeverschap goed te volgen. “Nu
de woningmarkt het moeilijk
heeft, is particulier opdrachtgeverschap van groter belang
geworden. Het is niet de panacee die de huidige marktproblemen oplost, maar wel
een marktsegment waar een
groeiende belangstelling voor
is, zoals we hier op Park Brederode kunnen zien.” Net als
vroeger moet de architect ook
weer rekening houden met de
bewoner als opdrachtgever, in
plaats van alleen ontwikkelaars of corporaties. “Dat vergt
een nieuw vakmanschap om
ook als adviseur op te kunnen
treden voor particulieren, maar
ook het herontdekken van ons
vakmanschap bij dit soort villa’s.”

over de duinen de boulevard op
en kwam op de parkeerplaats terecht. De man raakte ernstig gewond en werd onder politiebegeleiding overgebracht naar het
ziekenhuis.

Concert ‘Jesu, meine Freude’
door Les Moucherons
Regio - Kamerkoor ‘Les Moucherons’ onder leiding van
Antje de Wit geeft twee concerten met een aantal mooie werken van Buxtehude en Bach, onder andere ‘Jesu, meine Freude’.
Het eerste concert is op zaterdag 10 december om 20.00 uur
in de Dorpskerk in Santpoort georganiseerd door de Stichting
‘Cultuur in de Dorpskerk’. Het
tweede concert is op zondag
11 december om 15.00 uur in de

Lutherse Kerk te Haarlem. Entree: 12,50 euro. Kaarten zijn te
verkrijgen via de website van
het koor: www. lesmoucherons.
nl, óf via koorleden óf aan de
zaal direct voorafgaand aan het
concert. Wilt U duidelijk aangeven of U kaarten wil voor het
concert in de Dorpskerk óf de
Lutherse Kerk. De zaal en de
kassa zijn een half uur voor aanvang van het concert geopend.
(foto: Ben Kruijsen)
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KZOD viert haar 190-jarig bestaan
Regio - Kunstenaarsvereniging
KZOD (Kunst Zij Ons Doel), opgericht in het najaar van 1821,
viert haar 190-jarig bestaan gedurende de maand december
met een grootse Kunstmanifestatie. Onder de naam Art Triangle exposeren 52 beeldende kunstenaars afkomstig uit de gehele
regio op drie locaties in Haarlem.
Vanzelfsprekend in het eigen
historische Waaggebouw, maar
ook in de middeleeuwse Kloostergangen van het Stadhuis aan
de Grote Markt en in een nieuwe
loot binnen het Haarlemse tentoonstellingswezen: de Cultuurtempel, de vernieuwde bovenverdieping van van Duivenboden
op de Gedempte Oude Gracht,
waar altijd al veel kunst te bewonderen is. Een historische
coincidentie want KZOD ontstond twee eeuwen geleden als
een afsplitsing van het tekencollege Kunstmin en Vlijt, gezeteld in dit oude pand aan de

(toen nog niet gedempte) Oude
Gracht!
KZOD wil het 190 jarig bestaan
niet stilzwijgend aan zich voorbij laten gaan en nam het besluit, evenals twee jaar geleden met de laatste Bakenesserkerkexpositie, zich weer aan de
Haarlemmers en mensen uit de
regio te laten zien! De opening
op vrijdag 2 december vangt aan
in de Waag om 14.30 uur met
een spectaculaire performanceact van Erika Fangmann. Onder
het genot van een glas prosecco zal de aftrap worden gegeven voor een ludieke wandeling
van alle 52 exposanten, aanhang
en bezoekers in het gezelschap
van een afrikaanse drumband.
En wel via Damstraat en Grote Markt op weg naar de Kloostergangen waar de gemeente
Haarlem omstreeks 16.00 uur
deze jubilerende kunstenaarsvereniging op waardige wijze
zal ontvangen. Om 17.00 uur

wordt de tocht voortgezet naar
De Cultuurtempel waar de feestelijke afsluiting plaatsvindt.
De muzikale ondersteuning aldaar wordt verzorgd door zangeres (en mede-exposante) Vera
Bruggeman met haar band Primavera en als gastsolist de
bekende Haarlemse tenorsaxofonist Fred Leeflang.
De werken van deze 52 beeldende kunstenaars zijn vanaf donderdag 1 december in alle drie
locaties gedurende de gehele
maand december te bewonderen. De openingstijden van de
Waag zijn: donderdag tot en met
zondag van 13.00 tot 17.00 uur,
van de Kloostergangen: maandag tot en met vrijdag van 09.00
tot 17.00 uur en van de Cultuurtempel: dinsdag tot en met
zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur.
Voor actuele informatie en additionele openingstijden zie
www.kzod.nl/evenementen.
Jan Reijnders

Spaarne Kunstroute

Sint zamelt spullen in
voor Voedselbank
Regio - Zaterdagmiddag 3 december is de goedheiligman
aanwezig in het filiaal van de
Vomar supermarkt gelegen aan
de Paul Krugerkade in Haarlem
om houdbare levensmiddelen
in ontvangst te nemen van het
winkelend publiek voor de Voedselbank. Daarnaast is er een
speciale actie voor de kinderen
en zijn er vele pieten aanwezig.
Die levensmiddelen heeft de
Voedselbank bijzonder hard nodig om de voedselpakketen
te kunnen samenstellen. Deze
gratis pakketten gaan naar de
circa 200 huishoudens in Haarlem en omgeving, gezinnen die
door omstandigheden onder het
bestaansminimum moeten leven en deze hulp zeer goed kun-

nen gebruiken. Tijdens deze speciale decemberactie
vraagt de Voedselbank u als bezoeker
aan de supermarkt
Vomar vriendelijk
een extra boodschap te doen.
Op de speciale voedselbankflyer kunt u lezen wat men van u
vraagt. Het boodschappenlijstje
ziet er als volgt uit: schoonmaakmiddel/afwasmiddel, koffie, zoet
broodbeleg, groenten/fruit in
blik en pasta en pastasaus.
De Voedselbank stelt uw bijdrage aan deze actie zeer op prijs en
hoopt u te begroeten op zaterdag 3 december in Winkelcentrum Spaarneboog, Vomar Haarlem.

Regio - Zondag 4 december
opent de Spaarne Kunstroute in Haarlem weer haar deuren. Van 13.00 tot 17.00 uur bent
u welkom bij de 24 Open Ateliers en Galeries rondom het
Spaarne. Een mooie laatste kans
om nog een kunstzinnig verantwoord Sinterklaascadeau te kopen. Maar ook een goede gelegenheid om gewoon even lekker
binnen te kijken in al die fraaie
ateliers. In sommige gevallen is
zelfs het hele monumentenpand
te bezichtigen!
Sinds oktober is de maandelijkse route uitgebreid naar Melkbrug en Burgwal. Daarnaast is
er voor kinderen een fotospeurtocht die op elk punt van de route te beginnen is (af te halen op
ieder deelnemend adres tijdens
routetijden). Ook nieuw, en verkrijgbaar bij iedere deelnemende
kunstenaar, is de stempelkaart
(zie website voor meer informatie). Het nieuwe routekaartje van
de Spaarne Kunstroute is via de
www.spaarnekunstroute.nl
te
downloaden.

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 4 december kan
er weer gezongen worden bij
het Knipkaartkoor van Leny van
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur.
Iedere zangliefhebber van 12 tot
100 jaar is welkom. Naast het
zingen van gevarieerd repertoire, wordt aandacht besteed aan
stemvorming. Er zullen natuurlijk ook oude en nieuwe (Willem
Wilmink) Sinterklaasliedjes worden gezongen. Knipkaarten à
25 euro voor vijf keer zingen zijn
een half uur voor aanvang aan
de zaal verkrijgbaar. Het Knipkaartkoor zing in Gebouw Zang
& Vriendschap, Jansstraat 74 in
Haarlem. Inlichtingen zijn verkrijgbaar via 023-5312396.

NVVH-Vrouwennetwerk
Regio - In de laatste maand
van het jubileumjaar laat
NVVH Vrouwennetwerk natuurlijk de verjaardag van de
Goed Heiligman niet zo maar
voorbijgaan. Dinsdag 6 december van 14.00 tot 16.00
uur gaan zij Sinterklaas op
een bijzondere manier vieren
met Dorinde Smit Duyzentkunst.
Zij vertelt over de Sint, bekeken vanuit gebruiken in de diverse landstreken en de ons
omringende landen. Gelardeerd met anekdotes en natuurlijk veel liedjes.

Deze middag wordt gehouden
in De Herberg, Westerhoutpark 46 in Haarlem. Gasten
zijn welkom en betalen 2,50.
De bridgeclub speelt iedere
maandagmiddag en mahjong
wordt vrijdags om de 14 dagen gespeeld; zij kunnen nog
leden gebruiken.
Op de site: http://nvvh-vrouwennetwerk.nl en aanklikken
Haarlem, kunt u meer lezen
over de activiteiten. Inlichtingen over deze actieve en sportieve 55+ vrouwenvereniging:
023-5477486.

Soroptimisten vieren
tachtigste verjaardag
Regio - Soroptimisten zijn vakvrouwen die zich inzetten voor
de positieverbetering van vrouwen en kinderen. De Haarlemse
Soroptimisten zetten zich al 80
jaar in voor verschillende goede doelen. Club Haarlem e.o. is
opgericht op 5 november 1931
en was daarmee de zesde club
in Nederland. De landelijke Unie
van Soroptimisten maakt deel
uit van de serviceorganisatie
“Soroptimist(en) International”
en daarmee van een wereldwijd
netwerk van 100.000 leden, verspreid over alle continenten. Op
10 december vieren de Soroptimisten Haarlem e.o. hun 80ste
verjaardag. Zij doen dit middels
een boottocht over het Spaarne
voor genodigden waar Dr. Koen

van Breackel een lezing geeft
over de ontwikkeling van het
menselijk brein. Hetty Karman,
voorzitter van de afdeling Haarlem e.o over haar lidmaatschap:
‘’De soroptimisten inspireren mij
om samen iets te kunnen betekenen voor mensen in achterstandsposities.’’ Zo heeft de Soroptimistclub Haarlem e.o. zich
de afgelopen jaren bijvoorbeeld
ingezet voor Waterputten in Malawi, de Zebrazorgboerderij in
Vogelenzang en ondersteunt zij
structureel het Alzheimer café in
Haarlem. Tijdens de viering van
lustrum zal ditmaal geld ingezameld worden voor de Hersenstichting Nederland. Meer informatie over Het Soroptimisme
vindt u op www.soroptimist.nl.
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Hoe staat het ervoor met de kunst?
Regio - Op woensdag 7 december wordt er in het Mondiaal Centrum Haarlem, in navolging van het eerdere debat van
22 februari 2011, opnieuw gediscussieerd over de “Staat van de
kunst” in Nederland en Haarlem.
Een jaar na de manifestatie ‘Nederland schreeuwt om cultuur’,
een half jaar na de ‘Mars der beschaving’ maken we nog eens de
balans op hoe het met de kunst
in Nederland, en Haarlem, gaat.
Zowel kunstenaars als diegenen
die in de kunstsector werkzaam
zijn, zijn gedwongen eigen doen
en laten onder de loep te nemen.
Landelijk en gemeentelijk zijn
nu de voornaamste beslissingen gevallen. Topkunst wordt
ontzien. Spreiding, ondernemerschap, publieksbereik, daar gaat
het om bij het verdelen van de
verkleinde subsidiepot.
Wordt het aanbod van muziek,
toneel, zang, dans, beeldende
kunst magerder in 2015? Kunnen we de dure nieuwe en verbouwde kunsttempels open
houden of worden het toch tapijthallen? Haarlem laat zich er
vaak op voorstaan een cultuurgemeente te zijn. Kunst wordt
door de ene politicus weggezet
als linkse hobby. De ander probeert er de moed in te houden

Rapport Onderzoeksraad:

Vogels rond Schiphol
gevaar voor vliegveiligheid
door lege kantoren tot broedplaats te bestemmen en van de
nood een deugd te maken.
Wat is de rol van de kunst en de
kunstenaar in tijden van crisis en
Occupiers die de metropolen bezetten? Zijn ze geëngageerd of
maken ze kunst om de kunst? En
wat is de rol van de kunst intermediairs?
Daarover gaat het debat met
kunstenaars, kunstsector en publiek op 7 december 2011 in het
Mondiaal Centrum Haarlem om
20.00 uur. Met medewerking van
Frans Lommerse - directeur De

Toneelschuur (foto), Jan Jacobs
Mulder - designer, visual artist
en Jaring Dürst Britt - de Nieuwe
Vide. Zij worden van repliek gediend door Titus Yocarini, voorheen directeur van Kunst en Cultuur Noord Holland. Gespreksleider is Jan van Eeden. De zaal
wordt uitgenodigd na de pauze in discussie te gaan over de
kracht van kunst na de kaalslag.
Toegang: 3 euro. Kaarten zijn telefonisch te bestellen op 0235423540 of via info@mondiaalcentrumhaarlem.nl of op de
avond zelf aan de deur te koop.

Betere behandeling bij prostaatkanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis heeft in samenwerking met
het Landelijk samenwerkingsverband van de Integrale Kankercentra in Nederland (IKNL)
een zorgpad prostaatkanker opgezet. Hiermee vindt een betere
afstemming tussen verschillende zorgverleners plaats en kan
er sneller een diagnose worden
gesteld. Het zorgpad wordt op 1
december gelanceerd.
Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij
mannen. Bij de behandeling
hiervan zijn vele zorgverleners

betrokken. Hierdoor kunnen
problemen ontstaan in de uitvoering van onderzoeken en behandelingen en in de communicatie naar patiënten. In het nieuwe zorgpad worden alle stappen
in een behandeltraject beschreven. Zo is voor iedereen steeds
duidelijk wat er moet gebeuren.
Onderzoeken en behandelingen
zijn in het vervolg beter op elkaar
afgestemd.
Veel mannen worden naar de
uroloog verwezen omdat een afwijking aan de prostaat wordt

Wanneer mistlampen aan?
Regio - De politie kreeg van
diverseweggebruikers
meldingen en/of vragen binnen
over het voeren van de juiste verlichting bij weersomstandigheden zoals mist. Hieruit bleek dat veel weggebruikers ook last hebben van automobilisten die hun mistverlichting onnodig aan hebben
en hierdoor de andere weggebruikers verblinden. Daarom
hieronder nog even op een rijtje de regels voor mistverlichting:
Voorzijde van het voertuig
• Als het zicht ernstig wordt
belemmerd door mist, sneeuw
of regen (als het zicht minder
is dan 200 meter), dan mogen

de mistlampen aan de voorzijde aan. Bij meer dan 200
meter dus niet, dit kan namelijk verblindend werken voor
de overige weggebruikers.
• De mistlampen voor alleen in
combinatie met dimlicht.
Achterzijde van het voertuig
• Als het zicht minder is dan
50 meter door mist of door
sneeuwval: de mistlampen aan
de achterzijde aan. Dus niet
als het zicht meer is dan 50
meter
• Nooit mistlampen aan bij
regen!
Hier vindt u alles over het voeren van de juiste verlichting
www.politie.nl/vraagbaak.

gevoeld. Of omdat er een verhoging van de PSA-waarde in het
bloed wordt gemeten. Bij deze
mannen verrichten artsen direct
tijdens het eerste bezoek aan de
polikliniek onderzoek. Met als
resultaat een snellere diagnose. Een andere verandering die
het zorgpad meebrengt, is de rol
van de urologisch oncologisch
verpleegkundigen. Zij coördineren de zorg en zijn ook het eerste aanspreekpunt bij vragen en
problemen. Natuurlijk blijft de
behandelend arts wel verantwoordelijk voor de behandeling.

Dementie en
het maken van
uitstapjes
Regio - Wie samenleeft met
een partner met dementie voelt
zich vaak opgesloten in de eigen woning en heeft het gevoel
er niet meer uit te kunnen. De
fijne vakanties van vroeger lijken niet meer mogelijk. Er zijn
echter steeds meer mogelijkheden om er samen op uit te
gaan. Een mantelzorger vertelt
in Alzheimer Café Zandvoort
over zijn goede ervaringen op dit
gebied. Dit gebeurt op woensdag 7 december in ‘Ook Zandvoort’, steunpunt voor heel Zandvoort, Flemingstraat 55. Inloop
19.00 uur, aanvang 19.30 uur
(tot 21.30 uur). Bus 81 stopt voor
de deur.

Regio - Door de sterke toename
van het aantal vogels rondom
Schiphol is de vliegveiligheid in
gevaar. Dat staat in het rapport
‘noodlanding na vogelaanvaring’,
dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid dinsdag heeft gepresenteerd. De gevolgen van een aanvaring met forse vogels zoals
ganzen kunnen voor vliegtuigen
groot of zelfs catastrofaal zijn.
De minister van Infrastructuur en
Milieu moet daarom meer maatregelen nemen om het risico op
vogelaanvaringen op korte termijn terug te dringen.
Botsingen tussen vliegtuigen
en vogels komen geregeld voor,
vooral tijdens de start en de landing. Omdat het aantal ganzen

Lunchconcert
Regio - Maar liefst vier eerste
prijswinnaars van het prestigieuze Prinses Christina concours
zullen u op 4 december verwennen en ontroeren in Sociëteit
Vereeniging aan de Zijlweg 1 in
Haarlem. Telkens als deze jonge
virtuozen ( gemiddelde leeftijd 17
jaar !) bij Sociëteit Vereeniging te
gast zijn, zijn alle bezoekers onder de indruk van hun fantastische spel èn samenspel. Dit keer
komen Roderick Groeneweg
(harp, zie foto), Frederique Purnot (dwarsfluit), Valentina Toth
(piano) en Dineke Nauta (saxofoon). Gespeeld worden composities van onder andere SaintSaens en Poulenc. Zaal open om
11.45. Muziek begint om 12.30.
Aan bezoekers wordt op vrijwillige basis een tegemoetkoming
in de kosten gevraagd. Suggestie 10 euro per persoon. Kinderen onder 18 jaar gratis. Koffie en
broodjes zijn tegen betaling verkrijgbaar aan de bar.

rondom Schiphol blijft toenemen, is de Onderzoeksraad van
mening dat er snel en doortastend opgetreden moet worden.
De rijksoverheid zal hierin (sterker) de leiding moet nemen. Op
korte termijn is het noodzakelijk
dat het aantal ganzen fors gaat
verminderen. De minister van
Infrastructuur en Milieu wordt
aanbevolen als verantwoordelijke voor de vliegveiligheid voortvarend regie en maatregelen te
nemen bij het terugdringen van
het vogelaanvaringsrisico.
Op 6 juni 2010 kwam een Boeing
van Royal Air Maroc op Schiphol tijdens de start in aanvaring
met een groep ganzen. Daardoor
raakte onder meer de linkermotor zwaar beschadigd en waren
er problemen met het neuslandingsgestel. De botsing met de
ganzen vond plaats op ongeveer
vijf meter hoogte. De snelheid
van het toestel was te hoog om
nog op dezelfde baan te kunnen
landen. De gezagvoerder besloot
tot een noodlanding. Deze noodlanding werd niet geheel volgens
de geldende richtlijnen uitgevoerd waardoor het vliegtuig met
te weinig hoogte over een dichtbevolkt gebied vloog.
Het risico is volgens de Onderzoeksraad daarom onaanvaardbaar hoog. De Raad beveelt de
Luchtverkeersleiding Nederland
aan zorg te dragen dat vliegtuigen in nood die onder de obstakelvrije hoogte vliegen, geïnformeerd worden over hoge obstakels in het plaatselijk luchtverkeersleidinggebied van Schiphol. Meer informatie:
www.onderzoeksraad.nl.

Paranormale
avond

Regio - Op maandagavond 12
december verzorgt het Ethisch
Paranormaal Centrum Kennemerland een avond waarop medium Tino Fiorelli auratekeningen gaat maken. Deze avond
vindt plaats in het verenigingsgebouw Speeltuin Oost, Anna
Kaulbachstraat 14A te Haarlem.
Deze avond begint om 20.00 uur
en is voor iedereen vanaf 16 jaar
toegankelijk. Entreeprijs leden 1
euro, niet leden 7 euro.
Meer informatie: www.epckennemerland.nl of 023-5364593.
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Hét tafeltennisgezicht in
de regio neemt afscheid

Certificaten uitgereikt
bij zwemvereniging HPC

Heemstede - De Heemsteder
sprak met de broers Jeroen en
Sander Kuijt en Ella Philippo van
tafeltennis vereniging HBC uit
Heemstede. De aanleiding is het
afscheid van Ron Olijdam van
zijn geliefde vereniging HBC.
Ron is een icoon binnen de tafeltenniswereld. Vooral binnen
zijn eigen ‘cluppie’ HBC is hij de
drijvende kracht achter vooral de
jeugdopleiding. De afgelopen 15
jaar heeft hij zoveel initiatieven
genomen en acties op touw gezet dat de vereniging een sterke groei doormaakte. Met name
de jeugd had de bijzondere aandacht van Ron. Voor zijn vele verdiensten ontving hij al verschillende onderscheidingen.
Geconfronteerd met een kankerpatiënt in zijn naaste omgeving
besloot hij mee te doen aan de
beklimming, per fiets, van de Alpe d’Huez. Dit met het onder andere door hem samengestelde
team ‘Groot Verzet’. In het tweede jaar dat hij meefietste viel
het hem zwaar. De opkomende klachten zouden vanzelf wel
overgaan, dacht hij. Naderhand
bleek dat ook hij getroffen was
door deze vreselijke ziekte.
Vol overgave stortte Ron zich op
het werven van fondsen voor de
kankerbestrijding. Hij zorgt ervoor dat er wijnen en bloembol-

Heemstede - Ruim een jaar geleden is zwemvereniging HPC
Heemstede gestart met Waterplezier. Deze lessen zijn speciaal
bedoeld voor kinderen tussen de
6 en 11 jaar die net in het bezit
zijn van hun zwemdiploma. De
KNZB heeft voor deze kinderen
een speciaal programma ontwikkeld om de aangeleerde vaardigheden te behouden.
Trainster Nicky Slinger heeft dit
vorig jaar voor HPC opgezet en
de formule is een groot succes.
Gedurende de twaalf maanden
dat de Waterplezier cursus duurt,
kunnen de kinderen stickers verdienen voor op de poster die ze
aan het begin hebben gekregen.
Ook moeten er regelmatig certificaten behaald worden.

ste certificaat. Fien van Munster
voor haar tweede en Eva Verkoren en Roos, Reinaert en Quinten Ravesteijn al voor hun derde.
De kinderen die vorig jaar alle
certificaten al hadden gehaald
en degenen die net zijn gestart
hebben het eerste certificaat
nieuwe stijl behaald. Dat waren
Ilias Smit, Rombout Jansen, Michaël van Ieperen, Lian Kandelaar, Jasmijn de Vries en Mats
Meijaard. Justus Mulder en Casper van Beusekom waren aan
het proefzwemmen en zijn vastbesloten om ook op Waterplezier
te gaan. Sylvester van Ieperen en
Mare Meijaard gaan hun grotere
broers achterna en mogen vanaf volgende week gaan starten.
Sinds september dit jaar heeft

Afgelopen vrijdag was het weer
certificaatzwemmen waarbij de
kinderen moesten laten zien wat
zij de afgelopen tijd allemaal geleerd hebben, zoals het maken
van schoolslag- en borstcrawl
keerpunten, mooier en beter duiken, wrikkend een ster maken,
de rugslagstart, een koprol achterover en balvaardigheid.
Ben en Jake Foreman, Isabel
Elenga, Willemijn Koene, Mathijs Terpstra en Wesse Werkman gingen op voor hun eer-

Nicky hulp gekregen van wedstrijdzwemmer Gijs van de
Woord. Samen maken ze er voor
de kinderen iedere week weer
een feestje van. Omdat er nu zoveel verschillende groepjes waren, had Nicky meerdere hulptrainers ingezet. Wedstrijdzwemmers Wesley Bos, Anouk van
Dam en Carmen Meijer vonden
het leuk om te helpen en gingen na afloop, samen met Nicky, Gijs en uiteraard alle kinderen op de foto.

len werden verkocht en hij zamelt geld in om zijn team van
‘Groot verzet’ dit jaar een fikse financiële bijdrage te laten leveren bij de volgende beklimming
van ‘de Alp’.
Ron Olijdam is niet alleen binnen HBC actief. Zijn hele leven
stond in het teken van tafeltennis. Zelf speelde hij op een zeer
hoog niveau en trainde trainers
van de tafeltennisbond. Hij was
de drijvende kracht achter het
laten kennismaken met de sport
door scholieren. Ron nodigde
hen uit om klassikaal een middag of ochtend te komen spelen
of vroeg de school het gymnastiekuur te vervangen door een
uur tafeltennis. Ron organiseerde zomerkampen voor de jeugd
en toernooien. Zijn kracht ligt in
het enthousiast maken van mensen om de sport te gaan beoefenen. Nu hij noodgedwongen
wat meer op afstand staat van
de club ervaren Sander, Jeroen
en Ella wat voor taken en taakjes door Ron werden vervuld en
wat zij er voor moeten doen om
de zaak te laten draaien. Vanaf
zijn ziekbed thuis voorziet hij zijn
medebestuurders met regelmaat
van tips en instructies.
De grootste wens van Ron Olijdam is het inzamelen van geld
voor de kankerbestrijding. Dit om

meer onderzoek mogelijk te maken zodat anderen niet zullen
doormaken wat hij nu doormaakt.
Vanaf zijn ziekbed vraagt hij
steun voor zijn team en ziet hij
erop toe dat al het geld dat binnenkomt voor de volle 100 procent ten goede komt aan de kankerbestrijding.
Intussen heeft Ron op een indrukwekkende wijze afscheid
genomen van zijn leerlingen en
clubgenoten. Hij weet dat de
door hem opgeleide mensen
klaarstaan om het stokje van
hem over te nemen. Ron Olijdam
hoopt dat velen zijn initiatieven
willen ondersteunen en dat begint met een bezoekje aan de
website www.groot-verzet.nl.
Eric van Westerloo

Zaterdag 3 december De Derby!
Heemstede - Komende zaterdag heet RCH HBC van harte
welkom voor De Derby. De beide plaatselijke voetbalverenigingen willen nooit voor elkaar onder doen en dan maakt het niet
uit of dat bij de F-jes, E-tjes, Dtjes of de zondag vierde klasser
RCH 1 gebeurt.
Gesroken wordt dan van een
“beladen” duel. Hoewel beide
verenigingen uitstekend met elkaar overweg kunnen wordt het
op sportief gebied toch een strijd
om de naam van sterkste Heemsteedse voetbalclub hoog te
houden. Beide clubs hebben al
een rijke historie achter zich en
zijn elkaar vaak tegengekomen

op de groene grasmat. Ook nu
zal op het prachtige hoofdveld
van RCH zich weer een strijd
ontwikkelen waar u van kunt genieten.
RCH nodigt u dan ook uit om deze voetbalstrijd bij te wonen. Na
afloop is er heerlijke muziek en
staan de deuren van de kantine
voor u open. Ongeacht de uitslag kunt u dan gezellig napraten over deze topper van komende zondag.
Tevens kunt u dan genieten van
historische beelden in het museum van RCH.

In Polen wordt het ook Kerstmis

Kijk voor meer informatie op de
site www.rch-voetbal.nl

Sint Nicolaas verwent mini’s van VEW
Heemstede - Vrijdag 25 november waren er tussen de 30 en 35
mini’s om het Sint Nicolaas feest
te vieren. Om 18.00 uur kwam de
Goed Heiligman met z’n knechten. Willen jullie het hele verhaal lezen ga dan naar www.vewheemstede.nl.
Natuurlijk werd er op zaterdag
ook nog gevoetbald. VEW-1 had
een vrije dag, VEW-2 speelde
tegen Hoofddorp, een altijd
beladen wedstrijd, ook nu. De
gastheren hielden de drie punten in huis. De A-1 speelde
de tweede competitie wedstrijd

in de nieuwe afdeling. Jong
Hercules uit Beverwijk werd met
3-1 verslagen, een knappe prestatie.
Zaterdag 3 december wordt er
weer gevoetbald:
SIZO-1- VEW-1
14.30 uur
VEW-2- Terrasvogels 10.45 uur
VEW-3- DVVA
14.30 uur
Hellas Sport- VEW-4 14.30 uur
HBC-vet- VEW-vet
14.45 uur
VEW-a- Berdos-a
12.45 uur
Concordia-b- VEW-b 14.45 uur
RCH-d- VEW-d
11.15 uur
VEW-d2- Overbos-d 12.00 uur

VEW-mini’s hebben geen programma in verband met diverse
St. Nicolaasfeesten.
De agenda voor december:
9 december klaverjassen, 20.00
uur.
10 december: kerststukjes maken in het clubhuis van VEW.
Opgeven in het clubhuis.
17 deember: Kerst-Bingo, met
loterij. Aanvang 20.00 uur, zaal
open 19.30 uur.
28 december: het jaarlijkse Oliebollen toernooi in Sporthal Groenendaal. Aanvang 10.00 uur.

Heemstede - Klein Duimpje,
Tomcio Paluch, bestaat 25 jaar.
De Heemsteedse Mevrouw Cor
Winnubst heeft zich al die jaren
ingezet om kleding, kindervoeding, dagelijkse levensbehoeften, kleine medische apparatuur en schoolspullen naar Polen te sturen. Haar tuin aan de
Johan Vermeerlaan leek soms
wel een tijdelijke uitdragerij. Het
beheren, sorteren en transporten voorbereiden, het wordt nu
teveel voor Winnubst zelf, ze is
88. Zij vraagt nu nog één keer
om een bijdrage voor de mensen
in Polen voor een fijne Kerst. Vorig jaar was er een heel strenge
winter met eindeloos sneeuw en
vrieskou. Dankzij uw bijdragen
kregen veertig ouderen en gezinnen vijftig euro om kerstmis
te vieren. Daar nog een heel kapitaal. De dankbaarheid en blijheid daarvan komt u toe. Me-

vrouw Winnubst dankt iedereen
die via haar een gezin in Polen
hulp heeft gegeven. Het laatste
transport met twee busjes gaat
begin februari 2012. Er kan dus
geen kleding meer in Heemstede gebracht worden.
Hulp is helaas nog steeds nodig,
vooral in de kleine dorpen en op
het platteland. De prijzen van de
dagelijkse levensbehoeften stijgen daar net zo hard als bij ons,
maar lonen en pensioentjes gaan
niet omhoog. Met een inkomen
van 120 tot 180 euro per maand
voor een gezin met zieke of gehandicapte kinderen is dit geen
vetpot. Doe dit jaar nog een keer
mee met giro 597650 ten name
van Cor Winnubst, Heemstede.
Klein Duimpje gaat door, hoe is
nog niet bekend, de Heemsteder
houdt u op de hoogte!
Ton van den Brink
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Agenda

mers scratch-koor onder leiding van Piet Hulsbos in de
Oude Kerk, Wilhelminaplein
in Heemstede, 16.30 uur. Toegang: gratis, collecte bij de
uitgang.

Divers

sprookje in Het Oude Slot,
ingang aan de Ringvaartlaan
in Heemstede, 15. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl
of 06-13133626.

Heemstede/
Bennebroek

Regio
Exposities

Exposities

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

Tot en met zondag
30 december
• Schilderijen van Luna
Meis in bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, te bezichtigen tijdens de openingstijden
tot en met 30 december.

Woensdag 21 december
• Kamerkoor Sola-Re-Sonare geeft concert in de
St. Bavokerk in Heemstede met als titel ‘O Magnum
Mysterium’, 20.15 uur. Entree
12,50. Meer informatie:
www.solaresonare.nl.

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

show van Anne van Rijn
over Conny Stuart, in theater de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede, 20.15 uur. Entree 18 euro, CJP/65+ 17 euro. Kaarten: 023-5483838 of
www.theaterdeluifel.nl.

Muziek
Donderdag 15 december
• Popkoren Just for Fun en
Harlem Nocturne geven
concert in Gereformeerde kerk Het Trefpunt aan
het Akonietenplein in Bennebroek, 20.00 uur. Kaarten 5
euro via 06-10014644 of nellapoe@quicknet.nl.

•

Kerstconcert
Christmas Carols door deelne-

Zondag 4 december
• Concert prijswinnaars
Prinses Christina Concours
ontroeren in Sociëteit Vereeniging aan de Zijlweg 1 in Haarlem, 12.30 uur. Entree: vrijwillige bijdrage.
Zondag 11 december
Russisch concert Haarlems Symfonisch Blaasorkest in de Groenmarktkerk,
Nieuwe Groenmarkt 12 in
Haarlem, 15.00 uur.

•

Vrijdag 16 december:
Kerstconcert Leiden English Choire in de Remonstrantse Kerk, Prins Hendrikstraat 1 in Haarlem, 20.15 uur.
Kaarten 15 euro via www.lec.
nl, aan de deur 17 euro.

•

T/m 5 december
• Collage-tentoonstelling
van Yvette Jansen in Theehuis Cruquius te Cruquius
(naast het gemaal). www.yvettejansen-collages.com
Tot en met zaterdag
10 december
• Annelie Versteeg toont
haar schilderijen van vrouwen in Zorgcentrum Schalkweide, Floris van Adrichemlaan 15 in Haarlem.

Zaterdag 3 december

Zaterdag 17 december
• In de Oude Kerk in Heemstede wordt om 16.30 uur, door
deelnemers aan Christmas
Carols zingen onder leiding
van Piet Hulsbos, een kerstconcertje gegeven. Gratis toegang, collecte na afloop.

Vrijdag 2 december
Preventieavond in het
Trefpuntcafé, Akonietenplein
1 in Bennebroek, 20.30 uur.

deur 17 euro.

•

Theater

• Conny Who?, one women
Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink
‘Tussen fantasie en werkelijkheid’ in Zorgcentrum Bosbeek, Glipperweg 209, Heemstede.

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

Muziek

Theater
Woensdag 14, donderdag
15 en vrijdag 16 december
• Theatergroep Eglentier
speelt I Love Xmas: Kerst
met Ballen! in het Patronaat,
Zijlsingel 2 in Haarlem, 20.30
uur. Kaarten 17,50 via www.
patronaat.nl.

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

Dinsdag 6 december
• Lezing: ‘Catechismus van
de compassie’ door Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad
Alblas in de Pinksterkerk aan
de Camplaan, 20.00 uur. Entree 5 euro.

• Veteranencafé in café De

Eeerste Aanleg, Raadhuisstraat 103, 16.00 uur.

Donderdag 8 december
• Lezing ‘Mondriaan en de
Stijl: wonen in een schilderij’ bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 20.00
uur. Entree 7,50. Aanmelden:
023-5483828-1.
Vrijdag 9 december
• Dialezing over bloemgebruik rond Kerstmis Groei
& Bloei Bennebroek in Het
Trefpunt van de Protestantse
Kerk, Akonietenplein 1 in Bennebroek, 20.00 uur.

T/m zaterdag 31 december
• Hans Versfelt en Joris August Verdonkschot exposeren in Galerie Année,
Gedempte oude Gracht 33 in
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

•

Jubileum-expositie leden KZOD in De Waag, de
Kloostergangen en de Cultuurtempel in Haarlem. Informatie: www.kzod.nl.

Zondag 4 december
• Spaarne Kunstroute, ateliers rond het Spaarne in
Haarlem houden open huis,
13.00-17.00 uur. Deelnemende ateliers:
www.spaarnekunstroute.nl.

•

Zingen met het Knipkaartkoor in Gebouw Zang
& Vriendschap, Jansstraat
74 in Haarlem, 12.00-13.30
uur. Kaarten: 25 euro voor 5
keer meezingen, aan de deur
te koop. Informatie: 0235312396.

Zaterdag 10 december
• Toneelgroep Dorst speelt
‘Spiritus’ in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Reserveren:
023-5483838. Meer informatie: www.theaterdeluifel.nl.

Zondag 11 december
• Lezing over de hedendaagse functie van het

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

Woensdag 7 december

• Hoe staat het ervoor met
de kunst? Discussieavond
in Mondiaal Centrum Haarlem, Lange Herenvest 122,
20.00 uur. Entree 3 euro. Kaarten: info@mondiaalcentrumhaarlem.nl of aan de deur.

Heemstede
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Nieuwe dienstregeling
trein en bus

Deze week wordt huis-aan-huis in
Heemstede de Begrotingskrant 2012
verspreid. Hierin leest u hoe
Heemstede er financieel voor staat,
wat het gemeentebestuur volgend
jaar wil bereiken en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Vanaf 11 december rijden de bussen van Connexxion en de treinen van NS volgens een
nieuwe dienstregeling. Voor de wijzigingen van de treintijden verwijzen wij u naar de website
van de NS (www.ns.nl). De belangrijkste veranderingen in de tijden en de dienstregeling van
de bussen hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet. Meer informatie vindt u op de
website van Connexxion (www.connexxion.nl).

De belangrijkste wijzigingen
Ook reageren in de krant de fractievoorzitters van de politieke partijen
die deel uitmaken van de gemeenteraad.

Buslijn 3 Schalkwijk Centrum - Haarlem
Station - IJmuiden
De route van buslijn 3 is uitgebreid met de
route Delftplein, Velserbroek, SantpoortNoord, Driehuis tot halte IJmuiden Rotonde
Stadspark. De route van buslijn 3 tussen
Heemstede en Schalkwijk vervalt. U kunt
reizen met de nieuwe buslijn 7.

Geef uw mening!
Is de begrotingskrant voor u een
goed informatiemiddel? Graag willen
wij weten wat u van de begrotingskrant vindt. Wij zouden het dan ook
zeer op prijs stellen als u een korte
vragenlijst hierover wilt invullen op
de gemeentelijke website.

Buslijn 4 Heemstede De Glip - Heemstede - Aerdenhout
Buslijn 4 rijdt alleen nog op het traject Heemstede De Glip - centrum - station Heemstede
Aerdenhout. Buslijn 4 rijdt een keer per uur tot 21.00 uur. Voor de busdiensten op de route
Heemstede - Haarlem - Velserbroek - IJmuiden verwijzen we u naar lijn 3 en lijn 14.

Een digitale versie van de
begrotingskrant en de vragen vindt
u op www.heemstede.nl.

Buslijn 6 Bennebroek - Kennemer Gasthuis lokatie Zuid
Buslijn 6 vervalt. U kunt tussen Bennebroek en Heemstede reizen met buslijn 50 en 51. Met
buslijn 4 reist u naar De Glip en met buslijn 7 reist u naar Haarlem Schalkwijk.

Inloopochtend burgemeester
2 december
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.
Op vrijdag 2 december van 10.00 tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder
afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

NIEUW buslijn 7 Station Heemstede - Schalkwijk centrum
De nieuwe buslijn 7 rijdt een keer per uur tot 21.00 uur tussen station HeemstedeAerdenhout, het centrum van Heemstede, het Spaarneziekenhuis in Heemstede en winkelcentrum Schalkwijk.
vervolg op pag. 2

Werkzaamheden Herenweg
Vanaf 16 januari 2012 start de tweede fase van Reconstructie Herenweg. In
verband met deze werkzaamheden wordt het kruispunt Herenweg/
Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan (N201) gedurende circa zes weken geheel
afgesloten voor alle verkeer. Meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

In deze HeemstedeNieuws:
• Opening sportpark Groenendaal
• Omgevingsvergunning
• Verwijdering fietswrakken

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon 14 023.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Buslijn 14 Station Heemstede - Haarlem Station - Spaarndam
De route van buslijn 14 is gewijzigd. Buslijn 14 komt niet meer op Haarlem Delftplein. Buslijn
14 rijdt vanaf Spaarndam een nieuwe route via het Vondelkwartier en de Spaarndamseweg
naar Haarlem Station. Vanaf Haarlem Station rijdt buslijn 14 via de Zijlweg en de Lorentzkade
naar station Heemstede-Aerdenhout. Buslijn 14 rijdt een keer per uur en stopt om 22.00 uur.
Buslijn 80 Zandvoort - Haarlem - Amsterdam Marnixstraat
De laatste buslijn 80 vertrekt op maandag tot en met vrijdag uit Zandvoort om 0.27 uur.
Zuidtangent wordt R-net, Reizen met zekerheid!
In de busregio Haarlem IJmond start vanaf 11 december 2011 een nieuwe productformule: R-net.
R-net staat voor reizen met zekerheid. Dat betekent in de eerste plaats dat R-net bussen op
tijd rijden. Wanneer u reist met R-net hoeft u nooit lang te wachten. Er is daarnaast altijd
actuele informatie over tijden en aansluitingen. U weet dus wat u mag verwachten. R-net is
een samenwerkingsverband tussen alle openbaar vervoerbedrijven en overheden in de
regio. Alleen snelle en betrouwbare verbindingen doen mee aan R-net en zijn herkenbaar
aan de kleuren rood en grijs. Doordat bussen doorgaans voorrang krijgen en grotendeels
over speciale busbanen rijden, bieden ze een betrouwbare reistijd. De Zuidtangent (buslijn
300) verandert van naam en wordt R-net.
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Werk aan de Herenweg
fase 2 start half januari
Kruispunt Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan zes weken dicht
De gemeente Heemstede gaat vanaf 16 januari aan de
slag met de reconstructie van het tweede deel van de
Herenweg. Als het weer meewerkt zal het werk eind
maart 2012 gereed zijn. In deze tweede fase wordt het
deel van de Herenweg tussen Koediefslaan tot aan de
gemeentegrens met Haarlem aangepakt. In verband
met de werkzaamheden wordt het kruispunt Herenweg/
Zandvoortselaan/Lanckhorstlaan (N201) gedurende
circa zes weken geheel afgesloten voor alle verkeer.

Werkzaamheden

Scan de QR-code en ga
direct naar de site.

Het werk vindt zowel onder als boven de grond plaats. De riolering wordt vervangen, het kruispunt krijgt een nieuwe inrichting en nieuwe verkeerslichteninstallatie, en het westelijke (brede)
wegdeel bij de oversteek Herenweg - Laan van Rozenburg wordt voorzien van
verkeerslichten. Daarnaast worden er nieuwe fietspaden aangelegd. Net zoals bij fase 1 wordt
het werk uitgevoerd door KWS-Infra.

Kijk voor meer informatie op www.connexxion.nl.

Gehele afsluiting

Opening sportpark
Groenendaal

Om technische redenen en om het werk in korte tijd af te kunnen maken en zo de periode van
overlast zo kort mogelijk te houden is gekozen voor een gehele afsluiting van het werkvak.
De werkzaamheden aan de kruising Herenweg/Lanckhorstlaan/Zandvoortselaan inclusief
het deel van de Herenweg van deze kruising tot aan de Koediefslaan duren naar verwachting
circa zes weken (tot eind februari). Daarna gaat het kruispunt en het wegdeel tot de
Koediefslaan weer open.
Het wegdeel vanaf het kruispunt tot aan de grens met Haarlem wordt tegelijkertijd onderhanden genomen. Dit deel van de Herenweg is naar verwachting tien weken afgesloten (tot
eind maart).
De startdatum en duur van de werkzaamheden kunnen uiteraard afwijken als op dat
moment de weersomstandigheden het werk belemmeren.

Omleidingsroutes
Op woensdag 23 november 2011 opende Jur Botter, wethouder sport en Christa Kuiper,
wethouder verkeer, officieel het vernieuwde sportpark Groenendaal aan de Sportparklaan
in Heemstede. Jeugdteams van sport-verenigingen en scholen namen hierna in een estafetteloop het trimparcours in gebruik en lieten de eerste snelste tijd registreren in het
systeem dat hiervoor is aangelegd. Ook waren er fitness- en skatedemonstraties.

Om het doorgaand verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen en om het centrum van
Heemstede bereikbaar te houden, worden omleidingsroutes ingesteld. Vanaf begin januari
zullen langs de route deze omleidingen aangekondigd worden. Ook zullen de omleidingsroutes met een kaartje bekend worden gemaakt via onder andere de gemeentelijke website
www.heemstede.nl.

Verbeteringen sportpark

Gemeentegids 2012

In juni startten de werkzaamheden om het sportpark Groenendaal te verbeteren en ook
bruikbaar te maken voor individuele sporters, die niet bij een vereniging zijn aangesloten. Op
het sportpark is een pad aangelegd voor hardlopers. Langs de route zijn fitnessapparaten en
een tijdregistratiesysteem geplaatst. Verder is er een skatebaan gekomen. Direct buiten het
sportpark is het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen uitgebreid en zijn maatregelen
genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

De afgelopen week is de gemeentegids 2012
verspreid bij inwoners van Heemstede.
De gemeentegids geeft informatie over wat
Heemstede allemaal te bieden heeft. Het zal u
niet zijn ontgaan dat deze gids in een nieuw
jasje is gestoken. Met niet alleen een nieuwe
vormgeving, maar ook een nieuwe handige
agendafunctie. Zo heeft u alle voorzieningen,
adressen, informatie over Heemstede én uw
eigen afspraken nu in een praktisch overzicht bij
elkaar!

De gemeentegids niet ontvangen?
Haal een exemplaar tijdens openingstijden af in
het raadhuis of kijk voor de digitale versie op
www.heemstede.nl.
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Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Hendrik de Keyserlaan 12
het vergroten van een dakkapel
2011.307
op het zijgeveldakvlak
ontvangen 8 november 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Lankhorstlaan 91
het plaatsen van een dakopbouw
2011.312
ontvangen 15 november 2011
Bachlaan 25
het uitbreiden van een woonhuis,
2011.310
het vergroten van een dakkapel op
beide zijgeveldakvlakken en een aanbouw
op het balkon
ontvangen 16 november 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Glipper Dreef 199
het kappen van 2 eiken, 1 abeel, 1 els
2011.309
ontvangen 16 november 2011
Lorentzlaan 52
het kappen van een wilg
2011.314
ontvangen 17 november 2011
Herfstlaan 3
het kappen van 4 eiken, 7 kastanjebomen,
2011.315
1 beuk, 1 linde, 1 den
ontvangen 18 november 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
Herenweg 126
brandveilig gebruik zorgcentrum Kennemerduin 2011.316
ontvangen 22 november 2011
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 1 december 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 25 november 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingplan
Heemsteedse Dreef 27
het plaatsen van een fietsenhok en
een erfafscheiding
Lindenlaan 30
het uitbreiden van een woonhuis met
aanbouw en balkon
Omgevingsvergunning voor kappen
Valkenburgerlaan 25
het kappen van 2 populieren
Omgevingsvergunning voor bouwen
Kraanvogellaan 27
het doorbreken van een muur van
woonkamer naar garage

2011.032
2011.190

2011.302

2011.275

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 1 december 2011 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verkeersbesluiten
1. Tijdelijke afsluiting Herenweg en kruispunt HerenwegZandvoortselaan-Lanckhorstlaan
Vanwege de vervanging van het riool en de verkeersregelinstallatie wordt een deel van de
Herenweg inclusief het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan tijdelijk afgesloten.
De afsluiting vindt plaats in twee delen.
I. Vanaf 16 januari wordt voor 40 kalenderdagen het kruispunt volledig afgesloten.
De afsluitingen worden geplaatst op de:

Herenweg ter hoogte van Koediefslaan;

Zandvoortselaan ter hoogte van

Herenweg op de gemeentegrens nabij
Amaryllislaan;
Claus Sluterweg;

Lanckhorstlaan ter hoogte van Van

Adriaan Pauwlaan nabij Herenweg;
Slingelandtlaan.
II. Aansluitend op bovenstaande afsluiting wordt voor 30 kalenderdagen de Herenweg ten
noorden van het kruispunt afgesloten. De afsluitingen worden geplaatst op de:

Tussen Herenweg ten noorden van het kruispunt met Lanckhorstlaan en Zandvoortselaan;

Herenweg op de gemeentegrens nabij Claus Sluterweg;

Adriaan Pauwlaan nabij Herenweg.
Gedurende de afsluitingen worden er omleidingsroutes ingesteld.
De woningen aan de afgesloten weggedeelten blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers bereikbaar en zoveel mogelijk voor bewoners ook per fiets en auto.
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 30 november 2011 zes weken ter inzage.

2. Tijdelijk kruispunt Willem Klooslaan - Herenweg en tijdelijk
eenrichtingsverkeer Willem Klooslaan
Vanwege de afsluiting van het kruispunt Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan. Is het
wenselijk dat voor de bereikbaarheid van de wijk ten zuiden van de Zandvoortselaan er een
tijdelijke aansluiting komt op de Herenweg. Tevens is het voor de bereikbaarheid van de Binnenweg
in Heemstede vanuit de regio Aerdenhout wenselijk dat er een korte omleidingsroute komt.

Daarom wordt er een tijdelijk kruispunt aangelegd die de Willem Klooslaan verbindt met
de Herenweg in noordzuid richting. Daartoe wordt de Willem Klooslaan tijdelijk gedeeltelijk
ingericht als eenrichtingsweg met een geslotenverklaring voor vrachtauto’s en autobussen met
uitzondering van lijndiensten.
Deze tijdelijke verkeerssituatie is van kracht gedurende de afsluiting van het kruispunt
Herenweg-Zandvoortselaan-Lanckhorstlaan.
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 30 november 2011 zes weken ter inzage.

3. Tijdelijke wegafzetting Zandvoorter Allee en Lyceumlaan.
Om tijdens de werkzaamheden aan de Herenweg sluipverkeer door de bloemenwijk te vermijden
worden op twee locaties een afzetting geplaatst om doorgaand verkeer door de wijk tegen te gaan.
Deze afzettingen komen te staan op de volgende locaties:

Zandvoorter Allee ten noorden van het kruispunt met Fresialaan;

Lyceumlaan ten hoogte van het kruispunt met Chrysanthemumlaan.
Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen vanaf 30 november 2011 zes weken ter inzage.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bij
burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen ingevolge het bepaalde in de artikelen
8:1, juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

een omschrijving van het besluit waar
de dagtekening;
tegen het bezwaar zich richt;

de gronden waarop het bezwaar rust.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als een belanghebbende
die een bezwaarschrift heeft ingediend, in afwachting van de uitkomst van de bezwaarschriftenprocedure, schorsing wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

3 0

N O V E M B E R

2 0 11

Verwijdering fietswrakken in Heemstede

Werk aan de weg
Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan
Tot en met 9 december 2011 worden nieuwe bomen aangeplant op de Herenweg tussen
Eykmanlaan en Koediefslaan. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruising Heemsteedse Dreef-Camplaan
Vanaf maandag 28 november 2011 wordt op de kruising Heemsteedse Dreef - Camplaan
een proef genomen met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op delen van
de rijbaan van de Heemsteedse Dreef worden betonnen verkeersgeleiders geplaatst.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade
Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein
en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar
ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog
nader te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

Op woensdag 14 december 2011 gaat de gemeente fietswrakken verwijderen die zich in de
directe omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 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 verwaarloosde toestand verkeert op de openbare weg te parkeren (voertuigwrak).
Tevens worden op woensdag 14 december 2011 alle fietskettingen en andere zaken
verwijderd die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke eigendommen zoals boombeschermingsbeugels zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen gedurende 13 weken worden opgeslagen bij De
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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.

Overlast

Meer weten?

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

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

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de

Beroep

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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).

