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Heemsteedse sixties in de Lichtfabriek
Heemstede - Het fantase-
ren over muziek maken uit de  
jaren zestig werd al gauw 
gevolgd door het opschrijven 
van nummers die ze nog ken-
den uit die tijd. Arno en Dea 
Schumacher, John van der 
Putten en Cees Thissen met 
Marie Jose Smit. Een oproep in 
de Heemsteder begin december 
vorig jaar leverde maar liefs 100 
reacties op. Op 11 januari be-
gonnen de repetities in de Pe-
trakerk, het werd steeds leuker. 
Dirigent Cees Thissen bewerk-
te de liedjes. De repetities wer-
den zeer trouw bezocht, er ont-
stond een dolenthousiast koor 
van zangers en zangeressen. Het 
werd steeds meer duidelijk: dit 
wordt een informeel feest pre-
cies zoals in de jaren zestig, de 
sixties. 
Vrijdagavond stond het toneel 

van de Lichtfabriek vol nozems, 
provo`s, Kreidler- of de Puch- 
fanaten, hippies en de flower 
power girls and boys. Met de 
nodige pettycoats, lange ha-
ren, kleurrijke kleding en la-
chen maar! Samen een koor dat 
hard heeft gewerkt om de mu-
ziek in te studeren. Mensen die 
nog nooit in een koor gezongen 
hadden, ouderen die vroege-
re herinneringen ophaalden 
bij bekende nummers en voor 
veel jongeren een vintage-bele-
ving. De kaarten voor dit sixties 
spektakel waren snel uitver-
kocht. Negenhonderd bezoe-
kers, veel uit Heemstede, zorg-
den voor een volle bak. Het eer-
ste nummer ‘Those were the 
days’ gaf al een signaal af naar 
het publiek. Meeswingen, op 
elkaar staande toch danspas-
jes maken en proberen mee te 

zingen. Hoe was die tekst ook 
weer? 
Het werd een muzikale herin-
nering van 50 jaar geleden als 
je nummers hoort als: Viva Las 
Vegas van Elvis, `t Is stil in Am-
sterdam van Ramses, Aquari-
us uit Hair, God only knows van 
The Beach Boys. Lekker onder-
steund door slagwerk, bas, piano 
met Cees Thissen en saxofoon. 
Arno had al aangegeven, hoor je 
het eerste nummer dan is het af-
gelopen. Een ongedwongen mu-
ziekfeest dat je éénmaal kunt 
houden. Echt Heemsteeds ging 
het er daarna aan toe in de disco 
TUM TUM met dj Dick Schoen-
maker, precies zoals het 50 jaar 
geleden op de Achterweg klonk. 
Toen moest iedereen om 11 uur 
naar huis, nu gingen ze tot in de 
kleine uurtjes door.  
Ton van den Brink

Heemstede – Sinterklaas is op dreef! Hoe energiek hij nog is 
en dat op hoge leeftijd. Bezoekje na bezoekje blijft de Goedhei-
ligman opgewekt en vrolijk. Hier heeft hij natuurlijk ook het hele 
jaar naar uitgekeken. Dat is zijn beroep: kinderen ontmoeten en 
cadeautjes uitdelen. Niet voor niets is ‘bisschop’ Sinterklaas een 
‘goede’ heilige man… De komende week staan nog diverse ac-
tiviteiten op het programma. Dit is Sint’s agenda (en dat van de 
Pieten natuurlijk, die houden hem wel bij!) Elders in deze krant 
een terugblik van zijn bezoek aan de Jan van Goyenstraat, waar 
hij afgelopen zaterdagmiddag op het dak verscheen. 
Op zaterdag 1 december een drukke dag: bezoek supermarkt de 
Koning/slagerij van der Werff en supermarkt AH Blekersvaart. 
Op zondagmiddag is er een heuse theatershow rond Sinterklaas 
en zijn pieten, in Sportplaza Groenendaal aan de Sportparklaan. 
Kinderen kunnen genieten van een gezellig en spannend event: 
De pakjespiet en de gouden staf van Sinterklaas. In het voor-
programma clown Markie Mark. Kun je zingen, dansen en hou 
je van lachen? Moet je bij zijn! De zaal van Sportplaza gaat om 
13.30 uur open; het programma begint om 14.15 uur en duurt tot 
16.30 uur. Informatie / kaarten: 023-5292072.

Sint-agenda
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nu bij
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www.vanvelthovenjuweliers.nl
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Heemstede	 -	 In	 de	 Lomboks-
traat	 is	 Houthandel	 Turkenburg	
gevestigd,	achter	een	fraaie	bak-
stenen	poortje.	De	houthandel	is	
alleen	op	vrijdag	open.	Boven	de	

De toegangspoort in de Lombokstraat.

ingang	‘Rust	Roest’,	de	lijfspreuk	
van	de	oorspronkelijke	eigenaar,	
zo	vertelde	zijn	dochter	aan	on-
ze	fotograaf	Theo	Out	toen	hij	fo-
to’s	 maakte	 van	 dit	 heel	 karak-

Onbekend Heemstede
Poortje in de Lombokstraat

Detail ‘Rust Roest’ (foto’s: Theo 
Out).

teristieke	 en	 onbekende	 stuk-
je	 Heemstede.	 De	 houten	 op-
bouw	 rechts	 is	 de	 timmerloods,	
de	plaats	waar	veel	kozijnen	en	
ander	timmerwerk	voor	de	bouw	
van	 de	 Indische	 buurt	 zijn	 ge-
maakt.	De	meeste	huizen	in	de-
ze	buurt	werden	gebouwd	in	de	
jaren	twintig	van	de	vorige	eeuw,	
toen	 er	 grote	 woningnood	 was.	
In	 plaats	 van	 verpauperde	 een-
kamerwoningen,	 waarin	 in	 de-
zelfde	 kamer	 gewoond,	 gesla-
pen,	 gegeten	 en	 gekookt	 werd,	
kwam	 er	 keurige	 sociale	 wo-
ningbouw	 door	 onder	 andere	
Woningbouwvereniging	 Berken-
rode	en	Heemstedes	Belang.

Heeft	u	nog	 foto’s	uit	die	 jaren,	
die	u	via	deze	rubriek	wilt	 laten	
zien	 aan	anderen?	U	kunt	deze	
inleveren	bij	het		kantoor	van	De	
Heemsteder	aan	de	Camplaan	of	
u	neemt	contact	op	met	de	His-
torische	Vereniging	Heemstede-
Bennebroek	via	communicatie@
hv-hb.nl	
Natuurlijk	 krijgt	 u	 ze	 nadat	 ze	
gescand	zijn	terug.	Maar	ze	kun-
nen	 ook	 in	 het	 archief	 van	 de	
HVHB	worden	bewaard	voor	het	
nageslacht.
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van 1930

Heemstede - De zwart-wit foto komt uit 
het Noord Hollands Archief en de kleuren-
foto is onlangs genomen door Gertjan Sta-
mer. Deze plek van de spoorlijn had links 
de grens van Heemstede met Haarlem tot 
en met 1 mei 1927 en rechts was dus voor-
heen Heemsteedse grond. Vanaf de elec-
trificatie van de spoorlijn per 4 april 1927 
stond aan de westzijde een oud seinhuis 
tot aan 1956 (Haarlem Goederen HG-II uit 
1904) en deze zwart-wit foto laat zien de 
situatie na 1956 tot en met 1975, een sein-
huis aan de oostzijde van het spoor, bij ki-
lometerpaaltje KM-19.7, wisselbediening 
alswel seinbediening en ook overwegbe-
diening. Dit seinhuis verving dus de oude 
uit 1904 maar wel met dezelfde benaming 

HG-II (oftewel Haarlem Goederen Seinhuis 
2).
De oude overwegbomen zijn in 1975 ver-
vangen door een AHOB (Automatische 
Halve Overweg Bomen), het seinhuis werd 
overbodig en is helaas gesloopt, dit alles na 
de ingebruikname van de Haarlemse post 
Verkeersleiding.
De overweg is nadien wel iets breder ge-
worden dan op foto. Waar nu relaiskasten 
staan was ooit het seinhuisgebouw. De Pel-
grimkerk is gebouwd eind 60’er jaren/be-
gin 70’er jaren aan de Stephensonstraat.
Bijgaande informatie komt uiot het boek 
‘Station Haarlem’ van de heer van Giffen 
uit 2006, pagina 232. Zie ook www.station-
heemstedeaerdenhout.nl.

Het spoor van toen

Kruising Heemsteedse Dreef 
en Camplaan aangepakt
Heemstede	 –	 In	 het	 najaar	 van	 2011	 heeft	 de	 gemeente	 een	
‘proef’	 uitgevoerd	 om	 te	 bewerkstelligen	 dat	 de	 kruising	 Heem-
steedse	Dreef	met	de	Camplaan	verkeersveiliger	kon.
In	het	vervolg	daarop	is	besloten	de	gevaarlijke	kruising	inderdaad	
aan	te	pakken.	Inmiddels	zijn	de	werkzaamheden	daartoe	gestart.	
Medio	december	zal	het	werk	–	zo	laat	de	gemeente	weten	–	klaar	
zijn.	Het	grootste	deel	van	de	werkzaamheden	kan	het	verkeer	ge-
woon	langs	de	kruising	-	wel	via	versmalde	rijstroken.	
Alleen	 in	 het	 weekend	 van	 8	 en	 9	 december	 wordt	 het	 gehele	
kruispunt	 voor	alle	 verkeer	afgesloten.	Het	 verkeer	wordt	omge-
leid.	Omwonenden	zullen	in	dat	weekend	hun	voertuig	elders	moe-
ten	parkeren.	Zij	zijn	hierover	per	brief	geïnformeerd.	

Lange film met 
winterbuffet

Heemstede	 -	 Bij	 Casca	 in	 de	
Luifel,	 Herenweg	 96,	 draait	 op	
donderdag	 6	 december	 een	
prachtig	 historisch	 drama	 waar	
u	 uren	 naar	 kunt	 kijken….	 met	
tussen	het	eerste	en	tweede	deel	
van	de	film	een	heerlijk	winter-
buffet.	 Het	 eerste	 deel	 van	 de	
film	 wordt	 gedraaid	 vóór	 het	
buffet	 en	 na	 de	 maaltijd	 ziet	 u	
het	 vervolg.	 Voor	 de	 titel	 of	 de	
omschrijving	 van	 de	 film	 kunt	
u	bellen	met	de	Luifel:	 tel.	 023-
5483828	 op	 werkdagen	 tussen	
9.00	en	12.00	uur.	Om	18.00	uur	
wordt	het	buffet	geserveerd	met	
heerlijke	winterse	gerechten,	zo-
als	 Hongaarse	 zuurkoolgoulash,	
runderstoofschotel	 met	 rode-
koolstamppot,	 pompoenstoof-
potje,	 paddenstoelen-risotto,	
stoofpeertjes	 en	 een	 toetje.	 De	
kosten	voor	het	buffet	zijn	15	eu-
ro,	de	kosten	voor	de	film:	5	euro.	
Aanvang	film	is	om	15.30	uur,	het	
vervolg	 om:	 20.00	 uur.	 De	 film	
duurt	totaal	220	minuten.	Reser-
veren	voor	het	buffet	is	noodza-
kelijk,	bel	023-5483828	en	kies	1.
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Heemstede	 -	 De	 laatste	 jaren	
is	 JUUL	 op	 de	 Julianalaan	 in	
Heemstede	 uitgegroeid	 tot	 een	
begrip.	Niet	alleen	bij	scholieren	
en	 de	 kunstschilders	 maar	 ook	
bij	de	hobby-	en	knutselklanten.	
Het	 assortiment,	 de	 workshops	
en	presentaties	passen	zich	dan	
ook	aan	aan	de	klanten.	Gestart	
in	 februari	2008	en	al	niet	meer	
weg	te	denken	uit	het	kloppende	
hart	van	Heemstede!
De	 afgelopen	 dagen	 zijn	 ze	 bij	
JUUL	gestart	met	surprises	ma-
ken!	Niet	voor	de	klant	maar	met	
de	klanten....	Op	inschrijving	kan	
iedereen	zich	aanmelden	en	een	
plaatsje	reserveren	in	het	Surpri-
se	 knutselatelier	 midden	 in	 de	
winkel.	 Klanten	 helpen	 elkaar	
maar	 ook	 de	 medewerkers	 we-
ten	 wel	 raad	 met	 oude	 dozen,	
melkpakken,	 lege	flessen	en	ei-
errekken...	 De	 mooiste	 creaties	
zijn	inmiddels	al	gemaakt!	Kinde-
ren	komen	binnen	en	weten	vaak	
al	 wat	 ze	 willen	 maken.	 Zon-
der	 enige	 belemmering	 roepen	
ze	 de	 wildste	 ideeën.	 Nog	 geen	
idee	hoe	 ze	dat	nou	weer	moe-
ten	 gaan	 aanpakken	 maar	 daar	
weten	ze	bij	JUUL	wel	raad	mee.
Een	surprise	maken	voor	Sinter-
klaas	 moet	 vooral	 leuk	 zijn.	 Er	
wordt	 gestart	 met	 een	 idee	 en	
waar	 nodig	 zorgen	 ze	 bij	 JUUL	
voor	de	ondersteuning.	Tips	voor	
plakken,	knippen	en	werken	met	
papier-maché	 hebben	 ze	 ge-

noeg.	En	natuurlijk	ook	een	kop-
je	koffie	voor	de	moeders	hoewel	
de	kinderen	liever	alleen	achter-
blijven	in	deze	coole	winkel!
	 JUUL	 is	 dan	 ook	 	 begonnen	
om	 kant-en-klare	 behangplak-
sel	 in	flessen	en	potten	te	gaan	
verkopen.	 De	 beste	 kwaliteit	
volgens	 grootmoeders	 gehei-
me	 recept!	 Ideaal	 voor	 iedereen	
die	het	knutselen	wel	leuk	vindt	
maar	 niet	 alle	 voorbereidingen	
wil	doorlopen.	
De	afgelopen	maanden	zijn	er	tal	
van	materialen	verzameld	waar-
mee	 je	 in	 eerste	 instantie	 niets	
kunt.	 Inmiddels	 wordt	 er	 bijna	
niks	meer	weggegooid	want	dan	
kan	je	er	vast	nog	wel	“oogwim-
pers	 voor	 een	 Angry	 Bird”	 van	
maken.	 De	 hockeystick,	 de	 gi-
taar	en	het	kasteel	zijn	de	revue	
al	gepasseerd.	De	komende	da-
gen	is	het	spannend	wat	de	vol-
gende	ronde	gaat	opleveren.	De	
tijd	 begint	 immers	 snel	 te	 drin-
gen	 als	 de	 surprise	 nog	 moet	
drogen	en	wellicht	ook	nog	ge-
schilderd	 moet	 worden.	 Wil	 je	
een	plekje	reserveren?	Schrijf	je	
dan	snel	in	bij	JUUL	op	de	Juli-
analaan	3	 in	Heemstede.	Bellen	
kan	ook	op	023-5295440.
(Om privacy-redenen heeft Sin-
terklaas ons verzocht geen per-
sonen op foto’s te publiceren om 
de geheimhoudingsplicht rond-
om de surprisemakers te kunnen 
waarborgen)

De mooiste surprises bij 
JUUL in Heemstede!

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

Eenzaamheid
Gedreven	door	zoveel	energie

gedreven	door	onvoltooid	verlangen
had	hij	nog	zoveel	willen	doen

gevoelens	houden	hem	gevangen

De	oude	man	kijkt	om	zich	heen
ziet	in	gedachten

de	mensen	die	op	hem	wachten
Wordt	dan	werk’lijk	wakker

en	ziet	er	geen
Nog	steeds	in	leven

achtergebleven
Nog	altijd	alleen

Hoopvol	kijk	ik	naar	de	deur
voetstappen	fluisteren	door	de	gangen

Jij	bleek	‘t	niet	te	zijn
gevoelens	houden	mij	gevangen

Ik	kijk	om	me	heen
en	zie	in	gedachte

degene	waarop	ik	zou	wachten
Ik	word	niet	wakker

en	blijf	jou	zien
Jij	bent	in	mijn	leven

als	een	trauma	achtergebleven
Ik	ben	niet	meer	alleen,	misschien

Bart Jonker, uit de bundel ‘Onvoltooid verlangen’

Groene vingers en een timmermansoog 
Bouw en hoveniersbedrijf Nik van der Weiden 
Heemstede	 -	Van	 jongs	af	aan	
ging	Nik	van	der	Weiden	met	zijn	
vader	mee	de	bouw	in.	Zo	 leer-
de	hij	het	timmervak	spelender-
wijs.	Mooi	vak	maar	hij	ging	toch	
eerst	 naar	 de	 middelbare	 tuin-
bouwschool	 in	 Alkmaar	 om	 zijn	
hoveniersdiploma	 te	 halen.	 In	
2005	startte	hij	zijn	eigen	hove-
niersbedrijf,	 maakte	 bestaan-
de	tuinen	weer	als	nieuw.	Soms	
kwamen	daar	tuindeuren	bij	die	
gerepareerd	 moesten	 worden,	
kozijnen	die	vernieuwd	moesten	
worden	of	 zelfs	een	keuken	die	
`aangepast`	 moest	 worden.	 Bij	
de	 nieuwbouw	 legde	 hij	 menig	
nieuwe	 tuin	 aan.	 Ook	 hier	 kon	
hij	het	timmeren	niet	laten	als	er	
een	 schuurtje	 of	 fietsenhok	 bij	
moest	komen.	
De	klanten	kwamen	veelal	door	
mond-op-mond	 reclame.	 Drie	
jaar	geleden	kwam	zijn	broer	bij	

hem	in	het	bedrijf.	Hij	heeft	een	
echte	 bouwopleiding.	 Bekend-
heid	 kreeg	 dit	 team	 met	 groe-
ne	 vingers	 en	 timmermansoog	
toen	zij	door	Wendy	van	Dijk	ge-
vraagd	werden	om	mee	te	doen	
met	‘Hart	in	Aktie’.	Gratis,	ja	gra-
tis	voor	Nieuw	Unicum	in	Zand-
voort,	een	vlindertuin	aanleggen.	
Er	 zijn	 klanten	 die	 zich	 dit	 nog	
goed	 kunnen	 herinneren.	 Van	
het	 een	 komt	 het	 ander.	 De	
combinatie	 hovenier/bouwen	
werkt.	 Hun	 grootste	 klus	 tot	
nu	 toe	was	een	kapitale	 villa	 in	
Bakkum	 die	 totaal	 gerenoveerd	
moest	worden.	Met	twee	nieuwe	
badkamers,	keuken,	CV,	vloeren,	
plafonds,	 tussenmuren,	 open-
haard.	 Zeer	 tevreden	 klanten,	
waar	Nik	nog	wel	eens	een	kop-
je	koffie	gaat	drinken	als	hij	in	de	
buurt	is.	
In	 samenwerking	 met	 architect	

Pieter	 Hessels,	 heeft	 hij	 de	 ge-
hele	tuin	vernieuwd	op	de	Weis-
senbruchweg	 6	 in	 Heemstede.	
Pieter	 Hessels	 heeft	 in	 samen-
spraak	met	de	klant	een	volledig	
ontwerp	 gemaakt.	 Dit	 ontwerp	
hebben	 ze	 samen	 bekeken	 om	
te	 zien	 of	 het	 allemaal	 uitvoer-
baar	was.	
In	 de	 Franz	 Leharlaan	 is	 ook	
aangepakt.	 Twee	 tuinen	 naas-
te	 elkaar	 volledig	 leeggehaald	
en	vanaf	de	bodem	weer	begon-
nen	 met	 opbouwen.	 Bij	 de	 een	
hebben	ze	grote	antraciet	tegels	
van	100x100	gebruikt,	daarnaast	
een	 beige	 wildverband.	 Allebei	
de	 tuinen	 hebben	 een	 handge-
maakte	 planken	 schutting	 ge-
kregen.	 Twee	 heel	 verschillen-
de	tuinen	maar	met	een	mooi	re-
sultaat.	
Bij	 het	 uitvoeren	 van	 boven-
staande	 werkzaamheden	 maakt	
Nik	 veelvuldig	 gebruik	 van	 vas-
te	onderaannemers	voor	bijvoor-
beeld	elektra,	schilderwerk,	stu-
kadoorswerk,	heiwerk	en	funde-
ringswerkzaamheden.	 Bedrijven	
waar	 ze	 een	 vertrouwensband	
mee	hebben.	
In	 een	 paar	 jaar	 tijd	 heeft	 Nik	
van	 der	 Weiden	 een	 mooi	 be-
drijf	 letterlijk	 uit	 de	 grond	 ge-
stampt,	 waar	 vakmensen	 graag	
voor	werken.	Dat	klanten	dit	we-
ten	te	waarderen	kunt	u	ook	er-
varen.	Nik	Van	der	Weiden	is	ge-
vestigd	 aan	 de	 Bernard	 Zweer-
slaan	 79	 in	 Heemstede,	 tel.	 06-
52358843.
Ton van den Brink

Zorgbelang lanceert web-app Standpunt Patiënt
Regio	 -	 Vorige	 week	 lanceerde	
Zorgbelang	 Noord-Holland	 de	
nieuwe	web-app	Standpunt	Pa-
tiënt	in	de	Toneelschuur	in	Haar-
lem.	De	app	is	een	idee	en	initi-
atief	van	Zorgbelang	Noord-Hol-
land	en	is	gerealiseerd	met	sub-
sidie	 van	 de	 Provincie	 Noord-
Holland.	 In	 deze	 app	 staan	
standpunten	 van	 patiënten-	 en	
cliëntenorganisaties	over	actue-
le	 zorgthema’s	 overzichtelijk	 op	
een	rij.	Samen	met	gedeputeer-
de	 Elvira	 Sweet	 demonstreerde	
directeur	 Jacques	 Loomans	 het	
gebruikersgemak	 van	 de	 nieu-
we	 app;	 ideaal	 voor	 iedereen	
die	in	zijn	(lobby)werk	te	maken	
heeft	 met	 de	 belangen	 van	 pa-
tiënten	 en	 cliënten.	 Hierna	 in-
terviewde	 Jacques	 Loomans	 de	

directeur	 van	 Programma	 VCP,	
Cor	 Langedijk.	 De	 heer	 Lange-
dijk	 benadrukte	 het	 belang	 van	
digitale	hulpmiddelen	voor	men-
sen	met	een	beperking.	Zij	heb-
ben	 maar	 beperkte	 energie,	 en	
die	 willen	 ze	 graag	 nuttig	 ge-
bruiken.	Ook	wees	hij	op	het	be-
lang	van	het	snel	kunnen	terug-
vinden	van	standpunten	van	cli-
enten.	 Nu	 steeds	 meer	 zorgta-
ken	door	gemeenten	uitgevoerd	
moeten	gaan	worden	willen	ge-
meenten	op	nog	meer	gebieden	
weten	wat	cliënten	willen.
	 Diverse	 grote	 spelers	 uit	 het	
zorgveld	hebben	 zich	 al	 aange-
sloten	bij	 Standpunt	 Patiënt.	 Zo	
bevat	 de	 app	 standpunten	 en	
polls	 van	 onder	 andere	 de	 Ne-
derlandse	Patiënten	Consumen-

ten	Federatie	(NPCF),	de	Neder-
landse	 Federatie	 van	 Kanker-
patiëntenorganisaties	 (NFK)	 en	
Mezzo	 over	 zeer	 uiteenlopen-
de	 thema’s:	 van	 huisartsenzorg	
tot	 AWBZ	 en	 van	 zorginkoop	
tot	 mantelzorg.	 De	 standpunten	
staan	 in	 een	 timeline	 of	 zijn	 op	
thema	gesorteerd.	Overal	en	al-
tijd	–	snel	en	eenvoudig	–	op	te	
zoeken	via	smartphone	of	tablet.	
De	app	is	via	www.standpuntpa-
tient.nl	 eenvoudig	 te	 installeren	
op	 smartphone	 of	 tablet.	 Nooit	
meer	zoeken:	Standpunt	Patiënt	
is	het	prikbord	van	de	zorg.
	
Kijk	 voor	 meer	 informatie	 over	
Zorgbelang	 Noord-Holland	 op	
www.zorgbelang-noordholland.
nl.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio	 -	 Zondag	 2	 december	 is	
ds.	 Gerline	 de	 Jong	 om	 10.00	
uur	voorganger	tijdens	de	dienst	
in	 het	 Spaarne	 Ziekenhuis	 in	
Hoofddorp.	 De	 zang	 wordt	 on-
dersteund	door	de	cantores	Loes	
en	Theo	Braak-Pedroli	 en	orga-
nist	Ab	Loof.	Het	 is	 een	avond-
maalviering.
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Minisymposium 
historische buitenplaatsen
Heemstede	 -	Ter	afsluiting	van	
het	 Buitenplaatsenjaar	 Heem-
stede	 werd	 de	 najaarsvergade-
ring	 van	 de	 HVHB,	 Historische	
Vereniging	 Heemstede	 Benne-
broek	 woensdagavond	 gehou-
den	in	de	Burgerzaal	van	Heem-
stede.	Voorzitter	Jaap	Verschoor	
maakte	 in	 zijn	 openingswoord	
bekend	 dat	 er	 een	 Historische	
Commissie	 was	 samengesteld	
die	 een	 canon	 over	 Heemstede	
en	Bennebroek	gaat	samenstel-
len.	Benoemd	zijn	inmiddels	Hil-
lebrand	de	Lange,	Joke	Dondorp	
en	Martin	Bunnik.

Gemeente
Wethouder	 Jur	Botter	had	geen	
dikke	 beleidsnota	 over	 land-
goederen	 en	 buitenplaatsen,	
wel	 een	 gevoel	 meegetrokken	
te	 worden	 bij	 de	 evenementen	
van	de	HVHB.	Het	raakt	wel	al-
le	 portefeuillehouders	 die	 ech-
ter	 een	 beperkte	 invloed	 heb-
ben.	Een	rondleiding	op	Huis	 te	
Manpad	op	uitnodiging	van	be-
woner	 en	 historicus	 René	 Des-
sing	had	hem	de	ogen	geopend.	
Het	 vele	 werk	 en	 gepuzzel	 dat		
eigenaren	 en	 beheerders	 alleen	
al	 hebben	 met	 het	 onderhoud	
van	een	landgoed	of	buitenhuis.	
Heemstede	 is	 rijkelijk	 bedeeld.	
De	gemeente	kan	passief	 terzij-
de	staan	bij	het	beoordelen	van	
bestemmingsplannen,	 aanwij-
zen	 van	 monumentenstatus	 en	
vergunningen.	Toeristisch	aspect	
en	 terughoudend	optreden,	niet	
teveel	 drukte	 en	 bij	 openstel-

ling	de	privacy	bewaken.	De	rol	
van	 de	 gemeente	 blijft	 beperkt.	
Voor	 het	 Groenendaalse	 Bos	 is	
gekozen	voor	een	natuur	ecolo-
gisch	 beheer.	 Dit	 bos	 staat	 vol-
gend	 jaar	 in	 de	 belangstelling	
als	dan	een	minisymposium	gaat	
komen	over	de	aankoop	van	het	
bos	door	de	gemeente	in	1913.

Stichting Themajaar Histori-
sche Buitenplaatsen 2012
Initiatiefnemer	 en	 voorzitter	 van	
de	 Stichting	 TH	 2012	 is	 kunst-
historicus	René	W.	Chr.	Dessing.	
Als	adviseur	van	historische	bui-
tenplaatsen	 en	 landgoederen,	
maar	ook	als	bewoner	van	Huis	
te	 Manpad,	 is	 hij	 bijzonder	 ge-
grepen	door	de	 (kunst)geschie-
denis,	 de	 verschijningsvormen	
van	de	buitenplaatsen,	maar	ook	
door	de	noden	van	de	resteren-
de	historische	buitenplaatsen	 in	
ons	land.	Hij	constateerde	dat	in	
het	themajaar	de	landelijke	over-
heden	doordrongen	zijn	van	hoe	
belangrijk	 buitenplaatsen	 zijn	
voor	 de	 betreffende	 gemeenten	
voor	de	 inrichting	van	het	 land-
schap	 en	 voor	 de	 geschiedenis	
van	 Nederland.	 Landelijk	 is	 nu	
hetzelfde	 bereikt	 als	 in	 Heem-
stede.	 Op	 de	 open	 dagen	 heb-
ben	 veel	 inwoners	 van	 Heem-
stede	en	Bennebroek	kennis	ge-
maakt	met	de	buitenplaatsen	 in	
alle	facetten.	

Christian	 Bertram	 is	 de	 auteur	
van	 Noord-Hollands	 Arcadia.	
De	 in	 dit	 boek	 bijeengebrachte	

prenten,	 tekeningen	 en	 kaarten	
uit	 de	 Provinciale	 Atlas	 Noord-
Holland	en	de	bijbehorende	tek-
sten	 geven	 inzicht	 in	 het	 cultu-
reel	 verschijnsel	 ‘buitenplaats’.	
Hij	schrijft	in	het	boek	over	Groe-
nendaal,	 de	 tijd	 dat	 Groenen-
daal	 een	 buitenplaats	 was	 tot	
1913.	 Marc	 de	 Bruin,	 bestuurs-
lid	van	HVHB	schrijft	over	de	pe-
rikelen	rond	de	aankoop	in	1913	
door	de	gemeente	en	de	periode	
na	1913	over	het	beheer	tot	nu.	
Fred	Booy	 van	DS	Landschaps-
architecten,	 gaf	 een	 korte	 toe-
lichting	op	de	inrichting	van	het	
noordelijk	deel	van	buitenplaats	
de	 Hartekamp.	 Daar	 wordt	 nu	
hard	gewerkt	 aan	de	bouw	 van	

een	vervanging	van	het	vroege-
re	 theehuis.	 Eind	 dit	 jaar	 volgt	
de	 onthulling.	 Een	 samenwer-
king	 van	 DS	 Landschapsarchi-
tecten,	 Landschap	 Noord	 Hol-
land	 in	 opdracht	 van	 de	 Harte-
kampgroep	die	hecht	aan	de	his-
torische	waarden	van	hun	gron-
den.	 Voorzitter	 Jaap	 Verschoor	
kon	 vast	 terugzien	 op	 een	 suc-
cesvol	 jaar,	 waarin	 het	 Thema-
jaar	 Historische	 Buitenplaatsen	
een	mooie	en	prominente	plaats	
kreeg.	Een	enthousiaste	Marc	de	
Bruin	 gaf	 een	 presentatie	 van	
het	 jaarprogramma	2013	waarin	
Groenendaal	een	belangrijke	rol	
gaat	spelen.
Ton van den Brink 

Links René Dessing, rechts Jaap Verschoor.

Voetgangster 
ernstig gewond
Heemstede	 -	 Een	 82-jari-
ge	 vrouw	 uit	 Heemstede	 raak-
te	 donderdag	 omstreeks	 11.00	
uur	 zwaar	gewond	bij	 een	aan-
rijding	met	een	personenauto	op	
de	Heemsteedsedreef.	De	vrouw	
stak	de	weg	over	en	de	bestuur-
der	 van	 de	 auto	 kon	 haar	 niet	
meer	ontwijken.	De	vrouw	werd	
met	ernstig	hoofdletsel	naar	het	
ziekenhuis	 vervoerd.	 De	 politie	
onderzoekt	de	aanrijding.

Behulpzame 
getuigen 
gezocht

Heemstede	-	Vorige	week	dins-
dag	 omstreeks	 13.15	 uur	 raak-
te	 op	 de	 Koediefslaan	 (kruising	
Blekersvaartweg)	 een	 78-jarige	
fietsster	 gewond	 bij	 een	 aanrij-
ding	met	een	auto.	Deze	 vrouw	
uit	Heemstede	werd	aangereden	
door	 een	 (vermoedelijk)	 zwar-
te	auto	waarna	zij	ten	val	kwam.	
De	 bestuurder	 kwam	 vanaf	 de	
Koediefslaan	 en	 reed	 de	 bocht	
in	 richting	 Blekersvaartweg.	 De	
bestuurder	reed	na	de	aanrijding	
door.	 Drie	 personen	 hebben	 de	
vrouw	 hulp	 geboden.	 De	 poli-
tie	is	naar	hen	op	zoek	voor	een	
getuigenverklaring.	 Ook	 andere	
getuigen	die	het	ongeval	hebben	
gezien,	 worden	 verzocht	 con-
tact	op	te	nemen	met	het	politie-
bureau	 in	Heemstede	 via	 0900-
8844.

Verkoopdata en -punten UNICEF
Heemstede	-	In	december	gaat	
de	 UNICEF-verkoop	 weer	 van	
start.	 In	 diverse	 winkels	 en	 op	
markten	 zullen	 de	 vrijwilligers	
weer	voor	u	klaar	staan	met	UNI-
CEF-spullen.	 De	 verkoop	 vindt	
plaats	 op	 de	 volgende	 plaatsen	
en	data.	Albert	Heijn	Zandvoort-
selaan:	 zaterdag	 15-12.	 Albert	

Heijn	Blekersvaartweg:	zaterdag	
1-12,	zaterdag	8-12	en	zaterdag	
15-12.	 De	 vrijwilligers	 hopen	 u	
weer	te	zien.
Voor	 meer	 informatie	 over	 de	
verkooppunten	 en	 -data	 of	 als	
u	 vrijwilliger	 wilt	 worden,	 kunt	
u	 kijken	 op	 www.unicef-vrijwil-
ligers.nl.

Mooi 
bedrag voor 
Nierstichting

Heemstede	 -	 In	 heel	 Neder-
land	 gingen	 van	 16	 tot	 en	 met	
22	 september	 ruim	 80.000	 en-
thousiaste	collectanten	de	buur-
ten	 en	 wijken	 in	 voor	 de	 Nier-
stichting.	 Alleen	 al	 in	 Heemste-
de	is	tijdens	de	Nationale	Collec-
teweek	11.612	euro	ingezameld.	
Met	dit	geld	kan	de	Nierstichting	
verder	werken	aan	een	toekomst	
met	zo	weinig	mogelijk	nierziek-
ten	en	een	betere	toekomst	voor	
nierpatiënten.

Praktijk Deen heeft uniek concept: Origene
Heemstede	 -	 Eindelijk	 verlost	
van	 uw	 rugpijn!	 Hoe?	 Met	 het	
Totaal	 Rugconcept	 van	 Praktijk	
Deen,	 de	 Rugexperts	 van	 Ken-
nemerland.	 Zij	 pakken	 de	 oor-
zaak	 van	uw	 rugpijn	 aan.	Naast	
de	gangbare	behandelmethoden	
door	 fysiotherapeuten	 en	 ma-
nuele	 therapeuten	 heeft	 Prak-
tijk	 Deen	 sinds	 begin	 novem-
ber	 	 exclusief	 voor	Zuid	Kenne-
merland	 het	 concept	 Origene.		
Bij	deze	methode	worden	de	die-
per	gelegen	rugspieren	getraind	
en	neemt	de	mobiliteit	in	de	rug	
toe.	De	behandelmethode	Orige-
ne	blijkt		zeer	goed	te	werken	bij	
niet	 sporters	 van	 alle	 leeftijden,	
maar	is	ook	zeer	interessant	ge-
bleken	voor	(top)sporters!	
De	 onderrug	 is	 voor	 velen	 een	
bron	 van	 pijn.	 Veel	 behandelin-
gen	richten	zich	op	de	bestrijding	
van	 de	 verschijnselen	 van	 lage	
rugklachten.	 Origene	 richt	 zich	
op	de	oorzaak.	De	geheel	nieu-
we,	 wetenschappelijk	 geteste	
Origene	behandelmethode	helpt	
bij	het	verbeteren	van	de	functie	
van	de	bewegende	wervelkolom	
en	is	daarmee	ongekend	succes-
vol.	 De	 ervaringen	 hebben	 ge-
leerd	 dat	 de	 Origene	 behandel-
methode	veel	voordelen	biedt	en	

in	bijna	alle	gevallen	succesvol	is:
•	Een	grote	 verbetering	 in	 func-
tie,	kracht	en	uithoudingsvermo-
gen	van	de	rug;
•	Meestal	een	snelle	afname	van	
pijn	en	beperkingen;
•	 Succespercentage	 80-90%	 bij	
patiënten	 die	 voorheen	 bij	 geen	
enkele	 gangbare	 therapie	 baat	
hadden;
•	 Behandeling	 met	 behulp	 van	
het	toestel	vraagt	bijzonder	wei-
nig	tijd;
•	De	behandeling	wordt	vergoed	
door	zorgverzekeraars.

De	behandeling	volgens	het	To-
taal	Rugconcept	bestaat	uit:
•	Een	uitgebreide	 intake	om	het	
juiste	behandelplan	te	bepalen.
•	Een	scan	van	uw	 rug.	Eventu-
ele	 afwijkingen	 in	 de	 stand	 van	
de	 wervels	 worden	 in	 kaart	 ge-
bracht.
•	 Behandeling	 volgens	 de	 ORI-
GENE	behandelmethode.	Een	re-
volutionaire	 behandeling	 die	 de	
rugproblemen	 echt	 bij	 de	 oor-
zaak	aanpakt.
•	 Pijnpuntbehandeling	 (Trigger	
points).	Indien	de	pijn	ook	op	een	
andere	plek	veroorzaakt	wordt.	
Behandeling	 is	 alleen	 moge-
lijk	door	een	gecertificeerde	be-

handelaar.	Deze	artsen	en	fysio-
therapeuten	worden	door	Orige-
ne	geselecteerd	en	opgeleid.	Ui-
teraard	zijn	fysiotherapeuten	van	
Praktijk	Deen	ook	gecertificeerd.	
Heb	je	ook	interesse	in	deze	be-
handelmethode	?	Wil	je	meer	in-
formatie	of	een	afspraak	maken	?
Neem	 contact	 op	 met	 Praktijk	
DEEN,	 Locatie	 Spaarne	 Zieken-
huis	Heemstede,	023-5285677	of	
mail:	info@praktijkdeen.nl.
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Print uw zelf ontworpen 
kerst- of oud&nieuwkaart
Heemstede	-	Bij	Scan	Studio	in	
Heemstede	kunt	u	uw	eigen	ont-
worpen	kers-	of	oud&nieuwkaart	
laten	printen	voor	maar	0,50	per	
stuk!	U	 levert	hierbij	 zelf	 in	een	
document	 uw	 afbeelding	 en	
tekst	aan,	en	kunt	dan	de	unieke	
kaarten	zelf	ophalen	bij	de	vesti-
ging	aan	de	Herenweg	29.
Tegenwoordig	 zijn	 wenskaar-
ten	 steeds	 persoonlijker.	 Met	
een	 mooie	 afbeelding	 van	 het	
gezin,	de	hond	of	de	hele	 fami-
lie.	 Helaas	 is	 het	 vaak	 erg	 prij-
zig	 om	 zo’n	 unieke	 kaart	 te	 la-
ten	 maken.	 Daarom	 geeft	 Scan	
Studio	 nu	 de	 mogelijkheid	 om	
voor	een	hele	kleine	prijs,	uw	af-
beelding	 en	 tekst	 op	 gevouwen	
A5	te	printen!	Hierbij	hoeft	u	al-
leen	maar	de	door	u	gekozen	af-

beelding	 en	 tekst	 in	 een	 Word-
document	 of	 PDF-document	 op	
te	sturen	naar	post@scanstudio.
nl	en	aan	te	geven	dat	u	mee	wilt	
doen	 met	 deze	 decemberactie.	
Voor	 vragen,	 tips	 voor	 een	 ont-
werp	of	gewoon	wat	meer	infor-
matie	 kunt	 u	 altijd	 bellen	 naar	
023-5292050.

Wist	 u	 dat	 Scan	 Studio	 gespe-
cialiseerd	is	in	al	uw	klein	druk-
werk?	 Dus	 als	 u	 liever	 een	 ge-
boorte-	of	visitekaartje	wilt,	dan	
kunt	 u	 ook	 bij	 Scan	 Studio	 te-
recht!	Of	wilt	u	liever	haarscher-
pe	 scans	 van	 uw	 beeldmateri-
aal?	 Ook	 dan	 bent	 u	 bij	 Scan	
Studio	aan	het	 juiste	adres.	Kijk	
voor	inspiratie	op	www.scanstu-
dio.nl.

Requiem Boudewijn Büch in theater de Luifel

Een bijzondere avond die alle 
fascinaties samenbracht
Heemstede	 -	Het	was	een	bij-
zondere	 avond	 afgelopen	 don-
derdag	 in	een	uitverkochte	Lui-
fel.	 Een	 prachtig	 eerbetoon	 aan	
Boudewijn	Büch,	dat	precies	10	
jaar	 later	na	zijn	allerlaatste	op-
treden	plaatsvond	op	deze	plek,	
in	 dit	 theater.	 Uitgevoerd	 door	
theatermaker	Diederik	van	Vleu-
ten	 en	 de	 Heemsteedse	 pianist	
Jaap	Stork,	die	het	publiek	even	
terugbrachten	 in	 een	 bijzonde-
re	 wereld	 vol	 fascinaties,	 foto’s,	
fragmenten	 en	 muziek.	 De	 bij-
zondere	 wereld	 van	 Boudewijn	
Büch,	op	herhaling	in	Heemste-
de.	Maar	er	was	meer	dan	alleen	
een	‘déjà	vu’.

Op	 23	 november	 2002	 overleed	
volkomen	 onverwacht	 Boude-
wijn	Büch,	 bekend	als	 schrijver,	
dichter,	programmamaker,	bibli-
ofiel,	wereldreiziger	en	verzame-
laar.	“De	avond	daarvoor	had	hij	
een	spraakmakend	optreden	ge-
geven	 in	 De	 Luifel	 en	 Leo	 Koot	
en	Laura	Marcus	van	dit	theater	
nog	 de	 hand	 geschud”,	 vertelt	
theaterprogrammeur	 Adriaan	
Bruin.	“Een	ontmoeting	die	tot	de	
verbeelding	sprak,	een	historisch	
wapenfeit”,	zoals	voormalig	thea-
terprogrammeuse	Laura	Marcus	
destijds	 in	 haar	 verhaal	 aangaf,	
nu	 voorgelezen	 door	 Diederik	
van	 Vleuten	 tijdens	 de	 opening	
van	de	avond.	“Want	je	zou	maar	
het	 theater	 zijn	 met	 het	 laatste	
optreden	van	Boudewijn	Büch.”

Vorig	jaar	nog	nam	Diederik	van	
Vleuten	 in	 het	 Teylers	 museum	
de	eerste	Boudewijn	Büchprijs	in	
ontvangst,	 die	 wordt	 toegekend	
aan	 degene	 die	 het	 antiquari-
sche	 boek	 onder	 de	 aandacht	
van	 een	 groot	 publiek	 weet	 te	
brengen.	Dit	bracht	Van	Vleuten	
op	het	 idee	om	samen	met	pia-
nist	Jaap	Stork	een	hommage	te	
brengen	 aan	 Boudewijn	 Büch.	
Toeval?	 Nee,	 want	 beide	 heren	
delen	 dezelfde	 authentieke	 fas-

Er is nog veel te doen, College
Heemstede - Een bij mij reeds jarenlang gevoel van onbehagen 
ten aanzien van de relatie tussen de gemeente (afdeling Ruimtelij-
ke Beheer) en de plaatselijke (landelijke?) Albert Heijn werd weer 
eens aangewakkerd door het plotseling uit de hoge hoed geto-
verde en niet of nauwelijks bekendgemaakte AH Afhaalpunt op 
de Cruquius.
Terecht dat de Dekamarkt naar de rechter is gestapt. De manier 
waarop de Dekamarkt indertijd de zondagopenstelling ten faveu-
re van AH is afgepakt was ook op zijn minst gezegd gekunsteld 
te noemen.
De reeds jarenlange soap over de AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg krijgt steeds meer het karakter van een gijzeling. Denk 
alleen maar aan de goed onderbouwde aanvraag om in de (nood-
lijdende) bibliotheek een supermarkt (toch Dirk v.d. Broek Deka?) 
te vestigen, met de mogelijkheid om het parkeerprobleem binnen 
onze gemeente voorgoed op te lossen, welke om dubieuze rede-
nen werd afgewezen, onder andere omdat het niet in het centrum 
was, alsof er sprake is van de wereldstad Heemstede.
Krijgt de Vomar het ook moeilijk vanwege die soap op de Blekers-
vaartweg?
De ontwikkeling op de Binnenweg/Raadhuisstraat stemt ook niet 
vrolijk, veel lege panden en  een overkill aan banken. Hoge huur-
prijzen gekoppeld aan een hebberige (parkeergeld) gemeente 
doen het ergste vrezen voor de toekomst. 
Om niet iedereen naar Schalkwijk of Hoofddorp weg te jagen en 
er niet helemaal een slaapstadje van te maken is er nog veel te 
doen op economisch gebied in ons dorp. Toch een dankbare taak, 
College.
Ruud Prins

INGEZONDEN

cinaties	 als	 Boudewijn	 Büch	 en	
die	brachten	hen	uiteindelijk	te-
zamen.
Zo	kon	het	Heemsteedse	publiek	
gepassioneerd	meegenieten	van	
de	bezielde	 fascinatie	 voor	 zee-
vaarder	 en	 ontdekkingsreiziger	
kapitein	 James	 Cook,	 	 een	 reis	
die	Büch	en	Van	Vleuten	ook	zelf	
maakten.	 Fragmenten	 en	 mooie	
dingen	uit	 de	 ‘Wereld	 van	Bou-
dewijn	Büch	 in	 samenzang	met	
prachtige	 foto’s	 van	 Austra-
lië,	het	land	dat	James	Cook	als	
eerste	 op	 de	 kaart	 zette,	 wer-
den	vertoond,	gemaakt	door	fo-
tograaf	 Klaas	 Koppe,	 die	 Büch	
op	 zijn	 reizen	 vergezelde.	 Deze	
unieke	foto’s	komen	uit	de	privé-
collectie	 van	Koppe	 zelf	 en	wa-
ren	nog	nooit	eerder	publiekelijk	
vertoond.

En	 dan	 de	 gedeelde	 fascinatie	
voor	de	Franse	componist	Mau-
rice	Ravel.	 “We	zijn	alledrie	Ra-
velgek”	 legt	 pianist	 Jaap	 Stork	

uit,	 die	 de	 avond	 muzikaal	 om-
lijstte	met	composities	van	deze	
hoogbegaafde	 componist.	 “Ra-
vel	 was	 een	 bijzondere	 compo-
nist,	een	man	die	vragen	opriep,	
net	als	Büch	zelf	eigenlijk.	Bou-
dewijn	 Büch	 was	 geïmponeerd	
en	 gepassioneerd	 door	 het	 le-
ven	 van	 Ravel	 en	 trad	 op	 een	
van	zijn	reizen	in	de	voetsporen	
van	 zijn	 boeiende	 levensverhaal	
en	bezocht	zijn	woonhuis.	Ravel	
was	 een	 wandelende	 paradox:		
een	 intellectuele	componist	met	
een	passie	voor	mechanica,	bij-
voorbeeld	voor	klokken	(hij	was	
geboren	 in	 Zwitserland,	 van-
daar).	 	Deze	passie	uitte	zich	 in	
een	denkwijze,	die	ook	 terug	 te	
vinden	is	in	zijn	composities.	Hij	
wilde	eigenlijk	aanvankelijk	vlie-
ger	worden	en	had	qua	denkwij-
ze	 de	 bijzondere	 redenatie	 dat	
hij	met	 zijn	gewicht	 van	 slechts	
48	 kilo	 ook	 zwaardere	bommen	
in	het	 vliegtuig	 kon	meenemen.	
Hij	was	geen	sentimenteel	mens	

naar	de	buitenkant	toe,	maar	in-
trovert	 in	emotie.	Ravel	wist	zijn	
eigen	opvattingen	van	sentiment	
echter	in	zijn	muziek	te	vertalen.	
Hij	wist	zelfs	de	meest	gecompli-
ceerde	 composities	 te	 schrijven	
waarvan	hij	zelf	niet	in	staat	was	
deze	perfect	uit	te	voeren”,		aldus	
Jaap	Stork.	“Hij	schreef	een	spe-
ciaal	pianostuk	voor	de	Oosten-
rijkse	 pianist	 Paul	 Wittgenstein,	
die	 zijn	 rechterarm	 verloor	 aan	
het	 front	 in	 de	 Eerste	 Wereld-
oorlog,	het	zogenaamde	‘Linker-
handconcert’.	Een	geniaal	piano-
concert	dat	slechts	met	een	lin-
kerhand	uitgevoerd	kan	worden.	
Ook	Ravel	diende	in	deze	oorlog	
aan	de	Franse	kant.	Wittgenstein	
had	 contact	 gezocht	 met	 Ra-

vel	en	hem	verzocht	om	een	pi-
anostuk	te	schrijven	dat	met	een	
hand	kon	worden	uitgevoerd.	Dit	
Linkerhandconcert	 was	 overi-
gens	de	begintune	van	het	pro-
gramma	‘De	wereld	van	Boude-
wijn	Büch’”.

En	zo	werd	een	bijzondere	avond	
gecreëerd,	 waar	 gemeenschap-
pelijke	 fascinaties	 werden	 ge-
deeld	en	als	puzzelstukjes	op	de	
juiste	plek	vielen.	Door	dit	prach-
tige	 eerbetoon	 gaat	 theater	 de	
Luifel	 in	 Heemstede	 thans	 de	
geschiedenis	 in	 als	 een	 Mekka	
van	 de	 theaterwereld.	 Een	 we-
reld	 die	 mede	 geschapen	 werd	
door	Boudewijn	Büch.
Bart Jonker

 Fotograaf Geek Zwetsloot.
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Foto: Nick van Ormondt - ont-
werp Victor Modderkolk.

Leoni Jansen in Theater de Luifel
Heemstede	 -	 Leoni	 jansen	 is	
vrijdag	 30	 november	 te	 zien	 in	
Theater	 de	Luifel	met	haar	 the-
aterconcert	 ‘Geheim’.	 De	 vader	
van	 Leoni	 is	 ‘fout’	 geweest	 in	
de	oorlog.	Dat	heeft	hij	haar	zelf	
verteld	toen	ze	zestien	was.	Heel	
summier.	In	2008	wandelde	Leo-
ni	naar	Santiago	de	Compostel-
la	 en	 op	 een	 dag	 liep	 haar	 va-
der	 met	 haar	 mee,	 tien	 jaar	 na	
zijn	dood.	Vanaf	die	tijd	werd	ze	
nieuwsgierig	naar	hem,	 zijn	ge-
schiedenis,	zijn	keuzes.	
Afgelopen	jaar	reisde	zij	hem	na;	
onder	andere	naar	Tunesië,	waar	
hij	vocht	in	het	Afrika	Korps	on-
der	Rommel	en	naar	Texas,	waar	
hij	 twee	 jaar	 lang	 als	 krijgsge-
vangene	 tussen	 de	 zwarte	 ka-
toenplukkers	werkte.	Overal	pro-
beert	ze	een	stukje	van	de	puz-
zel	te	vinden:	ze	onderzoekt,	filmt	

en	neemt	muziek	mee.	Hoe	heeft	
zijn	keuze	het	leven	van	vader	en	
dochter	 getekend?	 Wat	 is	 goed	
en	fout,	toen	en	nu?	Een	indruk-

wekkend	verhaal	in	woord,	beeld	
en	muziek.
Met	 ‘Geheim’,	 over	 haar	 vader,	
sluit	ze	min	of	meer	een	drieluik	
af,	 na	 ‘Second	 Wind’	 over	 haar	
persoonlijke	 tocht	 naar	 Santia-
go	de	Compostella	en	‘The	Third	
Road’	over	haar	moeder.
Vrijdag	30	november	is	de	voor-
stelling	te	zien	in	Theater	de	Lui-
fel,	 	 Herenweg	 96	 in	 Heemste-
de.	 Aanvang:	 20.15	 uur.	 	 Kaart-
verkoop	van	maandag	tot	en	met	
vrijdag	van	9.00	tot	16.00	uur	en	
45	 minuten	 voor	 aanvang.	 Tele-
fonisch	 reserveren	 via	 theater-
lijn:	023-5483838.	
Meer	 informatie:	 www.leoni.nl	
en	www.theaterdeluifel.nl.

Arnon Grunberg op College Hageveld
Heemstede	 -	 Auteur	 Arnon	
Grunberg	komt	naar	Heemstede	
en	wel	op	woensdag	12	decem-
ber.	 Grunberg	 vertelt	 over	 zijn	
boek	 ‘De	man	zonder	ziekte’	en	
overig	werk	in	College	Hageveld.
												Arnon	Grunberg	(Amster-
dam,	 1971)	 is	 een	 gevierde	 en	
vaak	 bekroonde	 romanschrijver,	
woonachtig	te	New	York.	In	1994	
verscheen	 zijn	 debuut	 Blauwe	
maandagen,	gevolgd	door	onder	
andere	 Figuranten	 (1997),	 Fan-
toompijn	(2000)	en	De	asielzoe-
ker	(2003).	Voor	Tirza	(2006)	ont-
ving	hij	zowel	de	Gouden	Uil	als	

de	Libris	Literatuurprijs.		In	2010	
en	 2012	 verschenen	 de	 romans	
Huid	en	Haar	en	De	man	zonder	
ziekte,	die	beide	zeer	goed	wer-
den	ontvangen.	

In	 De	 man	 zonder	 ziekte	 reist	
een	 jonge	 Zwitserse	 architect	
af	 naar	 Bagdad	 om	 een	 nieuw	
operagebouw	te	ontwerpen.	Een	
man	 die	 ervan	 overtuigd	 is	 dat	
een	acrchitect	het	 leven	van	de	
mens	 mooie	 en	 gemakkelijker	
moet	maken.	
De	 schrijver	 wordt	 geïnter-
viewd	 door	 Judith	 Uyterlinde.																												
Toegang:	10,00,	kaarten	verkrijg-
baar	bij	boekhandel	Blokker.	Lo-
catie:	 College	 Hageveld,	 Hage-
veld	15,	Heemstede.	Aanvang	20:	
00	uur.	 	 Informatie	bij	boekhan-
del	Blokker,	023	-	5282472.

Het Rouwcafé op 8 december 
in Theater De Luifel
Heemstede	 -	 Onder	 het	 motto	
“Er	 is	 koffie	 na	 de	 dood”	 intro-
duceerde	 Stichting	 Het	 Rouw-
café	op	zaterdag	8	september	jl.	
het	‘Nieuwe	Rouwen’.	De	‘aftrap’	
van	Het	Rouwcafé	vond	plaats	in	
de	foyer	van	Theater	De	Luifel	te	
Heemstede.	Hoogtepunt	was	het	
optreden	van	het	Huisartsenca-
baret	 ‘Menig	 geween	 is	 helaas	
iatrogeen’.	
De	 volgende	 editie	 vindt	 plaats	
op	 zaterdagmorgen	 8	 decem-
ber		van	10.00	tot	12.00	uur	we-
derom	bij	Theater	De	Luifel	aan	
de	 Herenweg	 96	 in	 Heemste-
de.	 Speciale	 gast	 Mylou	 Frenc-
ken	 verzorgt	 dan	 een	 kort	 op-
treden.	Mylou	is	een	Nederland-
se	entertainer,	speelt	voorstellin-
gen,	maakt	cabaretprogramma’s,	
zingt	 en	 schrijft	 teksten	 en	 was	
de	 echtgenote	 van	 de	 in	 2006	
overleden	Bert	Klunder.	Belang-
stellenden	kunnen	zich	aanmel-
den	via	info@hetrouwcafe.nl.
Rouw	 en	 café:	 niet	 de	 meest	
voor	de	hand	liggende	combina-
tie!	Echter,	voor	rouw	is	tijd,	aan-
dacht	 en	 ruimte	 nodig	 en	 een	
café	biedt	een	sfeer	van	vertrou-
wen	 en	 verbondenheid.	 Staand	
of	 zittend	 aan	 de	 sfeervolle	 en	
voor	Het	Rouwcafé	exclusief	ont-
worpen	mobiele	bar	c.q.	decor,	is	
er	 in	een	ontspannen	sfeer	kof-
fie	en	thee,	vindt	men	(h)erken-
ning	bij	‘gelijkgestemden’	of	kan	
men	 er	 gewoon	 zijn.	 Ook	 kunst	

en	 cultuur	 krijgen	 een	 specia-
le	plek	in	Het	Rouwcafé.	Samen	
met	het	bijzondere	decor	en	het	
variërende	culturele	programma,	
kunnen	we	nu	voorzichtig	spre-
ken	van	het	‘Nieuwe	Rouwen’.	
Het	 Rouwcafé	 is	 een	 plek	 waar	
eenieder	die	met	dood	en	 rouw	
te	 maken	 heeft	 gekregen,	 van	
harte	welkom	is.
Het	 Rouwcafé	 bestaat	 uit	 een	
mobiel	 decor	 en	 kan	 op	 ver-
schillende	 locaties	 worden	 ge-
plaatst.	 Op	 www.hetrouwcafe.nl	
is	vermeld	waar	en	wanneer	Het	
Rouwcafé	 locatie	 houdt.	 Voor	
meer	 informatie:	 bel	 Ria	 van	
Kleef,	06-52306969	of	mail	naar	
info@hetrouwcafe.nl.

Kerstmuziek in Vintage Store
Heemstede	 –	 Vluchtelingen-
hulp	 Heemstede	 helpt	 asielzoe-
kers	en	vluchtelingen	bij	het	 in-
richten	 van	 een	 huis.	 Begeleidt	
ze	 met	 vragen	 over	 gemeente-
lijke	diensten,	maakt	ze	wegwijs	
in	 de	 Nederlandse	 maatschap-
pij.	 Vluchtelingen	 zijn	 niet	 zie-
lig,	ze	hebben	een	grote	innerlij-
ke	kracht	 	en	moed	gehad	 toen	
zij	 vluchtten.	 Clara	 Wittop	 Ko-
ning	 is	 een	 van	de	mensen	 van	
Vluchtelingenhulp	 Heemstede	
die	deze	mensen	begeleidt,	pro-

beert	problemen	te	voorkomen	of	
lost	ze	op.	Ze	hebben	een	duw-
tje	 nodig	 van	 Nederlanders,	 die	
hen	 op	 weg	 helpen	 en	 de	 weg	
wijzen.	Clara	heeft	een	afspraak	
gemaakt	 met	 The	 Vintage	 Sto-
re	om	25	procent	korting	te	krij-
gen	op	alle	aankopen	voor	vluch-
telingen.	Gaan	ze	weer	weg,	dan	
helpt	 de	 Vintage	 store	 met	 het	
huis	leeghalen	in	samenwerking	
met	de	Meerlanden.	Carla	heeft	
een	muziekensemble	achter	zich	
staan	 die	 graag	 optreedt	 voor	

goede	 doelen.	 Tien	 blazers	 en	
slagwerk.	 Die	 komen	 op	 zater-
dag	15	december	in	The	Vintage	
Store	 kerstmuziek	 spelen.	 In-
strumentaal,	dat	klinkt	in	grotere	
ruimten	fantastisch.	Zomaar	voor	
Vluchtelingenhulp	 Heemstede.	
Kom	 kijken	 en	 luisteren	 op	 za-
terdag	15	december	 in	The	Vin-
tage	 Store	 aan	 de	 Cruquiusweg	
in	 Heemstede,	 waar	 u	 ook	 leu-
ke	koopjes	op	de	Vintage	kerst-
markt	op	de	tweede	etage	vindt.
Ton van den Brink 

Ouder worden? Wat heeft 
u geregeld voor later?

Heemstede	-	Ouder	worden	hoort	bij	het	leven.	Het	liefst	wor-
den	we	allemaal	100	jaar	zonder	gebreken.
Maar	toch	is	het	belangrijk	om	bepaalde	zaken	goed	te	regelen	
voor	het	geval	dàt.
Op	 dinsdag	 18	 december	 a.s.	 organiseert	 Demenint	 Kienhuis	
notariaat	een	lezing	over	de	zaken	waaraan	u	moet	denken	bij	
het	ouder	worden.	Wie	gaat	bijvoorbeeld	uw	financiën	regelen	
als	u	dit	zelf	niet	meer	zo	goed	kunt?	Wie	mag	er	namens	u	met	
de	 arts	 overleggen	 over	 uw	 behandeling?	 Wie	 beslist	 waar	 u	
gaat	 wonen?	 Wie	 zorgt	 ervoor	 dat	 uw	 wensen	 worden	 nage-
leefd?
Notaris	mr	G.E.A.	Kienhuis	zal	tijdens	deze	lezing	uitleggen	hoe	
deze	belangrijke	zaken	zo	goed	mogelijk	geregeld	kunnen	wor-
den.	De	lezing	zal	beginnen	om	19.30	uur	op	de	Zuiderhoutlaan	
10	te	Haarlem	en	is	kosteloos.
In	verband	met	een	beperkte	aantal	plaatsen	wordt	u	verzocht	
telefonisch	te	reserveren	(023-5289192)	of	via	e-mail	(info@de-
notarissen.com).
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Elf	 organisaties	 dongen	 mee,	
zij	 hadden	 via	 een	 aanspreken-
de	 foto	 de	 kern	 van	 hun	 werk	
zichtbaar	gemaakt.	Een	heel	an-
dere	 manier	 om	 vrijwilligers	 in	
de	 schijnwerpers	 te	 zetten.	 Uit	
de	 inzendingen	 komt	 naar	 vo-
ren	 hoe	 divers	 dat	 vrijwilligers-
werk	 is.	Of	 je	nu	goed	bent	met	
je	handen,	of	je	goed	kunt	orga-
niseren,	of	je	met	zieke	kinderen	
of	 jongeren	 kunt	 omgaan,	 of	 je	
graag	ouderen	helpt,	of	 je	 liever	
binnenshuis	of	in	de	buitenlucht	
wilt	vertoeven,	of	je	in	klein	ver-
band	 of	 in	 een	 grote	 groep	 iets	
wil	 doen:	 er	 is	 heel	 veel	 keuze	
wanneer	 je	 het	 besluit	 hebt	 ge-
nomen	 om	 je	 vrijwillig	 voor	 de	
samenleving	 in	 te	 zetten.	 Een	
berichtje	 naar	 het	 Vrijwilligers-
steunpunt	of	direct	naar	een	or-
ganisatie:	u	wordt	met	open	ar-
men	 ontvangen.	 Nieuw	 dit	 jaar	
was	dat	er	via	internet	kon	wor-
den	gestemd,	heel	succesvol.	De	
jury,	 bestaande	 uit	 genomineer-
den	 van	 vorig	 jaar,	 Mik	 van	 der	
Bor	 (Volkstuinvereniging	 Groe-
nendaal),	Wilma	Onderwater	(De	
Hartekampgroep),	 Erik	 Versteeg		
(Wabo	scouting),	Anky	Weitkamp	
(De	 Pauwehof)	 en	 Nera	 Otsen	
en	José	van	Duin	van	Steunpunt	
Vrijwilligerswerk	 Heemstede	 als	
adviseur,	hebben	geworsteld	met	
de	vraag:	wie	verdient	de	vrijwil-
ligersprijs?	Daarbij	hebben	ze	de	
internetinzendingen	 meegewo-
gen	in	het	oordeel.

Genomineerden
In	een	willekeurige	volgorde	riep	
wethouder	Jur	Botter	van	iedere	
organisatie	 twee	 vertegenwoor-

digers	naar	voren.	Bij	iedere	ge-
nomineerde	had	hij	een	 toepas-
selijke	aanvulling.
1. Stichting Ecologisch beheer: 
“De	woensdagmiddagclub	in	ac-
tie	langs	de	oever	van	het	Spaar-
ne,	 Heemstede.”	 Waar	 zij	 maai-
werkzaamheden	verrichten	bij	de	
Spaarne-oever	 achter	 de	 voor-
malige	vuilstort.	Jaarlijks	werken	
zij	ook	een	aantal	dagen	op	Huis	
te	Manpad.	
2. “Dorcas Kringloopwinkel 
Heemstede	 –	Winkelen	 voor	 het	
goede	 doel!”	 Pas	 eind	 septem-
ber	is	de	kringloopwinkel	Dorcas	
geopend,	 maar	 nu	 al	 werken	 er	
ruim	40	vrijwilligers	 tijdens	de	3	
dagen	per	week.	
3. Veteranen Advies Commissie: 
Vrijheid	 waardeer	 je	 samen!	 De	
vrijwilligers	 van	 de	 Heemsteed-
se	 Veteranen	 Advies	 Commis-
sie	 organiseerden	 dit	 jaar	 sa-
men	met	de	gemeente	Heemste-
de	voor	de	vijfde	keer	de	‘Heem-
steedse	Veteranendag’,	inmiddels	
een	begrip	 in	Heemstede!	Daar-
naast	 zijn	 zij	 actief	 op	 4	 mei	 bij	
de	dodenherdenking,	bij	het	mo-
nument	 op	de	Vrijheidsdreef,	 bij	
Adopteer	een	monument,	 in	het	
Veteranencafé.	
4. Vrijwilligers HBC Tafeltennis 
ook	 in	de	 zomer	van	2012	weer	
actief	voor	de	club!	 In	de	zomer	
van	2012	kreeg	de	zaal	een	gro-
te	opknapbeurt:	 lampen	werden	
vervangen,	 er	 werd	 geschilderd,	
schoongemaakt,	 opgeruimd	 etc.	
“Allemaal	 jonge	 jongens	 die	 het	
stokje	hebben	overgenomen	van	
onze	supervrijwilliger	Ron	die	 in	
mei	veel	te	jong	is	overleden	!”
5. Flex vrijwilligers van Bosbeek 

in Beeld.	Verpleeghuis	en	woon-
zorgcentrum	 Bosbeek	 wil	 graag	
de	aandacht	vestigen	op	de	ve-
le	 flex-vrijwilligers.	 Samen	 met	
de	vaste	vrijwilligers	zorgen	zij	er	
voor	dat	er	veel	evenementen	zo-
als	 de	 avondvierdaagse	georga-
niseerd	kunnen	worden.
6. Vrijwilligers van de Heemsteed-
se ReddingsBrigade	zijn	wekelijks	
in	de	weer	om	te	zorgen	voor	da-
gelijkse	veiligheid	in,	op	en	rond	
de	Heemsteedse	wateren.	Leuk-
ste	klus?	De	vrijwillige	assistentie	
bij	vervoer	van	zieke	kinderen	en	
hun	ouders	over	de	Amstel	naar	
Artis	voor	deelname	aan	het	Kin-
derbeestfeest.	
7. Vrijwilligers Casca Nova.	 De	
groep	 van	 vrijwilligers	 is	 op	 de	
donderdagavonden	 van	 Casca	
Nova	actief.	Het	programma	be-
staat	uit	(literaire)	lezingen,	work-
shops,	films	en	optredens.	Samen	
zijn	 zij	 gemiddeld	 15	 jaar	 actief	
als	vrijwilliger	bij	Casca.	Hun	ta-
ken	 zijn	 kaartverkoop,	 gastheer/
vrouw,	 aankondigen	 van	 spre-
kers,	inbrengen	van	ideeën	en	na	
afloop	de	zaal	opruimen.
8.	 Vrijwilligersactie:	 “Bij	 tennis-
vereniging	 HBC	 is	 altijd	 wat	 te	
doen!”	 ‘Tijdens	 de	 start	 van	 on-
ze	 vrijwilligersactie	op	onze	vrij-
willigersdag,	 zondag	 7	 oktober,	
heeft	onze	 voorzitter	Nico	Geels	
een	beeldje	onthuld.	 	Dit	beeld-
je	 “Vrijwilligers	 Tennisvereniging	
HBC”	hangt	samen	met	een	lijst	
van	al	 onze	114	 vrijwilligers	 van	
2012	op	een	prominente	plaats	in	
het	clubhuis.’	
9. Excursieclub Casca:	 “Op	 een	
klein	 stationnetje...”.	 Elke	 maand	
gaan	 Mary	 Verberg	 en	 Anneke	
Essenberg	met	een	groep	op	ex-
cursie	met	de	trein.	Zij	hebben	dit	
met	zoveel	enthousiasme	gedaan	
dat	elke	excursie	deze	zomer	vol	
zat.	Zij	kenden	elkaar	niet	van	te-
voren,	 maar	 vullen	 elkaar	 hele-
maal	 aan	 en	 raakten	 bevriend.	

Een	goed	voorbeeld	van	hoe	leuk	
en	 zinvol	 vrijwilligerswerk	 kan	
zijn!	
10. Administratieve thuishulp 
WOH.	 Zelfstandig	 wonende	 ou-
deren	 in	 Heemstede	 worden,	
door	 speciaal	 opgeleide	 vrijwil-
ligers,	 geholpen	 met	 hun	 per-
soonlijke	financiële	administratie.	
Dit	project	helpt	ouderen	zo	lang	
mogelijk	zelfstandig	te	blijven	en	
vooral	de	regie	te	blijven	houden	
over	hun	eigen	leven.	
11. Vrijwilligers van de Buitenboel 
2012.	 In	de	 laatste	week	van	de	
zomervakantie	zijn	100	kinderen	
vier	 dagen	 uit	 hun	 dak	 gegaan,	
een	feest	van	sport,	spel	en	cre-
ativiteit,	dankzij	de	inzet	van	en-
thousiaste	 vrijwilligers	 van	 15	
jaar	en	ouder.	Naast	deze	activi-
teit,	is	het	grootste	deel	van	deze	
vrijwilligers	ook	betrokken	bij	het	
reguliere	programma	van	Plexat:	
‘t	 =	 weer	 vrijdag,	 kinderdisco’s,	
straatspeelavonden.

Trofee en muziek
De	trofee	ging	naar	Casca	Nova	
die	 totaal	 overbluft	 het	 kleinood	
van	wethouder	Jur	Botter	in	ont-
vangst	mocht	nemen.	Vijf	dames	
en	één	heer	die	actief	zijn	op	de	
culturele	donderdagavonden	van	
Casca	Nova	met	veel	enthousias-
me	en	inzet.	

Aansluitend	ging	het	doek	open	
en	klonken	de	eerste	 tonen	van	
muziek	 uit	 Parijs	 en	 weide	 om-
geving,	 gezongen	 en	 gespeeld	
op	 vele	 instrumenten	 door	 het	
trio	 `Alderliefste`.	 Hun	 program-
ma	 Carte	 Blanche	 geeft	 hun	 de	
vrijbrief	 om	 te	 spelen	met	 Fran-
se	chansons.
Succes	 in	 de	 Luifel	 met	 deze	
muziekkeuze,	 gezien	 het	
laatste	 verzoeknummer.	 Asje-
blieft:	`Ne	me	quitte	pas`!	Gerard,	
Luc	en	Robert	gingen	nog	even	
door!
Ton van den Brink

Vrijwilligerswerk in Beeld in de Luif el

Vrijwilligersprijs 2012 voor Casca Nova

Heemstede – Meer dan tweehonderd Heemsteedse vrijwilli-
gers waren woensdagavond bijeen in de grote zaal van de Lui-
fel en nog een aantal in de foyer waar zij werden verwelkomd 
door juryvoorzitter Nera Otsen voor de uitreiking van de 10e 
gemeentelijke vrijwilligersprijs. ‘Vrijwilligerswerk in Beeld’ 
was dit jaar het thema. 

Sinterklaasbezoek Albert 
Heijn Blekersvaartweg
Heemstede	–	Bij	Albert	Heijn	aan	de	Blekers-
vaartweg	 kunnen	 kinderen	 het	 knutselboek-
je	 ‘Speel	 voor	 Pakjespiet’	 krijgen.	 Dit	 boek-
je	biedt	volop	tips	en	versiering	om	een	eigen	
pakje	te	knutselen.	Vandaag,	woensdag	28	no-
vember	 konden	 kinderen	 hun	 zelfgeknutselde	
pakje	meenemen	en	een	cadeautje	grabbelen.	
Het	ingeleverde	pakje	mag	na	afloop	in	de	win-
kel	achtergelaten	worden	maar	mag	natuurlijk	ook	weer	mee	naar	
huis.
Sinterklaas	 en	 zijn	 pieten	 hebben	 natuurlijk	 ook	 tijd	 ingeruimd	
voor	 een	 bezoek	 aan	 de	 AH-winkel	 in	 het	 centrum	 van	 Heem-
stede.	Hij	komt	a.s.	zaterdag	1	december	naar	de	supermarkt	toe	
en	wel	tussen	12.00	en	14.30	uur.	Tijdens	het	bezoek	kunnen	de	
kleintjes	een	leuk	cadeautje	in	ontvangst	nemen.	Als	ze	het	leuk	
vinden	mogen	ze	ook	met	Sinterklaas	op	de	foto.
Albert	Heijn,	Blekersvaartweg	57,	Heemstede.	Info:	023-5282741.
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Zie de Sint daar op de dáken…!
Zie de Sint daar op de daken

Op de daken in de Jan van Goyenstraat
Een heerlijk avondje was het zeker

‘t Avondje in de Jan van Goyenstraat
Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard

O wat leuk dat we Sint en zijn pieten eerst nog zagen
Op de daken in de Jan van Goyenstraat

Er werd gezongen en gelachen
Op ‘t Avondje in de straat

Vol verwachting klopt ons hart
Wie de koek krijgt, wie de gard

Maar ik vrees niet dat wij klagen
Vader, Moeder zijn te goed!
Was het ook niet alle dagen
meestal waren wij toch zoet

Ban dus vrij de vrees uit het hart
Ik wed er ligt geen enkele gard

Ban dus vrij de vrees uit het hart
Ik wed er ligt geen enkele gard

Regen en wind konden ons niet deren
Vader, moeder zijn te goed

Brachten ons naar de Jan van Goyenstraat
En van Pieten kregen wij snoepgoed
Sinterklaas kent geen hoogtevrees

En daalde van het dak, om cadeaus te kopen
In de Jan van Goyenstraat…!

Kerstdiner 
WOH biedt dit jaar een 
overheerlijk Kerstdiner. 
De koks van Bosbeek 
hebben voor u het vol-
gende 5- gangen diner 
samengesteld: Voorge-
recht: Cocktail van me-
loen, mango en komkommer. Soep: Groentebouil-
lon met tuinkruiden. Hoofdgerecht: Parelhoenfi -
let met veenbessensaus, Aardappeltaart, Aard-
appel pastinaak puree, Witlof gratin, Rodekool 
met appel, Bijgerecht: Stoofpeer en gemengde 
Salade. Nagerecht: Kerstbavarois. 
Het kerstdiner is inclusief twee glaasjes wijn/
frisdrank en een kopje koffi e/thee. De gast-
vrouwen van WOH heten u welkom op dinsdag 
18 december om 13.00 uur. Vooraf reserveren is 

vereist, dit kunt u door een dinerkaartje te ko-
pen à 23 euro per persoon. De kaarten zijn te 
koop tot en met 11 december bij WOH.

Kerststallen in de Abdij van Egmond
Vanaf het begin van de jaren negentig weet de 
abdijwinkel in Egmond zich in de maanden no-
vember en december omgetoverd tot een waar 
kerstdorp en zeker het bezoeken waard. De KO-
Bus rijdt op dinsdag 4 december naar Egmond, u 
wordt thuis opgehaald en weer teruggebracht. 
Voor dit uitstapje moet u goed ter been zijn en 
blijft de rollator thuis. Kosten zijn 20 euro.
Inschrijving bij WOH.

Kerstmarkt
WOH organiseert op dinsdag 11 december 
een tochtje naar de Kerstmarkt bij Intratuin 
Cruquius. Vertrek om 13.30 uur en terug om 
16.00  uur. U wordt thuis opgehaald en weer te-
ruggebracht. De rollator moet helaas thuis blij-
ven, u kunt bij het tuincentrum gebruik maken 
van de ondersteuning van een winkelwagen. De 

kosten zijn 12,50 inclusief koffi e en gebak. In-
schrijving bij WOH.

Alzheimercafé
Dinsdag 18 december is er weer een Alzheimer-
café, georganiseerd door Alzheimer Nederland, 
Zuid-Kennemerland.  Het thema van deze avond 
is: ‘Houvast aan geloof en rituelen’. Het pro-
gramma bij WOH begint om 19.30 uur maar van-
af 19.00 staat de koffi e voor u klaar.

Opening rond kerst
Het kantoor van WOH is op maandag 24 decem-
ber en op maandag 31 december vanaf 15.00 
uur gesloten.

Voor in de agenda
Themabijeenkomst ‘Opa’s en oma’s van nu’. Dins-
dag 22 januari in de Pauwehof.

Op www.welzijnouderenheemstede.nl is veel in-
formatie te vinden over activiteiten en dienst-
verlening van de stichting.

Kerstdiner 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Lezersactie
Gratis naar de Sieraden- 

of Spirituele beurs
Heemstede - Op 7 en 8 decem-
ber vinden in Sportplaza Groe-
nendaal twee beurzen plaats: de 
Sieradenbeurs en de Paraview 
Spirituele Beurs. Zaterdag van 
12.00 tot 17.30 uur en zondag van 
11.00 tot 17.30 uur.
De Heemsteder mag voor beide 
beurzen vijf keer twee vrijkaart-
jes uitdelen aan lezers. De nor-
male toegangsprijs voor volwas-

senen bedraagt 5 euro. Stuur ui-
terlijk maandag 3 december een 
e-mail naar redactie@heem-
steder.nl. U krijgt dan zo spoe-
dig mogelijk bericht per e-mail 
of u tot de winnaars behoort en 
de kaartjes af kunt halen op het 
kantoor van de Heemsteder op 
de Camplaan. Meer informatie 
vindt u op www.sieradenbeurs.nl 
en www.paraview.nl.
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Lessen in clownerie bij Liset Stokx
Heemstede	-	Ze	maakt	theater-
stukken,	geeft	les	in	theaterdra-
ma,	maakte	via	een	vriend	ken-
nis	 met	 de	 clownerie	 en	 vond	

hierin	haar	hart.	Liset	Stokx	geeft	
nu	 ook	 lessen	 in	 clownerie.	 In	
het	 theater	 kruip	 je	 in	 de	 huid	
van	 een	 ander,	 de	 clown	 spe-

len		is	de	uitvergroting	van	jezelf.	
Clownerie	 staat	 nu	 voorop,	 het	
plezier	maken	met	elkaar,	de	hu-
mor	die	je	vindt	in	kleine	dingen	
in	het	dagelijkse	leven.	De	groot-
ste	kunst	van	de	clown	is:	“falen”.	
Als	de	clown	faalt,	dan	is	ie	ge-
slaagd.	De	clown	staat	ten	dien-
sten	van	de	ander.	Hij	geeft.	Een	
clown	speelt	met	het	leven	zoals	
een	kind	dat	kan.	De	clown	ont-
dekt	de	wereld	opnieuw	net	zo-
als	een	kind	zich	over	alles	wat	
nieuw	 is,	 verbaast.	 Een	 clown	
geeft	 ook	 nooit	 op.	 Hij	 blijft	
struikelen	 over	 dat	 touwtje.	 Li-
set	geeft	lessen	in	clownerie.	De	
lessen	 zijn	 bedoeld	 voor	 jonge-
ren	en	volwassenen.	Op	9	janu-
ari	start	zij	met	de	lessen	op	de	
woensdag	 van	 10	 tot	 12.30	 uur	
en	donderdagavonden	van	19	tot	
21.30	uur.	De	kosten	zijn	20	eu-
ro	per	 les.	Ze	geeft	haar	 lessen	
thuis	aan	de	Landzichtlaan	80	in	
Heemstede.	Voor	informatie	kunt	
u	bellen	0648507887	of	mail	naar	
Liset.stokx@gmail.com.
Ton van den Brink

Wooninitiatief voor jongeren 
met een beperking vordert
Heemstede	 -	 Twee	 jaar	 gele-
den	heeft	een	aantal	ouders	het	
plan	 opgevat	 om	 in	 Heemstede	
een	 kleinschalig	 wooninitiatief	
op	te	zetten	voor	 jongvolwasse-
nen	 met	 een	 lichte	 (verstande-
lijke)	 beperking,	 en/of	 jongeren	
met	 een	 aan	 autisme	 verwante	
stoornis,	 die	 emotioneel	 kwets-
baar	zijn,	en	zonder	gedragspro-
blemen.	 Het	 afgelopen	 jaar	 zijn	
er	 meerdere	 constructieve	 ge-
sprekken	gevoerd	met	gemeen-
te,	 woningbouwvereniging	 en	

zorgaanbieder;	 er	 is	 concrete	
vooruitgang!	Het	bestuur	van	het	
wooninitiatief	 zoekt	 op	 dit	 mo-
ment	 nog	 naar	 enkele	 toekom-
stige	 bewoners,	 bij	 voorkeur	 uit	
Heemstede.	Omdat	er	gestreefd	
wordt	naar	een	evenredig	aantal	
jongens	 en	 meisjes,	 zoekt	 men	
op	dit	moment	vooral	meisjes.	
De	toekomstige	bewoners	 in	de	
leeftijd	van	18	tot	24	dienen	re-
delijk	 zelfredzaam	 te	 zijn	 en	
overdag	 werk	 of	 dagbesteding	
te	hebben,	waardoor	er	volstaan	

kan	 worden	 met	 begeleiding	
overdag	en	in	de	avonduren,	met	
daarnaast	24	uur	bereikbaarheid	
voor	eventuele	calamiteiten.	Be-
langrijk	is	dat	er	een	goede	har-
monie	 is	 tussen	 de	 toekomsti-
ge	 bewoners.	 Daarom	 zullen	 er	
regelmatig	 gezamenlijke	 activi-
teiten	 worden	 ondernomen.	 De	
begeleiding	 wordt	 ingekocht	 bij	
een	gezamenlijke	zorgaanbieder.
Er	vanuit	gegaan	dat	alles	voor-
spoedig	 verloopt	 zal	 er	 rond	
2014-2015	 met	 bewoning	 ge-
start	 kunnen	 worden.	 Informa-
tie	 opvragen	 kan	 via	 e-mail	 bij	
Ileen	 Dresens,	 idresens@meen-
wh.nl	 of	 bel	 informatienummer	
088-6522522.

Grootse Kunstexpositie in 
vernieuwde Cultuurtempel
Regio	 -	 Haarlem	 en	 omstreken	
werd	 dit	 jaar	 verrast	 met	 een	
vernieuwde	 expositieruimte	 in	
het	 hartje	 van	de	 stad:	De	Cul-
tuurtempel	 op	 de	 bovenverdie-
ping	 (zonder	 meubels!)	 bij	 Van	
Duivenboden	 aan	 de	 Gedemp-
te	 Oude	 Gracht.	 Gedurende	 de	
maanden	 december	 en	 janua-
ri	 laten	43	 leden	 (waaronder	10	
Heemsteedse	 kunstenaars)	 van	

de	 bijna	 200	 jaar	 oude	 kunste-
naarsvereniging	 KZOD	 (geves-
tigd	 in	 het	 historische	 gebouw	
De	Waag	aan	het	Spaarne)	zich	
hier	 duidelijk	 zien!	 En	 wel	 mid-
dels	 een	 grootscheepse	 leden	
tentoonstelling	 onder	 het	 motto	
“Art	Triangle”.	

Zowel	 abstractie	 als	 figuratie	 is	
in	het	werk	van	de	 “Waag	kun-
stenaars”	 aanwezig.	 In	 sommi-
ge	schilderijen,	beelden	en	foto’s	
staan	 duidelijk	 natuur	 en	 mens	
centraal,	 andere	 werken	 beper-
ken	zich	tot	een	evocatieve	sfeer	
of	 imaginaire	 ruimteverdeling	
waarbij	 kleur,	 licht	 en	 verbeel-
ding	 veelal	 een	 rol	 spelen.	 De	
tentoonstelling	 van	 de	 43	 kun-
stenaars	 –	 afkomstig	uit	 de	ge-
hele	 regio	 -	 	 biedt	 de	bezoeker	
de	gelegenheid	op	diverse	plek-
ken	–	in	letterlijke	zin	-	afstand	te	
nemen	 en	 het	 gehele	 palet	 van	
schilderijen	en	ruimtelijk	werk	te	
aanschouwen.	
Tijdens	 de	 opening	 op	 vrij-

dag	30	november	om	16.30	uur	
treedt	 zangeres	 en	 mede-expo-
sante	 Vera	 Bruggeman	 op	 met	
haar	 ensemble	 met	 als	 gastso-
list	de	bekende	Haarlemse	saxo-
fonist	Fred	Leeflang.	Ook	tijdens	
de	 volgende	 weekenden	 zullen	
diverse	 muziekensembles	 op-
treden.			

Deze	 tentoonstelling	 in	 de	 Cul-
tuurtempel	 op	 de	 Gedempte	
Oude	Gracht	 88-94	 is	geduren-
de	de	maanden	december	en	ja-
nuari	 dinsdag	 tot	 en	 met	 zater-
dag	(van	10.00	tot	17.00	uur)	gra-
tis	 toegankelijk.Tevens	 geopend	
op	koopzondagen.
Zie	 ook	 	 www.art-boulevard.nl		
en	www.kzod.nl.
Jan Reijnders

Met drie meiden
naar de Rolling Stones

Afgelopen zondag zijn we met z’n vijven naar The Rolling Stones in 
London geweest. Het speciale voor ons was niet alleen het week-
end London of dat vaders al voor de 78 ste keer in 36 jaar deze band 
‘all over the world’ heeft gezien, maar meer dat ik mijn drie dochters 
heb meegenomen. De jongste is 6 jaar. Het is misschien de eerste 
en laatste mogelijkheid  voor Ninthe om de Stones te zien.
Roderick Keur

INGEZONDEN

Heemstede	 –	 Aanstaande	 za-
terdag	1	december	komt	Sinter-
klaas	naar	De	Glip,	om	precies	te	
zijn	is	hij	dan	te	gast	in	de	win-
kels	 van	 supermarkt	De	Koning	
en	Slagerij	Van	der	Werff.
De	Goedheiligman	zal	dan	kleur-
platen	bekijken	die	speciaal	voor	
hem	 zijn	 gemaakt.	 Onlangs	 zijn	
namelijk	 kleurplaten	 uitgedeeld	
bij	de	scholen	in	de	buurt	van	de	
Glip.	Ook	is	de	kleurplaat	in	bei-
de	winkels	te	verkrijgen.	Jongens	
en	meisjes	die	ijverig	hebben	zit-

ten	 kleuren	 kunnen	 hun	 kleur-
plaat	 zaterdag	 inleveren.	 Doen	
hoor,	 want	 Sinterklaas	 geeft	 je	
als	beloning	een	cadeautje.	Voor	
elk	 kind	 dat	 de	 kleurplaat	 inle-
vert	 is	 er	 een	 Sint-verrassing,	
wat	een	aardige	man,	die	Sint!	

Aanstaande	 zaterdag	 dus,	 niet	
vergeten	 tegen	 pappa	 of	 mam-
ma	te	zeggen:	hij	bezoekt	super-
markt	De	Koning	en	Slagerij	van	
der	Werff	van	11.00	tot	13.00	uur.	
Veel	plezier!

Lever je kleurplaat in
Zaterdag:  Sint op de Glip!

Mezzosopraan Cora Burggraaf.

Concert in de Oude Kerk
Heemstede	 -	 Cora	 Burggraaf	
(mezzo	 sopraan),	 Liza	 Ferscht-
man	 (viool),	 Simon	 Lepper	 (pi-
ano)	 en	 	Pepijn	Meeuws	 (cello)	
geven	zaterdag	8	december	om	
20.15	uur	een	concert	in	de	Ou-
de	 Kerk	 op	 het	 Wilhelminaplein	
in	 Heemstede.	 Zij	 brengen	 een	
liedprogramma	 ten	 gehore	 met	
onder	 andere	 Brahms,	 Mahler,	
Beethoven,	 Bartok	 en	 Vaughan	
Williams.	
De	Ierse	volksliederen	van	Beet-
hoven	 met	 begeleiding	 van	 een	
pianotrio	 behoren	 tot	 die	 muzi-
kale	juwelen	die	door	hun	eigen-
aardige	 bezetting	 zelden	 in	 de	
concertzaal	 te	 horen	 zijn.	 Mez-
zosopraan	 Cora	 Burggraaf	 nam	
dit	 repertoire	 tot	 uitgangspunt	
en	maakte	er	een	prachtig		pro-
gramma	omheen.	Tussen	de	lie-
deren	 door	 zal	 zij	 een	 volks-
verhaal	 vertellen.	 Om	 alvast	 in	

kerstsfeer	te	komen.	Een	entree-
kaartje	 kost	 21,50	 euro,	 Vrien-
den	 betalen	 10	 euro.	 Reserve-
ren:	 www.podiumoudeslot.nl	 of	
06-13133626.
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Aanpak internet-
oplichting 

Regio	–	Het	Landelijke	Meldpunt	
Internetoplichting	(LMIO)	van	de	
politie	 heeft	 de	 afgelopen	 twee	
jaar	 uitstekende	 resultaten	 be-
haald.	 Sinds	 oktober	 2010	 kwa-
men	81.000	meldingen	binnen	bij	
het	 LMIO,	 gemiddeld	 zo’n	 3.500	
per	 maand.	 Ongeveer	 36.000	
aangiftes	waren	bruikbaar	en	zijn	
onderzocht.	Zij	bevatten	voldoen-
de	 aanknopingspunten	 om	 ver-
der	 te	 onderzoeken,	 met	 name	
naar	het	toenemend	aantal	men-
sen	 dat	 steeds	 vaker	 slachtoffer	
wordt	van	een	fake	webshop.	Uit-
eindelijk	 resulteerde	 dit	 in	 ruim	
320	politieonderzoeken.	Op	www.
mijnpolitie.nl	 werd	 3,5	 miljoen	
keer	door	consumenten	gecheckt	
of	de	verkopende	partij	(particu-
lier	of	webshop)	bekend	is	bij	de	
politie.	In	170.000	gevallen	volgde	
daarop	 het	 advies	 van	 het	 MIO	
niet	in	zee	te	gaan	met	de	verko-
pende	 partij.	 Daarmee	 toont	 het	
MIO	aan	een	effectief	middel	 te	
zijn	in	de	strijd	tegen	internetop-
lichting.	 Bij	 internetoplichting	 is	
een	duidelijke	toename	zichtbaar	
van	het	aantal	fake	webshops,	die	
op	het	eerste	gezicht	niet	als	zo-
danig	herkenbaar	zijn.	Waar	moet	
je	op	letten?	Drie	tips:
1.	 Controleer	 of	 het	 keurmerk	
van	 een	 webshop	 (bijvoorbeeld:	
Thuiswinkel.org	 of	 Webshop	
Keurmerk)	voorkomt	in	het	gelijk-
namige	register	op	www.consuw-
ijzer.nl.	Als	dat	niet	het	geval	is,	is	
de	kans	zeer	groot	dat	er	sprake	
is	van	een	fake	webshop.		
2.	Gebruik	de	ervaringen	van	an-
der	 consumenten	 en	 controleer	
deze	met	de	zogenaamde	online	
ShopScan,	die	je	kunt	vinden	op	
www.consuwijzer.nl.	
3.	Kijk	hoe	 lang	een	webshop	al	
in	de	lucht	is.	Ga	naar	www.sidn.
nl	en	voer	daar	de	naam	van	een	
webshop	in	en	kijk	hoe	lang	deze	
al	geregistreerd	staat.

Bosuilen broeden vaak in holle 
bomen (foto: Marga Vijfhuizen).

Excursie op 
Leyduin

Regio	 -	 Bosuilen	 krijgen	
we	niet	 vaak	 te	 zien.	Maar	 ’s	
avonds	 zijn	 ze	 in	deze	perio-
de	prachtig	te	horen.	De	man-
netjes	 proberen	 een	 vrouw-
tje	te	lokken,	want	in	februari	
beginnen	ze	alweer	met	broe-
den.	 Op	 dinsdag	 4	 decem-
ber	 kunt	 u	 van	 19.00-20.30	
uur	op	het	 landgoed	Leyduin	
met	boswachter	Ron	Dam	van	
Landschap	 Noord-Holland	
genieten	 van	 de	 onheilspel-
lende	roep	van	deze	dieren.
Aanmelden	 is	 noodzakelijk	
en	kan	via	www.gaatumee.nl.	
Bel	voor	bijzonderheden	088-
0064455	 (tijdens	 kantoor-
uren).	 De	 kosten	 bedragen	
6,50,	Beschermers	 van	Land-
schap	 Noord-Holland	 beta-
len	 3,50	 en	 kinderen	 tot	 12	
jaar	 3,50,	 van	 Beschermers	
2,50.	 Verzamelen	op	het	 par-
keerterrein	 van	 Leyduin	 aan	
de	 Manpadslaan	 1	 in	 Voge-
lenzang.	

Gratis anonieme 
hiv-test

Regio	-	Op	1	december,	Wereld	
Aids	 Dag	 zijn	 er	 wereldwijd	 ac-
tiviteiten	 om	 het	 bewustzijn	 van	
mensen	voor	aids	en	hiv	 te	ver-
groten.	Ook	het	Kennemer	Gast-
huis	in	Haarlem,	dat	een	hiv-be-
handelcentrum	heeft,	draagt	zijn	
steentje	bij.	Op	vrijdag	30	novem-
ber	 kunnen	 mensen	 zich	 op	 lo-
catie	 zuid	gratis	en	anoniem	 la-
ten	 testen	 op	 deze	 infectie.	 De	
uitslag	is	binnen	een	half	uur	be-
kend.
Mensen	die	gebruik	willen	ma-
ken	 van	 de	 gratis	 hiv-test	 kun-
nen	op	30	november	van	8.30	-	
16.30	 uur	 terecht	 bij	 de	 polikli-
niek	 interne	 geneeskunde	 op	
locatie	 zuid,	 Boerhaavelaan	 22.	
Vooraf	aanmelden	is	niet	nodig.	
Kijk	ook	op	www.kg.nl.

Tuinproject Sint Jacob in de Hout: een groot succes
Regio	 -	 Zaterdag	 24	 november	
opende	 woonzorgcentrum	 Sint	
Jacob	 in	 de	 Hout	 haar	 deuren	
om	aandacht	te	vragen	voor	een	
groot	tuinproject.
Sint	Jacob	in	de	Hout	heeft	een	
grote	tuin	die	ingesloten	ligt	tus-
sen	 de	 hoog-	 en	 laagbouw	 van	
het	 woonzorgcentrum.	 Helaas	
voldoet	 deze	 niet	 meer	 aan	 de	
huidige	wensen.	Daarom	is	in	ju-
li	2012	een	tuincommissie	 inge-
steld	die	heeft	onderzocht	welke	
veranderingen	nodig	zijn	om	de	
tuin	beter	begaanbaar	en	kleur-
rijker	te	kunnen	maken.	De	idee-
en	 waren	 aanwezig	 maar	 de	 fi-
nanciële	 middelen	 ontbraken	
nog.
Om	 geld	 in	 te	 zamelen	 voor	 dit	
omvangrijke	tuinproject	werd	op	
zaterdag	24	november	een	spe-
ciale	dag	georganiseerd	voor	de	
bewoners,	 familieleden,	 buurt-
bewoners,	 sponsors	 en	 natuur-
lijk	de	medewerkers	en	vrijwilli-
gers	van	Sint	Jacob	in	de	Hout.
Dankzij	 gulle	 giften	 van	 lokale	

winkeliers,	 kunstenaars	 en	 an-
dere	 enthousiaste	 betrokkenen	
konden	 leuke	 activiteiten	 aan-

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

geboden	worden	waaronder	een	
echte	 kunstveiling,	 loterijen,	 de	
verkoop	van	allerhande	produc-

ten	 en	 lekkernijen	 en	 uiteraard	
waren	er	ook	leuke	kinderactivi-
teiten.	Met	een	swingend	optre-
den	 van	 de	 Spaarne	 Town	 Jazz	
Band	werd	deze	dag	afgerond.
	
Dat	 deze	 dag	 zeer	 succesvol	 is	
geweest	 blijkt	 uit	 de	 opbrengst	
van	 ruim	 2500	 euro.	 Het	 pre-
mieplan	 van	 het	 Nationaal	 Ou-
derenfonds	verdubbelt	een	deel	
van	 de	 actieopbrengst	 en	 dat	
betekent	dat	in	het	voorjaar	ge-
start	kan	worden	met	de	uitvoe-
ring	 van	 de	 tuinplannen.	 Daar-
bij	kan	Sint	Jacob	in	de	Hout	nog	
alle	 hulp	 gebruiken.	 Materialen	
maar	 ook	 menskracht	 zijn	 van	
harte	welkom.		Als	u	wilt	en	kunt	
helpen	 neem	 dan	 contact	 op	
met	Sint	Jacob	 in	de	Hout,	Zui-
derhoutlaan	 1	 in	Haarlem	 (023-
8927900).
	
Een	 uitgebreide	 impressie	 van	
de	dag	kunt	u	(binnenkort)	lezen	
op	de	website	van	Stichting	Sint	
Jacob	(www.sintjacob.nl).
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Tot en met 4 december
•	Schilderijen van Riet Aarts 
en Cathelijne van der Burg	
in	 het	 voormalig	 gemeente-
huis	 van	 Bennebroek	 aan	 de	
Bennebroekerlaan	5.

Tot en met 1 december
• Schilderijen van Irma van 
de Zande	in	raadhuis	Heem-
stede.

Van 6 december tot 
en met 5 februari
• ‘Two to Tango’, werk van 
Ellen Kuijl en Nicoline van 
Dalen	 in	 het	 voormalige	 ge-
meentehuis	 van	 Bennebroek,	
Bennebroekerlaan	5.

Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie 
Palsma	in	Praktijk	Deen,	loka-
tie	Meijerslaan	258,	Heemste-
de.	Te	bezichtigen	op	dinsdag	
t/m	 vrijdag	 tussen	 9.00-13.00	
uur.	Op	dinsdag	tot	20.30	uur,	
op	vrijdag	ook	tot	17.00	uur.

Tot en met 6 januari 2013
•	Schilderijen van Mayam-
ba	 in	bibliotheek	Heemstede,	
Julianaplein	1.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 1 december
•	Bezoek van Sint aan AH-
vestiging Blekersvaartweg 
57.	 Met	 Sint	 op	 de	 foto!	 Be-
zoek	tussen	12-14.30u.	

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

Zondag 9 december
•	 Dirk Scheele met de 

Agenda
Cultuur jeugdvoorstelling (2+) 

‘Warme Handen Koude 
Voeten’	in	Theater	de	Luifel	in	
Heemstede,	 14.30	 uur.	 Infor-
matie:	www.theaterdeluifel.nl.

Muziek
Zondag 8 december
• Concert in de Oude Kerk	
op	 het	 Wilhelminaplein	 in	
Heemstede	 met Cora Burg-
graaf (mezzo sopraan), Liza 
Ferschtman (viool), Simon 
Lepper (piano) en  Pepijn 
Meeuws (cello),	 20.15	 uur.	
Reserveren:	 www.podiumou-
deslot.nl	of	06-13133626.

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
•	 Huiskamerconcerten bij 
Loek van der Meer,	J.P.	Strij-
boslaan	 1	 in	 Heemstede,	 za-
terdag	 20.00	 uur,	 zondag	
14.00	 uur.	 Aanmelden:	 023-
5284495.

Zondag 16 december
•	 Kerstsamenzang	 in	 de	 H.	
Bavokerk	in	Heemstede,	15.00	
uur.

Theater

Vrijdag 30 november
•	 Leoni jansen met ‘Ge-
heim’ in	 Theater	 de	 Lui-
fel.,	 Herenweg	 in	 Heemstede,	
20.15	uur.
Informatie:	 www.theaterdelui-
fel.nl.

Vrijdag 7 en
zaterdag 8 december
•	 Toneelgroep Vondel viert 
60-jarig jubileum met de 
voorstelling ‘Als de Wes-
ter kon spreken’	 in	 theater	
de	Luifel,	Herenweg	in	heem-
stede,	20.15	uur.	Kaarten:	023-
5358203	 of	 toneelgroepvon-
del@hotmail.com.

Vergaderingen
Vrijdag 30 november
•	 Ledennajaarsvergadering 
GSV Heemstede	 in	het	GSV	
Centrum,	 Fr.	 Schubertlaan	 37	
Heemstede.
Aanvang:	20.00	uur.

Diversen
Zaterdag 1 december
• Kunstenaar Han Perier 
schildert ‘live’ bij slagerij 

Chateaubriand	 op	 de	 Bin-
nenweg	 163	 in	 Heemstede	
vanaf	12.00	uur.

•	 Thrillerschrijfster Simo-
ne van der Vlugt signeert bij	
boekhandel	 Blokker,	 Binnen-
weg	138,	Heemstede.
Informatie:	 023-5282472.	 Tijd:	
11.30-12.30u.

Donderdag 6 december
•	 Inloopavond over zonne-
panelen	 in	 het	 raadhuis	 van	
Heemstede,	18.00-21.00	uur.

Zaterdag 7 en
zondag 8 december
•	 Sieradenbeurs en Para-
view Spirituele Beurs	 in	
Sportplaza	 Groenendaal	 in	
Heemstede.	 Zaterdag	 12.00-
17.30	uur.	zondag	11.00	-	17.30	
uur.
Informatie:	 www.sieraden-
beurs.nl	en	www.paraview.nl.

Zaterdag 8 december
•	 Het Rouwcafé in	 de	 foy-
er	 van	 Theater	 de	 Luifel	 aan	
de	 Herenweg	 in	 Heemstede,	
10.00-12.00	uur.
Informatie:	 www.hetrouwca-
fe.nl.

Woensdag 12 december
•	 Auteur Arnon Grunberg 
vertelt	 in	 College	 Hageveld,	
Hageveld	 15	 in	 Heemstede	
over zijn boek ‘De man zon-
der ziekte’ en overig werk,	
20.00	uur.
Informatie:	 boekhandel	 Blok-
ker,	023-5282472.

Regio
Exposities

Tot en met december
• Schilderijen van Sas-
kia van der Kind	bij	Sanquin	
Bloedbank,	Boerhaavelaan	22	
in	Haarlem.

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplo-
sie in het Kunstfort bij Vijf-
huizen.	 Exposant	 is	 Frans-
je	 Killaars	 (1959).	 De	 ruimtes	
van	het	militaire	fort	zijn	door	
Killaars	ingericht	met	installa-
ties	 van	 felgekleurde	 stoffen,	
wandkleden	en	in	dekens	ge
hulde	paspoppen.

Open:	 iedere	vrijdag	t/m	zon-
dag	vanaf	13.00	 tot	17.00	uur.	
Op	 zondagen	 worden	 van-
af	14.00	uur	gratis	kunstrond-	
leidingen	 aan	 bezoekers	 ge-
geven.		

Tot en met 2 december
• Overzichtstentoonstelling 
van het werk van Loes Stal-
pers	 in	de	Waag,	Spaarne	30	
in	 Haarlem.	 Informatie:	 www.
kzod.nl.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Len-
te-poëzie’	 in	 Museum	 de
Zwarte	 Tulp	 in	 Lisse.	 Info:	
www.museumdezwartetulp.nl.

Tot eind december
•	 Schilderijen van Nien-
ke Muijser	 in	 het	 theehuis,	
Cruquiusdijk	 32	 in	 Cruquius.	
Info:	www.nienke-art.com.

Tot en met januari
•	 Werk van de leden van 
kunstenaarsvereniging 
KZOD	in	de	Cultuurtempel	bij	
Van	Duivenboden	aan	de	Ge-
dempte	 Oude	 Gracht.	 Infor-
matie:	www.kzod.nl.

Tot en met 17 maart
•	 ‘Ik Man/Vrouw’,	 een	 ten-
toonstelling	 over	 sekse	 en	
identiteit	 in	 Het	 Dolhuys,	
Schotersingel	 2	 in	 Haarlem.	
Info:	www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
•	 Anton Heyboer in	 Histo-
risch	Museum	Haarlem,	Groot	
Heiligland	47.

Excursies
Dinsdag 4 december
•	 Avondexcursie op land-
goed Leyduin,	 19.00-20.30	
uur.	 Aanmelden:	 www.gaatu-
mee.nl.

Kinderactiviteiten

Zaterdag 1 en
zondag 2 december
•	 Poppentheatervoorstel-
ling Bibi en het verdwaalde 
paard	(vanaf 2,5	jaar)	in	pop-
pentheater	De	Zilveren	Maan	
op	 landgoed	 Elswout,	 11.00	
uur.
Informatie:	 www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl.

Muziek

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

Zaterdag 1 december
• Concert Pauline Oosten-
rijk (hobo) en Ivo Jans-
sen (piano)	 in	 Museum	 de	
Cruquius,	 20.15	 uur.	 Werken	
van	 Mozart,	 Beethoven,	 Brit-
ten,	 Schumann	 en	 Poulenc.	
Kaarten:	 www.CruquiusCon-
certen.nl	of	023-5563707.

Zondag 2 december
• (Sinterklaasliedjes) zin-
gen met Leny van Schaik	
van	 12.00	 tot	 13.30	 uur.	 Zan-
gliefhebbers	 van	 12	 tot	 100	
jaar	 welkom.	 Ook	 aandacht	
voor	 stemvorming.	 Gebouw	
Zang	 &	 Vriendschap,	 Jans-
straat	 74,	 Haarlem.	 Inlichtin-
gen	023-5312396.

• Gastoptreden kermisor-
gel Modell 77 “Starkton”	
in	 Draaiorgelmuseum	 Haar-
lem	tussen	12.00	en	18.00	uur.	
Adres:	Küppersweg	3.

•	 Lunchconcert	 in	 Socië-
teit	 Vereeniging,	 Zijlweg	 1	 in	
Haarlem,	met	4	 jeugdige	 lau-
reaten	van	het	Prinses	Christi-
na	Concours,	12.30	uur.

•	 Carols, readings en 
hymns, gezongen door 
het koor van de Anglican 
Church Haarlem & The An-
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glican Singers	in	de	Oud	Ka-
tholieke	 kerk,	 Kinderhuissin-
gel	74	in	Haarlem,	19.30	uur.

Zaterdag 15 december
•	Concert Musica Ad Rhe-
num	 in	 Museum	 de	 Cruqui-
us,	20.15	uur.	Werken	van	te-
lemann,	Bach,	Vivaldi,	Handel	
en	Van	Noordt.
Kaarten:	 www.CruquiusCon-
certen.nl	of	023-5563707.

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

Diversen
Maandag 10 december
•	 Paranormale avond	 bij	
EPC	Kennemerland	 in	vereni-
gingsgebouw	 Speeltuin	 Oost,	
Anna	 Kaulbachstraat	 14A	 in	
Haarlem,	 20.00	 uur.	 Informa-
tie:	www.epckennemerland.nl.

Dienst in 
Cruquius

Regio	 -	 Bij	 de	 Kerkdiensten	
Stichting	 Epilepsie	 Instellingen	
Nederland	 in	 gebouw	 De	 Rank	
op	 terrein	 De	 Cruquiushoeve	
leidt	 pastor	 Mariëlle	 Roosen	 –	
van	der	Lans	zondag	2	december	
de	 viering	 om	 15.00	 uur.	 het	 is	
een	dienst	van	Tafel	en	Geschrift.	
De	 laatste	 zondag	 van	 het	 ker-
kelijk	 jaar.	U	vindt	De	Rank	aan	
de	Spieringweg	101	in	Cruquius.

Bennebroek	-	Op	woensdag	28	
november,	19.00	uur	 leidt	pastor	
Verhaegh	 de	 eucharistieviering	
bij	 de	 R.K.	 Parochie	 Sint-Jozef	
Bennebroek.	Vrijdag	09.00	uur	is	
er	ook	een	eucharistiedienst	met	
past.	Verhaegh	evenals	zaterdag	
om	19.00	uur,	dan	is	er	Liturgie-
groep.	Zondag	 is	er	een	eucha-
ristieviering	 met	 past.	 Verhaegh	
en	 Nederlandse	 liederen	 om	
10.30	uur.	Woensdag	25	decem-
ber	is	er	om	19.00	uur	een	eucha-
ristiedienst	met	past.	Verhaegh.

R.K. Parochie 
Sint Jozef

Parochie 
OLV Hemelvaart
Heemstede	 -	 Aanstaande	 zon-
dag	is	om	negen	uur	de	stille	mis	
en	om	half	elf	de	Nederlands	ge-
zongen	 H.	 Mis.	 ’s	 Avonds	 is	 er	
om	7	uur	lof	in	de	Parochie	OLV	
Hemelvaart	aan	het	Valkenburg-
plein	20	in	Heemstede.	Zaterdag-
ochtend	viert	men	in	de	ochtend-
mis	 om	 08.45	 uur	 het	 feest	 van	
Maria	Onbevlekt	Ontvangenis.
Volgende	 week	 woensdag,	 de	
eerste	woensdag	van	de	maand,	
is	 de	 mis	 voor	 de	 ouderen	 van	
Heemstede	 en	 omstreken	 en	
overige	 belangstellenden.	 De	
mis	 begint	 om	 10.00	 uur	 en	 de	
voorganger	 is	 pastor	 R.	 Ver-
haegh.	 Aansluitend	 is	 er	 gele-
genheid	om	elkaar	te	ontmoeten	
onder	 het	 genot	 van	 een	 kopje	
koffie,	u	aangeboden	door	de	le-
den	van	het	seniorenpastoraat.

PKN Heemstede
Heemstede	-	Zondag	2	decem-
ber	is	ds.	P.I.C.	Terpstra		de	voor-
ganger	 in	de	dienst	 in	de	Pink-
sterkerk	op	de	Camplaan	die	be-
gint	om	10	uur.	Er	is	kinderkring	
en	 crèche,	 Kinder-andersdienst	
en	Reflection.	

Jubileumvoorstellingen Toneelgroep Vondel
Heemstede	-	Toneelgroep	Von-
del	 bestaat	 60	 jaar.	 Zij	 viert	 dit	
met	 twee	 feestelijke	 voorstel-
lingen	 van	 “Als	 de	 Wester	 kon	
spreken”op	 7	 en	 8	 december	
in	 theater	 de	 Luifel,	 Herenweg	
96	 in	 Heemstede.	 Het	 stuk,	 ge-

schreven	 door	 Hans	 de	 Pagter,	
waarin	de	belevenissen	van	be-
woners	uit	de	Amsterdamse	Jor-
daan	tussen	1940	en	1952	wor-
den	verteld,	is	door	Fred	Rosen-
hart	zodanig	bewerkt	dat	het	een	
feestelijke	voorstelling	belooft	te	

worden.	 Het	 stuk	 is	 gelardeerd	
met	 onvervalste	 meezingers	 die	
muzikaal	 ondersteund	 zullen	
worden.	Aanvang	20.15	uur.	Voor	
kaarten	 van	 10	 euro	 bel	 023-
5358203	 of	 mail:	 toneelgroep-
vondel@hotmail.com.

Tafeltennisfeest bij HBC,  
schrijf je in!

Heemstede	 -	 Dit	 jaar	 wordt	
alweer	 voor	 de	 27e	 keer	 het	
Kindertafeltennisfeest	 geor-
ganiseerd	 door	 tafeltennis-
vereniging	 HBC	 uit	 Heemste-
de.	Elke	editie	doen	hier	hon-
derden	 kinderen	 aan	 mee!	 Bij	
dit	evenement	zijn	alle	meisjes	
en	 jongens	 uit	 groep	 4	 tot	 en	
met	8	van	de	basisscholen	uit	
Heemstede	 en	 omstreken	 van	
harte	welkom.	 In	 veel	 scholen	
hangen	 er	 inmiddels	 posters	
van	het	Kindertafeltennisfeest.	
Tijdens	 dit	 3-daagse	 evene-
ment,	dat	plaatsvindt	op	27,	28	
en	29	december,	worden	er	al-
lerlei	tafeltennisspellen	gedaan	
en	wordt	er	een	groot	toernooi	
gespeeld.	Het	maakt	helemaal	

niets	uit	als	 je	niet	kunt	 tafel-
tennissen,	 het	 gaat	 er	 om	 dat	
je	 een	 gezellige	 en	 sportieve	
dag	 met	 elkaar	 hebt!	 Boven-
dien	 is	de	deelname	helemaal	
gratis	 en	 zijn	er	mooie	prijzen	
te	winnen.	

Lijkt	het	je	leuk	om	in	de	kerst-
vakantie	 te	 tafeltennissen	 en	
daardoor	 een	 gezellige	 dag	
met	 je	 vrienden	 en	 vriendin-
nen	 te	 hebben?	 Ga	 dan	 snel	
naar	www.hbctafeltennis.nl	 en	
schrijf	 je	 in!	 Op	 deze	 website	
kun	je	het	inschrijfformulier	in-
vullen	en	er	staat	nog	meer	in-
formatie	 over	 het	 evenement.	
Ook	 zijn	 er	 heel	 veel	 foto’s	 te	
bekijken	van	voorgaande	jaren.	

Kerst-
tekenwedstrijd

Heemstede	- Casca Kinder-
opvang schrijft dit jaar een 
kersttekenwedstrijd uit. Ja-
renlang hebben de kinde-
ren van Casca BSO meege-
daan aan een kerstkaart-
tekenwedstrijd. De winnen-
de tekening werd gedrukt 
en als kerstkaart verstuurd. 
Dit jaar wordt gebroken 
met die traditie, maar de-
ze keer kunnen alle kinde-
ren van Kinderdagverblijf 
Pierewiet, van Casca BSO, 
de peuterspeelzalen, maar 
ook andere kinderen van de 
Heemsteedse basisscholen 
meedoen aan een kerstte-
kenwedstrijd. 
De tekeningen worden al-
lemaal opgehangen in Kin-
derdag-verblijf Pierewiet 
en in het hoofdgebouw van 
Casca: de Luifel aan de He-
renweg 96. Daar zorgen ze 
voor gezellige kerstversie-
ring bij alles wat daar te 
doen is rond de feestdagen. 
Er zijn geen regels voor de 
tekening. Je mag kleurpot-
loden, krijtjes of viltstiften 
gebruiken, je mag plakken, 
borduren, schilderen of wat 
je maar leuk vindt. De enige 
voorwaarde is: niet groter 
dan een A-viertje (een ge-
woon velletje printpapier). 
Alle kinderen tot en met 12 
jaar mogen meedoen. 
Zet op de achterkant je 
naam, e-mailadres, tele-
foonnummer en eventueel 
de naam van de Casca-kin-
deropvanglocatie. En ver-
geet je leeftijd niet. Want 
per leeftijd is er een mooie 
prijs te winnen!
De kinderen kunnen hun 
kunstwerk inleveren bij de 
BSO-locatie van Casca, als 
zij die bezoeken, bij Kinder-
dagverblijf Pierewiet, Mo-
lenwerfslaan 9, Heemste-
de of afgeven bij de recep-
tie in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, uiterlijk 
maandag 10 december. De 
prijsuitreiking is tijdens het 
kerstevent op de Binnen-
weg op zondag 16 decem-
ber om 14.00 uur (de win-
naars krijgen van tevoren 
bericht). De medewerkers 
van Kinderdagverlijf Pie-
rewiet organiseren daar in 
een feesttent voor kinderen 
tot 12 jaar allerlei leuke ac-
tiviteiten: spelletjes, knut-
selen en workshops.

Pepernoten 
bakken

Heemstede	 -	 Op	 de	 spannen-
de	5	december-middag	gaan	de	
kinderen	 bij	 de	 Woensdagmid-
dagclub	(5-10	jaar)	op	5	decem-
ber	de	lekkerste	pepernoten	zelf	
bakken.	 De	 woensdagmiddag-
club	 is	 elke	 week	 van	 13.30	 tot	
15.15	 uur	 bij	 Casca	 in	 activitei-
tencentrum	 de	 Molenwerf,	 Mo-
lenwerfslaan	 11,	 Heemstede.	
Kosten	per	keer	zijn:	4	euro,	een	
kaart	voor	tien	keer	kost	35	eu-
ro.	 Graag	 de	 kinderen	 per	 keer	
van	tevoren	telefonisch	aanmel-
den:	023-5483828	–	kies	1.	Voor	
meer	informatie:	www.casca.nl.

Simone van der Vlugt signeert
Heemstede	 -	 Zaterdag	 1	 de-
cember	 is	 thrillerschrijfster	 Si-
mone	 van	 der	 Vlugt	 te	 gast	 bij	
boekhandel	Blokker.	Zij	signeert	
haar	nieuwe	literaire	thriller	Aan	
niemand	vertellen.
Naast	spannende	boeken	schrijft	
zij	ook	romans	die	verschijnen	bij	
uitgeverij	 AmboAnthos.	 Simone	
van	der	Vlugt	is	getrouwd,	heeft	
twee	kinderen	en	woont	 in	Alk-
maar.	 Kijk	 voor	 meer	 informatie	
op	www.simonevandervlugt.nl.
Tijd:	van	11.30	-	12.30	uur.
Boekhandel	Blokker,	Binnenweg	 138,	Heemstede,	023	-	5282472.

Dienst Trefpunt 
en GGZinGeest
Bennebroek	 -	 Zondag	 	 2	 de-
cember	 om	10.30	uur	 gaat	mw.	
ds.	G.	W.	de	Jong	de	dienst	voor	
in	 het	 Trefpunt.	 Ook	 is	 er	 een	
dienst	 in	 kerk	 van	 GGZinGeest,	
met	ds.	J.	Nak-	Visser.	Aanvang:	
10.30	uur.	
	
	
	
	
		

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek	–	PKN	houdt	zon-
dag	 2	 december	 dienst	 in	 de	
kerk	aan	de	Binnenweg	67	Ben-
nebroek.	 10.00	 uur	 met	 dr.	 C.	
Vermeulen	uit	Valkenburg.

Surprise-
maaltijd

Heemstede	-	Van	maandag	tot	
en	met	 vrijdag	wordt	 in	Eethuis	
de	 Luifel,	 Herenweg	 96,	 Heem-
stede,	een	heerlijke	maaltijd	ge-
serveerd.	 De	 eerste	 woensdag	
van	 de	 maand	 is	 er	 altijd	 een	
themamaaltijd,	vanwege	de	ver-
jaardag	van	de	Sint	 is	deze	één	
dagje	 vervroegd.	 Op	 dinsdag	 4	
december	is	het	thema:	Surprise!	
Wat	 u	 eet	 is	 dan	 nog	 even	 een	
verrassing…	 Het	 themadiner	
kost	9,75.	U	kunt	aan	tafel	tussen	
17.15	en	18.30	uur.	De	tafel	staat	
gedekt	voor	het	aantal	personen	
waarvoor	u	 reserveert.	Reserve-
ren	kan	op	werkdagen	tussen	9	
en	12	uur,	 tot	uiterlijk	10.00	uur	
op	de	dag	zelf.	Tel:	023-5483828.	
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HBC wint verdiend de derby tegen RCH
Heemstede	-	Kennelijk	is	de	4e	
klasse	voor	spelers	niet	aantrek-
kelijk	genoeg.	Twee	vaste	waar-
des	in	het	team	van	HBC	verko-
zen	een	 feest	 in	het	oosten	van	
het	 land	 op	 zaterdagavond	 bo-
ven	een	wedstrijd	 van	hun	club	
op	 zondag.	 Bij	 RCH	 ontbraken	
die	 basisspelers	 door	 blessures	
en	één	geschorste	speler.	Omdat	
ook	 de	 reservebank	 van	 beide	
teams	niet	 overloopt	 van	 klasse	
werd	het	een	triest	en	moeizaam	
duel	 dat	 het	 aankijken	 nauwe-
lijks	waard	was.
De	weersomstandigheden	druk-
ten	 een	 stempel	 op	 de	 wed-
strijd.	 Windkracht	 8	 à	 9	 maakte	
goed	voetbal	vrijwel	onmogelijk.	
HBC	ging	met	de	omstandighe-
den	nog	het	beste	om	en	was	na	
90	minuten	de	terechte	winnaar	
van	de	enige	echte	Heemsteed-
se	derby.
RCH	 begon	 met	 de	 wind	 in	 de	

rug	 maar	 maakte	 onvoldoende	
gebruik	van	dit	vermeende	voor-
deel.	Op	twee,	drie	pogingen	na	
kwam	er	geen	schot	op	het	doel	
van	de	HBC	goalie.	Dat	doelman	
Bram	 Verhagen	 ook	 nog	 eens	
recht	in	de	laagstaande	zon	keek	
had	 voor	 RCH	 het	 sein	 moeten	
zijn	er	eens	flink	op	los	te	knal-
len.	RCH	heeft	 in	potentie	meer	
voetbal	 in	huis	maar	met	werk-
lust	kon	HBC	het	koploper	RCH	
toch	lastig	maken.	
In	de	zesde	minuut	was	het	Jes-
se	 Bank,	 de	 beste	 aanvallen	
aan	HBC-zijde,	die	een	perfecte	
voorzet	 van	 zijn	 schoen	 liet	 ko-
men.	Rob	van	Campen	kopte	de	
bal	net	naast	het	doel.
RCH	 werd	 wel	 iets	 sterker	 en	
bracht	 Steve	 Berverley	 tot	 vlak	
bij	 doelman	 Verhage	 die	 de	 in-
zet	nog	net	tot	corner	wist	te	ver-
werken.	Hernan	Noorman	kwam	
zo	nu	en	dan	mee	naar	voren	en	

er	ontstond	zo	wat	dreiging	maar	
echte	 kansen	 bleven	 uit.	 Daar-
mee	waren	de	wapenfeiten	in	de	
eerste	helft	voor	RCH	wel	voor-
bij.	 RCH-doelman	 Paul	 Melt-
zer	kon	aan	de	andere	kant	een	
schot	 nog	 net	 over	 de	 lat	 wer-
ken.	Daarna	was	het	Ayhan	Car-
gill	die	zijn	schot	van	afstand	net	
naast	het	doel	zag	gaan.
Direct	 na	 rust	 zette	 Stefan	 de	
Graaff	HBC	op	1-0	door	een	cor-
ner	van	dichtbij	over	de	grond	in	
het	 doel	 te	 schuiven.	 HBC,	 dat	
nu	met	de	storm	in	de	rug	speel-
de,	 liet	 zich	 inzakken,	 loerde	op	
de	 counter	 en	 hield	 wat	 extra	
manschappen	achterin.
De	 beste	 mogelijkheden	 om	 te	
scoren	 kwamen	 zelfs	 van	 HBC.	
Doelman	 Meltzer	 behoedde	
RCH	 een	 paar	 maal	 voor	 een	
grotere	 achterstand.	 De	 bes-
te	 kans	 kreeg	 Van	 Campen	 na-
dat	de	RCH	verdediging,	na	een	
vrije	 trap,	 aan	 de	 grond	 gena-
geld	 stond	 en	 Van	 Campen	 de	
bal	voor	het	intikken	had.	Keeper	
Meltzer	kon	er	nog	net	een	teen	
tegenaan	krijgen.
De	ruim	300	toeschouwers	kon-
den	 niet	 anders	 vaststellen	 dan	
dat	het	een	draak	van	een	wed-
strijd	was	met	de	wind	als	grote	
spelbreker.	 In	 het	 voorjaar	 tref-
fen	 beide	 ploegen	 elkaar	 weer	
en	valt	te	hopen	dat	er	dan	voor	
de	toeschouwers	meer	te	genie-
ten	 valt.	 RCH	blijft	 ondanks	het	
verlies	 nog	 steeds	 koploper	 en	
HBC	 klom,	 dankzij	 deze	 over-
winning,	 twee	plaatsen	omhoog	
en	staan	nu	negende.
Eric van Westerloo

Trouw blijkt bij GSV
Heemstede	 -	 Je	 staat	 er	 niet	
zo	bij	 stil	 dat	 je	 zo	 lang	op	een	
sportvereniging	 zit.	 Veel	 leden	
bridgen,	 volleyen,	 tafeltennis-
sen,	gymmen,	of	badmintonnen.	
Tot	 ze	opgeroepen	worden	voor	
een	bijeenkomst,	waar	leden	van	
zaalsportvereniging	 GSV	 in	 het	
zonnetje	worden	gezet.	Zo	gaat	
dat	bij	GSV	waar	ze	niet	praten	
over	 de	 vijf	 disciplines,	 waar-

in	 gesport	 wordt,	 maar	 waar	
ze	 praten	 over	 de	 vijf	 families.	
Badminton,	 bridge,	 tafeltennis,	
gym	en	volleybal.
Liefst	 35	 	 leden	 kregen	 van	
voorzitter	 Henk	 Ruigrok	 en	 se-
cretaris	Lenie	Belien	een	luxe	pen	
overhandigd	 omdat	 ze	 tien	 jaar	
lid	 zijn.	 De	 dames	 W.Helmink-
Verhoeven,	 H.	 de	 Lijster-Loos	
en	 E.	 Homminga-van	 Eerden	

doen	 al	 25	 jaar	 doen	 conditie-
training	en	evenzoveel	jaren	be-
oefenen	 de	 dames	 E.	 van	 der	
Stuyt	en	W.	Groot-Casse	de	seni-
orenfitness.	Al	40	jaar	traint	me-
vrouw	 M.	 Berghoef-Hekker	 bij	
GSV	en	net	 zoveel	 jaren	 volley-
en	de	heren	M.	Berkhout	en	M.	
van	 Vessum.	 De	 enige	 keer	 dat	
kerels	 in	 hun	 leven	 elkaar	 kus-
sen	bij	GSV	is	als	zij	veertig	jaar	
samen	 sporten.	 Dat	 familiege-
voel	hé!	
Ton van den Brink 

Drie eerste prijzen turnen 
voor GSV Heemstede
Heemstede	 -	 Dit	 weekein-
de	 werden	 de	 eerste	 turnwed-
strijden	 van	het	 seizoen	gehou-
den.	Zaterdag	was	het	de	beurt	
aan	 de	 5de	 divisie	 meisjes.	 Als	
eerste	 stonden	 Hanna,	 Nola	 en	
Dominique	 gereed.	 Nola	 kreeg	
voor	 haar	 vloeroefening	 het	 2	
na	hoogste	cijfer	van	de	32	turn-
sters;	een	13.40.	Na	4	toestellen	
kwam	 ze	 op	 een	 9de	 plaats	 te	
staan.	Dominique	heeft	een	su-
perwedstrijd	 geturnd.	 Op	 alle	 4	
de	toestellen	kreeg	ze	het	hoog-
ste	 cijfer,	 waardoor	 ze	 met	 2,60	
punten	 voorsprong	 op	 de	 1ste	
plaats	mocht	verschijnen.
In	 de	 tweede	 wedstrijd	 weer	 4	
turnsters;	 Mirre,	 Christa,	 Ma-
nia	 en	 Cindy.	 Bij	 de	 sprong	 en	
de	 vloer	 kreeg	 Cindy	 de	 hoog-
ste	 score	 en	 ook	 haar	 balk	 en	
brugoefening	 gingen	 super,	
waardoor	 ze	op	een	1ste	plaats	
kwam.	 Christa	 turnt	 de	 arabier	
flickflack	op	de	vloer	en	de	rad-
slag	op	de	balk.	Hierdoor	mocht	
zij	 op	 het	 podium	 komen	 voor	
een	4de	plaats.
In	de	derde	wedstrijd	Kyra,	Lau-
ra	 en	 Rianne	 bij	 de	 pupillen	 2.	
Helaas	kwamen	 ze	alle	drie	net	
buiten	het	podium	met	een	5de	
plaats	voor	Rianne,	6de	voor	Ky-
ra	en	7de	plaats	voor	Laura.
Vera	turnde	bij	de	brug	een	su-
per	oefening,	wat	goed	beloond	
werd,	en	ze	mocht	op	het	podi-
um	een	2de	plaats	innemen.
Marlijn	en	Rivka	turnen	bij	de	se-
nioren.	Bij	de	pegasus	liet	Marlijn	
een	half	in,	half	uit	zien,	wat	goed	

beloond	werd	met	een	12.50.	Riv-
ka	kreeg	bij	de	balk	ondanks	een	
val	 toch	 een	 11.20	 en	 ook	 haar	
vloeroefening	 zag	 er	 goed	 uit.	
Marlijn	turnde	weer	heel	stabiel.	
Zij	 mocht	 op	 het	 podium	 haar	
1ste	plaats	medaille	ophalen.	
Zondag	kwam	de	4de	divisie	 in	
actie.	 April	 en	 Charlotte	 moch-
ten	 bij	 de	 jeugdmeisjes	 turnen.	
Charlotte	kon	niet	voluit	 turnen,	
maar	 toch	ging	ze	met	een	5de	
plaats	naar	huis.	April	maakte	bij	
de	brug	na	het	ophurken	een	zo-
lendraai	en	daarna	lukte	het	ook	
om	een	goede	zwaai	naar	de	ho-
ge	ligger	te	maken.	
Mikki	 	 begon	op	de	brug,	waar	
ze	een	hele	mooie	oefening	 liet	
zien	met	een	salto	af.	Bij	de	balk	
ging	 ze	 voor	 safe	 en	 liet	 ze	 de	
radslag	 achterwege	 en	 bij	 de	
vloer	kreeg	ze	de	een	na	hoog-
ste	score,	een	13.00.	Na	een	hele	
goede	wedstrijd	stond	ze	op	een	
3de	plaats.
Als	 laatste	 van	 de	 groep	 kwam	
Myrthe	 in	 de	 sporthal.	 Haar	
brugoefening	was	mooi	en	strak,	
waardoor	 ze	 met	 een	 10.50	 de	
hoogste	brugscore	van	de	groep	
kreeg.	 Bij	 de	 vloer	 durfde	 ze	
nog	 geen	 gewaagde	 elemen-
ten,	waardoor	ze	niet	heel	hoog	
in	het	klassement	eindigde,	maar	
met	een	6de	plaats	heeft	ze	zich	
goed	 staande	 gehouden	 tus-
sen	 de	 grote	 meiden.	 Al	 met	 al	
een	lang	weekend,	met	3	eerste	
plaatsen	een	goed	begin	van	het	
wedstrijdseizoen.	
Monique Marchand

Nuttige thema-avond sport-
blessures voor verenigingen
Heemstede	 -	 Dinsdag	 13	 no-
vember	 organiseerde	 Sportser-
vice	 Heemstede-Zandvoort	 in	
samenwerking	met	EHBO	Heem-
stede	en	de	gemeente	Heemste-
de	een	thema-avond	voor	sport-
verenigingen	 uit	 Heemstede,	
waar	 sportvrijwilligers	 alles	 te	
weten	 kwamen	 over	 de	 meest	
voorkomende	 sportblessures.	
HBC	 tafeltennis,	 St.	 Pascha-
lis	 Baylon,	 VEW,	 TV	 Merlenho-
ve	en	HBC	voetbal	leverden	cur-
sisten	 af,	 waarvan	 een	 deel	 een	
week	eerder	ook	al	deelnam	aan	
de	 thema-avond	 reanimatie.	 	 In	
de	bestuurskamer		van	HBC	Ta-
feltennis	 gingen	 twee	 docenten	

van	EHBO	Heemstede	in	op	veel	
voorkomende	sportblessures.	De	
meest	 voorkomende	 sportbles-
sures	zijn	verwondingen	en	over-
belasting.	Een	verwonding,	zoals	
een	 botbreuk	 of	 een	 ontwrich-
ting,	moet	direct	worden	behan-
deld,	terwijl	blessures	door	over-
belasting	 niet	 altijd	 direct	 zijn	
waar	 te	 nemen.	 Aan	 bod	 kwa-
men	ook	de	mogelijkheden	die	er	
zijn	om	blessures	te	voorkomen,	
zoals	 beschermende	 uitrusting	
en	 een	 degelijke	 warming-up.	
Aan	het	eind	van	de	cursus	werd	
door	de	cursisten	geoefend	met	
het	aanleggen	van	een	drukver-
band	om	pols	en	enkel.	
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Geringe stijging woonlasten in 2013

Ontwerp-duurzaamheidsnota 2012-2016 

Op 9 november heeft de gemeenteraad de begroting 
2013 unaniem vastgesteld. De begroting en de 
bezuinigingen die het college heeft voorgesteld zijn op 
enkele punten aangepast door de raad. Op initiatief van 
de raad is een deel van de voorgestelde bezuinigingen 

Vanaf 29 november 2012 ligt de ontwerp-
duurzaamheidsnota 2012-2016 ‘Samenwerken 
en Verbinden’ zes weken ter inzage. De nota 
beschrijft wat de gemeente de komende vier 
jaar rondom het thema duurzaamheid wil 
bereiken.

De nota geeft aan waar de gemeente nu staat en wat zij 
wil gaan bereiken in de komende beleidsperiode. Het 
brede begrip ‘duurzaamheid’ krijgt handvatten binnen 
de volgende thema’s: 
- participeren en communiceren; 
- de voorbeeldfunctie van de gemeente;
- duurzame gebouwen; 
- duurzame energie;
- duurzame mobiliteit. 
Per thema zijn concrete projecten benoemd die de 
komende vier jaar in uitvoering genomen worden.
Zoals het organiseren van bijeenkomsten over 
maatschappelijk ondernemen voor bedrijven, 
het uitlenen van een warmtecamera waarmee 
energielekken aan de woning opgespoord kunnen 
zijn, de bouwleges restitueren aan particulieren voor 
duurzame (ver)bouw, het oprichten van (duurzame) 
energiecoöperaties voor en met inwoners.

Samen duurzaam
Het doel van de nota is om verder te gaan dan de 
wet voorschrijft. De gemeente kan dit niet alleen 
en zoekt daarom graag de samenwerking op met 
inwoners, bedrijven en overige instellingen om 
samen deze verantwoordelijkheid op te pakken. 
Hiervoor is draagvlak vanuit de gehele Heemsteedse 
samenleving noodzakelijk. De basis hiervoor heeft de 
gemeente vorig jaar gelegd door de oprichting van de 
klankbordgroep Duurzaamheid.  

teruggebracht of afgeblazen. De woonlasten blijven 
met een geringe stijging van 1,41% vrijwel op hetzelfde 
niveau als in 2012. Lees meer over de begroting op de 
volgende pagina’s.

In de klankbordgroep zitten inwoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van instellingen uit Heemstede. 
Ook de drukbezochte duurzaamheidsconferentie in 
maart heeft veel input geleverd voor de ontwikkeling 
van het duurzaamheidsbeleid. De klankbordgroep is 
betrokken bij het opstellen van de duurzaamheidsnota 
en ondersteunt dit concept.

Reageren
Nu wil de gemeente graag van de Heemsteedse 
samenleving horen wat men van het nieuwe 
duurzaamheidsbeleid vindt. De ontwerp-
duurzaamheidsnota ligt tot en met 10 januari 
gedurende de openingstijden ter inzage en kunt u 
downloaden vanaf www.heemstede.nl. De ontvangen 
zienswijzen worden meegenomen bij het opstellen van 
de definitieve nota. De nota wordt naar verwachting 
behandeld in de raadsvergadering van februari 2013. 

Vervolg op pag. 2

Inloopochtend burgemeester 7 december
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 

De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 december 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus 
zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 

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

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

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

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

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

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



Wijziging inzameldag gele huisvuilzakken 
per 2013 
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Vervolg van pag.1 Ontwerp-duurzaamheidsnota

Reageren
Schriftelijk kunt u zienswijzen kenbaar maken bij het 
College van B&W (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede) 
en via het e-mailadres gemeente@heemstede.nl.  
Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen 
kunt u tijdens werkdagen telefonisch (0251-263831), 
een afspraak maken met de heer Satoer van 
Milieudienst IJmond.

Vrijwilligers gezocht!
Wilt u nog een stapje verder gaan? U kunt een 
bijdrage leveren aan de uitvoering van het 
duurzaamheidsbeleid! Meld u aan als vrijwilliger via 
gemeente@heemstede.nl.

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de inzameling 
van gele huisvuilzakken verplaatst van maandag naar 
donderdag. De reden hiervoor is dat op donderdagen 
ook bedrijfsafval wordt ingezameld op de 
Raadhuisstraat en Binnenweg. De meeste gebruikers 
van de speciale gele huisvuilzakken bevinden zich in 
dit winkelgebied. Door de aanbieddagen voor zowel 
gele huisvuilzakken als bedrijfsafval te combineren, 
worden de momenten van afvalaanbod in het 
winkelcentrum met één dag verminderd. 

Alle Heemsteedse huishoudens die gebruik maken 
van gele huisvuilzakken worden in december per brief 
over deze wijziging geïnformeerd.

Begroting 2013 unaniem vastgesteld 
door gemeenteraad
Op 9 november heeft de gemeenteraad de 
begroting 2013 unaniem vastgesteld. De begroting 
en de bezuinigingen die het college voorstelde 
zijn op enkele punten aangepast door de raad. Op 
initiatief van de raad is een deel van de voorgestelde 
bezuinigingen teruggebracht of afgeblazen. Hierdoor 
wordt er minder bezuinigd op de bibliotheek (€ 50.000 
in plaats van € 100.000) en het peuterspeelzaalwerk 
(€ 30.000 in plaats van € 50.000). Ook wordt in een 
lager tempo bezuinigd op het ouderenwerk en 
de kinderboerderij, waardoor zij meer tijd hebben 
om toe te werken naar de nieuwe situatie met 
verminderd budget van de gemeente. Het college had 
voorgesteld een aantal investeringen te schrappen. 
Een deel daarvan is teruggedraaid door de raad. Zo 
wordt de Kwakelbrug vervangen in 2014 en wordt 
de laanbeplanting in de Billitonstraat, W. Denijslaan 
en Bosboom Toussaintlaan toch vervangen. Ook de 
voorgenomen bezuiniging op het kwaliteitsniveau van 
het groenonderhoud is door de raad teruggedraaid. 
Tot slot heeft de raad besloten dat de gemeentelijke 
nieuwspagina’s in de Heemsteder zullen blijven. 

De woonlasten blijven met een geringe stijging van 
1,41% vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012. 
 
Woonlasten
Om de afgezwakte bezuinigingen mogelijk te 
maken, stijgt de OZB licht met 3,6%. Omdat de 
afvalstoffenheffing in 2013 lager uitvalt, blijft 
de stijging van de totale woonlasten onder het 
inflatiepercentage van 1,75%. Dit betekent dat - na 
inflatiecorrectie - de woonlasten iets dalen. 

Ozb (onroerende zaakbelasting)
De inflatie over lonen en prijzen over 2013 bedraagt 
naar verwachting gemiddeld 1,75%. In 2013 stijgt de 
OZB met 3,6%. Daarnaast wordt deze inflatiecorrectie 
doorberekend in de ozb. Het ozb-tarief wordt zoals 
elk jaar aangepast aan eventuele stijgingen of 
dalingen van de woningprijzen om zo een constante 
opbrengst te krijgen. Uitgaande van een gemiddelde 
woning in Heemstede (in 2013 € 397.000) zal voor 
Heemsteedse burgers de ozb aanslag in 2013 nog 
geen € 20 hoger uitvallen. Ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde 2012 is het ozb-tarief 2013 
in Heemstede 10% lager. Het exacte tarief stelt de 
gemeenteraad vast in december 2012 omdat dan de 
belastingverordeningen voor 2013 worden behandeld. 

Afvalstoffenheffing
Uitgangspunt is dat de kosten voor het inzamelen 
en verwerken van afval betaald worden uit de 
afvalstoffenheffing. De onderhandelingen met het 
afvalinzamelbedrijf De Meerlanden voor verlenging 
van het contract hebben geleid tot besparingen. 
Hierdoor gaat de afvalstoffenheffing voor een 
huishouden met een grote rolemmer met 3,3% 
omlaag. Het tarief 2013 in Heemstede is in vergelijking 
met het landelijk gemiddelde van 2012 7% lager.

Rioolheffing
Ook voor de rioolheffing geldt dat de tarieven 
kostendekkend moeten zijn. In verband met de 
toegenomen neerslag en strengere milieueisen zijn 
er de afgelopen jaren grote investeringen in het 
riool gedaan. Voor een gemiddeld gezin stijgt de 
rioolheffing met 0,35%. Daarmee is het tarief 2013 
in Heemstede nagenoeg gelijk aan het landelijk 
gemiddelde van 2012.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket  
Begraafplaats



Wat betaalt u in 2013?

Aanpassingen van de begroting 

Woonlasten eigen woning
De woonlasten van een gezin in een eigen woning 
met een gemiddelde woz-waarde (in 2013 afgerond 
€ 397.000) en een afvalemmer van 240 liter zullen zich 
op basis van de uitgangspunten in de begroting als 
volgt ontwikkelen.

De woonlasten voor huishoudens met een eigen 
woning nemen in 2013 met gemiddeld 1,41% toe ten 
opzichte van 2012. In euro’s uitgedrukt gaat het dan 
om een bedrag van € 11,13 (=€ 0,93 per maand). De 
ozb stijgt met 5,35%, de rioolheffing stijgt met 0,35% 
en de afvalstoffenheffing daalt met 3,36%.
Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 
1,75% betekent dit dat de woonlasten reëel gezien 
met 0,34% afnemen voor een gezin in een woning 
met een gemiddelde woz-waarde.

Bij de behandeling van de begroting heeft de raad 
op 9 november twee wijzigingen aangebracht in de 
plannen voor 2013:

Amendement minder bezuinigen
Op enkele onderdelen wordt er minder bezuinigd. De 
raad acht een geringe lastenverzwaring verantwoord 
waar dit leidt tot het behoud van belangrijke 
voorzieningen voor de Heemsteedse bevolking, het 
behoud van de aantrekkingskracht van de gemeente 
Heemstede als werkgever, het verbeteren van de 

Wat komt er binnen? vastgestelde  
   begroting

1 Algemene uitkering 19.975.000
2 Rijksvergoedingen  6.051.000
3 Lokale heffingen 13.117.500 
4 Huren en pachten  1.372.000
5 Dividenden  1.259.000
6 Overige opbrengsten  2.048.000

 43.822.500

Woonlasten per huishouden met eigen 
woning

2012 2013
Mutatie 

t.o.v. 
2012

Onroerend 
zaakbelasting

358,18 377,34  5,35 %

Afvalstoffenheffing* 257,28 248,64 -3,36 %

Rioolheffing 176,78 177,39  0,35 %

Totaal 
woonlasten

792,24 803,37 1,41 %

*  Voor een kleine afvalemmer van 120 liter geldt in  
2013 een afvalstoffenheffing van € 198,96. In 2012  
was dat € 205,80.

Woonlasten huurwoning
De woonlasten voor huishoudens met een 
huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, 
die met 3,36% daalt. In euro’s uitgedrukt gaat het dan 
om een bedrag van € 8,64. Rekening houdend met de 
inflatiecorrectie is sprake van een reële daling  
van de woonlasten met 5,11%.

verkeersveiligheid en het behoud van het groene 
karakter van Heemstede.
Ook worden de bezuinigingen minder snel 
doorgevoerd zodat diverse instellingen de tijd 
hebben om toe te werken naar de nieuwe situatie 
met verminderd budget van de gemeente. Om dit 
financieel mogelijk te maken heeft de raad besloten 
de OZB met 3,6% te verhogen.
 
 

Financieren van de nota Duurzaamheid 
‘Samenwerken en Verbinden’
Uit de algemene reserve wordt een bedrag 
beschikbaar gesteld van 325.000 euro. Met dit geld 
worden de plannen uit de nota Duurzaamheid 
‘Samenwerken en Verbinden’ uitgevoerd. De 
verwachting is dat sommige investeringen in 
duurzaamheid zich zelf zullen terugverdienen, zodat 
het uiteindelijke bedrag uit de algemene reserve lager 
zal zijn.  

Wat betalen de   vastgestelde 
inwoners daaraan mee? begroting

1 OZB  5.802.000
2 Parkeerbelasting  725.000
3 Hondenbelasting  116.000
4 Leges burgerzaken  513.000
5 Omgevingsvergunningen  364.000
6 Afvalstoffenheffing  2.598.000
7 Rioolheffing  2.218.000
8 Begraafplaats  563.000
9 Overig  218.500

 13.117.500

Waaraan geven we het uit?  vastgestelde   
 begroting

1 Bestuur en dienstverlening  4.780.000
2 Openbare orde en veiligheid  1.869.000
3 Wegen, vervoer en waterstaat  5.007.000
4 Voorzieningen  5.965.000
5 Werk en inkomen  7.358.000
6  Maatschappelijke  9.048.000 

ondersteuning en zorg
7 Groen en openbare ruimte  2.689.500
8  Ruimtelijke ordening en  2.156.000 

volkshuisvesting
9 Reiniging en riolering  4.052.000
10 Financiën  898.000

  43.822.500

Begroting 2013 in cijfers



Commissievergaderingen december

Inloopavond over zonnepanelen in raadhuis Heemstede 

Op 4, 6 en 10 december komen de 
raadscommissies Samenleving, Ruimte 
en Middelen bijeen in het raadhuis. 
Raadscommissies zijn bedoeld voor het 
vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als 
u dat wilt ook uw mening geven over 
onderwerpen. 

De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 
4 december om 20.00 uur. Hier wordt onder andere 
een voorgestelde budgetsubsidie besproken voor de 
stichting Kontext voor het algemeen maatschappelijk 
werk en het sociaal raadsliedenwerk. De behandeling 
van dit onderwerp start met een korte presentatie van 

De gemeente Heemstede organiseert op 
donderdag 6 december van 18.00 tot 21.00 uur 
een inloopavond over zonnepanelen. In het 
raadhuis staat dan een informatiestand van 
Route du Soleil. U bent van harte uitgenodigd 
om langs te komen en uw vragen te stellen over 
de zonnepanelenactie. 

Route du Soleil is een samenwerkingsverband tussen 
een aantal installateurs in de regio die gezamenlijk 
hoogwaardige zonnepanelen inkopen en aanbieden 
tegen lage prijzen. 

de directeurbestuurder van Kontext,  
mevrouw M. Huisman. 
De commissie Ruimte komt bijeen op donderdag 
6 december om 20.00 uur. Op de agenda staat 
onder meer een nieuw af te sluiten contract met 
de stichting KICI voor de inzameling van textiel. De 
opbrengst hiervan gaat naar goede doelen. Naar 
verwachting worden naast de huidige vier KICI-
locaties voor textielinzameling drie toegevoegd in 
de Geleerdenwijk, Rivierenwijk en De Glip. Verder 
bespreekt de commissie een bouwplan voor 17 
appartementen aan de Cloosterweg. Het college stelt 
de raad voor dit bouwplan zoals het nu voor ligt af te 
wijzen.
De vergadering van de commissie Middelen 
vindt plaats op maandag 10 december. Een van de 

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

agendapunten is de afsluiting van de cyclus van 
wijkschouwen tussen 2010 en 2012. Naast de evaluatie 
bespreekt de commissie het voorstel voor een andere 
werkwijze bij de wijkschouwen. Hierbij wordt de focus 
gelegd op plaatsen die specifiek aandacht behoeven 
op de punten ‘schoon, heel en veilig’. Aansluitend 
op de openbare vergadering vindt een besloten 
vergadering plaats over de benoeming van een 
nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie.

De volledige agenda’s vindt u verderop in deze 
uitgave. Ook vindt u de agenda’s en alle bijbehorende 
stukken op www.heemstede.nl (onder ‘Politiek en 
organisatie’ > Vergaderstukken & besluiten).

Verkeersbesluit(en)

Gezonken vaartuigen 
Leidsevaart, Zuider Buiten Spaarne en Ringvaart

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 
woning Rhododendronplein 16 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. (verzonden: 20 november 2012).

 

Het besluit ligt vanaf 29 november 2012 zes weken ter 
inzage. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 
bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige 

voorziening vragen aan de president van de 
rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 
voorlopige voorziening moeten griffierechten worden 
betaald. 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
gezonken vaartuigen aangetroffen:

-  een polyester vaartuig met witte romp en oranje dek 
in de Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 38. In het 
vaartuig bevindt zich een oranje plastic kuipstoel.

-  een blauwgroene roeiboot, met houtvlot in de 
Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 36.

-  een grijs stalen vaartuig met buitenboordmotor 
(merk: Mariner) in de Leidsevaart ter hoogte van 
Asterkade 22.

-  een vaartuig, kleur wit met groene rand rondom en 
gele banken, in het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte 
van Marisplein 2. 

-  een wit polyester vaartuig met zwarte rand en 
stuurinrichting in de Ringvaart langs het Vrouwenpad 
aan de achterzijde van Charlotte van Pallandlaan 
ter hoogte van huisnummer 15-17. Op het vaartuig 
zit gedeeltelijk dekzeil - met blauwe onderkant en 
zwarte bovenkant - bevestigd.

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

De eigenaren van bovengenoemde vaartuigen krijgen 
tot en met 12 december 2012 de gelegenheid om 

te zorgen dat hun vaartuig weer volledig drijvend 
is dan wel deze te verwijderen (inclusief houtvlot 
in geval van de blauwgroene roeiboot). Indien de 
vaartuigen binnen deze termijn niet volledig drijvende 
zijn dan wel zijn verwijderd, dan worden de vaartuigen 
in opdracht van het college gelicht (bestuursdwang). 
De vaartuigen worden dan voor een periode van 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Besluiten
Nieuw besluit maatschappelijke 
ondersteuning en nieuwe Beleids- en 
uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Heemstede 2013.

Bij besluit van 20 november 2012 heeft het college 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 en de Beleids- en 

uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 vastgesteld, onder de 
voorwaarde van de vaststelling van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2013 op  
15 december 2012 door de raad. Het Besluit en de 
Beleids- en uitvoeringsregels treden met ingang van  
1 januari 2013 in werking. Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2012 en de Beleidsregels 

maatschappelijk ondersteuning gemeente Heemstede 
worden per die datum ingetrokken.
Het Besluit en de Beleids- en uitvoeringsregels 
liggen tot en met 20 februari 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis. Het Besluit en de Beleids- en 
uitvoeringsregels zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hugo de Vriesplein 4 het bouwen van een garage 

2012.317 
ontvangen 16 november 2012

-  Binnenweg 108 het vervangen van bestaande 
deuren door elektrische schuifdeuren bij een winkel 
2012.314 
ontvangen 12 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 37 het gebruiken van enkele ruimten in 

het fitnesscentrum als praktijk-/behandelruimte voor 
fysiotherapie 2012.310 
ontvangen 10 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen afwijken 
bestemmingsplan
-  Hugo de Vriesplein 4 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.309 
ontvangen 16 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Glipperweg 9 het kappen van een kastanje en een 

beuk op 2012.315  
ontvangen 12 november 2012

-  Willem Pijperlaan 2 het kappen van een lijsterbes 
2012.313 
ontvangen 12 november 2012

-  Bernard Zweerslaan 75 het kappen van een conifeer 
2012.316 
ontvangen 16 november 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  
29 november 2012  van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning

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

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
 
 

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Het verzoek ligt vanaf 29 november 2012 gedurende 
4 weken van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor meer informatie over het verzoek kunt u 
telefonisch contact opnemen met M. Jansen van de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten 

2012.256

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 200A het plaatsen van reclame 2012.306
-  Johannes Vermeerstraat 3 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
2012.285

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
29 november 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Vergaderingen
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 4 december 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda commissievergadering  
4 december 2012

- Spreekrecht burgers
-  Verlenen budgetsubsidie 2013-2014 aan de Stichting 

Kontext (A-stuk)
-  Budgetsubsidie Stichting CASCA 2013 t/m 2014 

(A-stuk)
-  Verordening maatschappelijke ondersteuning 

(A-stuk)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 6 december 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
 
 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda commissievergadering 6 
december 2012

- Spreekrecht burgers
-  Uitvoeringsprogramma “Integrale handhaving” 

gemeente Heemstede 2013 (B-stuk) Gezamenlijke 
bespreking met de commissie Middelen

-  Aanbestedingsvoorstel textielinzameling 2013-2015 
(B-stuk)

-  Gunning afvalinzameling en reiniging 2013-2015 aan 
De Meerlanden (B-stuk)

- Bouwplan Cloosterweg 6-8 (B-stuk)
-  Glasvezelnetwerk telecommunicatie o.v.v. D66 

(C-stuk)
-  Aanwijzen locaties elektrische laadpunten o.v.v. VVD 

(C-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op maandag 10 december 2012 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda commissievergadering  
10 december 2012

- Spreekrecht burgers

-  Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
(A-stuk)

- Belastingverordeningen (A-stuk)
-  Eindrapportage cyclus Wijkschouwen 2010-2012 

o.v.v. PvdA (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering besloten commissie  
Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een besloten 
vergadering op maandag 10 december 2012, na 
afloop van de reguliere commissie Middelen in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. 

Op de agenda:

-  Vaststellen agenda besloten commissievergadering 
10 december 2012

- Vacaturevervulling voorzitter Rekenkamercommissie
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 
informatie over het spreekrecht en uitleg over het 
verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken liggen 
ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:  
raadsgriffier@heemstede.nl.

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

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

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

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

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Besluiten
Nieuw besluit maatschappelijke 
ondersteuning en nieuwe Beleids- en 
uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Heemstede 2013.

Bij besluit van 20 november 2012 heeft het college 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 en de Beleids- en 

uitvoeringsregels maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 vastgesteld, onder de 
voorwaarde van de vaststelling van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2013 op  
15 december 2012 door de raad. Het Besluit en de 
Beleids- en uitvoeringsregels treden met ingang van  
1 januari 2013 in werking. Het besluit maatschappelijke 
ondersteuning 2012 en de Beleidsregels 

maatschappelijk ondersteuning gemeente Heemstede 
worden per die datum ingetrokken.
Het Besluit en de Beleids- en uitvoeringsregels 
liggen tot en met 20 februari 2013 ter inzage op 
het gemeentehuis. Het Besluit en de Beleids- en 
uitvoeringsregels zijn na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hugo de Vriesplein 4 het bouwen van een garage 

2012.317 
ontvangen 16 november 2012

-  Binnenweg 108 het vervangen van bestaande 
deuren door elektrische schuifdeuren bij een winkel 
2012.314 
ontvangen 12 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 37 het gebruiken van enkele ruimten in 

het fitnesscentrum als praktijk-/behandelruimte voor 
fysiotherapie 2012.310 
ontvangen 10 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen afwijken 
bestemmingsplan
-  Hugo de Vriesplein 4 het uitbreiden van een 

woonhuis 2012.309 
ontvangen 16 november 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Glipperweg 9 het kappen van een kastanje en een 

beuk op 2012.315  
ontvangen 12 november 2012

-  Willem Pijperlaan 2 het kappen van een lijsterbes 
2012.313 
ontvangen 12 november 2012

-  Bernard Zweerslaan 75 het kappen van een conifeer 
2012.316 
ontvangen 16 november 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  
29 november 2012  van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet 
mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning

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

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
 
 

-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 
Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Het verzoek ligt vanaf 29 november 2012 gedurende 
4 weken van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 
hierover tijdens de periode van terinzageligging 
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 
Voor meer informatie over het verzoek kunt u 
telefonisch contact opnemen met M. Jansen van de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 23 november 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten 

2012.256

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 200A het plaatsen van reclame 2012.306
-  Johannes Vermeerstraat 3 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
2012.285

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
29 november 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie:’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.




