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Ashton Brothers
Treasures
di 10 wo 11 december

Stadsschouwburg Haarlem
theater-haarlem.nl

De Passievrucht
Victor Reinier & Oda Spelbos 
(Flikken Maastricht)  vr 13 december

Atmosfeer van saamhorigheid…

Grote belangstelling voor 
‘Heemstede herdenkt’
Heemstede - Op initiatief van 
de gemeente is afgelopen vrij-
dagavond 22 november de Al-
gemene Begraafplaats ‘s avonds 
opengesteld opdat nabestaan-
den gezamenlijk hun dierbare 
konden herdenken. De begraaf-
plaats was prachtig sfeervol ver-
licht met lampjes, kaarsjes en 
vuurkorven. De aula puilde uit 
tijdens de herdenkingsrede van 
Aart Mak. Juist nu voor de feest-
dagen en de avond al vroeg valt 
dwalen gedachten snel af naar 
dierbaren die worden gemist. 

Met deze herdenking konden 
de aanwezigen het verlies een 
plaatsje geven. Het koperkwin-
tet 5Beaufort speelde muziek die 
perfect aansloot bij het doel van 
deze avond, samen gedenken. 
Medewerkers van Paswerk deel-
den kaarsen uit die een ieder 
bij het graf of urn van hun dier-
bare konden plaatsen. Zo werd 
het kerkhof steeds meer ver-
licht. In een herdenkingsboom 
kon men een ster of een hartje 
hangen. Nabij de herdenkings-
boom zorgde Anneke Vrijenhoek 

met haar klankschalen voor een 
speciale sfeer. Er heerste op de 
begraafplaats een atmosfeer van 
saamhorigheid, waar een ieder 
zijn of haar gedachten bij een 
overleden vriend of familielid een 
plaats kon geven.
Op deze avond werd de ge-
meentelijke organisatie onder-
steund door uitvaartverzorging 
Brokking & Bokslag uit Heem-
stede. Het initiatief dat nu door 
de gemeente is genomen ver-
dient zeker navolging.
Eric van Westerloo

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Spoedoverleg met Openbaar Ministerie

Preventieve dashboardcamera 
in strijd tegen vandalisme
Heemstede – Vorige week in-
formeerde de Heemsteder u over 
de golf van vernielingen aan au-
to’s die Heemstede teistert en 
wat u daaraan kunt doen. Tot op 
heden zijn de dader(s) nog niet 
aangehouden. De politie Noord-
Holland, de gemeente Heem-
stede en het Openbaar Ministe-
rie hebben spoedoverleg gehad 
en deze zaak hoog op de agen-
da staan. In een brief die de ge-
meente verstuurde naar diverse 
adressen van de geteisterde wij-

ken, roept zij de burgers op extra 
alert te zijn en opvallende zaken 
direct te melden aan de politie, 
op telefoonnummer 0900-8844 
en óók op het noodnummer 112.
In de brief staat verder dat een 
aantal getroffen slachtoffers be-
naderd wordt met de vraag of 
zij belangstelling hebben voor 
plaatsing van een preventieve 
dashboardcamera in hun auto. 
Hiervoor is een samenwerking 
met het bedrijf Eyeonfly aange-
gaan. 

Andere suggesties omtrent het 
stoppen van de vernielingen 
kunnen gemeld worden via het 
speciale e-mailadres postbus-
veiligheid@heemstede.nl
Op deze manier slaan burgers, 
politie en overheid de handen 
krachtig ineen. Met deze geza-
menlijke inspanningen hopen 
alle partijen deze problemen zo 
snel mogelijk op te lossen en de 
verantwoordelijke dader(s) aan 
te houden. 
Bart Jonker

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Egelverzorgers 
gezocht

Regio - Egelopvang Haar-
lem e.o. vangt jaarlijks tussen 
de 200 en 250 hulpbehoeven-
de egels op. Zij worden daar 
liefdevol verzorgd en ver-
pleegd totdat ze weer de na-
tuur in kunnen. Voor de ver-
zorging is de opvang op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. 
Het werk omvat het schoon-
maken van de egelverblijven 
en het voeren en wegen van 
de egels. 
Ben jij 20 jaar of ouder, heb 
je affiniteit met dieren, kan je 
zelfstandig werken, hou je van 
aanpakken en heb je één mid-
dag per week tijd om te te hel-
pen? Mail: egelopvanghaar-
lem@gmail.com, of bel tele-
foonnummer 06-81172378. 



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (1)

In Heemstede en Bennebroek 
zijn een groot aantal monumen-
ten of bijzondere gebouwen, die 
goed onderhouden worden. De 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek maakt zich ech-
ter zorgen over een aantal ‘be-
dreigde monumenten’. Deze ver-
keren in een slechte staat, wat er 
op den duur toe kan leiden dat 
de restauratiekosten zo hoog 
worden dat sloop onvermijde-
lijk is.

Glipperweg 70 Heemstede
Op de dorpel boven de voor-
deur staat het jaartal 1632. Of 
dit inderdaad het bouwjaar is, 
is niet duidelijk. Uit archiefstuk-
ken blijkt dat Cornelis Hendriksz 
van Leeuwen in 1713 aan Ger-
rit Pauw, heer van Heemste-
de, vraagt of hij daar de brood-
bakkerij van de vorige eigenaar 
voort mag zetten. Daarna heb-
ben er altijd bakkers in het huis 
gewoond. De laatste was ‘mees-
ter broodbakker’ Gerrit Hagen, 
die in 1867 het ‘huis met brood-
bakkersaffaire’ kocht. Zijn erven 
verkochten het pand - waarin in-
middels geen bakkerij meer zat 
- in 1890 aan Franciscus Uiten-
daal. Het was toen gesplitst in 
een voor- en achterhuis, waarbij 
het voorhuis verhuurd werd voor 
f 1,15 per week.
Na die tijd zijn er nog verschil-

lende andere bewoners geweest. 
In 1965 werd het, vanwege de 
slechte staat, onbewoonbaar 
verklaard. Pas in 1981 werd het 
aan de woningvoorraad onttrok-
ken. Hierna heeft het nog enige 
tijd als bedrijfs- en opslagruimte 
dienst gedaan.
Door de historische waarde is 
het huis in 1975 op de rijksmo-
numentenlijst geplaatst.
Het is een van de weinige ou-
de huisjes die nog over zijn van 
het voormalige buurtschap De 
Glip. Daarom vindt de HVHB dat 
dit oude pandje behouden moet 
blijven. 

Meer informatie over wat de 
HVHB doet op het gebied van 
karakterbehoud in Heemstede 
en Bennebroek vindt u in ons 
tijdschrift HeerlijkHeden en op 
onze website www.hv-hb.nl.

Heemstede –  Voor de ingang van SportPla-
za Groenendaal verrichtte vorige week dins-
dag wethouder Jur Butter samen met Anne-
marie Sybrandy en de leerlingen van dans- en 
balletstudio Jolein, de offi ciële onthulling van 
de Gaudibank. Onder de onbestendige weers-
omstandigheden en het genot van een glaas-
je bubbels werd de feestelijke onthulling voor-
afgegaan door een vrolijke dansuitvoering van 
Jolein. Het regende niet alleen applaus voor de 
danseressen, maar het begon ook daadwerke-
lijk te druppelen toen de toespraken aanvingen. 
Jur Botter prees onder meer het ontwerp van de 
bank waarvoor Mary  Menig-Lammers verant-
woordelijk is. De daadwerkelijke uitvoering van 
dit ontwerp was in handen van mozaiekkunste-
nares Annemarie Sybrandy en zo’n 65 inwoners. 

De wethouder noemde de 8,5 meter lange bank 
met een totaal gewicht van 6000 kilogram een 
mooie aanwinst voor Heemstede en een mooi 
burgerinitiatief dat nu de ingang van SportP-
laza siert. De Gaudibank is letterlijk en fi guur-
lijk een meesterwerk uit duizenden: duizenden 
beplakte mozaieksteentjes wel te verstaan. Be-
wonderenswaardig monnikenwerk dat Annema-
rie en de 65 bewoners op een knappe manier in 
een periode van 5 maanden in 3 dagdelen wis-
ten te realiseren. Het project is gesponsord door 
de Bavostichting. SportPlaza Groenendaal is 
heel blij met deze imposante bank en deelde als 
dank een gratis entreekaartje voor het zwembad 
uit aan alle deelnemers die aan deze bank ge-
werkt hebben.
Bart Jonker

Onthulling Gaudibank:
    een meesterstuk uit duizenden

Foto: Theo Out.

Lekker happen 
met elkaar
Jongeren 

Eethuis Plexat
Heemstede - Elke vrijdagavond 
organiseert Plexat, dé plek voor 
jongeren bij Casca, een eethuis 
voor jongeren. Aanvang is 17.30 
uur. Plexat is op de vrijdagavond 
geopend tot 22 uur. Kosten: 4,- 
maaltijd incl. drankje. Adres is: 
Herenweg 96, Heemstede. Op 
vrijdag 6 december staat warme 
chocomel met slagroom en ? op 
het menu. Wil je weten wat? Kom 
lekker mee-eten: meld je dan 
aan op vrijdag vóór 12.00 uur via 
plexat@casca.nl of bel  023-548 
38 47.

Kokkerellen: 
de luxe keuken
Heemstede - Wilt u op een bij-
zondere en smakelijke manier 
voor de dag komen? U leert luxe 
gerechten te maken, voor als u 
een diner geeft. Iedereen die het 
leuk vindt om samen met lek-
ker koken bezig te zijn, kan mee-
doen. U hoeft nog geen topkok 
te zijn. Start van deze korte cur-
sus van 2 lessen is op dinsdag 
10 december van 19.30 tot 22.30 
uur.
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J.J. Cremer speelt Twaalf 
Gezworenen in theater De Luifel
Heemstede - Op zaterdag-
avond 7 en zondagmiddag en 
-avond  8 december is het de 
beurt aan de Letterlievende Ver-
eniging J.J. Cremer om hun kun-
nen weer aan een groot publiek 
te tonen. Met het stuk Twaalf Ge-
zworenen gaat de toneelvereni-
ging een klassieker brengen die 
van begin tot eind zal boeien.

Het stuk is gebaseerd op het 
krachtenspel tussen juryleden in 
het Amerika van de jaren vijftig. 
Oorspronkelijk een aflevering uit 
een televisie serie en is later ver-
filmd en dan nu in het theater. 

Cees Nooteboom heeft de tekst 
van de film in het Nederlands 
vertaald maar regisseur Marijke 
Kots heeft de vrijheid genomen 
voor een eigen inbreng. Twaalf 
juryleden beslissen over het lot 
van een 19-jarige jongen, op-
gegroeid in een achterbuurt. Hij 
staat voor moord op zijn vader 
terecht. Is hij schuldig aan het 
feit? Elf juryleden zien de jonge-
man op de elektrische stoel ein-
digen. Één jurylid heeft een an-
dere mening, onschuldig. De jury 
moet een unaniem oordeel vel-
len.
Het stuk heeft alle ingrediënten 

om de bezoekers een inkijk te 
geven in de overwegingen van 
de verschillende juryleden.
Jeannette Kluit, Eleonora Zomer, 
Joke van Muiswinkel, Lodewijk 
de Ruiter en Willem Padt kun-
nen bogen op een lange toneel-
ervaring.

Zaterdag is de aanvang 20.15 
uur en zondag 14.30 (matinee) 
uur alsook 20.15 uur. De Lui-
fel ligt aan de Herenweg 96 in 
Heemstede. Kaarten via 06-
26192844, mail- info@jjcremer.
nl of via www.jjcremer.nl (reser-
veren).

Sint nog ruim een week in ‘t land!
Heemstede – Sinterklaas en zijn 
pietermannen hebben al volop 
genoten van hun bezoek aan Ne-
derland. Zoals elk jaar heeft de 
kindervriend het dezer dagen ra-
zend druk. Overal waar hij wordt 
uitgenodigd verschijnt hij graag 
ten tonele. Zoals vorige week za-
terdag op het dak van de Jan van 
Goyenstraat en een week daar-
voor midden in het centrum van 
Heemstede. Tel daarbij op de 
bezoekjes die hij aan sportver-
enigingen, zorginstellingen en 
scholen brengt en je weet dat 
niemand het zo druk heeft als 
Sint! Wat een energie heeft de 
bisschop. Gelukkig wordt hij ge-
holpen door de vele (regel-)pie-
ten die vrolijk lachen maar zeer 
serieus achter de schermen veel 
werk van de toch ouder worden-
de Sint uit handen nemen.
En er is nog steeds werk aan de 
winkel. Nog een volle week toert 
Sinterklaas door het land, ook 
natuurlijk in Heemstede. Daar 
winkelt hij prettig en elk jaar 
laat hij zich weer verrassen door 
het gevarieerde aanbod. “Hier 
in Heemstede is nog kwaliteit te 
vinden”, vertelde Sint tijdens een 
bliksembezoekje aan de redac-
tie. Hij had geen tijd voor koffie 
want hij moest nog zóveel ca-
deaus kopen! Geniet nog even 
na van het bezoek dat de Goed-
heiligman bracht aan Heemste-
de centrum, op 16 november.
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BN’er signeert bij
Boekhandel Blokker

In de file voor Eric Corton
Heemstede – Een drukke 
boekhandel Blokker met veel 
belangstellenden afgelopen 
zaterdag: BN’er Eric Corton 
maakte hier zijn opwachting 
om zijn laatste boek ‘Auto-bi-
ografie’ te signeren.

Dat Eric Corton een veelzijdig 
man is, valt niet te ontkennen. 
Muzikant, presentator voor de 
radio, televisieman, acteur, am-
bassadeur voor het Rode Kruis 
en auteur. Zijn passie voor au-
to’s steekt hij in zijn nieuwe boek 
niet onder autostoelen of achter-
banken. Overigens is dit niet het 
eerste boek van Eric Corton. Zijn 
eerder verschenen boek ‘Wil-
de wereld’ is gebaseerd op zijn 
reizen naar Afrika die hij maak-
te als ambassadeur voor het Ro-
de Kruis.  Eric Corton: “Mijn vo-
rige boek gaat echter niet alleen 
over mijn werk daar als ambas-
sadeur, maar bevat veel meer 
verhalen en belevenissen die ik 
in Afrika meemaakte en onder-
streept mijn liefde voor dit con-
tinent.  Mijn nieuwe boek ‘Auto-
biografie’ is eigenlijk op een ra-
re manier ontstaan. Toen ik een 
keer een vrijwaringsbewijs voor 
een auto in mijn handen had, be-
gon ik plotseling eens na te gaan 
hoeveel auto’s ik totaal gehad 
heb. Ik kwam op 19 auto’s uit en 
2 auto’s die ik geleend had. Op 
deze manier borrelden de verha-
len en anekdotes rond deze au-
to’s op. Deze herinneringen to-
verden een grote glimlach op 
mijn gezicht. Je maakt veel mee 
en ontmoet heel veel bijzon-
dere mensen. Deze gedachten 
ben ik gaan opschrijven waar-
door dit boek ontstond: een bio-
grafie over ‘mijn’ auto’s, vandaar 
de titel ‘Auto-biografie’, die je dus 
met een grote korrel zout moet 
nemen. Geen technische verha-
len, want mijn technische kennis 
voor auto’s is beperkt. Maar ge-
woon mijn grote liefde voor de-
ze auto’s, het jong zijn en het le-
ven komen in dit boek aan bod. 
Ik heb dit boek daarom met veel 
plezier en gegrinnik geschreven, 

en ik denk ook dat iedereen het 
met een glimlach leest. In tegen-
stelling tot mijn werk bij de radio 
waar je veel praat, is schrijven 
‘lekker stil’: Je hebt alleen ‘herrie 
in je hoofd’.  Ik heb nu twee boe-
ken geschreven over twee van 
mijn passies: reizen naar Afri-
ka en auto’s. Een eventueel  der-
de boek zou logischerwijs over 
mijn derde passie moeten gaan: 
muziek.  Maar ik wil ook graag 
een roman schrijven, dus de toe-
komst zal het leren”, lacht Eric. 
Eric Corton  begint een hoofd-
stuk uit zijn boek voor te lezen 
over zijn eerste auto: een ‘vla-
gele’ eend. De toehoorders luis-
teren geboeid naar dit kostelij-
ke verhaal en willen daarna nog 
een verhaal horen. En Eric gaat 
door met voorlezen: een verhaal 
over zijn Volvo 340 die door een 
zwerver werd bewoond. Daar-
na staan de belangstellenden in 
de rij om een exemplaar van het 
boek te bemachtigen en door 
Eric te laten signeren. “In de fi-
le staan voor Eric Corton”, grapt 
Arno Koek nog van Boekhandel 
Blokker.
Bart Jonker

DEZE WEEK 
Eén van de te winnen 
puzzel prijzen in de 

50 PlusWijzer

Onbeperkt mosselen of slibtongen

Westlaan 41 • 1991 AL Velserbroek • Tel: 023 538 18 78
info@villa-westend.nl • www.villa-westend.nl

Reserveren gewenst via 023 538 18 78 
of www.villa-westend.nl o.v.v. mosselavond

Kom genieten van onbeperkt mosselen eten 
gekookt in Haarlems Jopenbier 

of geniet van heerlijke gebakken slibtongen.

Donderdag 27 september en vrijdag 28 september 
van 18.00 - 22.00 uur  

Onbeperkt mosselen of slibtongen

e 21,50 p.p. 
inclusief glas Haarlems Jopenbier

Waardebon 
t.w.v. € 200,- 

voor een 
heerlijk 

diner

Sony radio 
in retrodesign 
XDR-S60DBP - DAB+/DAB/
FM-digitale Radio

DEZE WEEK 
Eén van de te winnen 
puzzel prijzen in de 

50 PlusWijzer

Eric Corton leest voor uit eigen werk.
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Kerstdiner 
Voor alle senioren uit Heemste-
de hebben we een kerstmenu op 
dinsdag 17 december. Samen, 
gezellig aan een mooi gedekte 
tafel met leeftijdsgenoten laat u 
zich bedienen door de gastvrou-
wen van WOH. De koks van hui-
ze Bosbeek bereiden weer heerlijke gerechten. Het me-
nu bestaat uit:  Viscocktail, Licht gebonden padden-
stoelensoep, Gevuld kalkoendijtje met cranberrysaus, 
Witlofgratin / Romanesco met pijnboompitjes, Duches-
se aardappel uit de oven / gefrituurde denappel, Stoof-
peertjes / gemengde salade, Grand dessert. De kosten 
zijn  € 24,00. Vanaf 12.45 uur wordt u welkom geheten 
door onze gastvrouwen.   Tot één week van te voren 
kunt u reserveren door het kopen van een kaartje bij de 
receptie van Welzijn Ouderen Heemstede.

Winkelen bij Intratuin 
Senioren, meldt u aan, u kunt met ons mee. Op 4 de-
cember rijdt de KO-Bus naar de kerstmarkt bij Intratuin. 
Zo komen we vast in de kerstsfeer en wellicht doen we 
ideetjes op voor cadeaus of nieuwe versiering voor de 
kerstboom. In het ‘Tuincafé’ treff en we elkaar voor een 
kopje koffi  e. De kosten zijn € 10,00 inclusief thee of kof-
fi e en gebak.

Alzheimer Café in Heemstede
Dinsdag 3 december is er weer een 
Alzheimercafé, georganiseerd door 
Alzheimer Nederland, Zuid-Kenne-
merland bij Welzijn Ouderen Heem-
stede.  Het thema van deze avond is: 

“Dementie en dan…” We bekijken met elkaar de docu-
mentaire Dementie en dan… gemaakt door Ireen van 
Ditshuizen. Aan de hand van deze fi lm wordt bespro-
ken welke thema’s herkenbaar zijn. Welke vragen wor-
den opgeroepen en hoe mensen met dementie en hun 
mantelzorgers met deze thema’s omgaan. Het program-
ma begint om 19.00 uur en is 21.30 uur afgelopen.

Rijbewijskeuring
Wordt u binnenkort 70 en moet u daarom gekeurd wor-
den voor uw rijbewijs? Op dinsdag 3 december is weer 
de mogelijkheid u te laten keuren bij Welzijn Ouderen. 
Deze keuring wordt uitgevoerd door dr.Vismans. 

Kerstkaarten naar de verzorgingshuizen in 
Heemstede
Als afsluiting van Generatiemix 2013 een activiteit door 
kinderen van de Buiten Schoolse Opvang, ‘de Brons-
tee’.  Zij maken kerstkaarten voor ouderen die wonen in 
een verzorgingshuis in Heemstede.  Op dinsdag 10 de-
cember brengen deze ‘bikkels’ zelf de kaarten bij het 
verzorgingshuis Bosbeek.  De ander verzorgingshuizen 
krijgen de kaarten toegestuurd. Het project Generatie-
mix 2013 van Welzijn Ouderen Heemstede is mogelijk 
gemaakt door het Rabobank Stimuleringsfonds van de 
Rabobank Haarlem e.o.

Even een moment voor u!
Elke vrijdag is de schoonheidsspecialist, Jan-
tine Keesmaat bij Welzijn Ouderen Heemste-
de aan de Lieven Keylaan 24, zij biedt verschillen-
de soorten behandelingen aan. Ter kennismaking is 
er voor senioren een korte behandeling. Afspraak
maken kan via de receptie van Welzijn Ouderen.

 

De informatie voor
deze rubriek wordt 
verzorgd door de 
stichting Welzijn

Ouderen Heemstede 
(WOH).

Lieven de Keylaan 
24, Heemstede, tele-

foon 023-528 85 10 op 
maandag t/m donder-
dag van 09.00-17.00 
uur en op vrijdag van 

9.00 - 13.00 uur. 

Op de website: www.
welzijnouderen-

heemstede.nl
is heel veel

informatie te vinden 
over activiteiten en 

dienstverlening door 
en voor Ouderen in 

Heemstede.

Heemstede – Onlangs is Bobs Place geopend op het Wipper-
plein. Eigenaar Bob Divendal heeft een groot hart, want op twee-
de kerstdag verzorgt hij een diner voor mensen die door omstan-
digheden geen kerst kunnen vieren omdat ze bij wijze van spre-
ken alleen geld hebben voor een blikje tomatensoep. Dat sommi-
ge mensen zeer veel moeite hebben om rond te komen door om-
standigheden die zij vaak zelf niet in de hand hebben, grijpt hem 
erg aan. Daarom een hartverwarmende actie.

Op 2e kerstdag gaat het restaurant open voor mensen die om wat 
voor reden dan ook geen kerst kunnen vieren. Deze dag zijn er 2 
zittingen met ongeveer 80 mensen. In overleg met de gemeente 
wordt de gastenlijst opgesteld.  Het eten wordt gesponsord door 
diverse leveranciers en vrienden en personeel willen belangeloos 
meewerken.

Oproepje 
“Het lijkt mij ook erg leuk om meer te gaan doen voor deze men-
sen. De eerste zitting wil ik graag gezinnen met kinderen uitnodi-
gen waarbij het erg leuk zou zijn als er bijvoorbeeld een clown of 
goochelaar aanwezig kan zijn”, vertelt Bob. “Bij de 2e zitting zou 
het leuk zijn als we bijvoorbeeld livemuziek hebben. Daarnaast 
zou het uiteraard erg mooi zijn om deze mensen een kerstpak-
ket mee te geven om de dagen daarna nog even na te genieten.” 
Bob vraagt lezers om hulp: “Ik zou dan ook graag uw hulp hierbij 
in willen roepen. Kennen jullie misschien iemand die als gooche-
laar of clown optreedt? En een liveband die het leuk vindt om een 
uurtje langs te komen? Heeft u misschien een bedrijf of werkt u 
bij een bedrijf die wil sponsoren voor het kerstpakket? Dan horen 
wij dat heel graag!” U kunt contact opnemen met 023-5293186. 
Er wordt tevens een collectebus neergezet om geld bijeen te za-
melen voor deze 2e kerstdag-actie. Bobs Place vindt u aan het 
Wipperplein 3 in Heemstede. Tel. 023-5293186. Kijk ook op: www.
bobs-place.nl.

“Trouwe klanten dragen de club”

Huldiging jubilarissen 
bij GSV Heemstede

Heemstede - Afgelopen zaterdag  werden door het bestuur van 
GSV Heemstede de leden die 25 jaar en 10 jaar lid zijn van de 
vereniging in het zonnetje gezet.

In zijn openingswoord sprak voorzitter Henk Ruigrok zijn waarde-
ring uit voor de jubilarissen die de vereniging zoveel jaren trouw 
zijn. Dit jaarlijks terugkerende festijn is het bewijs dat de ver-
eniging een stabiele en gezonde is. “Trouwe klanten dragen de 
club”, is het motto. Na de mooie woorden van de voorzitter wer-
den eerst alle 25 jarige jubilarissen gefêteerd met een bloemetje, 
een woord van dank en een blijvend aandenken.
Daarna was het de beurt aan de 10-jarige jubilarissen.
Na de huldiging werd de middag afgesloten met een gezellig 
samenzijn onder het genot van een drankje en prima verzorg-
de hapjes.

‘Kerst voor iedereen’,
wie helpt mee?

Bobs Place biedt 
hartverwarmend kerstdiner

Expositie cursisten 
van Caroline 

Aarens bij Casca
Aquarelleren, 

tekenen en 
schilderen

Heemstede - Van maandag 2 
december tot en met vrijdag 13 
december is bij Casca een expo-
sitie te zien van werk van cursis-
ten van de creatieve cursussen  
van docente Caroline Aarens.
De cursus Aquarelleren, teke-
nen en schilderen is voor zo-
wel beginners als voor gevor-
derden. Als beginner leren cur-
sisten eerst wat ze met aqua-
relverf kunnen doen en hoe het 
kan worden toegepast. U leert 
verf mengen. Daarna krijgt u on-
derricht in speciale technieken: 
het werken met spons, droog-
penseel, spatten en meer foefjes 
en trucjes. Enige tekenvaardig-
heid is gewenst maar niet nood-
zakelijk. Er wordt gewerkt naar 
opdracht, thema’s en stillevens. 
Een cursus waarbij niets ‘moet’ 
en alles mag. Plezier in schilde-
ren en gezelligheid staan voorop. 
Wat onder de inspirerende lei-
ding van docente Caroline Aar-
ens tot stand kwam ziet u in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de tijdens openingsuren. U bent 
van harte welkom!

SENIORENNIEUWS HEEMSTEDE
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Drukke zaterdag
        voor Sinterklaas

Heemstede - Wie zoet is 
krijgt lekkers bij Tummers, 
dacht Sinterklaas. Een uur-
tje rust bij Patisserie Passio-
nel Tummers op de zaterdag-
middag is een weldaad in de-
ze drukke tijd. Heerlijk snoe-
pen zoals kinderen dat zo 
graag doen. Kinderen had-
den al gauw in de gaten dat 
Sinterklaas bij Tummers in de 
tearoom aan de thee zat en 
kwamen naar hem toe. In een 
mum van tijd zat Sinterklaas 
weer, omringd door kinderen, 
lekkers uit die heerlijke win-
kel uit te delen. Veel kinderen 
kwamen net uit het Pakhuis 
van de Sint aan de Binnenweg 
31, waar ze konden knutselen, 
tekenen en hun ouders kon-
den ondertussen rustig win-
kelen. Of tapas eten die door 
Zwarte Pieten geserveerd 
werden. Andere Pieten, knut-
selpieten, hielpen de kinderen 
bij het maken van mooie teke-
ningen voor Sinterklaas. 

Sint op het dak
Het paard van Sinterklaas 
had al een hele reis achter de 
rug met de stoomboot en wil-
de, eenmaal op Heemsteed-
se bodem, graag de daken 
op. Speelgoedwinkel Jantje, 
al jaren het adres waar Sin-
terklaas op het dak verschijnt 
als het goed donker is, keek 
wat vreemd op toen de schim-
mel van Sinterklaas, Ameri-
go, het dak opklom en zich 
gelijk thuis voelde. Een heer-
lijk ruim dak waar je een goed 
overzicht heb over de Jan van 
Goyenstraat waar steeds meer 
kinderen kwamen kijken. Zo 
langzamerhand heeft ieder-
een van zestigjaar of  jonger 
meegemaakt dat Sinterklaas 
op het dak komt op de laat-
ste zaterdag van november. 
Dat wilde Amerigo zelf mee-
maken, vandaar zijn eerste 
optreden op het dak met zijn 
baas en de helpers, de Zwar-
te Pieten die er ook zin in had-
den. Alle kinderen zongen nog 
mooier dan alle zestig eerde-
re keren. Of waren het er ze-
ventig? Gek dat niemand wist 
hoelang Sinterklaas al op het 
dak in de Jan van Goyenstraat 
verschijnt.  Amerigo genoot 
van dat zingen en  was blij 
dat Sinterklaas aankondigde  
dat alle kinderen hun schoen  
mochten zetten. Dat beteken-
de voor Amerigo veel wortels 
en hooi in de schoenen.
Ton van den Brink 

Workshops, kinderactiviteiten 
en veel korting…

Drie dagen groot feest 
bij The Vintage Store

Heemstede - Vanaf vrijdag 29 november is het drie dagen lang 
groot feest bij The Vintage Store aan de Cruquiusweg. Voor het 
eerst in haar bestaan worden The Crazy Days georganiseerd.
Op alle drie de dagen zijn er verschillende activiteiten en events.
Zo is er op vrijdag een Repair café aanwezig van 10.00 uur tot 16 
.00uur, u kunt dan al u klein elektra laten nakijken. 
Op zaterdag 30 november is er een workshop recycle lampen ma-
ken. In de middaguren kunt u gebruik maken van een deskundig 
(Pascalle) styling advies.
Vanaf 14.00 uur gaat de stormloopbaan van start voor kinderen tot 
en met 8 jaar, met aan het einde een leuk presentje voor iedereen.
Om 15.00 uur komt Sinterklaas op bezoek, de Goedheiligman doet 
tevens de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd, samen met zijn 
drie pieten. Zeurpiet, Vintagepiet en kleurpiet hebben zitting ge-
houden in de jury en zullen erbij zijn.
Op zondag 1 december gaat dan de derde en de laatste dag van 
The Crazy Days van start, de winkel is dan van 12.00 tot 17.00 uur 
geopend. 
Om 12.00 uur start de workshop Old-school-deco-bord en om 14 
uur kunt u aansluiten in de koffiecorner voor een gezellige bingo 
met prijzen. In de middaguren komen twee klanten (aanmelden 
via Facebook) in aanmerking voor een metamorfose.
De nagels, het behandelen van de haren en de kleding zal geheel 
verzorgd worden door The Vintage Store.
Tijdens alle drie de dagen is er volop korting te verdienen op alle 
aankopen. Koopt u bijvoorbeeld een bankstel dan mag u een aan-
tal pijlen gooien op het meubel-dartbord. U wint altijd een korting. 
Maar ook de grabbeltonkorting op de vrijdag, enveloppekorting 
op de zaterdag en een rad van fortuin op de zondag zorgen ervoor 
dat u altijd met korting naar huis gaat.
Dat beloofd een gezellige boel worden bij de Recycle winkel van 
Heemstede en omstreken aan de Cruquiusweg, dus kom langs. 
Knip de advertentie (verderop in deze krant) uit voor een gratis 
bak koffie tijdens één van de drie feestdagen.

Turnwedstrijden GSV, op zondag 
Een arabier flick flack en 
andere mooie sprongen
Heemstede - Op zondag 24 no-
vember vond het vervolg van 
de turnwedstrijden plaats, maar 
dan voor de vijfde divisie meis-
jes en D2 van GSV. Hier stonden 
in de eerste wedstrijd Mania, Ka-
thleen, Nikki en Vera. Kathleen 
en Nikki kregen bij de sprong al-
lebei de hoogste score van alle 
instappers; een 14.00. Ook bij de 
brug turnde Kathleen de hoogste 
score; een 13.80. Kathleen mocht 
op het podium komen om een 
derde plaats in ontvangst te ne-
men. Bij de junioren streed Vera 
om de prijzen. Zij begon haar 
vloeroefening goed met een ara-
bier streksalto. Een mooie over-
slag over de pegasus en daarna 
haar favoriete toestel: de brug. 
Hier ging alles zoals het moest 
en dat leverde haar de hoogste 
score op; een 11.30. Ook bij de 
balk hield ze zich staande, waar-
door ze een tweede plaats ver-
overde.
In de tweede wedstrijd turnden 
Ires, Laura, Kyra, Rianne, Mir-
re, Christa, Marlijn en Rivka. 
Iris turnde een redelijke wed-
strijd. Bij de balk bleef Rianne 

het meest stabiel, Kyra viel er 1  
x af en Laura sprong er 2 x tus-
sentijds af. Bij de vloer kwam Ky-
ra weer het hoogste uit, zij mocht 
dan ook de tweede prijs in ont-
vangst nemen. Bij de balk turn-
de Christa een hele stabiele oe-
fening, Mirre ook maar viel er 
helaas 1 keer af. Bij de vloer 
turnde Christa een arabier flick 
flack, waardoor ze weer iets bo-
ven Mirre uitkwam. Maar bij de 
sprong werd Mirre hoger beoor-
deeld, en ook de brugoefening 
van Mirre werd hoog beoor-
deeld, waardoor ze op de twee-
de plaats kwam te staan. Chris-
ta kreeg ook een medaille voor 
haar 4e plaats. Van de senioren 
turnden Marlijn Kroezen en Ri-
vka Winkler. Over de pegasus 
sprongen ze allebei een half in, 
half uit, wat bij Marlijn de hoog-
ste score van iedereen gaf; een 
12.08 gemiddeld. Ook turnden ze 
allebei een mooie balkoefening, 
waarbij het bruggetje achterover 
bij beide dames goed ging. In 
het eindklassement kwam Mar-
lijn weer iets hoger uit en stond 
ze op een derde plaats.
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KennemerZorg, vriendelijk, 
veilig en betrouwbaar

“Dáár blijf je voor thuis”
Heemstede - Kennemerzorg is een jonge (2 jaar) bestaande 
particuliere kwaliteitsorganisatie die ook werkt met een Per-
soonsgebonden Budget in de regio Kennemerland. Gediplo-
meerd verzorgende en verpleegkundigen met een verklaring 
omtrent gedrag als vast steunpunt voor de cliënt. Natuurlijk be-
houdt u zelf de regie en bent u veelal zelf goed in staat om aan 
te geven waar u hulp bij nodig heeft. 
Kan er nog verschil gemaakt worden met de huidige organisa-
ties? Het antwoord is “ja”. Uit de jarenlange ervaring van Kenne-
merZorg is dit bewezen. Uitspraken als: “Zoals jullie met kleine 
teams een totaalplaatje leveren met dezelfde personen, dit heb-
ben wij nog nooit meegemaakt!” Vandaar ook dat cliënten aan-
geven dat ze als referentieadres geboekt willen staan. Wilt u hier 
informatie over neem dan contact op Kennemerzorg op onder-
staand telefoonnummer. 
Dementerenden die nog thuis wonen kunnen eveneens bij Ken-
nemerZorg terecht. Op afroep kan er een dagdeel zorg en aan-
dacht worden geschonken. Samen worden de dagelijkse activi-
teiten veilig uitgevoerd. Comfortabel op ieder gewenst moment. 
Zelfs cliënten die in een verzorgingshuis wonen en die het pret-
tig vinden om bezoek te ontvangen en eventueel nog wat wil-
len ondernemen kunnen een beroep doen op KennemerZorg. 
Heeft u recht op een indicatie voor zorg dan helpt Kennemer 
Zorg u met de aanvraag. 
KennemerZorg is bereikbaar via de website op: www.kenne-
merzorg.com of stuur een mail naar info@kennemerzorg.com. 
Rechtstreeks contact met de telefoon kan natuurlijk ook, via 
06-17069696.

Verkiezingsprogramma CDA Heemstede gepresenteerd

Christa Kuiper opteert voor 
tweede periode als wethouder 
Heemstede - Op vrijdag 21 no-
vember presenteerde het CDA in 
Heemstede haar programma en 
kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in maart 
2014. De huidige wethouder 
Christa Kuiper-Kuijpers wordt 
lijsttrekker. Marieke Waterlan-
der is nieuw op de lijst evenals 
Jos Hemelaar. Zijn staan respec-
tievelijk op plaats 2 en 5. Bou-
di van Vlijmen blijft aan en staat 
op plaats 3. Huidig fractievoor-
zitter Wim Hermans wil wegens 
drukke werkzaamheden graag 
een stapje terugdoen en staat 
op nummer 4 maar keert niet te-
rug als fractievoorzitter. Wie dat 
dan wel wordt beslist de fractie 
na de verkiezingen en is daarin 
autonoom. 

‘De gemeente,
dat zijn wij allemaal’
Met de leus ‘De gemeente, dat 
zijn wij allemaal’ gaat de partij 
de campagne in. Onderliggen-
de speerpunten zijn realiteits-
zin, compassie en respect. Met 
realiteitszin bedoelt het CDA dat 
het huishoudboekje van de ge-
meente wel op orde moet blij-
ven. Het CDA laat, ook na wij-
zigingen die Den Haag momen-
teel doorvoert (decentralisatie 
taken), geen inwoners tussen de 
wal en het schip vallen. De partij 
maakt zich sterk voor een nieu-
we multifunctionele bibliotheek 
en staat pal voor het behoud van 
het groen en de kinderboerde-
rij. In de toekomstige bibliotheek 
zien zij een ontmoetingsplek 
voor de inwoners weggelegd. 
Over het parkeren op Binnenweg 
denkt het CDA dat gratis parke-
ren tot 10.00 uur en na 17.00 uur 
meer bezoekers naar de win-
kelstraat trekt. Het havengebied 
moet, als het aan het CDA ligt, 
een representatief recreatiege-
bied worden. Christa Kuipers 
merkte op dat zij van dit plan nu 
echt werk gaat maken. Een be-

langrijke boodschap aan de kie-
zers is dat het CDA opkomt voor 
die inwoners die extra zorg no-
dig hebben. Mocht dat gepaard 
gaan met extra kosten dan kiest 
de partij eerder voor het verho-
gen van de belasting (OZB) dan 
te korten op de zorg. Men on-
derscheidt zich van de VVD die 
meer openstaat voor bezuinigin-
gen op de verschillende voorzie-
ningen en de OZB liefst onge-
moeid laat.

Voor bebouwing
Manpadslaangebied
Het CDA spreekt zich duidelijk 
uit over de zelfstandigheid van 
Heemstede: ‘Samenwerken be-
tekent niet samengaan’. Chris-
ta Kuiper opteert voor een twee-
de periode als wethouder. “Ik 
vind het een prachtige baan en 
kan iets betekenen voor de bur-
gers”, licht ze haar voornemen 
toe. “Mocht er geen plaats in het 
college voor mij zijn kies ik er-
voor om niet in de raad te gaan 
zitten.  Dat zou teveel botsen met 
de kennis van zaken waarover ik 
nu als wethouder beschik.” De 
christendemocraten willen de in-
woners niet langer belasten met 
kapvergunningen en laten het al 
dan niet kappen van bomen op 
particulier terrein over aan de 
bewoners zelf. Het CDA zet in op 

de inspanning van de inwoners 
die in hun visie best een bijdra-
ge kunnen leveren aan een pret-
tige woonomgeving. Van bebou-
wing van de Manpadslaange-
bied is het CDA voorstander. De 
partij kiest voor de aanleg van 
de Duinpolderweg en de Ma-
riatunnel. Het schoolzwemmen 
kan worden opgeheven en ou-
ders die zwemlessen niet kun-
nen bekostigen krijgen hiervoor 
de middelen van de gemeente. 

Sportclubs hoeven niet een op 
een te rekenen op de gemeen-
te bij het doen van investeringen 
en ook de subsidie wordt tegen 
het licht gehouden.
Hetzelfde geld voor de cultuur-
sector. Als Heemstedenaren zo-
veel prijs stellen op deze voor-
ziening zijn zij vast bereid ook 
een wat hogere (toegang) prijs 
te betalen. De subsidie aan Cas-
ca wordt verbonden aan de ta-
ken die Casca de komende ja-
ren voor de gemeente gaat doen. 
Passend bij het CDA is dat zij 
geen enkele partij uitsluit om de 
samenwerking mee aan te gaan 
na de verkiezingen.

Het volledige CDA programma is 
te vinden op www.cdaheemste-
de.nl.
Eric van Westerloo

Heemstede - Bent u ook op zoek naar de 
beste verzorging voor uw huid? Bent u be-
nieuwd naar de nieuwste producten die hel-
pen tegen tekenen van huidveroudering? Of 
wilt u weten wat u aan droge en oncomfor-
tabele huid kunt doen?

De sleutel naar een gezonde en comfortabele 
huid is te vinden in de juiste verzorging. Maar het 
is niet altijd makkelijk om te weten wat het beste 
voor uw huid is. Kom daarom langs bij apotheek 
Groenendaal. De assistentes staan klaar om u de 
juiste huidverzorging te adviseren. 

In de dure decembermaand wil apotheek Groe-
nendaal nog iets extra’s doen. De gehele maand 
december krijgt u 25% korting op alle uw Vichy, 
La Roche-Posay en Eucerin aankopen. De assi-
stentes kunnen u alles vertellen over uw huidty-
pe en de conditie van uw huid. Daarnaast zullen 
zij u richtlijnen geven om uw huid optimaal te rei-
nigen en te verzorgen. 
Mis daarom deze unieke kans niet om de ge-
zondheid van uw huid te verbeteren! Kom langs 
in december bij apotheek Groenendaal: telefoon 
023-5293686, Valkenburgerlaan 50 te Heemste-
de. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Advies voor juiste huidverzorging
25% korting op Vichy, Eucerin en La Roche-

Posay bij apotheek Groenendaal

Lezing Mirjam Rotenstreich

Levenskunst bij verlies
Regio - Ineke Smit Uitvaartver-
zorging houdt dinsdag 10 de-
cember in Haarlem samen met 
Ds. Egbert de Lint een lezingen-
cyclus met het thema Levens-
kunst bij Verlies. Mirjam Ro-
tenstreich, de moeder van Tonio 
en de vrouw van A.F.Th. van der 
Heijden is in december de gast.
Zij schreef het boek ‘Verloren 
mensen’ tijdens haar rouwperi-
ode om de dood van haar zoon. 
Het schrijven vormde een baken 
in deze donkere tijd. Egbert de 
Lint zal Mirjam interviewen over 
haar leven na het grote verlies. 
Na de pauze is er ruimte voor 
vragen.
De lezing is op dinsdag 10 de-
cember om 20.00 uur in de Oos-
terkerk aan Zomerkade 165 in 
Haarlem. De boeken worden 
aangeleverd door Boekhandel H. 

de Vries uit Haarlem. De entree 
is gratis.  Zie ook www.inekes-
mit.nl of bel 06-54661799.
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1 december The vintage
store crazy days

Met om 12.00 uur workshop Old-school-houtbord 
maken. Rad van fortuin kassakorting gehele dag.
Dartbordkorting op de meubels gehele dag.
Om 14.00 uur gaan we van start met onze vintage 
bingoshow, waarmee vele mooie prijzen te winnen 
zijn. En om 14.00 uur de metamorfose. Dj Robin.

Bij The Vintage Store kan er vanaf
12 december weer een kerstwens

achtergelaten worden.
Iedere klant mag er een speciale kerstbal

ophangen met zijn of haar wens.
Wie heeft er de mooiste wens en zal een

ouderjaarspakket krijgen?
U kunt een wens ophangen tot 29 december.

 Workshop
kerstkransen maken

12 december om 18.30 uur.

Kerstkoopavond
12 december 20% korting op onze gehele collectie.

Workshop
kerstkransen maken

19 december om 18.30 uur.

Kerstkoopavond
19 december 20% korting op onze gehele collectie.

Tot dan!!
 Voor meer info kijk op onze
Facebook pagina of website.

Evenementen
kalender

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Workshop ‘De kracht van 
het Hart’ door Irma Hoen
Heemstede - Ontdek hoeveel 
energie in jouw hart verstopt zit 
en bedenk wat je allemaal wilt 
doen als die kracht eenmaal vrij 
is! Irma legt uit: “Harten-energie 
is onze levenskracht, onze bevlo-
genheid. Het geeft kleur aan wie 
wij zijn, voor onszelf en voor an-
deren. Harten-energie bepaalt 
hoe wij omgaan met grote en 
kleine gebeurtenissen in ons le-
ven. Hartencontact ontstaat als 
de energie vanuit ons hart naar 
buiten stroomt en van buiten 
naar ons hart. Zo communiceren 
wij met de wereld om ons heen 
en voelen we ons verbonden.”
Ze gaat verder: “Elk mens wordt 
geboren met een hart boorde-
vol levensenergie. Onze harten-
energie kan nooit verloren gaan. 
Wel kan deze ‘verstopt’ raken 
waardoor we het ervaren alsof 
de energie niet of in veel min-
dere mate aanwezig is. We zeg-
gen dan dat we moe zijn, of dat 
het te druk is.  We richten ons op 

zaken waar de energie nog wel 
stroomt. We storten ons bijvoor-
beeld op het werk, het opvoe-
den van de kinderen of sporten 
tot we een ons wegen. We doen 
vanalles en tegelijkertijd missen 
we onze bevlogenheid zonder 
te kunnen benoemen waar het 
precies aan schort. De Harten-
workshop is een handreiking om 
het contact met de krachtbron-
nen in jouw hart te herstellen. En 
daarmee het dagelijks leven een 
nieuwe impuls te geven.” 
De workshop die Irma Hoen 
geeft, begint met ontdekken hoe 
jij in jouw hart naar binnen kunt 
en wat je ziet als je er rondkijkt. 
Via individuele, concrete oefe-
ningen krijgt elke deelnemer 
zicht op zijn of haar eigen hart.  
Er is er aandacht voor het har-
tencontact in relaties, thuis of op 
het werk. Elke deelnemer gaat 
naar huis met een werkmap met 
eigen ideeën.
De workshops zijn voor alle leef-

tijden en voor diverse doelgroe-
pen. Bij volwassenen ligt de na-
druk op de vertaling naar het le-
ven van alle dag. Bij kinderen op 
het maken van ‘gereedschappen’ 
die hen helpen hun harten-vaar-
digheden te ontwikkelen.

Data
De workshops worden gehou-
den op zondag 15 december om 
13.00 uur of woensdag 18 de-
cember om 19.30 uur. Aanmel-
den vóór 8 december via 023-
5422510 of  irma@praktijkkris-
talijn.nl. De locatie, in centrum 
Heemstede, wordt bekend ge-
maakt zodra het aantal deel-
nemers duidelijk is. Entree ( in-
cl werkboek) bedraagt 20,- euro. 
Meer weten? Kijk op: www.prak-
tijkkristalijn.nl.

Haal je Zwarte Pieten zwemdiploma
Heemstede - Kinderen van al-
le basisscholen van Heemstede 
kunnen hun Zwarte Pieten Diplo-
ma halen in Sportplaza Groenen-
daal als je de onderdelen goed 
ervan afbrengt. Je moet met 
de staf van Sinterklaas zwem-
men en met de Stoomboot pak-
jes overzwemmen. Waar Zwarte 
Piet door het ijs zakt, door een 
stuk zeil in het zwembad, kun-
nen kinderen erdoorheen krui-
pen. Levert flink wat punten op! 
Over het dak lopen, waar Zwarte 
Pieten heel goed in zijn, kunnen 
kinderen over een mat in het wa-

ter lopen. Dat is heel spannend. 
Voor het paard Amerigo kunnen 
kinderen winterpenen opduiken.
Waarneer je het echte Zwar-
te Pieten Diploma gehaald hebt, 
kan je genieten van de frites met 

saus met slush en een zwar-
te pietenbaret. Schrijf je in voor 
een entreebewijs voor al dat lek-
kers bij de balie van Sportpla-
za Groenendaal of bel even 023 
5292072.

Alweer een extra activiteit 
voor kinderen in het zwembad 
Sportplaza Groenendaal aan de 
Sportparklaan, waar op zondag 
1 december en woensdag 4 de-
cember, beide dagen van 13.30 
tot 14.30 uur alle kinderen wel-
kom zijn. 
Ton van den Brink

Sint bezoekt renovatieproject Klooster
Regio - In de gemeente Bloe-
mendaal, het dorp bennebroek 
is men zeer succesvol aan de 
slag met de verkoop van wonin-
gen. Afgelopen zaterdag bezocht 
de Sint samen met Piet dit unie-
ke project. In totaal 7 herenhui-
zen en 10 appartementen waar-
van sommige zelfs met 2 lagen. 
De herenhuizen bestaan alle-
maal uit 3 lagen. De ‘kleinste’ 
120 m² groot en de grootste bij-
na 300 m² woon oppervlakte. In-
houd gemiddeld bijna 600 m3 dit 
vanwege de hoogte van de pla-
fonds van ruim 3 meter. De Sint 
was onder de indruk en Piet wil-
de wel in de kapel wonen. Inmid-
dels is het eerste appartements-
recht verkocht aan een leuk 
Bennebroeks gezin. De koopak-
te werd vorige week getekend. 
Sint is blij dat dit monument be-
houden blijft.  Voor jong en oud 
was het een succesvolle middag. 
De kinderen kregen allemaal 
een presentje en Juan Christof-
fels samen met Michiel en Mo-
nique van Maanen aanwezig zijn 
zeer tevreden.

Najaars ledenvergadering
GSV Heemstede

Heemstede - Vrijdag 29 novem-
ber houdt GSV Heemstede haar 
halfjaarlijkse ledenvergadering, 
die zal plaatsvinden in het GSV-
Centrum, F. Schubertlaan 37, 
Heemstede, aanvang 20.00 uur.
In deze vergadering worden de 
jaarverslagen over het seizoen 
2012-2013 van de vereniging en 
al haar secties gepresenteerd. 
Ook het financiële reilen en zei-
len van de vereniging zal een 
belangrijk onderwerp zijn. Geke-
ken wordt hoe de vereniging als 
geheel en de secties afzonder-
lijk hun financiën in het seizoen 
2012-2013 hebben beheerd en 
wordt de begroting voor het sei-
zoen 2013-2014 behandeld.

Mevrouw Ineke van der Helm zal 
na 19 jaar haar functies binnen 
het hoofdbestuur neerleggen. 
Als vicevoorzitter en ledenad-
ministratrice heeft ze geduren-
de vele jaren een zeer belangrij-
ke rol binnen de vereniging ver-
vuld. GSV Heemstede is haar erg 
dankbaar voor alle inzet die zij 
de afgelopen jaren met hart en 
ziel in deze functies heeft ge-
stopt en zij zal in de vergadering 
in de bloemetjes worden gezet.
Het bestuur hoopt van harte dat 
vele leden van deze gelegen-
heid gebruik zullen maken om 
hun blijk van waardering op de-
ze avond te tonen aan mevrouw 
van der Helm.



november 2013www.50pluswijzer.nl

Plus-Wijzer

 MARIUS HOOGENDOORN
op zoek naar schoonheid

Marius Hoogendoorn
OP ZOEK NAAR SCHOONHEID

Win leuke prijzen!

GEBORGENHEID
in kunst

Fietsen in
Brooklyn!

Lees de in deze krant opgenomen 50 pLus-Wijzer
via de aparte Link op deze site.

Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.heemsteder.nl/news_hs/news_hs_wk48_50plus_2013.pdf
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Stoer materiaalgebruik, landelijke uitstraling 
Opening Casa Vivante Partnershops 
in Tuincentrum De Oosteinde

Regio - Casa Vivante, een nieuw homedeco con-
cept opent twee nieuwe Partnershops in de ves-
tigingen Hillegom en Vijfhuizen van Tuincentrum 
De Oosteinde. Sinds 20 november kunnen consu-
menten terecht voor het complete aanbod van het 
eigentijds, landelijk stoere merk in deze twee tuin-
centra. 
De Partnershops van Casa Vivante meten circa 45 
vierkante meter en is ingericht in de signatuurstijl 
van het merk. In deze winkel vindt de consument 
altijd een uitgebreid assortiment homedeco arti-
kelen zoals vazen, geurkaarsen, potterie, kussens 
– van alles om het huis stijlvol te decoreren. Voor 
elk seizoen en moment is er iets verkrijgbaar in de 
Casa Vivante Partnershop. 
“Ik ben erg blij dat wij Casa Vivante als merk aanbie-
den”, zegt William Dobbe, eigenaar van Tuincentrum 
De Oosteinde. Het merk Casa Vivante is nieuw op 
de Nederlandse markt en spreekt mij erg aan, het 
stoere materiaalgebruik, de landelijke uitstraling. 
Ik denk dat veel mensen zich kunnen vinden in het 
concept en dat het voor ieder interieur wat biedt.” 
Voor meer informatie kijkt u op: www.casavivan-
te.com.

Op zondag 8 december om 
19.00 uur bent u welkom in 
Huis te Zaanen aan de Ori-
onweg1 te Haarlem. (In-
loop vanaf 18.45 uur)
 
Elk jaar op de tweede zondag 
in december wordt Wereld-
lichtjesdag gehouden.
Op die dag staan we stil bij 
kinderen van alle leeftijden 
die zijn overleden. We ge-
denken en herinneren de 
kinderen door een lichtje aan 
te steken. We noemen hun 
namen, luisteren naar elkaars 
verhalen en naar live muziek 
die helemaal past bij dit bij-
zondere moment.
Wereldlichtjesdag is bedoeld 
als een moment van troost 
door verbondenheid en als 
lichtpunt voor de nabestaan-
den.
Ook broertjes, zusjes, groot-
ouders, andere familieleden 
en mensen die zich verbon-

den voelen zijn welkom.
Wij stellen het op prijs als 
u zich vooraf aanmeldt, via  
info@brokkingenbokslag.nl 
of telefonisch op telefoon-
nummer: 023 5310238. Als u 
uw verhaal wilt delen of een 
gedicht wilt voordragen ho-
ren wij dat graag tevoren.
Voor de kinderen hebben 
wij een speciale activiteit 
gepland. De bijeenkomst zal 
ongeveer een uur duren.

“Geen kind is zo aanwezig 
als het kind dat wordt ge-
mist”

Wereldlichtjesdag 
zondag 8 december

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Heemstede – Culinair journalist 
Marcus Polman uit Heemstede 
is tegenwoordig overal te zien, 
babbelend bij De Wereld Draait 
Door: bradend bij RTL4’s Koffie-
tijd, zelfs wentelend in de mod-
der tussen de varkens. Het var-
ken speelt de hoofdrol in zijn 
nieuwste kookboek  ‘Het Per-
fecte Varken - van boer tot bord’. 
Huh, het varken? Dat door velen 
verguisde stukje vlees? 
“Niet geheel onterecht, hoor”, 
vertelt de auteur in zijn ruime 
Haarlemse kantoor. “Onder in-
vloed van de bio-industrie en de 
kiloknallers verloor het varken 
aan imago. Maar de kentering 
is onmiskenbaar, want er is een 
nieuw bewustwordingsproces 
gaande over eten en drinken. We 
letten meer op ons voedsel. En er 
is meer kennis. Zo is vet lang een 
eng woord geweest. Maar als je 
echt wat weet over eten, weet je 
dat vet en spek smaak overdra-
gen.”

Het culi-varken
“In de hippe horeca in Amster-
dam is een nieuwe beweging 
van jonge Chefs het varken aan 
het herontdekken. Deze hipsters 
compleet met tattoo’s en coole 
sikjes bereiden ook weer de ge-
rechten die onze oma’s maakten: 
zure zult van varkenskop, de ou-
derwetse slavink, procureur en 
huisgemaakte worst.”
Niet alleen de restaurants heb-
ben weer oog voor varkens-
vlees, volgens de culinair jour-
nalist, maar ook de thuiskok. Al 
moeten we van hem ver wegblij-

Heemstede - Samen met de architecten van het Rijksmuseum 
stelden de deskundigen van Sikkens een palet van meer dan 60 
kleuren samen om het interieur van het Rijksmuseum in Amster-
dam zo natuurgetrouw mogelijk in zijn oude glorie te herstellen. 
Met deze verf werden de decoraties uit 1880 van architect Pie-
ter Cuypers op de muren van het museum gerestaureerd. Het 
oorspronkelijke decor is het best bewaard gebleven in de biblio-
theek, waar de authentieke karakteristieke elementen goed be-
houden zijn. De selectie van 8 nieuwe grijstinten en 17 Cuypers 
kleuren, vormen nu samen de nieuwe collectie Sikkens RIJKS 
kleuren. 
De Sikkens RIJKS kleuren zijn maakbaar in Sikkens binnenmuur-
verven en lakken. Wel dient er rekening mee te worden gehou-
den dat geringe afwijkingen door de invloed van het productty-
pe, glans en structuur niet volledig te voorkomen zijn. Sommi-
ge kleuren kunnen daardoor anders worden waargenomen. Kijk 
daarom altijd nog even naar de stalen uit de Sikkens RIJKS kleu-
renwaaier. Dat kan tegenwoordig onder het genot van een kop-
je koffie aan de inspiratiebar bij Verfhandel Ree op de Binnen-
weg 89 in Heemstede.

ven van de smakeloze treurlap-
jes uit de supermarkt die soms 
voor 4 euro per kilo over de toon-
bank gaan. “Veel beter en toch 
nog steeds betaalbaar varkens-
vlees is verkrijgbaar bij de be-
tere slager. Daar hebben we er 
in Heemstede gelukkig genoeg 
van. Ook aan de boerkant zie 
je dat ze steeds vaker kiezen 
voor het traditionele boeren- 
bedrijf zonder hormonen en an-
dere rotzooi. Zij willen uitein-
delijk zelf beter met hun die-
ren omgaan door kleinschalig-
heid en duurzaamheid. Dat le-
vert goed vlees op met een veel 
fijnere smaak.”

Voor kokende mannen
In de kookboekenserie voor 
mannen met titels als ‘De Per-
fecte Kok’ en ‘Het Handboek 
voor de Perfecte Steak’ ‘is nu 
‘Het Perfecte Varken’’ versche-
nen met 25 klassieke varkens-
recepten (16,95 euro). Hiervoor 
deed de schrijver research bij 
tientallen boeren, chefs en sla-
gers in binnen- en buitenland 
om te ontdekken wat er komt kij-

ken bij het bereiden zo’n supe-
rieur stuk varkensvlees. “In mijn 
boek beschrijf ik hoe je de per-
fecte karbonade bereidt. Hoe je 
in drie eenvoudige stappen een
zelfgemaakte braadworst maakt. 
Wat zijn de lekkerste delen van 
het varken? Met welke kook-
technieken maak je die het bes-
te klaar? Het komt allemaal aan 
bod. Daarbij moedig ik de men-
sen aan om vrienden te wor-
den met hun slager en het hem 
moeilijk te maken met vragen. 
De echte vakmanslager vindt dat 
geweldig.”

Op zaterdag 30 november sig-
neert Marcus Polman zijn boe-
ken van 12.00 – 17.00 uur bij sla-
gerij Chateaubriand, Binnen-
weg 163 in Heemstede. Precies 
op tijd voor ‘Het perfecte Sinter-
klaascadeau’ voor de toch al las-
tige categorie: de mannen. Man-
nen houden van het bereiden 
van vlees, meent Polman. Ze vin-
den het een stoer gerecht. Gun 
ze hun ‘guilty pleasures’, zullen 
we maar zeggen.
Mirjam Goossens 

Nieuwste kookboek van Marcus Polman

Het hippe varken

U bent welkom aan de 
inspiratiebar 

Sikkens RIJKSkleuren,
nu bij Verfhandel Ree
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Documentaire over dementie

Film op groot doek
Bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, draait 
woensdag 4 december een 
film in de Theaterzaal op het 
grote doek. Het is ditmaal een 
dramatische komedie. Aan-
vang: 20.00 uur – entree 6,00. 
Titel van de film of meer info 
over het onderwerp weten? 
Bel tel. 023-548 38 28 kies 1.

Film & Kerstlunch 
voor senioren
Donderdag 12 december 
wordt bij Casca een verfilming 
van een zeer bekende musical 
gedraaid (Vraag om het speci-
ale filmprogramma bij Casca: 
(023) 548 38 28 kies 1).
Na de film gaat u met elkaar in 
de gezellig in Kerstsfeer ver-
sierde foyer van de Luifel van 

een heerlijke Kerstlunch ge-
nieten. Het hele film & lunch-
programma is van 10.30- ± 
14.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten inclusief Kerstlunch: 
15,00. 
In verband met de lunch 
graag vooraf reserveren uiter-
lijk dinsdag 10 december, dit 
kan telefonisch: (023) 548 38 
28, kies 1, op werkdagen van 
9-12 uur.

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

Een van de hoofdrollen voor Victor Reinier
‘De Passievrucht’ in Stadsschouwburg Haarlem
Regio - De succesroman De 
Passievrucht van Karel Glastra 
van Loon is na de filmversie nu 
bewerkt voor toneel. Armin heeft 
een zoon, Bo, met zijn overle-
den vriendin Monika. Nu wil hij 
met zijn nieuwe liefde ook een 
kind, maar dat lukt niet. Na on-
derzoek blijkt dat Armin altijd al 
onvruchtbaar is geweest. Wie is 
dan de vader van Bo? De Passie-
vrucht wordt opgevoerd in stad-
schouwburg Haarlem, Wilsons-
plein 23 op vrijdag 13 decem-
ber. Aanvang is 20.15 uur. De re-
gie is in handen van Ignace Cor-
nelissen. De hoofdrollen worden 
gespeeld door Victor Reinier en 
Oda Spelbos. Met zijn dochter 
Janna samen heeft hij het boek 
De Passievrucht gelezen, zij voor 
school, hij omdat hij de hoofdrol 
speelt in de nieuwe toneelbewer-
king van Ignace Cornelissen. “We 
lagen naast elkaar bij het zwem-
bad  het boek te lezen, zelfde dag 
begonnen, zelfde dag uit. Het is 
echt een pageturner. Ik had wel 
moeite met de personages. Het 
is zo’n gruwelijk verhaal. Als va-
der kun je je die angst heel goed 
voorstellen. Dat je kind niet je 
kind is, is al een nachtmerrie op 
zich. Maar als de moeder van het 
kind dan al dood is, is het onop-
losbaar geworden. Het wordt het 
spook dat je niet meer kwijt kan. 
Je kan niemand meer uitschel-
den of door elkaar schudden of 
een klap verkopen! Je kunt op 

een graf staan stampen, maar 
je krijgt nooit meer een ant-
woord. Waarom? Hoe? Dat is bij-
na niet te doen”, aldus Victor Rei-
nier.
“Ik vind het moeilijk om te lezen 
hoe mijn personage Armin daar-
mee omgaat. Wat een hel! Als 
acteur moet je uitkijken dat het 
niet een pathetische hel wordt. 
In het toneelstuk is het beter uit-
gewerkt dan in het boek waarom 
Armin die zoektocht aangaat.” De 
bewerking van De Passievrucht, 
is net als de regie van de hand 
van Ignace Cornelissen. De Vla-
ming regisseerde eerder stukken 
als Max Havelaar, Oog om Oog, 
Emma’s Feest en afgelopen sei-
zoen Liefde Levenslang. Volgens 
Reinier heeft hij met zijn bewer-
king van de Passievrucht het 
boek verbeterd. “Het boek gaat 
echt over Armin. De vrouwen zijn 
er wel, maar aan de zijlijn. Igna-
ce heeft er voor gekozen om de 

drie karakters gelijkwaardig te 
maken. Dat vind ik veel interes-
santer. Er is natuurlijk een strijd 
tussen die drie. Die meiden koes-
teren een enorme vriendschap. 
Maar de driehoeksrelatie met Ar-
min is heel seksueel. Toen ik het 
stuk las, vroeg ik me af of het ook 
zo seksueel was in het boek. Het 
is zo uitgesproken! Armin ver-
taalt wetenschappelijke boeken, 
maar praat met groot gemak over 
zijn seksleven. Nou, daarbij ver-
geleken ben ik, als  zogenaamd 
vrijgevochten acteurtje, een klein 
kind. Daar kan ik nog wat van le-
ren. Ik denk dat hij dat geleerd 
heeft van zijn overleden vrouw 
Monika. Dat was hun ding sa-
men. Hij gaat er soms aan voorbij 
dat het voor andere mensen on-
gemakkelijk kan zijn.”
Entree vanaf 20,- (gratis inleiding 
19.15 uur). Reserveren via: www.
theater-haarlem.nl, tel. 023- 512 
12 12.
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Lezing over ‘De mislukkings-
kunstenaar’, W.F. Hermans
Heemstede – Auteur Willem 
Frederik Hermans besefte heel 
goed dat ook zijn eigen leven na 
zijn dood onderwerp zou worden 
van studie. Mede daarom leg-
de hij een immens archief aan. 
De afgelopen tien jaar heeft bi-
ograaf Willem Otterspeer zich op 
meticuleuze wijze door dat ar-
chief heen gewerkt. 
Vanaf 28 november ligt ‘De mis-
lukkingskunstenaar’ in de boek-
handel. In deze langverwachte 
biografie voert Willem Otterspeer 
ons langs de belangrijkste epi-
soden uit de eerste helft (1921-
1952) van het leven van W.F. Her-
mans. Ook biedt het een nieuwe 
en belangwekkende visie op de-
ze schrijver. Een schrijver die ge-
vangen zat in zijn eigen ambitie 
om ‘alles’ tot stand te brengen. 
Een schrijver voor wie de misluk-
king het belangrijkste motief van 
zijn leven en werken werd.
 
Willem Otterspeer (1950) is 
hoogleraar universiteitsgeschie-
denis in Leiden. Hij was biograaf 
van de filosoof G.J.P.J. Bolland 
en bezorgde de briefwisselingen 
tussen Hermans en Gerard Reve 
en tussen Hermans, Rudy Kous-
broek en Ethel Portnoy. Op zon-
dag 8 december is hij bij Boek-
handel Blokker. Aanvang: 14.00 
uur. Toegang 7,50. Reserveren 
gewenst. Binnenweg 138, Heem-
stede. Tel. 023 – 5282472. Willem Otterspeer.

Heemstede - In het Alzheimer 
Café Heemstede op dinsdag 3 
december wordt de documen-
taire ‘Dementie en dan…’ ver-
toond. Een boeiende film, ge-
maakt door Ireen van Ditshui-
zen. Na de film wordt met de be-
zekers besproken welke thema’s 
herkenbaar zijn. En ook welke 

vragen worden oproepen en hoe 
mensen met dementie en hun 
mantelzorgers met het onder-
werp omgaan.
Locatie is het gebouw van Stich-
ting Welzijn Ouderen, Lieven de 
Keylaan 24, Heemstede. Aan-
vang: 19.30 uur. De toegang is 
gratis.

Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

is uw auto klaar voor de herfst?

in de maanden oktober en november 
bieden wij u 20% korting op  
ruitenwissers en accu’s.

Knutselclub voor kinderen
Speculaaspop bakken, kun jij dat ook?
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meis-
jes én jongens van 5 tot en met 
10 jaar. Samen met knutseljuf 
Renate maken jongens en meis-
jes prachtige en originele din-
gen. Er wordt gewerkt met di-
verse materialen. Bij het Sinter-
klaasfeest horen natuurlijk sin-

terklaastraktaties: pepernoten, 
marsepein, suikergoed en spe-
culaas. Op woensdag 4 decem-
ber gaan de kinderen zelf een 
lekkere speculaaspop bakken!
Je kunt terecht van 13.30 tot 
15.15 uur in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten per keer 

zijn: 4,00, een kaart voor 10 keer 
kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Marcel de Roo, 50 jaar, 
en ik woon in Papendrecht. 
Sinds 2010 werk ik met veel 
plezier in Heemstede. Ik ben in 
dienst bij SportPlaza, een be-
drijf met meerdere vestigingen 
in Nederland. Voor Heemstede 
dacht men met mij het juiste ty-
pe manager te krijgen. Iemand 
die in staat is om een cultuur-
omslag te maken. In 2010 draai-
de het sportcentrum met verlies 
en van mij werd verwacht dat er 
weer winst gemaakt zou worden. 
Ik heb een bedrijfskundige ach-
tergrond en ik ben een mensen-
mens. De mensen zijn het goud 
van een onderneming, vind ik. ”
Wat is de functie van het 
SportPlaza Groenendaal?
“SportPlaza Groenendaal omvat 
het zwembad en de sportvelden 
voor hockey, voetbal en honkbal. 
Verder de sporthal waar allerlei 
evenementen plaatsvinden, de 
fitness, een hondenclub en een 
balletstudio. De doelstelling is 
zo veel mogelijk mensen plezier 
te laten beleven aan sport en re-
creëren. Zwemmen is bij uitstek 
geschikt om tot hoge leeftijd ac-
tief mee te blijven. Maar ook de 
hele kleintjes komen hier al. We 
bieden zwemlessen op maat in 
alle denkbare vormen, van jong 
tot oud. We breiden nog steeds 
uit, met snorkellessen bijvoor-
beeld.”
De mooie kant van mijn vak is: 
“Ik doe de dingen die van een 
manager verwacht worden, maar 
daarnaast ben ik van huis uit 
ook zweminstructeur. Door ziek-
te onder het personeel sta ik nu 
weer aan de badrand les te ge-
ven. Die veelzijdigheid is erg 
leuk. Ik prijs me gelukkig dat ik 
mijn passie kan volgen, ondanks 

Heemstede – Winkels en be-
drijven in Heemstede scoren 
hoge cijfers bij het publiek. 
Ondanks de economisch cri-
sis lijken velen zich staan-
de te houden. Of niet soms? 
Waar deuren soms noodge-
dwongen sluiten, gaan ande-
re ondernemers juist aan de 
slag. Hoe gaan ze om met de 
recessie? Zijn er nieuwe in-
zichten en wellicht nieuwe 
mogelijkheden? De Heemste-
der maakt nader kennis met 
enkele van hen en legt ze tien 
indringende vragen voor.

DEZE WEEK:
MARCEL DE ROO,

MANAGER 
SPORTPLAZA 

GROENENDAAL

het feit dat het lange dagen zijn.”
Zijn er lastige kanten?
”Veel zwembaden hebben de af-
gelopen jaren te maken gehad 
met dalende bezoekersaantal-
len. Dat is een zorgelijke ont-
wikkeling. Dat wij nog steeds 
in een groeispiraal zitten, vind 
ik het grootste compliment dat 
we kunnen krijgen. Wij zijn dus 
een gunstige uitzondering op 
die trend.” 
Wat zijn de gevolgen voor 
jullie van de recessie?
“We moeten ons nog meer fo-
cussen op de wensen van de 
klant. Daarnaast hebben we 
vertrouwen dat de gemeen-
te Heemstede zich houdt aan 
de gemaakte afspraken die zijn 
vastgelegd in de tienjarige over-
eenkomst. We moeten deze las-
tige periode doorkomen, maar 
ik denk dat we het dieptepunt 
voorbij zijn. In 2010 waren er 
echt grote verliezen en nu heb-
ben we wat mager vet op de bot-
ten. In tijden van tegenslag moet 
je creatief denken en de kracht 
zoeken in mensen. Er wordt een 
beroep gedaan op saamhorig-
heid. De politiek noemt dat met 
een duur woord: participatie. 
Het is gewoon een stukje inter-
actie en dat kan mensen dich-
terbij elkaar brengen.”
Mijn dierbaarste bezit is……
“Dat ik gezond en gelukkig ben. 
Ook is mij dierbaar dat ik de din-
gen mag doen die bij mij passen 
en die wat teweeg brengen.” 
De zomer van 2013 was voor
ons…
“Het was een schitterende zo-
mer. Maar Heemstede ligt vlak-
bij het strand, waardoor  een 

binnenzwembad het moeilijk 
heeft. In de voorafgaande winter 
stond iedereen op de schaats 
en dat is voor ons ook niet gun-
stig. Toch hadden we dit jaar een 
kleine stijging in het aantal be-
zoekers. Hulde aan het team van 
medewerkers dus.”
Wat vind je van Heemstede?
“Een prachtige gemeente. Ik 
moest wel even wennen. Men 
was best kritisch over de gang 
van zaken. Inmiddels krijgen we 
veel bijval van de bezoekers. Kri-
tiek houdt je scherp, het zorgt 
ervoor dat we verbeteringen 
kunnen toepassen.” 
Ik heb bewondering voor:
 “Mensen die ondanks een han-
dicap een bijzondere prestatie 
leveren. Ik zag laatst  iemand die 
door het leven gaat zonder ar-
men en benen. Hij vertelde: ‘Het 
gaat niet om wat je niet kan, 
maar om wat je wel kan berei-
ken.’ Daar heb ik respect voor.”
Ik zie voor ons in de 
toekomst:
“Sport is belangrijk binnen 
Heemstede. Dat wordt ook uit-
gedragen door de gemeente. 
Maar sport kost geld. Een lan-
getermijnvisie is noodzakelijk. Je 
moet blijven investeren, ook in 
tijden van crisis. Die toekomst-
visie is er wel bij de gemeente 
Heemstede. Ik kan me in ieder 
geval niet voorstellen dat Heem-
stede het toelaat dat de be-
staande infrastructuur in gevaar 
komt. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat we over twintig of veer-
tig jaar nog steeds kunnen be-
schikken over deze prachtige 
sportfaciliteiten.”
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

Marcel de Roo: “Dat wij nog steeds in een groeispiraal zitten, vind ik 
het grootste compliment dat we kunnen krijgen”

Noviteiten op hobbygebied
Sfeervolle creatieve 

hobbybeurs in Uitgeest
Regio - Op zondag 8 decem-
ber wordt in het Sportcen-
trum Uitgeest aan de Zienlaan 
4 voor de eerste keer het Hob-
byfestival gehouden van 10.30 
tot 16.30 uur. Een hobbybeurs 
met circa 50 marktkramen met 
nieuwe producten en beno-
digdheden voor de diverse cre-
atieve hobby’s.
Op het Hobbyfestival in Uit-
geest zullen de materialen aan-
wezig zijn voor o.a. (3d)kaar-
ten, miniaturen, poppen, scrap-
booken, ponsen, haken, breien, 
borduren, sieraden maken, en-
caustic art, beren maken, etc. 
Ook kan men aanschuiven bij 
een aantal demonstraties.

Veel hobby’s worden al jaren 
beoefend, maar steeds wordt 
er wel iets bedacht of uitgevon-
den om deze hobby te vernieu-
wen of te verbeteren. Uiteraard 
komen er ook elke keer nieuwe 
hobby’s bij die nog nooit aan 
het publiek getoond zijn. Het 
Hobbyfestival in Uitgeest is de 
uitgelezen plek voor de stand-
houders om de noviteiten op 
hobbygebied te tonen. Een be-
zoek aan het Hobbyfestival is 
de beste manier voor informatie 
over de nieuwe producten. De-
monstraties, workshops of een 

gesprek  met een ‘kenner’, daar 
kan geen internet tegenop.

‘Samzam’-verzamelclub
Verzamelen is ook een hobby. 
De organisatie is daarom zeer 
verheugd met de komst van de 
Samzam-verzamelclub. Eén van 
de verzamelleden heeft inmid-
dels toegezegd naar Uitgeest 
te komen, de verzamelaar van: 
melkcupjes. Wie thuis nog iets 
heeft wat in zijn verzameling 
past, kan het meenemen.

Gratis magazine bij entree
De bezoekers krijgen het ma-
gazine ‘Hobbyfestival’ gratis 
(zolang de voorraad strekt) bij 
de entree. Een magazine van 36 
pagina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s. Nummer 
2 is ook nog beperkt gratis ver-
krijgbaar.
De entree voor volwassenen is 
4 euro (op www.hobbyfestival.
nl kan een kortingsbon van 1 
euro worden gedownload), kin-
deren tot 12 jaar hebben gratis 
toegang (onder geleide). 

Inlichtingen
Het Hobbyfestival wordt geor-
ganiseerd door Heins & Hob-
by’s. E-mail: info@heins-hob-
bys.nl, www.hobbyfestival.nl.

Goede swimkick voor 
jongste HPC- zwemmers
Heemstede - In Alkmaar vond 
de tweede ronde van de swim-
kick-reeks voor wedstrijdzwem-
mers plaats. Hpc was goed ver-
tegenwoordigd met 12 zwem-
mers die allen zeer succesvol 
waren. De zwemmers van de 
Heemsteedse club behaalden 5 
eerste plaatsen, 4 tweede plaat-
sen en 4 derde plaatsen en dat is 
een zeer mooi resultaat. Quinten 
Ravestein tikte in zijn catego-
rie twee keer als eerste aan, en 

was daarmee de meest succes-
volle zwemmer van HPC. Naast 
Quinten waren er ook eerste 
plaatsen voor Mees Heineman, 
Daan Jonkheer en Lorenzo de 
Meij. Ook de estafette werd na 
een spannend race in de laatste 
meter beslist in het voordeel van 
HPC en dat was een hele knappe 
teamprestatie. Begeleiders Loui-
sa en Niels waren dan ook zeer 
goed te spreken over de resulta-
ten van de ploeg. 
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Woendag 27 november
t/m zondag 1 december

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

Woensdag 27 november 
t/m woensdag 4 december

Kunstexpositie in voorm. 
Gemeentehuis Bennebroek 
met werk van Patricia Boeré 
en Vicky Missaar. Patricia is 
autodidact en maakt beelden 
in brons, keramiek en steen. 
Tevens ontwerpt en maakt zij 
sieraden, waarvan elk exem-
plaar uniek is. Vicky maakt 
naast beelden van brons aqua-
rellen en acrylschilderijen. Re-
gelmatig dicht ze een haiku 
bij haar beelden en schilderij-
en. Feestelijke opening don-
derdagavond, 7 november 
19.30 – 21.00 uur. Andere ope-
ningstijden zijn ma-vrij: 8.30 – 
12.30 uur en woe.midd. 13.30 – 
16.30 uur.

Woendag 27 november
t/m 5 december
Expositie ‘Het boek van 
Sinterklaas’, Sinterklaas-
boeken en eeuwenoude 
prenten uit het archief van 
bibliotheek Zuid-Kenne-
merland. Te bezichtigen tij-
dens openingstijden in bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 

Gasthuisstraat 32 te Haarlem.
Gratis toegang. Info: www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.
nl, kijk bij ‘meerdaagse acti-
viteiten’.

Woensdag 27 november 
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.

Woensdag 27 november
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Woensdag 27 november 
t/m dinsdag 14 januari

Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 27 november 
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-

land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-
sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 
uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl 
 
Woensdag 27 november 
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

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

Zaterdag 30 november 

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

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

Concert ‘Bach in de Bin-
nenstad’ door het Haar-
lems Bach Ensemble o.l.v. 
dirigent Mark Lippe. Op het 
programma van Johann Se-
bastian Bach (1685-1750) 
BWV 236, Mis in G-Dur “Lu-
therse mis”. Gevolgd door 
Wolfgang Amadeus Mo-
zart (1756-1791) KV 49, Mis-
sa Brevis in G. Doopsgezinde 
Kerk in Haarlem, ingang Fran-
kestraat 24, aanvang: 17 uur. 
Vrijwillige bijdrage (richtbe-
drag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl.

Band ‘Blouw’ in Café 1e 
Aanleg, hoek Raadhuisstraat 
en Kerklaan. Aanvang 21.00 
uur. Toegang: gratis.

Zaterdag 30 november

Het Fresco Pianotrio speelt 
Sjostakovitsj in Museum 
de Cruquius.
Het ensemble dat korte met-
ten maakt met de opvatting 
dat moderne muziek ontoe-
gankelijk, toegankelijke mu-
ziek oppervlakkig of klassieke 
muziek elitair is.
Om 20.15 uur. Kaarten: www.
CruquiusConcerten.nl of via 
de kassa van schouwburg de 
Meerse 023 -5563707. Toe-
gang: 21,-. Incl. pauzecon-
sumptie.

Zaterdag 30 november
en zondag 1 december

De Haarlemsche Tooneel 
Club  speelt ‘Mijn slap-
pe komedie voor vier men-
sen een handjevol perso-
neel en een tafel die niet 
vrijkomt’.
Het ex-stel, Ben en Loui-
se, heeft, vergezeld door hun 
nieuwe partners Ellis en Don, 
afgesproken in een restau-
rant om het over de verdeling 

van de gezamenlijke spul-
len te hebben. Omdat de tafel 
niet vrijkomt, wachten ze in 
de bar bij het restaurant. Per-
soneel loopt af en aan, maar 
niemand lijkt hen aan hun ge-
reserveerde tafel te kunnen 
helpen.
Aanvang 20.15 uur en zon-
dag 14.30 uur. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kaar-
ten à 12,50 euro via de websi-
te www.haarlemschetooneel-
club.nl  of 023-5380076.

Zondag 1 december
Knipkaartkoor met Le-
ny van Schaik, van 12.00 
tot 13.30 uur in geb. Zang 
& Vriendschap, Jansstr. 74, 
Haarlem. Oude en nieuwe 
Sinterklaasliedjes. Knipkaar-
ten à 25,- (5 x zingen). Inl. 
023-5312396.

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

Rumah Ngobrol van 14.00-
16.00 uur in Zorgcentrum 
Schalkweide. Indisch ge-
tinte zondagmiddag met o.a 
Rad van Fortuin, optreden van 
Mayday Mayday met mede-
werking van The Pacifi c Flo-
wers en  va. 13.30 uur verkoop 
van Indische hapjes. Toegang 
gratis. Floris van Adrichem-
laan 15 te Haarlem.

Op de foto met Sinter-
klaas en eventueel een te-
kening aan hem geven, van 
13.00-15.30 uur. Locatie: voor 
de ING bank in het centrum, 
Binnenweg.

Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest (HPhO) speelt 
de ouverture Romeo en Ju-
lia en de 4e symfonie van 
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski.

AgendA



Dramatiek en romantiek in de 
Pinksterkerk, Camplaan 18 in 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten via www.hpho.nl 
(13,-) of 15,- aan de zaal.

Woensdag 4 december

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

Vrijdag 6 december
Cabaret Jeroen van Mer-
wijk ‘Er zijn nog kaarten’. 
In de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop van 
maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur en 45 
minuten voor aanvang aan de 
kassa van de Luifel. Reserve-
ren via 023 548 38 28 kies 1.

‘Van meel tot toneel’ To-
neelschuurdirecteur Frans 
Lommerse komt in het 
Trefpuntcafé te Benne-
broek. Onderwerp: ‘Van bak-
kerszoon tot theaterdirecteur’. 
Akonietenplein. Open vanaf: 
20.00 uur. Toegang gratis.

Vrijdag 6 t/m
zondag 8 december
Vogeltentoonstelling 60- 
jarige vereniging Zang en 
Kleur in gebouw De Drempel, 
Van Leeuwenlaan 7, Hillegom. 

Vrijd. 20.00 - 22.00 uur. / zat. 
10.00 - 17.00 en zond. 10.00 
- 16.00 uur. toegang gratis. 
Meer info: A. van Kesteren, 
telefoon: 0252-411477 of per 
e-mail: adrivk@planet.nl

Zaterdag 7 t/m
zondag 8 december
Toneel van Letterlieven-
de Vereniging J.J. Cremer. 
Aanvang zaterdag 20.15 uur. 
Zondag matinee 14.30 en 
20.15 uur. De Twaalf Gezwo-
renen, over een krachtenspel 
tussen juryleden (rechtbank) 
in het Amerika van de jaren 
vijftig. In de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaarten via 
06-26192844, mail- info@jj-
cremer.nl of via www.jjcremer.
nl (reserveren).

Zondag 8 december
Lezing Willem Ottespeer 
over ‘De mislukkingskun-
stenaar’ W.F. Hermans bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Aan-
vang: 14.00 uur. Toegang: 7,50. 
Reserveren gewenst: 023-
5282472.

Vrijdag 13 december
‘De Passievrucht’, toneel-
bewerking van Karel Glas-
tra van Loons roman. Aan-
vang 20.15 uur, in Stads-
schouwburg Haarlem, Wil-
sonsplein 23. 

Woensdag 8 januari 
t/m zaterdag 1 februari
Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van Zol-
der’. 
Heeft u werk voor deze ver-
koopexpositie? Aanbrengen 
kan van 27 november t/m 20 
december. Woensdag t/m za-
terdag van 13.00 tot 17.30 uur. 
Informeer naar de regels 
en mogelijkheden: 023-
5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.

Huisnummering overgehouden aan Franse bezetting
Najaarsbijeenkomst Historische 
vereniging druk bezocht
Heemstede - Ongeveer 200 le-
den en belangstellenden van de 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (HVHB) bezoch-
ten de najaarsbijeenkomst op 
21 november. Er was weer een 
boeiend programma samenge-
steld door de zo actieve vereni-
ging. Voorzitter Jaap Verschoor 
praatte de leden bij over de plan-
nen die het bestuur heeft opge-
steld. Zo wordt in 2014 begon-
nen met het opstellen van de 
Canon van Heemstede en Ben-
nebroek. Hierin zal een zestal 
aspecten van de Heemsteed-
se en Bennebroeker geschie-
denis en gemeenschap worden 
belicht. In 2015 wordt het vizier 
gericht op de monumenten van 
na 1945 en het daarop volgen-
de jaar de geschiedenis over de 
periode 1890-1940. In een vrolij-
ke en humoristische presenta-
tie gaf Hillebrand de Lange inza-

ge in Heemstede gedurende de 
Franse tijd. De periode dat Na-
poleon de Nederlanden en dus 
ook Heemstede overheerste, in-
clusief de tegenstelling tussen 
de Oranjegezinde bevolking en 
zij die wel vrede hadden met de 
Franse overheersing. Onder an-
dere het kadaster en de huis-
nummering hebben wij overge-
houden aan de bezetting door 
Napoleon.
Martin Bunnik gaf, ondersteund 
door historische foto’s een over-
zicht van hoe Bennebroek er in 
de 19e eeuw moet hebben uit-
gezien. Zeker voor de aanwe-
zige Bennebroekers een feest 
van herkenning. Een aantal ou-
de panden staat er nog steeds 
en zo bleek dat Hotel De Oude 
Geleerde Man (nu Zen) vroeger 
veel groter was maar deels is af-
gebroken voor de ontsluiting van 
de Zwarteweg. Tussen de twee 

presentaties speelde klarinettist 
Michel Duijves samen met zijn 
zoon door hem zelfgecompo-
neerde stukken. Hij liet zich bij 
het schrijven inspireren door de 
Zochervijver in Groenendaal. Tij-
dens de uitvoering toonde hij fo-
to’s van de vijver in verschillende 
jaargetijden.
Het bestuur van HVHB kan met 
voldoening terugkijken op de-
ze avond die ook door burge-
meester Ruud Nederveen van 
Bloemendaal werd bijgewoond. 
Voorzitter Verschoor verwees de 
leden naar de website van de 
vereniging voor een overzicht 
van de in 2014 te houden excur-
sies. Zie:  www.hv-hb.nl.

Liefdesdrama in de Pinksterkerk
Heemstede - Het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest (HPhO) 
speelt zondagavond 1 december 
een programma vol liefdes- en 
ander drama. Met de wereldbe-
roemde ouverture Romeo en Ju-
lia én de 4e symfonie van Pjotr Il-
jitsj Tsjaikovski op het program-
ma wordt het een avond genie-
ten voor hen die van Russische 
klanken houden. Dramatiek en 
romantiek voeren de boventoon 
in deze prachtige werken. Het 
concert vangt aan om 20.15 uur 
en vindt plaats in de vernieuw-
de zaal van de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18 in Heemstede. 
Kaarten voorverkoop via www.
hpho.nl 13 euro, aan de zaal kos-
ten ze 15 euro.
Wie kent niet het verhaal van Ro-
meo en Julia? Het beschrijft de 
onmogelijke liefde tussen twee 

jonge geliefden uit twee rivalise-
rende families, de Montagues en 
de Capulets met een onvermij-
delijk dramatisch einde. De vier-
de symfonie verhaalt ook over de 
liefde, maar deze keer over de 
onmogelijke liefde van de com-
ponist zelf en over zijn niet al te 
beste huwelijk.
De opera Khovantschina heeft 
als subtitel ‘een nationaal muzi-
kaal drama’ en vertelt over poli-
tieke intriges, religieuze vervol-
ging, de tragiek van een natie en 
de persoonlijke drama’s daarom 
heen. Het HPhO speelt de prelu-
de tot deze opera.
Met prachtige soli voor de di-
verse instrumentgroepen is dit 
programma een echte uitdaging 
voor het Heemsteeds Philhamo-
nisch Orkest, die het vol enthou-
siasme is aangegaan.

Troost op gure winterdagen…

Band ‘Blouw’ in Café de 1e Aanleg
Heemstede - De Nederlandse 
groep ‘Blouw’ brengt op zater-
dag 30 november Nederlandsta-
lig repertoire, geheel naar eigen 
hand gezet. ‘Blouw’ wil met haar 
opmerkelijke verzameling be-
roemde, ontroerende, vrolijke of 
anderszins bijzondere, vaak uit 
het Engels vertaalde nummers, 
hier en daar troost kunnen bie-
den op deze koude, gure en re-
genachtige winterdagen. 
Oorspronkelijk stond deze 
maand een optreden gepland 
van de meest trouwe Feest-
band van de 1ste Aanleg, Wha-
tever alias de Cruq-band. Door 
een ongelukkige val van toetse-
nist Erik Schipper zit zijn arm in 
een mitella en op de korte ter-
mijn kan hij niet met zijn tenen 
leren spelen.
Gelukkig zijn er veel bands die 
graag optreden in de 1ste Aan-
leg. Steeds vaker brengt café de 

1ste Aanleg bijzondere bands op 
het podium. Nederlandstalig re-
pertoire krijgt in de 1ste Aan-
leg weinig ruimte maar de band 
Blouw is iets bijzonders. De 
band Blouw geeft een eigen in-
vulling aan bekende Engelstali-
ge hits. Geen kunstmatig gekun-
stelde vertalingen maar een ge-
heel nieuwe song op de beken-
de melodie van het origineel. Bij-
voorbeeld;
Elo’s beroemde mister Blue sky 
wordt ‘Meneer Blauw”, The Po-
lice met ‘Don’t stand so close 
tot me’ wordt ‘Kom niet zo dicht 

bij mij’ en het bekende theme 
van ‘the love boat’ wordt hu-
moristisch omgedraaid naar ‘de 
Kroesboot’.
Absoluut de moeite waard en 
deze band voorspelt een mooie 
muzikale toekomst. Blouw be-
staat uit Edo Schoonbeek - 
drummer, Edgar Flaat – gitaar, 
Sjaak Glasbergen – bassist, Marc 
Tielemans – toetsen en zang.
Blouw begint om 21.00 uur. Ca-
fé de 1ste Aanleg bevindt zich 
op de hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat en de toegang is altijd 
gratis.

JONGE MEESTERPIANIST KOLESNIKOV IN OUDE KERK

Zaterdag  30 november, Oude Kerk, aanvang 20.15 uur, entree: € 17,00
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en www.podiaheemstede.nl 

Van Pavel Kolesnikov verschijnt in
mei 2014 een eerste CD. Hij debuteert in 
dat jaar met het London Philharmonic
Orchestra en toert onder meer langs
Parijs, Berlijn en New York. 
Maar eerst speelt hij zaterdag 30 november 
in de Oude Kerk in Heemstede.
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In verband met Sinterklaas 
is de publieksbalie op 

donderdag 5 december 
vanaf 17.00 uur gesloten.

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter of Facebook

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De eerstvolgende inloopochtend is op 
vrijdag 6 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.

Ribbelmarkering op de Binnenweg
Op de Binnenweg zijn op twee plaatsen 
ribbelmarkeringen in het straatwerk aangebracht: 
bij de kruispunten met de Berkenlaan en de 
Julianalaan. Deze ribbels helpen blinden/
slechtzienden bij het oversteken. Een blinde 
kan de rijbaan namelijk niet voelen omdat de 
Binnenweg geen verhoogde trottoirs heeft. Houd 
de ribbelmarkeringen daarom vrij van geparkeerde 
auto’s, fietsen of andere objecten. 

Voorrang
Wist u dat u verplicht bent voorrang te geven aan 
een blinde/slechtziende met een witte stok met één 
of meer rode ringen? Hetzelfde geldt overigens voor 
alle personen die zich moeilijk voortbewegen.

Lees het hele nieuwsbericht op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Steeds meer Sinterklaascadeautjes hebben een stekker of een batterij. Vaak 
vervangen ze een oudere variant die dan vervolgens in de vuilnisbak belandt. 
Zonde, want ook elektrisch speelgoed kan prima worden ingeleverd en 
gerecycled!

Cadeautje bij milieustraat Cruquiusweg
Wie in de twee weken na Sinterklaasavond oud elektrisch speelgoed of andere 
apparaten inlevert bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47, krijgt een 
unieke Wecycle-sneeuwballenmaker cadeau én maakt kans op een set 
van 4 bioscoopbonnen. Wees er snel bij want op=op!

Kijk voor meer informatie op www.wecycle.nl/sint. 

Oud elektrisch speelgoed? 
Lever in! 

Informatieavond Duurzaam bouwen
Op maandag 2 december vanaf 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met het 
Duurzaam Bouwloket een informatieavond 
over alle mogelijkheden van duurzaam 
bouwen. 

Bent u van plan binnenkort te verbouwen? Of kunt 
u tips gebruiken over met welke ingrepen u energie 
bespaart of energie kunt opwekken? Wilt u meer 
weten over de subsidie voor isolatiebesparende 

maatregelen? Kom dan zeker langs!
U kunt zich hier inschrijven voor het laten 
maken van een thermografische foto (geeft 
de warmteverliezen van uw huis weer). Ook 
kunt u vragen stellen aan de ondernemers die 
hun producten presenteren, 
waaronder vloerisolatie, 
duurzame verf, warmtepomp 
en zonneboilers. De toegang is 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.duurzaambouwloket.nl.

Inloopochtend 
burgemeester 6 december 

Blinden/slechtzienden hebben voorrang.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Zernikelaan 14 het plaatsen van een dakopbouw 

en plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 8573, ontvangen 11 november 
2013. 

- Herenweg 8 het kappen van 2 eiken, 1 populier, 
 1 kastanjeboom en 1 esdoorn wabonummer 

8574, ontvangen 8 november 2013. 
- Zandvoortselaan 139 het plaatsen van 

lichtreclame wabonummer 8592, ontvangen 8 
november 2013. 

- Parkeerterrein t.o. Binnenweg 16-18 het kappen 
van 1 boom wabonummer 8650, ontvangen 15 
november 2013. 

- Binnenweg 72B1 het tijdelijk wijzigen 
van een kantoorbestemming naar een 
praktijkbestemming wabonummer 8656, 
ontvangen 15 november 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Dinkellaan 16 het kappen van 1 boom wabo-

nummer 8510, verzonden 22 november 2013. 
- Heemsteedse Dreef 80 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 8189, verzonden 22 
november 2013. 

- Offenbachlaan 70 een gevelwijziging wabo-
nummer 7750, verzonden 22 november 2013. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een witte Gazelle fiets aangetroffen op de Kerklaan 
tegenover huisnummer 117. De fiets is niet in 
rijtechnische staat: hij heeft 2 lekke banden.
Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van deze fiets krijgt tot en met 
4 december 2013 de gelegenheid om de fiets 
van de weg te verwijderen dan wel te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert. 
Indien de fiets binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd dan wel in rijtechnische staat 
verkeert, wordt de fiets in opdracht van het college 
verwijderd (bestuursdwang). De fietsketting 
waarmee de fiets staat vastgeketend zal op de minst 

belastende wijze worden doorgeslepen. 
De fiets wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar 
zijn fiets ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

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

Nieuw mandaat-, ondermandaat- en 
machtigingsbesluit Milieudienst IJmond
Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college het 
Mandaat- en machtigingsbesluit secretaris/directeur 
Milieudienst IJmond vastgesteld. Het Mandaat- 
en machtigingsbesluit treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 januari 2013 in werking. Per 
diezelfde datum zijn het Mandaat hogere waarden 
Milieudienst IJmond, het Mandaat Milieudienst 
IJmond handhaving Besluit bodemkwaliteit en 

het Mandaat- en machtigingsbesluit gemeente 
Heemstede ingetrokken.

Voorts heeft de secretaris/directeur Milieudienst 
IJmond op 14 oktober 2013 het Ondermandaat- 
en machtigingsbesluit gemeente Heemstede 
vastgesteld. Dit besluit treedt met ingang van 
5 december 2013 in werking. 

Per diezelfde datum is het Ondermandaat 
teamleiders Milieudienst IJmond 2011 ingetrokken. 

De besluiten liggen tot en met 19 februari 2013 
ter inzage op het gemeentehuis. De regeling is na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Fiets Kerklaan

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 10 december 2013 gaat de 
gemeente fietswrakken verwijderen die zich in 
de directe omgeving van het station Heemstede-
Aerdenhout, in de winkelstraten en bij bushaltes 
en andere openbare plaatsen bevinden. Eventuele 
fietskettingen waarmee fietsen aan fietsklemmen 
of ander gemeentelijk meubilair zijn bevestigd 

zullen op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. 
Tevens worden op dinsdag 10 december 2013 
alle fietskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 
11 maart 2014 worden opgeslagen bij de 
milieustraat Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te 
Heemstede. Rechthebbenden kunnen hun fietswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.
Neem voor meer informatie contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 17 september 
2013 met onbekende bestemming uit te schrijven:

- R.M.P.C. van Kleef, geboren 13-03-1969, 
 adres Waterhof 14
 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken. Zie: Inzien, reageren, bezwaar 
maken’.

Bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’, Heemstede
Bestemmingsplan onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’, 
digitaal bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.
BPZuidoost-0201, met ingang van 20 november 
2013 onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling door de 
gemeenteraad van 19 december 2012 is beroep 

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.
Dit beroep is door de Afdeling op 20 november 
2013 ongegrond verklaard.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op de website van de gemeente 
Heemstede, www.heemstede.nl en op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl/index, zoek op Heemstede, 
klik op ‘STRI2008/2012’, en klik vervolgens op de IDN 
van dit plan (NL.IMRO.0397.BPZuidoost-0201).  
Het besluit met bijbehorende stukken zijn voorts 
in te zien in het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 
Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis 
vindt u op www.heemstede.nl.



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

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

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

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

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

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

In de Heemsteder van 20 november jongstleden 
is met betrekking tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ten 
onrechte gemeld dat deze gedurende zes weken ter 

inzage ligt op het gemeentehuis. 
De wettelijke inzagetermijn is namelijk 12 weken. 
De Gemeenschappelijke Regeling zal tot en met 
12 februari 2014 ter inzage op het gemeentehuis. 

De regeling is na de inwerkingtreding ook digitaal 
te raadplegen op www.overheid.nl onder ‘Lokale 
regelingen’.

Rectificatie Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid 
Zuid-Kennemerland

Bij besluit van 19 november 2013 heeft het college 
ingestemd met het procedure handboek Stichting 
RIJK mei 2013 en de algemene inkoopvoorwaarden 
mei 2013. Het handboek treedt met ingang van 1 
december 2013 in werking. Per diezelfde datum is 

het procedure handboek van de stichting RIJK en 
de algemene inkoopvoorwaarden zoals vastgesteld 
door het college op 21 december 2010 niet meer 
van toepassing. Het handboek ligt tot en met 
12 februari 2014 ter inzage op het gemeentehuis. 

Het handboek is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Nieuw Procedure handboek regionaal inkoopbureau 
Stichting RIJK

Rectificatie Omgevingsvergunning kindertuin en 
generatietuin in Wandelbos Groenendaal
In de Staatscourant van 20 november 2013 is per 
abuis een foutieve publicatie geplaatst onder 
nummer 32465. De juiste publicatie wordt 27 

november 2013 opnieuw gepubliceerd in de 
Staatscourant en is digitaal te raadplegen via 
www.heemstede.nl. Om deze reden wordt het 

indienen van beroep met een week verlengd (tot en 
met 9 januari 2014).

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats van 

zaterdagochtend 10.00 tot zondagavond 
20.00 uur nabij de woning Ir. Lelylaan 1 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

ten behoeve van de bewoonster (verzonden: 
21 november 2013). Het besluit ligt vanaf 28 
november 2013 zes weken ter inzage. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. 
Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.
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