
Heemstede - Met  het planten 
van een hemelboom in de Die-
penbrocklaan, ter hoogte van de 
Brahmslaan, werden  de werk-
zaamheden in de Componisten-
wijk dinsdagmiddag op infor-
mele wijze afgerond. Wethouder 
Christa Kuiper pakte de schop 
en gooide het plantgat dicht, sa-
men met Riet Praaning, bewoon-
ster van de Willem Pijperlaan 
sinds 1952. Zij was begin jaren 
50 uit het toenmalige Indonesië 
gerepatrieerd met haar man die 
daar toen bestuursambtenaar 
was. Er was toen nog hoofdza-
kelijk weiland. De zijn gestart in 
het najaar van 2008 en beston-
den uit het vervangen van het ri-
ool, de aanleg van een bergbe-
zinkleiding op de Mozartkade 
en het inrichten van de wijk tot 
30 km/h-gebied. Uitvoerder was 
MNO, Vervat-Wegen, grond-
weg en waterbouw uit Nieuw 
Vennep. Als sluitstuk wordt in 
de periode november-december 

2009 een gedeelte van de laan-
bomen vervangen. Er stonden al 
zogenaamde hemelbomen in de 
laan, vandaar dat hoofd groen-
voorziening van de gemeente, 
Robert Jan van der Vlis, koos 
voor deze boomsoort die zo ge-
schikt is als laanboom vanwege 
zijn groei recht naar boven alsof 
die naar de hemel wil reiken. Als 
dit reiken naar de hemel slaat op 
de hemelboom, dan is de hemel 
niet zo ver weg. 

Bergbezinkbassins
Wethouder Christa Kuiper gaf 
een uitleg over de bergbe-
zinkbassins die op verschillen-
de plaatsen in Heemstede ge-
bouwd zijn. Deze bassins zijn 
vaak een eis van het water-
schap, dat verantwoordelijk is 
voor de waterkwaliteit en waar-
aan gemeenten moeten vol-
doen. Bij zware regenval kan 
een riool overstromen, waar-
door de inhoud terechtkomt 

in het oppervlaktewater. Deze 
overstort is bezwaarlijk, omdat 
regenwater lichte verontreini- 
gingen bevat. Bij gemengde 
rioolstelsels mengt het water 
zich bovendien met menselij-
ke uitwerpselen, wat nog een 
grotere belasting voor het mi-
lieu betekent. Bergbezinkbas-
sins vangen overtollig rioolwa-
ter tijdelijk op en vormen een 
extra maatregel om overstort te 
voorkomen. Het grove vuil zakt 
naar de bodem, bezinkt, en als 
de regen voorbij is, wordt de bak 
leeggepompt. Inmiddels zijn aan 
van Merlenlaan, Blekersveld en 
nu de Mozartkade dergelij-
ke bassins aangelegd. Met flin-
ke overlast voor de  buurt, maar 
er is ook begrip. Met het plan-
ten van de hemelboom in de 
Diepenbrocklaan hoek Brahm-
slaan, zijn nu de rioleringswerk-
zaamheden in de Componisten-
wijk voltooid. 
Ton van den Brink
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Heemstede - Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van de 
VVD op 28 november jl. werd 
Pieter van de Stadt, wethou-
der te Heemstede en lijsttrek-
ker van de VVD Heemstede bij 
de komende Gemeenteraads-
verkiezingen, benoemd in het 

hoofdbestuur van de VVD. Als 
nieuw hoofdbestuurslid zal de 
heer Van de Stadt in de func-
tie van Internationaal Secreta-
ris de partij vertegenwoordigen 
bij internatonale fora. In eerde-
re functies (bijv. als fractieme-
dewerker van Hans van Baalen) 

heeft Van de Stadt kennis en 
een netwerk opgebouwd in de 
Haagse, Europese en interna-
tionale politiek. Een functie in 
het hoofdbestuur van de VVD 
is een onbetaalde nevenfunctie, 
die Van de Stadt naast zijn wet-
houderschap kan uitvoeren.

Van de Stadt in bestuur landelijke VVD

300 Namen voor 
nieuwe brug
Heemstede - Op dinsdag 8 de-
cember geeft wethouder Pieter 
van de Stadt tijdens een feeste-
lijke bijeenkomst bij het bouw-
terrein aan de Van den Eijndeka-
de het startsein voor de aanleg 
van de nieuwe brug aldaar. Bij 
dezelfde gelegenheid wordt ook 
de nieuwe naam van de brug be-
kendgemaakt. De nieuwe naam 
is uit 300 inzendingen gekozen.



Heemstede - Ook dit jaar or-
ganiseert Casca traditiegetrouw 
weer het kerstdiner! En wel op 
donderdag 17 december! Het 
feestelijke 5-gangendiner (in-
clusief koffie) wordt geserveerd 
in de sfeervol aangeklede grote 
zaal van de Luifel. Geheel in stijl 
en muzikaal omlijst door Vindo-
bona! Dit Haarlemse salonorkest 
speelt allerlei kerstliedjes en af-
gewisseld met prachtige wal-
sen. Het diner begint om 17.30 

Gezellig kerstdiner. Fotograaf: 
Geek Zwetsloot.

Kerstdiner in Casca de Luifel
uur en duurt tot ongeveer 20.30 
uur. Vanaf 16.30 uur is de zaal 
open en kunt u gezellig in de 
stemming komen onder het ge-
not van een heerlijk aperitiefje. 
U zult deze avond genieten van 
heerlijke gerechten, drankjes en 
muziek! Kosten 24,00 euro, ex-
clusief drankjes. Opgeven door 
middel van betalen en kaarten 
afhalen kan bij de receptie van 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkdagen 
van 9.00 tot 16.00 uur. 
Reserveren kan tot 11 decem-
ber. 
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Heemstede - Na het succes 
van Heemstede Jazz op 20 ju-
ni j.l. kan een vervolg natuur-
lijk niet uitblijven. Op vrijdag 18 
en zaterdag 19 december is het 
Wilhelminaplein in Heemstede 
wederom het toneel voor Heem-
stede Jazz, ditmaal getiteld: the 
Winter Edition. En daarom ge-
heel overdekt.

Tweedaags programma
Tijdens the Winter Edition zul-
len maar liefst 11 artiesten hun 
opwachting maken. Het pro-
gramma voor vrijdag: Jaap Dek-
ker Jazz & Boogie Band, Yvonne 
Weijers, Jazzberry, Saskia Laroo 
& Band en Zuco 103. Zaterdag 
is het de beurt aan Rudolf Kreu-
ger, Bowlegs, Charlotte Coppo-
la, Saxotones Groove Mission 

& Simone Roerade en wegens 
ongekend succes op herhaling: 
Hans Dulfer en zijn New Band. 
Als klap op de vuurpijl wordt de-
ze levende legende bijgestaan 
door zijn minstens zo bekende 
dochter Candy. Twee generaties 
Dulfer, gelijktijdig op hetzelfde 
podium. Een waar unicum.

Muziek en meer
Organisator Bistro Deux Café 
Deux zorgt tijdens the Winter 
Edition wederom voor de inwen-
dige mens. Want in navolging op 
de muzikale line-up, is er ook op 
eet- en drinkvlak een zeer di-
vers aanbod. Van een comple-
te maaltijd tot een kleine snack: 
er is voor ieder wat wils. Voor-
afgaand aan het muzikale pro-
gramma is er zaterdag tussen 

08.00 en 16.00 uur een kerst-
markt aanwezig op het evene-
mentterrein. Gezellig de laat-
ste inkopen voor de feestdagen 
doen en daarna heerlijk genie-
ten van alles wat Heemstede 
Jazz in petto heeft. Kerstkraam 
huren? Mail naar kerstmarkt@
heemstedejazz.nl.

Goed om te weten
Heemstede Jazz: the Winter Edi-
tion opent op vrijdag en zaterdag 
om 16.00 uur haar deuren. Beide 
dagen sluit het evenement rond 
de klok van 00.00 uur. Het is mo-
gelijk om vooraf, tegen geredu-
ceerd tarief, losse dagkaarten of 
een tweedaags passepartout te 
bestellen via www.heemstede-
jazz.nl of bij één van de 400 Pri-
mera winkels in Nederland.

Heemstede – Een bijzonder gezicht is het: deze kabouterbeel-
den en andere decoratie-artikelen. Helemaal als je je bedenkt dat 
al deze ogenschijnlijk vrolijke kijkende dwergjes allemaal zijn af-
gedankt! Ze zijn ‘gered’ uit het vuilnis in de Heemsteedse Milieu-
straat. Nic Brussee uit Heemstede vond het een foto waard...

Kerkdienst 
Doopsgezinden
Heemstede – In kerkgebouw 
de Kleine Vermaning, Postlaan 
16, Heemstede vindt zondag 6 
december een kerkdienst plaats 
die 10.30 uur begint. Voorgan-
ger is ds. Schlette. (2e Advent).

Cursus ‘Baby erbij’
Heemstede - Van twéé naar 
dríé: het begin van een hele 
reeks veranderingen. ‘Baby er-
bij’ is een programma voor ou-
ders die hun eerste kind ver-
wachten of net gekregen heb-
ben. Het helpt ze deze turbu-
lente fase steviger te doorstaan. 
Informatief maar ook gewoon 
héél leuk om samen te doen. Er 
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Op zaterdag 12 december vindt 
in ‘De Princehof’ te Heemstede 
de eerste bijeenkomst plaats. 
Informatie over inhoud cursus, 
kosten en aanmelden: info@ba-
byerbij.nl of 06-41192212. Aan-
vang: 10.00 uur. 

Allemaal
afgedankt...
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.Laatste lezing afdeling 
Groei en Bloei dit jaar
Bennebroek - Vrijdag 11 de-
cember vindt de laatste lezing 
van 2009 plaats, georganiseerd 
door de afdeling Groei en Bloei 
Bennebroek.
De heer Rien Mouw toont met 
beeld en geluid een uniek deel 
van ons land: de Veluwe. 
Veel aspecten van de Veluwe 

worden uitgelicht en bekeken. 
Na beelden van landschap en 
wild in winter en voorjaar wordt 
aandacht gegeven aan oude Ve-
luwenaren, hun bijzondere ma-
nier van leven en de fraaie Ve-
luwse boerderijen. 
Daarna komen aan de orde: de 
waterkringloop, waar o.a. de 
gletsjers in Zwitserland en het 
Veluwemeer een onderdeel van 
zijn, de zandverstuiving en de 
bronsttijd van de edelherten. 
Locatie: Het Trefpunt van de 
Protestantse Kerk, Akonieten-
plein in Bennebroek, aanvang 
20.00 uur. De entree is gratis. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom. 
Zie: www.bennebroek.groei.nl

Hans en Candy Dulfer in the Winter Edition!

Heemstede Jazz terug op 
18 en 19 december

Foto: Rien Mouw.
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Kerstbier 
voor de Sint

Beste Sint & Piet,

Voor u liggen weken
van hard werken
Niets is u te min

voor al die vlerken

Voor de pret van heel
het land

Zet u de ontspanning
aan de kant

Letters, marsepein en/of 
speculaas

 Staakt nu toch
dat wild geraas

Na weken van rennen
over alle pannen

Moet u zich toch ook
ontspannen

5 december, alle kinderen 
tevree

Pa en moe voor de tv

Maar voor u mijn
beste Sint

Is het tijd dat u de rust 
weer vindt

Bij de 1ste Aanleg
op de hoek

Is geen plaats voor
zoete koek

Zij vergeten u daar niet
Want speciaal voor Sint

en zwarte piet

Kerstbier op de tap
Dat is nog eens gerstenat!

U bent van harte
welkom hier

En het kost u ook geen zier

Want wie zovelen
blij kan maken

Laat zich best een
biertje smaken

Zaterdag 5 december,
vanaf 19 uur

Gratis pinten voor
Pieten & Sinten

Café de 1ste Aanleg
Raadhuisstraat 103

Heemstede

Een bijzonder verzoek...
Sint uitzwaaien op 6 december

De Stichting Intocht Sinterklaas 
in Haarlem en een aantal en-
thousiaste Haarlemse onderne-
mers geven gehoor aan een bij-
zonder verzoek. Voor alle kinde-
ren is de intocht van Sinterklaas 
een spannende gebeurtenis. De 
weken die daarop volgen bren-
gen veel momenten met zich 
mee waarbij Sinterklaas te zien 
is op de buis, bij familiebijeen-
komsten, sportverenigingen en 
bedrijfsfestiviteiten. Schoen zet-

ten en liedjes zingen wordt re-
gelmatig beloond met een pas-
send geschenk. En dan, na 5 de-
cember, is de koek op. Er zul-
len kinderen zijn die zich afvra-
gen waar de Sint gebleven is en 
menig ouder zal zeggen “terug 
naar Spanje”. Hiermee is het af-
gedaan en een jaar later begint 
het feest van voren af aan.

Er is een groep kinderen die 
hier niet zo makkelijk mee om-

Regio - Sinterklaas wordt op 6 december passend uitge-
zwaaid. Haarlem brengt traditie terug en komt tegemoet aan 
wens ouders met autistische kinderen.

gaat volgens een gestaag groei-
end aantal artikelen in de me-
dia. Ouders van autistische kin-
deren geven aan dat hun kinde-
ren worstelen met dit open eind. 
De Sint wordt met veel mediage-
weld en commerciële aandacht 
binnengehaald maar vertrekt via 
de achterdeur uit ons land. Niet 
uit de hoofden van deze kinde-
ren. Zij hebben houvast nodig en 
een visueel vertrek van Sinter-
klaas helpt ook hen om deze pe-
riode af te sluiten.

De Stichting Intocht Sinterklaas 
in Haarlem brengt dit jaar naast 

Bennebroek – Sint Nicolaas en de Kerstman zijn geen vij-
anden, meer collega’s, zelfs vrienden van elkaar! Sinterklaas 
is een heus kinderfeest met een lange, lange traditie. Kerst 
is een lichtjesfeest zo aan het einde van het jaar waarop je 
natuurlijk ook met cadeautjes voor de dag kunt komen. Een 
kerstcadeautje geef je aan de mensen van wie je houdt, om 
wie je veel geeft. Zo shopt Sinterklaas ook bij Tuincentrum 
De Oosteinde want daar is zóveel te vinden. Voor stoere man-
nen die een heuse tuin aanleggen, voor vrouwen die het thuis 
sfeervol en gezellig willen maken, voor hond en kat die graag 
spelen en kwaliteitsvoedsel lusten en voor kinderen die een 
leuke kerstknuffel willen... Sinterklaas vindt het bij De Oos-
teinde wel. Hulpsinterklazen trouwens ook. De kerstshow is 
een waar walhalla, zoveel kleuren, zoveel moois en schitte-
rends te zien! Oh, kom er eens kijken! Op Zandlaan 1 in Ben-
nebroek/Hillegom.

Sint op weg naar OosteindeSint op weg naar Oosteinde

een intocht ook een uittocht. In 
een ver verleden was het een 
vast onderdeel van de komst van 
Sinterklaas om hem ook pas-
send uit te zwaaien. Deze tradi-
tie wordt voor alle kinderen van 
Haarlem en in het bijzonder voor 
autistische kinderen in ere her-
steld. 

Het programma van de uittocht 
luidt als volgt:
14:00 uur: 
Ontvangst Sinterklaas en Pie-
ten op bordes Stadhuis. Na ont-
vangst worden Sinterklaas en 
Pieten in een korte optocht naar 
het Spaarne geleid.
15:00 uur: 
Vertrek Sinterklaas en Pieten 
met Pakjesboot ten hoogte van 
de plek waar de Korte Veerstraat 
aansluit op Het Spaarne.

Vrijwilligster Gusta de Jong van de Voedselbank en 
haar collega’s deelden de hele dag flyers en tas-
sen uit.

Inzameling Voedselbank bij 
AH Bennebroek succesvol!
Bennebroek - Zaterdag 28 november was het 
vanaf 10.00 uur een drukte van belang achter 
de kassa’s van Albert Heijn in Bennebroek. Daar 
was de Voedselbank Haarlem neergestreken om 
haar inzamelingsactie te houden. Om de actie 
kracht bij te zetten kreeg elke klant die aan de 
Voedselbank doneerde een AH boodschappen-
tas cadeau.
Ondernemer Carlo Zwetsloot: “Wij dachten wel-
licht de donaties te stimuleren door deze bood-
schappentassen gratis ter beschikking te stel-

len.” Veel klanten waren begaan met de gewel-
dige steun die de Voedselbank biedt en gaven 
royaal: men had gerekend op ongeveer 40 volle 
kratten, maar rond 17.30 uur waren alle 64 krat-
ten vol en moest gestopt worden met inzamelen. 
Namens de Voedselbank hartelijk dank voor al-
le donaties!



pagina 6 de Heemsteder - 2 december 2009

25% Korting op Vichy bij 
Apotheek Groenendaal
Heemstede - Bent u ook op 
zoek naar de beste verzorging 
voor uw huid? Bent u benieuwd 
naar de nieuwste producten die 
helpen tegen tekenen van huid-
veroudering? Of wilt u weten 
wat u aan droge en oncomforta-
bele huid kunt doen? Apotheek 
Groenendaal helpt u verder!
De sleutel naar een gezonde en 
comfortabele huid is te vinden in 
de juiste verzorging. Maar het is 
niet altijd makkelijk om te weten 
wat het beste voor uw huid is. 
Kom daarom langs bij apotheek 
Groenendaal aan de Valkenbur-
gerlaan 50. De assistentes staan 
klaar om u de juiste huidverzor-
ging te adviseren. 

Korting en advies
In de dure decembermaand wil 
apotheek Groenendaal nog iets 
extra’s doen. De gehele maand 
december 2009 krijgt u 25% kor-
ting op alle uw Vichy aankopen. 
De assistentes kunnen u alles 
vertellen over uw huidtype en 
de conditie van uw huid. Daar-
naast zullen zij u richtlijnen ge-
ven om uw huid optimaal te rei-
nigen en te verzorgen. Mis daar-
om deze unieke kans niet om de 
gezondheid van uw huid te ver-
beteren! Kom langs in december 
bij apotheek Groenendaal: tele-
foon 023-5293686, Valkenbur-
gerlaan 50 te Heemstede. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.

Toekenning Keurmerk Financiële Dienstverlening 
aan Van Renesse Financiële Diensten
Heemstede - Van Renesse Fi-
nanciële Diensten in Heemstede 
ontving op 15 november 2009 
het certificaat van het Keurmerk 
Financiële Dienstverlening. Het 
Keurmerk wil in het woud van 
adviseurs en bemiddelaars meer 
duidelijkheid brengen. Een kan-
toor dat het Keurmerk Financi-
ele Dienstverlening mag voe-
ren, geeft de klant meer zeker-
heid over de kwaliteit van een 
(financieel) advies en over alle 
daarmee samenhangende pro-
ducten. 

Elk Keurmerkkantoor moet goed 
opgeleide adviseurs in dienst 
hebben, die zich aan strenge 
voorschriften moeten houden 
om tot het uiteindelijke advies 
te komen. In het advies worden 
verscheidene producten van 
verschillende aanbieders mee-
genomen en vergeleken. Aan de 
hand daarvan, en na een zorg-
vuldige inventarisatie van de 
wensen en eisen van een klant, 
komt uiteindelijk het advies tot 
stand. Frank van Renesse gaat 
nog verder; voor zover mogelijk 
haalt hij alle provisie uit de pro-
ducten die in zijn advies voorko-
men om zodoende onafhankelijk 

en zonder voorkeur het beste te 
kiezen. Naast financieel advi-
seur ziet hij zichzelf niet als pro-
duct verkoper maar als product 
inkoper. 
“Mijn kantoor wordt regelmatig 
door onafhankelijke deskundi-
gen van de Stichting Keurmerk 
Financiële Dienstverlening be-
zocht om de kwaliteit van de 
dienstverlening te beoordelen. 
Aan de hand van de rapportage 
over het bedrijfsbezoek wordt 

bepaald of een kantoor mag 
doorgaan met het Keurmerk. Ik 
vind het erg belangrijk dat mijn 
kantoor het Keurmerk mag voe-
ren. Op deze manier zie je be-
vestigd wat je elke dag nastreeft 
voor je klanten: integer, be-
trouwbaar en onafhankelijk ad-
vies”, aldus een trotse Frank van 
Renesse. Kantooradres: Heem-
steedse Dreef 237, Heemstede. 
Info: 023-5470103 of www.van-
renesse.nl

Schalken naast Mazda nu ook Ford
Heemstede – Mazda rijders 
weten al twintig jaar Autobedrijf 
Schalken aan de Havenstraat 81 
te vinden. Het autobedrijf met de 
lage overheadkosten en als spe-

cialist voor Mazda auto`s voor-
deliger dan de dealer. Schalken 
heeft geen dure verkopers, geen 
dure receptie, wel lekkere koffie. 
De garage is gericht op repara-
tie. U kunt er terecht voor nieu-
we auto`s, maar u vindt er ook 
interessante occasions. Met de 

nodige Mazda en Bovag garan-
ties en grondig nagekeken door 
de allround monteur met MTS 
autotechniek. Want reparatie 
vraagt wel kwaliteit van de me-

dewerkers.  Aan reparatie ver-
dient Mazda Schalken. Dat kan 
door specialisatie en voortdu-
rende scholing, waardoor er ef-
ficiënt gewerkt kan worden. 
Geen duur pand, net voldoende 
parkeerplaatsen en toch midden 
in Heemstede. 

Dat Ford al enige jaren een sa-
menwerkingsverband heeft met 
Mazda is in autoland geen ge-
heim. Ze werken samen op 
technisch gebied en die sa-
menwerking heeft al veel voor-
delen opgeleverd. Eigenlijk dus 
een logische stap dat Autobe-
drijf Schalken nu ook het be-
faamde merk Ford erbij heeft. 
De verwantschap is er, de ken-
nis van Ford is door alle mede-
werkers opgedaan en de mate-
rialen zijn in huis. Leuk om een 
ander merk erbij te hebben, 
maar Guus Schalken is zich be-
wust van het feit dat twee mer-
ken goed te combineren zijn, ze-
ker als er een zekere verwant-
schap is. Je moet de specialisa-
tie van een merk wel koesteren. 
Twee merken kan in zijn ogen 
heel goed, meer merken zal ten 
koste gaan van de kwaliteit van 
de specialisatie en daar wil hij 
voor waken. U leest het: repara-
ties van Mazda zijn bij Schalken 
in goede handen en daar is Ford 
nu bijgekomen. Bij Autobedrijf 
Schalken, Havenstraat 81-83 in 
Heemstede,  telefoon voor een 
afspraak: 023 5293731.
Ton van den Brink 

Kids For Animals actief 
tijdens feestdagen
Heemstede - Ook dit najaar 
zet de jeugdafdeling van de 
Dierenbescherming Haarlem 
e.o., Kids For Animals (KFA), 
zich in voor de dieren in het 
Dierentehuis. Kinderen wor-
den aangemoedigd om zo-
veel mogelijk Frolic en Gour-
met mousse in te zamelen en 
in te leveren tijdens de club-
middag in Zandvoort op 13 
december. 

Inzamelen Frolic en Gourmet
Kids uit de regio Haarlem zul-
len weer zoveel mogelijk zak-
ken Frolic en blikjes Gourmet 
mousse inzamelen, zodat ook 
de dieren zonder baasjes kun-
nen genieten tijdens de feestda-
gen. Frolic wordt in het dierente-
huis o.a. gebruikt als belonings-
koekjes. Gourmet mousse wordt 
gebruikt om katten medicij-
nen in te laten nemen of schu-
we katten te lokken met een lek-
ker hapje.
De ingezamelde blikjes mous-
se en zakken met brokken kun-
nen worden ingeleverd bij Kids 
for Animals tijdens de volgen-
de clubmiddag, maar ook bij de 
kinderboerderijen ’t Molentje, de 
Houthoeve, Floragaarde en de 
Schoterhoeve. 

Clubmiddag zondag
13 december 
De actie loopt tot en met 13 de-
cember en wordt afgesloten met 
een clubmiddag, waar kinde-
ren leren omgaan met honden. 
Brenda de Smet, die al jaren 
kinderen lesgeeft in de omgang 
met honden, zal op deze middag 
een interactief verhaal vertel-
len over hoe en waarom honden 
reageren op kinderen. Ook kun-
nen de kids die middag kerst-
knutsels maken, waarin een dier 
de hoofdrol speelt. De clubmid-
dag wordt afgesloten met een 
rondleiding door het dierente-
huis in Zandvoort. Kinderen in 
de leeftijd van 5 tot 12 jaar kun-
nen zich aanmelden via kfa@
dbhaarlem.nl. De kosten voor 
deze clubmiddag bedragen 4 
euro.

De heer Laurens Maussen, de nieuwe apotheker van Apotheek 
Groenendaal.

Kerstversiering 
maken
Heemstede - Sinterklaas is 
alweer bijna naar Spanje. En bij 
de woensdagmiddagclub breekt 
de Kerstperiode weer aan! Op 

woensdag 9 december gaan de 
kinderen van natuurlijke materi-
alen kerstversiering maken van 
dennenappels, een egeltje en 
een houten bal. Thuis in de eigen 
kerstboom zal het vast heel mooi 
staan!  De woensdagmiddagclub 
is op woensdag 9 december van 

13.30-15.15 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede.
Kosten: 3,50 euro, een kaart voor 
10x kost 30,00 euro. Graag de 
kinderen van tevoren aanmel-
den: 023-5483828-1.



In Armenië is de werkloosheid torenhoog en leeft meer dan de 
helft van de bevolking onder de armoedegrens.  Dit kleine volk 
woont in een bergachtig gebied tussen de  Azeri en Georgiërs, en 
daardoor afgesneden van zowel de Zwarte als Kaspische Zee. 
De Armeniërs maakten driehonderd jaar na Christus als eerste 
volk ter wereld het christendom tot hun staatsgodsdienst. Tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog vond in het Ottomaanse Rijk de Ar-
meense Genocide plaats (1915-1923). Tussen de 300.000 en 1,5 
miljoen Armeniërs zijn toen door de Turken omgebracht, waarbij 
vele onderzoekers van in ieder geval een miljoen doden uitgaan.
De Nederlandse Tante Maria is al jaren bezig om de armste Ar-
meniërs hulp te geven. Zij woont al acht jaar in dat land en ver-
dient ten volle onze steun. Haar filosofie is o.a.: begin bij de jeugd 
om de toekomst op te bouwen. De kleuterscholen hebben daarbij 

haar prioriteit. omdat zij zeer 
belangrijk zijn. Niet alleen 
vanwege de voorschool-
se opvang, waarbij niet al-
leen taalontwikkeling, soci-
ale vaardigheden en licha-
melijke ontwikkeling gege-
ven worden, maar ook van-
wege de warme maaltijden 
die iedere dag worden ver-
strekt..Dagelijkse warme 

maaltijden zijn in veel van de straatarme gezinnen geen vanzelf-
sprekendheid, het gezinsinkomen is daarvoor ontoereikend. Op-
vang van de kinderen op de kleuterschool, geeft de moeders ook 
de gelegenheid om werk te zoeken en zo te proberen de armoe-
degrens te doorbreken.
Daarom is Maria Goris (tante Maria) een project begonnen om de 
kleuterscholen, die in een deplorabele, zeer onhygiënische toe-
stand verkeren, te voorzien van nieuwe afvoeren, waterleidingen 
en sanitair. Wij, het actiecomité ‘Help Tante Maria in  Armenië’ 
willen geld inzamelen voor kleuterschool no. 8 in Jerevan om de 
noodzakelijke renovatie daar te kunnen realiseren.
Van het geld dat u voor dit doel geeft, gaat geen cent verloren. 
Integendeel, Wilde Ganzen vermeerdert het bedrag dat U geeft  
nog met 70%!
Steun Tante Maria en geef arme Armeniërs hoop voor de toe-
komst!
Stort Uw bijdrage op postgiro 40 000 t.n.v. Wilde Ganzen in Hilver-
sum onder vermelding van ‘Help tante Maria’.
                                      
Actiecomité   ‘Help Tante Maria in Armenië’ 
van der Weidenlaan 7
2101 PT  Heemstede.
Tel. 023 5283962
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Sint en de speculoos

Sint komt ieder jaar naar Nederland
zwaar beladen met pakjes en cadeaus

Hij houdt niet van gelanterfant
want al dat inpakken, dat duurt een poos

Maar hebben jullie ooit geweten
dat de Sint ook in België aanmeert

en de Belgische kindekes niet mag vergeten
en in Brussel de cadeaukamer beheert

Dat vergt nogal wat organisatie
het doorkruisen van 2 landen zo snel

want zonder goede concentratie
raakt Sint aardig in de knel

Ja mensen, de Sint heeft het al zo druk
en bij zijn laatste bezoek aan Sint-Niklaas

liep de planning een beetje stuk
hij vergat namelijk de kruiden voor de speculaas

`Ik heb geen tijd om terug te gaan´ jammerde de Sint
hoe moest Bakkerpiet nu speculaas bereiden

als Sint nu niet snel een oplossing vindt
moeten de kinderen in België hieronder lijden

Dus riep Bakkerpiet spontaan:
`dan bereiden we de koek zonder kruidendoos,

al heb ik dit nooit zo eerder gedaan
we bakken hem en noemen het speculoos´
Bakkerpiet ging als een speer aan de slag

de Sint wachtte op zijn kantoor boven
en nog op dezelfde middag

kwamen de eerste geuren uit de oven
Sint proefde een hap en was aangenaam verrast,
aan de speculoos raakten de Belgen snel gewend

iedereen was meteen razend enthousiast
Van Antwerpen tot in Brussel en van Brugge tot in Gent

Door dit bijzondere verhaal
kwamen jullie eindelijk te weten

waarom ze in België allemaal
in plaats van speculaas dus speculoos eten!

Groetjes van de Bakkerpiet, die alles op rijm heeft gezet,
maar te veel speculoos heeft gegeten
(daardoor ligt  hij nu ziek op bed...)

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u 
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Dichtstorten Sinterklaas

Bennebroek – Daan Hendriks uit Bennebroek zorgt voor een kleurige kiek. Hij fotografeerde 
deze mooie regenboog op 27 november jl., een dag waarop veel regen viel maar dus ook een 
zonnestraaltje waar te nemen was!

Carmen van der Hoff lijsttrekker D66
Heemstede - De Algemene Le-
denvergadering van de Heem-
steedse afdeling van D66 heeft 
op 24 november Carmen van der 
Hoff tot lijsttrekker gekozen.  Zij 
volgt daarmee Edo Boonstra op, 
die vier keer lijsttrekker is ge-
weest en na 21 jaar raadslid-
maatschap, waarvan 17 als frac-
tievoorzitter, wat uit de politieke 
spotlights wil treden. Boonstra 
blijft overigens wel verkiesbaar 
als raadslid maar heeft te ken-
nen gegeven op een niet-ver-
kiesbare plaats te willen staan. 
Carmen van der Hoff (48) is 
sinds 2001 voorzitter van de 
Heemsteedse afdeling en gepokt 
en gemazeld in de lokale poli-
tiek. Sinds 2002 is Van der Hoff 
lid van de Steunfractie van de 
raadscommissie Samenleving en 
sinds 2005 maakt zij deel uit van 
de gemeentelijke werkgroep Du-
alisme. Daarnaast is zij actief in 
een aantal landelijke D66- com-
missies. In het dagelijks leven is 
zij Beleidsadviseur juridische za-
ken bij de gemeente Beverwijk.

Carmen van der Hoff: “Het gaat 
goed met D66 in Heemstede. De 
afdeling heeft nu drie keer zo-
veel leden als toen ik begon als 
voorzitter. Edo Boonstra heeft 
het jaren in zijn eentje fantas-
tisch gedaan in de raad.  Ik wil 
nu graag het stokje van hem 
overnemen en ik hoop dat ik nog 
meer D66-raadsleden naast me 
krijg.” Naast de lijsttrekker heb-
ben de leden ook de kandidaat-
raadsleden gekozen.

De lijst van D66 voor de 

gemeenteraadsverkiezingen be-
staat uit de volgende personen:
1. Carmen van der Hoff
2. But Klaasen
3. Jur Botter
4. Bert van der Linden
5. Sebastiaan Nieuwland
6. Rick Pijpers 
7. Harry van Zon
8. Alexander Nijstad
9. Roeland de Bruin
10. Marijke Heijloo
11. Aimée Riehl
12. Gert Jan Binkhorst
13. Bob Kersten
14. Bas Limonard
15. Guus Schut
16. Michiel Willems 
17. Hein Westermann
18. Edo Boonstra

Binnen afzienbare tijd zal D66 
haar partijprogramma voor de 
komende vier jaar vaststellen 
en publiceren. Uit dat program-
ma zal duidelijk worden op wel-
ke wijze de democratische be-
ginselen vertaald worden naar 
Heemstede.  

‘Help tante Maria in Armenië’

INGEZONDEN

Bennebroek
in Beeld
Bennebroek
in Beeld

Juiste naam bij 
GSV-jubilaris
Heemstede – Vorige week be-
steedde ‘de Heemsteder’ aan-
dacht aan de jubilarissen bij 
sportvereniging GSV. Helaas 
is toen de naam van mevrouw 
Ganzeman-Heringa niet goed 
vermeld. Er stond Ganzewinkel, 
terwijl dat Ganzeman had moe-
ten zijn. Onze excuses voor deze 
incorrecte vermelding.
Redactie.
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Podium Oude Slot 
Tribute To Lionel Hampton
Heemstede - Tribute To Lionel 
Hampton, jazz in Heemstede. 
Op vrijdag 11 december bren-
gen Frits Landesbergen en het 
Trio Johan Clement in De Ou-
de Kerk hun ‘tribute’. Het is 100 
jaar geleden dat Lionel Hamp-
ton werd geboren. Hampton was 
de eerste bekende jazz vibrafo-
nist en in de jaren 30 één van 
de grootste pioniers binnen het 
jazzgenre. Hampton heeft zich in 
zijn carrière van ruim zes decen-
nia niet alleen geprofileerd als 
een groot jazzartiest maar stond 
ook bekend vanwege zijn expe-
rimenten met muzikale stijlen. 
Wie anders dan Frits Landes-
bergen, de beste vibrafonist van 
Nederland, is in staat een hom-
mage aan zijn grote voorbeeld 
te brengen. Dat doet hij samen 
met het Trio Johan Clement, één 
van de bekendste professioneel 
opererende jazztrio’s van Neder-
land en een graag geziene gast 
van het Podium Oude Slot. Voor 
dit concert verruilt Frits Landes-

bergen zijn drumstel voor de vi-
brafoon voor deze ode aan zijn 
grote voorbeeld: Lionel Hamp-
ton. Het Trio bestaat naast pia-
nist Johan Clement uit Eric Tim-
mermans contrabas en één van 
de meest getalenteerde slag-
werkers van dit moment, Erik 
Kooger. 

Informatie
Vrijdag 11 december aanvang 
20.15 uur in De Oude Kerk Wil-
helminaplein, Heemstede. Toe-
gang: 18,- euro /  15,50 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

Archeologe bij Trefpunt 
Bennebroek

Bennebroek - Op vrijdag 4 de-
cember spreekt archeologe Li-
one du Piêd in het Trefpuntcafé 
in Bennebroek. Zij werkt bij ad-
viesbureau ARCADIS en zorgt 
er voor dat bij de aanleg van 
nieuwe woonwijken en snel-
wegen het verleden dat in de 
bodem begraven ligt niet ver-
loren gaat. Daarnaast is zij do-
cent bij het Allard Pierson Mu-
seum in Amsterdam en graaft 
in de zomermaanden in het 
Midden-Oosten naar de bron-

nen van onze beschaving. Op 
vrijdag 4 december zal zij uit-
leggen wat haar drijfveren zijn 
om zich zo voor haar vak in te 
zetten. U bent op 4 decem-
ber vanaf 20.00 uur welkom in 
het Trefpuntcafé; de speciale 
gast begint om 20.30 uur met 
haar verhaal. Het Trefpuntca-
fé kunt u vinden aan het Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek. 
Op www.trefpuntcafe.nl kunt u 
alvast wat meer lezen over de 
spreekster van die avond.

Fakkelwake Amnesty  
Heemstede - Op donderdag 10 
december, de Dag van de Men-
senrechten,  zal de Heemsteed-
se groep van Amnesty Interna-
tional vanaf 16.00 uur een fak-
kelwake houden op de Binnen-
weg bij het filiaal van de ING 
bank. In het kader van de ‘Cam-
pagne voor een menswaardig 
bestaan’ wordt aandacht ge-
vraagd voor de relatie tussen ar-
moede en mensenrechten.
Op de Dag van de Mensenrech-
ten, donderdag 10 december, wil 
Amnesty Heemstede tijdens een 
fakkelwake aandacht vragen 
voor de “Campagne voor een 
menswaardig bestaan”  die gaat 
over de relatie tussen armoede 
en mensenrechten.Armoede is 
niet alleen een kwestie van geld 
, maar wordt in stand gehou-
den doordat de mensenrechten 

van arme mensen systematisch 
worden geschonden. Aan voor-
bijgangers wordt gevraagd hun 
handtekening te plaatsen on-
der een oproep aan de in Nige-
ria aanwezige oliemaatschappij-
en om de mensenrechten te res-
pecteren. Als de vis sterft en het 
land vaak overstroomt met olie, 
is er geen bestaansmogelijkheid 
meer.  Dan moeten mensen ge-
dwongen verhuizen. Al in 1996 
vroeg Amnesty om opheldering 
over de dood van Ken Saro Wiwa 
en nog acht andere ter dood ge-
brachte milieuactivisten in Nige-
ria. Veel verbetering is er jammer 
genoeg niet gekomen  Daarom 
willen we nu de bedrijven wijzen 
op hun aansprakelijkheid. Het 
doel van de handtekeningenac-
tie is om landelijk 100.000 hand-
tekeningen te verzamelen.

Winnaars kwartetspel WinkelCentrum 
krijgen houtsnede Willem Snitker
Heemstede - Nog net op tijd 
kon de heer Ree zijn kwartet met 
de vierde kleur compleet maken 
en zijn vier kwartetten bij Kap-
tein Schoenen in de bus doen.  
Het kwartetspel hield bezoekers 
van het WinkelCentrum Heem-
stede, Binnenweg en Raadhuis-
straat enkele weken in bewe-
ging. De winkels waren onder-
verdeeld in 4 groepen: kleding -
food -verzorging - overige win-
kels. Elke groep stond voor een 
kleur: geel, groen, blauw en 
rood. Bij aankoop van 15 eu-
ro ontving de consument een 
kwartetkaart en de klant spaar-
de 4 kleuren. Er kwamen hon-
derdvijftig kwartetten binnen bij 
Blokker Boekhandel en Kaptein 
Schoenen. Zondagmiddag kwa-
men de winnaars de houtsnedes 
in ontvangst nemen die Willen 
Snitker voor deze gelegenheid 
gemaakt had. Arno Koek, eige-
naar van Blokker Boekhandel 
vroeg kunstenaar en galeriehou-
der van de Bleeker, Willem Snit-
ker, naar de bijzonderheden van 
deze bijzondere houtsnede met 
een sonnet van de Heemsteedse 
schrijver Geerten Meijsing. Alsof 
bij het ouder worden je herinne-
ringen uit je jeugd weer boven-
drijven, zo vertelde Snitker over 
“zijn” Groenendaalse Bos” . Over 
het oude bos met zijn oeroude 
bomen, waarin hij in de Honger-
winter van 1944,  konijnen ving 
met de veldwachter Willemsen 
en het nieuwe bos waar hij voor-
al in het voorjaar in de nog prille 
groei van de scheuten het frisse 
groen van het voorjaar ziet ko-
men. Inspiratie genoeg voor een 
houtsnede en een brief naar Si-
cilië waar zijn vriend, schrijver 
Geerten Meijsing al jaren woont. 
Het is niet de eerste schrijver 
die door Snitker uitgedaagd 
wordt om een gedicht te maken 
bij een bijzondere gelegenheid. 
Meijsing maakte de  ‘ODE AAN 
HEEMSTEDE’

A. Friedhoff, L. Coomans en P. Neeleman nemen de houtsnede in 
ontvangst van Arno Koek.

Vanaf ons vroegere balkon
Stromen de Dreef en Herenweg van noord naar zuid.

Zo wordt het Spaarne Zuiderbuitenspaarne onder de bruggen.
De avondwind trekt aan, het water vliedt wat vlugger

Langs de Roei- en Zeil, de Molen en het Slot de stad uit.
De jongen zeilt: hij laat de schoten vieren bij het Cruquiusgemaal

Hij moet het spel nog leren, dus weer terug en overstag
0m aan te leggen langs de Tooropkade als dat mag.
Te voet tussen de rijke villa’s door het dorpscentrum.

Ik draal onder het lommer. Er fietsen hockeymeisjes langs.
De bleeker vaart niet meer.

In Groenendaal één thee graag, en hij voelt zich thuis.
En veilig als vanouds; dezelfde bomen die hij ziet,

Wat oudere gezichten. Het leven verglijdt in een bladerruis.
De boot van mijn verlangen deint nacht’lijk in het riet

Als d’oude man weerom komt en zich bukt naar het kombuis.

De winnaars van het kwartetspel 
van het WinkelCentrum Heem-
stede die met een originele Wil-
lem Snitker naar huis gingen, 
waren uit Heemstede:

De familie Bakker, Alice Boreel, 
Cristine Brouwer, L. Coomans, 
Theo Dijkman. Anneke Friedhoff-
Verwey, Mevrouw E. Gonlag-Bai-
denmann, T. de Graaf, Familie 
de Groot, Familie Hermans, Fa-
milie Jansen, Lena Kabalt., K.M. 
Pompe. H. Ree, Fam de Vries, 

Mevrouw Y Werner, Mevruw C. 
Wiesenhaann-de Vlieger, Fami-
lie Zijlstra en Joke Zwijnenburg. 
Uit Warmond Michele Morten-
sen, Haarlem Mevrouw P. Neele-
man, en Gemma Venhuizen uit 
Amsterdam.
Zij hebben een unieke prijs in 
handen, die als een stuk Heem-
steedse kunstbezit in de loop 
van de tijd zijn waarde zal bewij-
zen als de mooie woorden van 
zijn weerspiegeling.
Ton van den Brink Yvonne Weijers Jazz & Latin 

op Heemstede Jazz Festival
Heemstede - Vrijdag 18 en za-
terdag 19 december is er een 
prachtig evenement op het Wil-
heminaplein in Heemstede. De 
Jazz wintereditie in een giga tent 
die het hele plein bezet.
Er is een gezellige bar en er zijn 
verschillende eettentjes. Wat 
dacht je van verse oesters of gar-
nalen? Of winterse kost: mmm… 
erwtensoep. 
Jules van Kampen kennende is 
het perfect georganiseerd.
Voor Yvonne Weijers wordt het 
festival een thuisoptreden waar 
ze erg veel zin in heeft. Ze speelt 
op vrijdag 18 december van 17.35 
tot 19.05 uur. Een mooie tijd om 
na het werk samen de kerstva-
kantie in te luiden.
Ze treedt op met haar eigen Jazz 
& Latin band: Pieter van Santen 
speelt piano, Hans Beun drums, 
Paul Berner contrabas en na-
tuurlijk speelt Ruud Eeuwen 

saxofoons. Yvonne Weijers treedt 
met haar Jazz & Latin op: vrijdag 
18 december om 18.30 uur op 
het  Wilhelminaplein in Heem-
stede!
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Jazz bij de 
Branding 
20 jaar

Heemstede - Branding 
Radio bestaat dit jaar 20 
jaar als de lokale omroep 
van Heemstede. Het pro-
gramma Jazz bij de Bran-
ding bestaat dit jaar ook 
20 jaar.
In dat verband zullen de 
Jazz bij de Branding uit-
zendingen van zondag 
6 december en van zon-
dag 13 december a.s. van 
18.00 uur tot middernacht 
duren. Normaal is dat al-
tijd van 20.00 uur tot 22.00 
uur.



Katarina Vermeulen:
Sex & Money
Katarina (dochter van Bram Ver-
meulen) geldt als een van de 
grote talenten in de Nederlandse 
popmuziek. Ze schrijft en zingt 
haar eigen songs. Deze variëren 
van een verstilde pianoballade 
tot rauwe bluesrock. Altijd eer-
lijk en puur, met teksten die er-
gens over gaan. Inmiddels heeft 
zij twee albums op haar naam 
staan, te weten Walk With Me 
(2006) en Sex & Money (2008), 
die beiden voor de nodige aan-
dacht hebben gezorgd.
In recensies is Katarina vergele-
ken met singer-songwriters als 
Norah Jones, Bonnie Raitt en 
Eva Cassidy. In het theater ver-
tolkt ze haar liederen aan de 
piano, waarbij ze wordt begeleid 
door gitarist Alan McLachlan 
en bassist Ralph Brink. Het pro-
gramma Sex & Money bestaat 
uit alle songs van het laatste 
album, aangevuld met werk van 
de eerste cd en een enkele co-
ver. 
Theater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Kaartverkoop van 
ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Heemstede – In theater De Lui-
fel wordt vrijdag 11 december 
een duo-voorstelling gepresen-
teerd. U kunt kijken en luiste-
ren naar Daniël Samkalden en 
Katharina Vermeulen. De voor-
stelling begint om 20.15 uur. 

Nadat Daniël Samkalden zich als 
singer- songwriter onderscheid-
de met zijn eerste voorstelling 
(bekroond met lovende recen-
sies en De Eerste Prijs, voorheen 
Pall Mall export-prijs), zoekt hij 
in zijn tweede programma ook 
het scherpe woord. Met beel-
dende, geestige en absurde ver-
halen, wonderschone liedjes en 
ontluisterende ontdekkingen fi-
leert hij zichzelf en de wereld om 
hem heen begeleid door Thijs 

Cuppen (piano) en Peter Sam-
bros (contrabas). In zijn nieuwe 
voorstelling beziet en ontrafelt 
Daniël Samkalden op confron-
terende en hilarische wijze zijn 
eigen tekortkomingen, de on-
grijpbare liefde, de straat waar-
in hij woont, de wereld waar hij 
deel van is en het universum dat 
hem aangaapt.
Hij haalt de stolp van zijn be-
schermde leven om op zoek 
te gaan naar de rauwe, zuive-
re waarheid en erachter te ko-
men hoe je eigenlijk moet leven 
in een tijd waarin we van bijna 
niets meer de oorsprong weten 
noch de gevolgen overzien. Zie 
ook www.danielsamkalden.nl en 
www.theaterdeluifel.nl
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Wim Wissingh exposeert 
beelden in bibliotheek
Heemstede - Van woensdag 9 
december tot en met woensdag 
20 januari 2010 exposeert Wim 
Wissingh beelden in steen en 
bronskleurig keramiek in Bibli-
otheek Heemstede aan het Ju-
lianaplein. U bent van harte uit-
genodigd deze tentoonstelling te 
komen bezichtigen tijdens ope-
ningstijden van de bibliotheek. 
De toegang is gratis. 

Wim Wissingh heeft vele ex-
posities op zijn naam staan en 
schreef het boek Speksteen voor 
iedereen. Zijn werk is meestal 
gemaakt in een compromis met 
de oorspronkelijke vorm van de 
steen. Hij laat zich erdoor inspi-

reren. Het beeld kan zowel ab-
stract zijn, als een herkenbare, 
geabstraheerde figuur, zoals een 
mens of dier. 
Bij het boetseren werkt hij 
meestal zonder vooraf een plan 
te maken: de klei inspireert  hem 
tot vormen. Vaak mensfiguren, 
veelal figuratief, maar ook geab-
straheerd. 

In Atelier De Keet geeft Wim 
Wissingh cursussen en work-
shops.
Voor meer informatie hierover en 
over zijn werk kunt u zijn websi-
te bekijken  www.dekeet.net. 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.bibliotheekheemstede.nl.

Foto: Abel Nienhuis.

Uitverkocht
Heemstede - De voorstelling 
Een Frisse wind van Droog 
Brood op zaterdag 12 decem-
ber is uitverkocht.

Twee muziekvoorstellingen op één avond: 
Daniël Samkalden en Katharina Vermeulen

Faire Trade Kerstengelen gesignaleerd 
in Wereldwinkel Heemstede

Heemstede - Engelen zijn van 
alle tijden. Wie kent bijvoorbeeld 
niet het gevoel dat het soms lijkt 
of  er een  ‘beschermengeltje’ op 
zijn of haar schouder zat? In een 
land zoals Mexico is de bete-
kenis van engelen wellicht nog 
groter dan in Nederland en het 
is dan ook niet vreemd dat in 
Mexico met name voor de kerst 
de meest prachtige exemplaren 
worden vervaardigd. 
Wereldwinkel Heemstede heeft 
dit jaar de hand kunnen leggen 
op bijzondere engelen die ge-
produceerd zijn onder de voor-
waarden van Fairtrade. Zo  zijn 
er engelen gemaakt van me-
taal, papier-maché, maisblad en 
maisdeeg.  
Uiteraard is het  assortiment van 
kerstartikelen bij de Wereld-
winkel niet beperkt tot engelen. 
Waar vindt u een kerstgroep uit 
Peru waarbij Josef, Maria en de 

herders sprekend lijken op Pe-
ruaanse boeren, een minuscule 
kerstgroep gemaakt in een hou-
ten ei of lichtjes uit de Filipijnen, 
gemaakt van metaal en bewerk-
te schelpen, die in grote hoe-
veelheden in de wateren rond-
om de Filipijnen voorkomen?  
Kortom: kom eens kijken, het is 
zeker de moeite waard!

Kies dit jaar voor Fairtrade en ga 
voor uw decemberinkopen naar 
de Wereldwinkel, die net als de 
voorgaande jaren verkozen is tot 
Beste cadeauwinkel. 
U vindt de Wereldwinkel aan de 
Raadhuisstraat 29 in Heemste-
de. Geopend op maandag van 
13.00-17.30 uur; dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 uur t/m 
17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Ook op koopzondagen 
en op de kerstmarkt. Kijk ook op 
www.wereldwinkelheemstede.nl

Heemstede – In Theater de Lui-
fel kunt u woensdag 30 decem-
ber genieten van het Thriller 
Theater die de voorstelling ‘Een 
vrouw in het zwart’ brengt. De 
avond gaat van start om 20.15 
uur. 
Een advocaat op leeftijd is ge-
obsedeerd geraakt door het 
idee dat hij en zijn familie ver-
vloekt zijn door een spookach-
tige vrouw in het zwart. In zijn 
poging het kwaad te bezweren, 
neemt hij een sceptische jonge 
acteur in dienst om samen met 
hem zijn ervaringen na te spe-
len. 
Maar als het verhaal zich ont-
vouwt, begint de grens tussen 
werkelijkheid en herinnering 
langzaam te vervagen…
De vrouw in het zwart combi-
neert de kracht van live thea-

ter met de intensiteit zoals we 
die kennen van de film noir. In 
de voetsporen van het klassieke 
spookverhaal wordt het publiek 
meegenomen naar een wereld 
van Charles Dickens. Een bijna 
lichamelijke ervaring die de toe-
schouwer niet snel zal vergeten. 
Al 18 jaar is “De vrouw in het 
zwart” te zien op het Londense 
West End. 
“The Woman in Black” is ver-
taald in 12 talen en gespeeld in 
41 landen, maar nog niet eerder 
in Nederland. www.thrillerthea-
ter.nl en www.theaterdeluifel.nl

Theater de Luifel,  Herenweg 96 
in Heemstede. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.
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De vrouw in het zwart

Ladies Melody
Bennebroek - Het eerste op-
treden van dameskoor Ladies 
Melody, in augustus 2003, was 
meer bedoeld als grapje. Het 
optreden werd echter een groot 
succes. Het enthousiasme was 
groot, zowel vanuit de groep als 
vanuit het publiek. Er werd ge-
vraagd of het koor verder ging. 
Een dirigent werd al snel gevon-
den, een bestuur werd samen-
gesteld en daarmee was oprich-

ting van het dameskoor Ladies 
Melody een feit. Het repertoire 
bestaat uit liedjes die het karak-
ter hebben van een lach en een 
traan, oldtimers. Speciaal op het 
komend optreden van woensdag 
9 december worden ook liedjes 
gezonden die passend zijn bij de 
komende feestdagen. Traditiege-
trouw is er een passende trakta-
tie! 
Het concert  vangt aan om 20.00 
uur in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 
1 te Bennebroek. De zaal is van-

af 19.30 uur open. Geen lid? Ook 
dan bent u van harte welkom. 
De entree is dan 5,00 euro (pas 
65+ 4,00 euro).

Foto: Kay Schuttel.



Heemstede – Vrijdagmiddag  4 
december om 16.00 uur wordt 
een expositie van  collage-schil-
derijen en tekeningen uit het 
“Beeldalfabet” van Gustave As-
selbergs geopend in de Burger-
zaal van het Raadhuis. Om vier 
uur zal Willem Snitker, eigenaar 
van de Heemsteedse Bleeker 
Galerie een lezing houden over 
het leven en het werk van Gu-
stave Asselberg. De Heemsteed-
se Bleeker galerie beheert de ar-
tistieke nalatenschap van Gu-
stave Asselbergs. Curator Wil-
lem Snitker zal ongetwijfeld ver-
tellen waarom en Gustave nu 
beschouwd kan worden als de 
meest uitgesproken vertegen-
woordiger van de Pop Art in ons 
land en welke bedoelingen Gu-
stave had bij het ontwikkelen 
van een experimenteel “Beeldal-
fabet”. Een geheel nieuw com-
municatiemethode die gestoeld 
is op beelden, tekens en symbo-
len. Asselbergs, geboren in 1938,  
groeide op in Nijmegen in het 
prominente literaire milieu van 
zijn vader, de bekende literator 
en hoogleraar Anton van Duin-
kerken.  Hij sloeg al gauw zijn 
vleugels uit en ging naar Am-
sterdam waar hij een kunstop-
leiding volgde, een eigen atelier 
betrok en zijn belangrijkste wer-
ken vervaardigde. Het waren de 
turbulente jaren zestig. Door zijn 
energieke persoonlijkheid werd 
hij snel opgenomen in het ar-
tistieke leven van de hoofdstad. 
Vanuit Amsterdam belandde hij 

tenslotte, na een indrukwekken-
de reeks exposities, in Amerika, 
het land van zijn dromen. 

Collagetechniek
Zijn werk, waarin de collage-
techniek een overheersen-
de rol speelt, levert een krach-
tig beeld op van de roerige jaren 
zestig. Dankzij het gebruik van 
flarden en foto`s uit tijdschrif-
ten krijg je bij Asselbergs het 
sterkst het gevoel, oog in oog  
te staan met een stuk geschie-
denis, de optimistische pin-ups, 
de Kennedy`s, de Chroesjtsjovs, 
ze zijn er allemaal bij. Hij weet 
de op het eerste gezicht opper-
vlakkige elementen op een wijze 
in zijn doeken te integreren, die 
hen een nieuwe dimensie ver-
leent. Het effect is dat je het ge-
voel krijgt dat alles met alles sa-
menhangt. Vanaf 1963 hield As-
selbergs zich bezig met het ont-
wikkelen van een zeer gecom-
pliceerd en ambitieus project 
dat door hem het “Beeldalfabet” 
werd genoemd. Geen alfabet 
in de gebruikelijke zin van het  
woord, maar een experiment op 
de grens tussen wetenschap en 
kunst. Zijn werk is opgenomen 
in binnen- en buitenlandse mu-
sea en particuliere collecties. De 
bijzonder getalenteerde Gustave 
Asselbergs werd maar 29 jaar. 
De tentoonstelling is tot 16 janu-
ari 2010 tijdens kantooruren te 
bezichtigen in de Burgerzaal van 
het Raadhuis in Heemstede.
Ton van den Brink

Gustave Asselbergs 
expositie in Raadhuis
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Herfst in 
Heemstede
Heemstede - Nog krap een 
maand voordat de winter 
zich aandient, genieten we
nog van de laatste mooie 
herfstgezichten. Bomen 
met een bruinrode blader-
jas of juist een geelgouden 
gloed. Geniet er nog maar 
even van...
(Foto van het bruggetje bij de 
molen in Wandelbos Groe-
nendaal: Kees Veenhof)

Razzia’s op 6 december 1944
Omdat het op 6 december a.s. 65 jaar geleden 
is dat er in Haarlem en omstreken grote razzia’s 
werden gehouden, wilde ik mijn belevenissen op 
die dag wel eens op papier zetten.
Op die 6e december 1944, we zaten midden in 
de hongerwinter, ging ik ‘s morgens vroeg een li-
ter melk halen bij boerderij Roest aan de Spie-
ringweg in de Haarlemmermeer. Wij hadden n.l. 
het geluk dat we iedere dag bij deze boer een li-
ter melk konden kopen.
Op de terugweg werd ik gewaarschuwd dat er 
deze dag razzia’s zouden worden gehouden en 
kreeg het advies om terug te gaan naar de Haar-
lemmermeer. Omdat er al zo vaak voor razzia’s 
werd gewaarschuwd, negeerde ik het advies en 
ging naar huis. Ik was nog maar net thuis toen er 
werd gebeld.
De heer Joop Beelen, die schuin tegenover ons 
woonde in de Lijsterbeslaan, bracht het bericht 
dat inderdaad razzia’s zouden plaatsvinden.
Ik werkte bij de firma Laimbock aan de Herenweg 
en besloot te proberen om daar te komen. Een 
collega, Gerard Neeskens uit de Iepenlaan werkte 
ook bij Laimböck en na hem te hebben opgehaald 
gingen we op weg. Aangekomen bij de Esdoorn-
kade zagen wij aan de overkant op de Kerklaan 
reeds een aantal Duitse soldaten staan. We zijn 
toen via een pad tussen huizen van de Esdoorn-
laan, de Jan van de Bergstraat, de Blekersvaart-
weg, over bollenvelden, de Burg. Van Lennepweg, 
achter de Anthoniusschool en via het kerkhof de 
zwaar beschadigde pastorie van de St.Bavokerk, 
als gevolg van de V1 explosie, binnen gegaan.
We kwamen door de kerk bij de hoofdingang. 
Toen bleek duidelijk dat het onmogelijk was, van-
wege de vele Duitsers aan de overkant van de He-
renweg, om ons einddoel, de firma Laimböck, te 
bereiken.
Maar wat nu? Er waren echter nog meerdere jon-
gelui in de kerk aanwezig, waar onder Jan en 
Sjouk Vogel, ik schat nu zo ongeveer 16 man. 
We besloten, het was inmiddels 9 uur, de toren in 
te gaan in de hoop daar veilig te zijn. Wat wilde 
echter het geval, in plaats van de geroofde klok-
ken, hing er nu een gas-cilinder, die sloeg op de 
hele en halve uren. De cilinder was via een staal-
draad langs de trap aan het uurwerk verbonden. 
Wanneer iemand de trap naar de etage van de 
voormalige klokken opliep en de draad raakte, 
sloeg de klepel op de cilinder. Dit gebeurde on-
danks  waarschuwingen enige malen.
Angstig dat dit de Duitse soldaten zou opvallen, 
zijn we door het luik over de gewelven naar het 
linkergedeelte van het kruis gekropen in afwach-
ting van wat er verder zou gebeuren. In de kerk 
zelf waren bouwvakkers werkzaamheden in de 
gehavende kerk aan het uitvoeren. Zij gaven sig-
nalen naar boven, dat we stil moesten zijn, want 
alle geluid van boven was goed hoorbaar. Ik denk 
na enige uren hoorden wij het geluid van solda-
ten-laarzen op de kerkvloer, redenen genoeg om 
muisstil te zijn. Zij hadden schijnbaar het vermoe-
den, dat er in het gebouw jongelui aanwezig wa-
ren. Op een gegeven moment werd er geroepen, 

“Donnerwetter, wo sind die Knaben!” Nadat ze 
beneden alles hadden onderzocht gingen ze de 
trap op naar boven, maar gingen onverrichter za-
ke weer naar beneden. Ten tweede male gingen 
ze naar boven, maakten het bewuste luik naar de 
gewelven open, maar durfden waarschijnlijk het 
donkere gat niet in en dus werden wij niet gevon-
den. Inmiddels verstreek uur na uur zonder eten 
en drinken in een winterse temperatuur.
Toen het avond werd, waagden we het naar be-
neden te gaan, ieder voor zich had besloten wat 
verder te gaan doen. Gerard Neeskens, die be-
vriend was met personeel van grossierderij Me-
denblik, gevestigd aan het begin van de Kerklaan, 
stelde mij voor om te proberen daar te komen om 
er misschien te kunnen onderduiken. Ik stemde 
hier graag mee in, maar toen wij in het donker 
via de pastorie wilden ontsnappen, meenden we 
in de tuin soldaten te zien, maar na de angst te 
hebben overwonnen, bleken het slechts schadu-
wen te zijn.
De razzia’s  waren echter nog niet voorbij, want 
hier en daar werd nog geschoten. 
We zijn de Kerklaan overgestoken en achter de 
huizen en het Bavogesticht om via de bollenvel-
den bij Medenblik terecht te komen. Ze hadden 
een grote ruimte met balen stro, die we zo kon-
den stapelen dat er een open ruimte werd gecre-
eerd, waar je kon slapen, je trok een strobaal bo-
ven je en alles was dicht. Er waren hier ook nog 
twee broers ondergedoken, nl. Freek en Bert Rot 
van de sigarenwinkel aan de Raadhuisstraat. 
Na de nacht onder de strobalen te hebben door-
gebracht brak een dag van afwachten aan.
Wanneer gevaar dreigde, zouden we direct wor-
den gewaarschuwd om dan vervolgens de schuil-
plaats weer in te duiken. Het bleef die dag rus-
tig en besloten in de avonduren het er op te wa-
gen naar huis te gaan. Thuis aangebeld adviseer-
de mijn  moeder om onmiddellijk weer terug te 
gaan omdat het gevaar nog niet was geweken. 
Dus maar weer een nacht onder het stro. De vol-
gende morgen zagen we achter Medenblik bij 
boerderij Van der Weiden een aantal Duitse sol-
daten, dus weer onder het stro. Aan het eind van 
deze dag werd, volgens berichten van buiten, aan-
genomen dat voor dit moment de razzia’s werden 
afgeblazen.
Inmiddels zijn alle in dit artikel met name genoem-
de personen overleden.
Als er nu nog mannen zijn, die dit lezen, en ook 
op die 6e december in de kerk zijn gevlucht, kun-
nen zij met hun ervaringen reageren bij de redac-
tie van de Heemsteder.
Na deze grote razzia hebben er het in verdere ver-
loop van de oorlog nog meer razzia’s plaatsge-
vonden.

Jan Gozeling

Mensen die graag willen reageren op deze ge-
schiedenis kunnen contact opnemen met de 
schrijver, de heer Gozeling, via: j.gozeling@quick-
net.nl

INGEZONDEN

Bijeenkomsten met 
Tony Rekelhoff
Heemstede - Zondagmiddag 
13 december wordt een Klank/
Meditatiemiddag georganiseerd 
in de Princenhof aan de Glipper-
dreef te Heemstede. Tijden: 13-
16 uur. Kosten: 20 euro. Info en 
opgave: 06-42617945.
Op deze 3 uur durende bijeen-
komst wordt u een combinatie 
aangeboden van diverse disci-
plines om tot een innerlijke die-

pe ontspanning te komen. Op 
maandagavond 14 december 
kunt u een bijeenkomst bijwo-
nen ‘Helderziende waarnemin-
gen’, door Leo Roodveldt.
Zie verdere info www.manthar.
nl Op donderdag 17 december is 
er een Healing en intentieavond 
door Tony Rekelhoff in Heem-
stede. Zie verdere info: www.
manthar.nl
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De broodafdeling
Direct bij binnenkomst vindt u de 
broodafdeling. Voor vers en lek-
ker brood kunt u gewoon terecht 
bij uw eigen PLUS Supermarkt. 
Want bij PLUS vindt u niet alleen 
het allerlekkerste brood van de 
hoogste kwaliteit, maar u heeft 
er ook de keus uit héél véél ver-
schillende brood-soorten. 

De Haarlemse Bakker,
ambachtelijk gebakken brood
PLUS heeft naast brood uit de 
Plus-bakkerij een aantrekkelijk 
aanbod ambachtelijk brood. Dit 
brood wordt ’s nachts gebakken 
en óchtends vroeg geleverd door 
de Haarlemse Bakkers. Kenmer-
kend voor dit brood is de uit-
muntende kwaliteit,de malsheid, 
krokante korst en de authentie-
ke smaak! De heerlijke smaak 
van vroeger. Een smaak waarvan 
u lang geniet, want brood van de 
Haarlemse Bakker blijft nog lan-
ger vers! 

Korenlanders, vers gebakken
tot sluitingstijd
Waarschijnlijk heeft u er wel 
eens van gehoord: Korenlan-
ders; de luxe broden van PLUS. 
Korenlanders zijn er o.a. in tarwe 
en volkoren en in een aantal bij-
zondere soorten zoals spelt- en 
maisbrood.
Het kenmerkende aan Koren-
landers is dat  dit vloerbrood 
dagelijks in de winkel vers 
wordt afgebakken. En dat tot 
sluitingstijd! Zo grijpt u nooit mis 
als u trek heeft in ovenheerlijk 
brood. 

Lekkere broodjes
Meerdere keren per dag bakt uw 
PLUS pistolets, kaiserbrötchen, 
croissants, stokbroden en ande-
re lekkere broodjes. 

PLUS Heemstede verbouwd!

De bewoners in Haarlem-zuid en de schilderswijk in Heemste-
de  zijn een mooie supermarkt in hun buurt rijker geworden.  U 
moet het zelf maar gaan bekijken, u zult ook vinden dat dit de 
mooiste en netste supermarkt van Heemstede is geworden! 

Plannen
De eerste schetsen zijn eind 2005 gemaakt. Begin 2006 zijn de 
eerste gesprekken geweest op het gemeente huis In de loop 
van 2006 is een stuk grond aangekocht. Hierna was het wach-
ten op de benodigde rapporten en tekeningen. Juni 2009 was 
het dan zover, de vergunning voor de aanbouw werd verleend 
waarna augustus de eerste paal geslagen is. 

Milieubewust ondernemen
PLUS Heemstede heeft bij de inrichting van de supermarkt reke-
ning gehouden met het milieu. Als één van de eerste supermark-
ten in Nederland heeft PLUS Heemstede besloten de hoge koe-
lingen af te dekken, iets wat hoogstwaarschijnlijk in de komen-
de jaren overal in Nederland doorgevoerd zal worden.  Ook wordt 
er gebruik gemaakt van energiezuinige machines. Ook op tal van 
andere punten zijn maatregelen genomen om in vergelijking met 
traditionele supermarkten zo’n 30% energie te besparen. 

Meer artikelen
De afgelopen jaren was de PLUS aan de Jan van Goyenstraat de 
kleinste van de 270 Plussupermarkten in Nederland. Wie elders 
in Nederland wel eens op zijn vakantie adres een PLUS bezocht 
heeft kan dit bevestigen. De gemiddelde grootte van een plus-
supermarkt was ruim tweemaal zo groot als de oude situatie. 
Wat betekent dat in de oude situatie keuzes in het assortiment 
gemaakt moesten worden. Nu, in de nieuwe situatie zijn er zo’n 
2500 artikelen aan het assortiment toegevoegd. PLUS Heem-
stede heeft een vernieuwd assortiment, bijna alle artikelgroepen 
zijn uitgebreid, vooral  de groepen vlees, brood, groente, kaas  
en maaltijden zijn uitgebreid. De winkel heeft bredere paden en 
een aparte in- en uitgang gekregen. Dit alles heeft er voor ge-
zorgd dat de winkel een stuk overzichtelijker geworden is.

Heemstede - PLUS Heemstede gaat woensdag 2 december weer open. Zaterdag 21 november hebben zij hun supermarkt 
gesloten om de zaak compleet te verbouwen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om achter de huidige supermarkt 
een stuk aan te bouwen. Dit is nu gereed en de afgelopen week is dan ook gebruikt om de ‘oude situatie’ te slopen en weer 
opnieuw op te bouwen. Het is uitgedraaid op een ware metamorfose.



Biologisch oerbrood
PLUS heeft de meeste biologi-
sche producten in het assorti-
ment. Vanzelfsprekend bakt  Plus  
zelf  2 soorten oerbrood.

Groente- en fruitafdeling
Voor de allerlekkerste groen-
ten en fruit werkt Plus samen 
met eigen telers uit binnen- en 
buitenland. Alle  groenten en al 
het fruit komt vers van het land 
en gaan elke dag vers naar uw 
PLUS Supermarkt. En vervolgens 
vers uw mandje in. Voor absoluut 
de laagste prijs. Zodat u niet al-
leen de benodigde vitaminen en 
mineralen binnenkrijgt, maar er 
ook flink wat euro´s aan over-
houdt.
Dat is wat u mag verstaan onder: 
´t is goed boeren bij PLUS. 
Op de website www.tisgoedboe-
renbijplus.nl vindt u nog meer in-
formatie over onze verse groente 
en fruit. Hier kunt u kennis ma-
ken met onze vaste telers uit bin-
nen- en buitenland. Dat zijn man-
nen en vrouwen die hun vak ver-
staan. En die kwaliteit en voed-
selveiligheid hoog in het vaandel 
hebben staan.

Panklare producten
Kijk ook eens achter in de win-
kel naar de panklare producten, 
die onder het PLUS verslabel in 
de winkel te vinden zijn. Een zeer 
uitgebreid assortiment van andij-
vie en slamixen tot fruitsalades 
en rauwkost. Al deze produc-
ten worden volgens de strengste 
hygiëne eisen geproduceerd en 
verpakt. Hierdoor behouden de 
producten smaak, kwaliteit en 
vitamines optimaal. Een prima 
alternatief dus als u snel, maar 
toch gezond wilt eten.Op deze 
afdeling vind u ook een groot as-
sortiment kant-en-klaar-maal-
tijden van topkwaliteit: heerlijke 

nasi-schotels, verse pizza’s, Hol-
landse stamppotten, PLUS heeft 
het allemaal voor u.

Vlees
PLUS heeft elke dag vers vlees. 
De PLUS slager besteedt veel 
aandacht aan de herkomst van 
het vlees. Daardoor kunt u zeker 
zijn van een natuurlijke malsheid 
en echte topkwaliteit.
U vindt bij PLUS behalve tradi-
tionele producten als rundvlees, 
varkensvlees, kip en kalkoen, 

kalfs- en lamsvlees, ook unieke 
producten, zoals gekruid reep-
jesvlees, rollades en een assorti-
ment biologisch vlees. Ook heer-
lijke, gegaarde vleesproducten 
en handige schotels voor fon-
due, gourmet, en steengrill ont-
breken natuurlijk niet. Deze 
week zijn er trouwens heerlijke 
goumetschotels in de aanbie-
ding. Met de feestdagen komt er 
ook een nieuw aanvullend luxe 
assortiment onder  de naam Plus 
appetit.

Beste van Nederland
Dus bent u op zoek naar een 
goed stuk vlees, voor een goe-
de prijs? Ga dan naar PLUS! Wist 
u trouwens dat de Vleesafdeling 
van PLUS zich de beste van de 
Nederlandse supermarkten mag 
noemen? 

De Visafdeling
Vis is lekker en gezond. Daar wil-
len we zo lang mogelijk van ge-
nieten. PLUS vindt het daarom 
belangrijk om zich in te zetten 

voor een duurzame visstand. We 
kijken niet alleen naar de vers-
heid en kwaliteit van onze vis-
soorten, maar controleren ook 
op duurzaam gevangen en ge-
kweekte vis. Bij de samenstel-
ling van ons uitgebreide assor-
timent houden we hier rekening 
mee. Om deze reden verkoopt 
Plus op dit moment bijvoorbeeld 
geen tonijn.

PLUS werkt met vaste visleve-
ranciers. Met hen zijn afspraken 
gemaakt over allerlei aspecten 
van visplaats, visvangstmethode 
en gecontroleerde aanlanding. 
Op de website van Plus staat een  
een overzicht per vissoort van de 
verse vis die bij PLUS onder het 
huismerk verkocht wordt  en de 
projecten waaraan Plus  mee-
werkt. 

Vleeswaren
Elke dag weer kunt u bij PLUS 
heerlijke vleeswaren en salades 
kopen. Het is kwaliteit van de 
bovenste plank. Uiteraard kunt u 
er terecht voor traditionele vlees-
waren zoals schouderham, ge-
grild gehakt of leverworst. Daar-
naast heeft PLUS nu een ssorti-
ment vacuum verpakte vleeswa-
ren. Ook heeft u een rijke keu-
ze uit verschillende soorten sala-
des, patés en filet américain. 

 De ambachtelijke
streekproducten van GIJS
GIJS is de naam van een serie 
authentieke en heerlijke Neder-
landse streekproducten. Bij de-
ze producten draait het o.a. om 
ambachtelijkheid, passie voor 
het vak en pure smaak. PLUS en 
GIJS zoeken kleinschalige pro-
ducenten die zo min mogelijk 
gebruik maken van geur-, kleur- 
en smaakstoffen en conserve-
ringsmiddelen. Maar daarente-
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gen wel van de meest seizoens-
verse ingrediënten en origine-
le familierecepten. En dat proeft 
u! Neem bijvoorbeeld de speci-
ale GIJS aardbeienjam met ra-
barber of het GIJS roomijs met 
stukjes stroopwafel. Van noord 
tot zuid en van oost tot west ma-
ken de mensen van GIJS de al-
lerlekkerste en hoogwaardigste 
producten.

Alleen bij PLUS
Inmiddels bestaat het assor-
timent van GIJS al uit ruim 50 
streekproducten. Deze zijn alle-
maal gewoon èn alleen te koop 
bij uw  PLUS Supermarkt. 
producten van GIJS haalt u altijd 
iets bijzonders in huis!
 
Kaas
PLUS heeft de beste kaasafde-
ling van alle Nederlandse super-
markten. Dat is naar voren geko-
men uit het jaarlijkse kaasrap-
port van GFK panelservices, een 
bekend onderzoeksbureau. Een 
fantastische waardering waar 
we bijzonder trots op zijn! 

PLUS Klaverland
Naast de vleeswaren vindt u een 
breed assortiment verse kazen. 
Daar vindt u ook onze eigen lek-
kere ‘dooreet’ kaas: PLUS Kla-
verland. 
PLUS Klaverland is een echte 
Noord-Hollandse kaas. U her-
kent hem aan het plakzegel. De 
smaak van deze kaas is vol, ro-
mig en er wordt minder zout toe-
gevoegd dan in vergelijkbare ka-
zen. Je proeft dus kaas en geen 
zout. En voor de prijs hoef je het 
niet te laten. Onze PLUS Klaver-
land is stukken goedkoper dan 
vergelijkbare kazen bij andere 
supermarkten. 

Buitenlandse kaas
PLUS heeft altijd lekkere buiten-
landse kaassoorten. We probe-
ren met de seizoenen mee een 
extra lekker assortiment samen 
te stellen. Of u nou kaas zoekt 
voor een feestje of voor verwer-
king in een lekker gerecht, bij 
PLUS kunt u altijd terecht. 

Bio+
Jouw natuurlijke manier van le-
ven begint bij PLUS.
Steeds meer mensen kiezen be-
wust voor biologisch eten. Niet 
alleen omdat het lekker en puur 
van smaak is. Maar ook omdat 
deze producten verzorgd en be-
handeld zijn met respect voor 
mens, dier en onze leefomge-
ving. In de PLUS supermarkt 
vindt u ondermeer Bio+ groen-
te, vlees, zuivel, groenteconser-
ven, eieren en brood. 
Door samen te werken met al-
leen de beste leveranciers, van 
boer tot fabrikant, zijn de pro-
ducten van Bio+ vers, van goe-
de kwaliteit en van nature ge-
zond. Bij de productie en teelt 
van Bio+ producten zijn meer-
dere partijen betrokken. Boeren, 
tuinders en kwekers werken vol-
gens strikte wettelijke regels, zo-
dat de herkomst van alle produc-
ten 100% biologisch is. Alleen de 
beste fabrikanten van biologi-
sche producten maken voor ons 

biologische kwaliteitsproducten. 
Hierdoor zijn altijd de beste pro-
ducten, heerlijk van smaak, hoog 
van kwaliteit, gegarandeerd.
Bio+ producten hebben duide-
lijk het Bio+ logo op de verpak-
king staan zodat je de producten 
gemakkelijk  kunt vinden. Direc-
te en duidelijke herkenning. Dat 
is fijn boodschappen doen.

PLUS Appétit
PLUS Appétit; smakelijke en luxe 
producten van hoge kwaliteit.
Bij PLUS vindt u, naast de (vers-
)producten die u gewend bent, 
ook het unieke PLUS Appétit as-
sortiment. Dat is een complete 
lijn met bijzondere producten die 
garant staan voor smaak, luxe en 
kwaliteit. Zonder dat u daar al te 
veel werk aan heeft. Zo zet u met 
het grootste gemak altijd iets bij-
zonders op tafel. Ook als u geen 
keukenprins(es) bent. 

Zo uit de oven op tafel. De oven-
gerechten van PLUS Appétit 
zijn het toppunt van gemak. De 
aluminiumschalen kunnen zo in 
de oven worden geplaatst. De 
gerechten. Eind van de week 
stromen er met de komst van de 
feestdagen een aanzienlijk aan-
tal artikelen het assortiment in. 
U vindt een aantal van deze arti-
kelen ook in de folder die u vol-
gende week in de brievenbus 
krijgt.

PLUS huismerk
Prima product, prima prijs.
PLUS Huismerk producten heb-
ben een uitstekende kwaliteit, 
maar zijn veel lager geprijsd dan 
de bekende merken.
PLUS heeft ruim drieduizend 
producten met zorg voor u ge-
selecteerd. U herkent ze aan de 
P van prima op de verpakking, 
zodat u heel makkelijk de juiste 
keuze maakt. 
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Eerder dit jaar ontving PLUS 
al de titel ‘Beste wijnsuper-
markt’ van wijnschrijver Ha-
rold Hamersma. Ook de be-
kende wijnschrijver Nicolaas 
Klei is enthousiast over het 
wijnassortiment van PLUS. In 
zijn Superwijngids 2010 krij-
gen 75 wijnen van PLUS de 
titel ‘Omfietswijn’, tegen 56 
wijnen vorig jaar. De prijs-
kwaliteitverhouding van de-
ze wijnen is dusdanig goed, 
dat omfietsen het enige juis-
te (wijn)advies is! Dat bete-
kent dat goede wijn kiezen 
bij PLUS niet moeilijk hoeft 
te zijn. 

Om deze hoge score te vieren 
staan er in het wijnmagazine 
veel Omfietswijnen extra aan-
trekkelijk geprijsd. In dit Wijn-
magazine leest men ook meer 
over een te winnen wijnreis 
naar Californië of Zuid-Frank-
rijk. Men maakt kans op deze 
reis via de nieuwe wijnwebsi-
te van PLUS; www.wijnenvan-
plus.nl .
Het wijnmagazine wordt van-
af 23 november huis-aan-

huis verspreid, maar is ook 
bij PLUS Supermarkt verkrijg-
baar.

PLUS appétit in een nieuw
jasje
Bij een goede wijn hoort ook 
goed eten. Daarom wordt er 
in het wijnmagazine ook aan-
dacht geschonken aan PLUS 
appétit. Het luxe assortiment 
dat zich kenmerkt door bij-
zondere kwaliteit en bijzonde-
re smaak. PLUS appétit pro-
ducten zijn het hele jaar ver-
krijgbaar en vallen altijd in de 
smaak. U kunt er elke dag op-
nieuw van genieten. Pure ver-
wennerij dus. Van luxe jam tot 
prachtige pasta. Van prosciut-
to di Parma tot Goudse kaas. 
En van verfijnd bijgerecht tot 
geraffineerd hoofdgerecht. 
Laat u inspireren en neem de 
proef op de som. Want als u 
PLUS appétit proeft, proeft u 
dat het bijzonder is. 
PLUS. Beleef het verschil. U 
bent welkom bij PLUS Heem-
stede aan de Jan van Goy-
enstraat 21-23, tel. 023-
5282831.

Heemstede - Nicolaas Klei heeft in zijn Superwijngids 
2010 maar liefst 75 wijnen van PLUS bekroond tot Om-
fietswijn. Een record! In het nieuwe wijnmagazine van 
PLUS zijn deze wijnen allemaal opgenomen en een groot 
aantal is extra aantrekkelijk geprijsd.

Goede wijn hoeft niet duur te zijn!

PLUS scoort record 
Omfietswijnen

Keurmerk Rainforest Alliance
op PLUS koffie
Het PLUS koffieassortiment 
draagt het keurmerk van Rain-
forest Alliance, een internatio-
nale non-profit milieuorganisa-
tie. Minstens 30 procent van de 
koffie in elke verpakking PLUS 
koffie komt van Rainforest Al-
liance gecertificeerde boerde-
rijen. Rainforest Alliance heeft 
nog onvoldoende gecertificeer-
de koffiesoorten beschikbaar om 
de PLUS koffie volledig uit deze 
gecertificeerde koffie samen te 
stellen.
PLUS hecht waarde aan produc-
ten die op een maatschappelijk 
verantwoorde manier worden 
geproduceerd en verhandeld. 
Het Rainforest Alliance certifice-
ringprogramma helpt koffieboe-
ren biodiversiteit en levenskwa-
liteit te beschermen in elf lan-
den. Tot op heden zijn er 8200 
koffieboerderijen of coöperaties, 
klein en groot, die aan de hoge 
en veelomvattende standaarden 
voldoen. Deze boerderijen mo-
gen hun koffie onder het Rain-
forest Alliance Certified keur-
merk verkopen. Het keurmerk is 
te herkennen aan de kikker, een 
symbool van milieubewustheid

Plus beste wijnsupermarkt 
In de afgelopen zes jaar ging de 
titel ‘Beste Wijnsupermarkt van 
Nederland’ vijf keer naar PLUS. 
En ook dit jaar is Plus  weer de 
gelukkige! Want bij PLUS staanj 
weer de meeste Sterwijnen in de 
categorie ‘Beste wijnen onder 5,- 
euro’, namelijk 61 wijnen met 1 
ster en 13 wijnen met maar liefst 
2 sterren!

Ook deze week is er uit deze 
sterwijnen weer een mooi Aktie 
geselecteerd. U ontvangt 2 fles-
sen Valle de Manan voor de prijs 
van 1!
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Grafmonument of 
herdenkingsteken (2)

Het uitzoeken van een graf-
steen die past bij de overle-
dene neemt de nodige tijd. 
U wilt het zorgvuldig doen, 
want het is een keuze voor 
lange tijd.
In het vorige stukje noemde 
ik o.a. de site www.memen-
to-denkbeelden.nl als u een 
monument wilt laten maken 
door een kunstenaar. Naast 
dit is er in Haarlem een win-
kel in de Cronjéstraat waar 
u zo binnen kunt lopen. Een 
winkel waar veel grafmonu-
menten als voorbeeld staan: 
steen, graniet, glas, soms 
in combinatie met roestvrij 
staal, e.d.  Informatie over 
hen vindt u op www.gedenk-
tekens-nirvana.nl.
Na veel wikken en wegen 
komt u tot een besluit.  Dan 
volgt de keuze voor een type 
letter en een tekst die u wilt. 
En na nog een tijd wachten 
belt de steenhouwer u op 
een gegeven moment om u 
te vertellen dat het monu-
ment klaar is en geplaatst 
kan worden.
Dit is een bijzonder moment. 
U wacht met spanning af wat 
het resultaat zal zijn….

Licht
Misschien wilt u weten wat u 
op het graf kunt zetten in de 
vorm van licht. Een lantaarn 
met kaars bijvoorbeeld. Of 
een houdertje met kaars die 
gedurende een bepaalde tijd 
brandt. Ook zijn er lichtmo-
gelijkheden met zonnecellen, 

die lange tijd achter elkaar 
licht afgeven. De grafmonu-
mentenwinkel in de Cronjé-
straat heeft diverse moge-
lijkheden voor verlichting op 
het graf.

Planten
Als u een grafmonument 
hebt uitgekozen waarbij be-
planting mogelijk is, bent 
u na plaatsing toe aan het 
uitkiezen van beplanting. 
Het kan u helpen met de be-
heerder van de begraafplaats 
hierover te praten. Hij weet 
precies welke planten het 
wel en niet goed doen. Op 
sommige begraafplaatsen 
worden consequent bepaal-
de planten door dieren die 
de begraafplaats bezoeken 
opgegeten. Sommige die-
ren (ik dacht herten) lusten 
graag rozen bijvoorbeeld.
De in het vorige stukje ge-
noemde Peter Mulder kan u 
helpen uw eigen ideeën vorm 
te geven.
Zijn kennis van de begraaf-
plaatsen komt hierbij goed 
van pas. Samen komt u tot 
een mooi resultaat.

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Winter
Bennebroek - “Bennebroek is zo’n mooie plek om te wonen. Is het geen plaatje? Waar-
schijnlijk één van de meest gefotografeerde plekjes van Bennebroek (huisje van Loeff)”, 
aldus Arnold van Bakel.
Wie volgt met mooie plaatjes van Bennebroek? redactie@heemsteder.nl

Bennebroek

in Beeld
Bennebroek

in Beeld

Veel regen, toch voetbal bij VEW
Heemstede - Vrijdagavond had 
de KNVB afd. Haarlem alle niet 
KNVB wedstrijden eruit gehaald. 
De de vele regen van de afgelo-
pen dagen waren de velden on-
bespeelbaar geworden. VEW is 
in het gelukkige bezit van een 
kunstgrasveld dus kon er wel ge-
voetbald worden. Het werd een 
tweestrijd met AMVJ uit Amster-
dam. VEW-2 begon even over 12 
uur en in de eerste helft had de 
thuisploeg weinig in te bren-
gen. De rust ging in met een 0-
2 stand. Na de thee een heel an-
der VEW. Nu was het AMVJ die 
terug werd gedrongen. De gast-
heren bogen de achterstand om 
tot 2-2(doelpunten van Tim Lan-
gelaan en Ruud van Ochten) en 
hadden zelfs nog de betere kan-
sen om drie punten te halen. 
In het doel staat vanaf het be-

gin van de competitie de 17-ja-
rige Jelle de Vries die steeds be-
ter begint te keepen. VEW-1 be-
gon om 14.30 uur tegen de gas-
ten uit Amsterdam. De wedstrijd 
duurde maar een half uur(stand 
0-1). Martijn Roozen kwam ver-
keerd terecht bij een sliding en 
bleef krimpend van de pijn lig-
gen. De opgeroepen ambulan-
ce  vervoerde hem naar het zie-
kenhuis waar een gekneusde 
heup werd geconstateerd. Een 
week of 3-4 kan trainer Wim van 
Marsbergen niet over Roozen 
beschikken. Een pluspunt was 
er ook: op de bank zat keeper 
Michael van Gennip, eindelijk 
genezen verklaard na een lang-
durige blessure.

Programma voor 5 december
VEW-1- AFC-1   14.30 uur

VEW-2- AFC-3   12.00 uur
Alliance- VEW-3   11.45 uur
VEW-4                  vrij 
VEW-vet1- Conc-vet 10.00 uur
Alliance-b- VEW-b  11.30 uur
VEW-c- RCH-c  10.45 uur
Overbos-e- VEW-e1  10.30 uur
De overige jeugd elf- en zeven-
tallen zijn vrij in verband met de 
Sint Nicolaas viering.

De agenda ziet er als volgt uit:
Vrijdag 4 december: Wijnproef-
avond. Aanvang 20.15 uur. Kos-
ten 5 euro pp.
Vrijdag 11 december: 4de ron-
de klaverjaskompetitie. Aanvang 
20.00 uur.
Zaterdag 12 december: Kerst-
stukjes maken met Martin 
Schoone (Bloemisterij Harry).
Opgeven per telefoon: 023-
5478105.

Heemstede – Dit jaar bestaat 
Videoland Heemstede 20 jaar. 
Videoland Heemstede heeft 
daarom al diverse leuke, feeste-
lijke acties georganiseerd. Als je 
jarig bent, deel je uit! Mooi voor-
beeld is de actie ‘Bon in de ton’. 
Klanten die films huren kunnen 
hun bon in de ton deponeren 
en daarmee kans maken op een 
heerlijk en goed verzorgd diner 
voor twee bij Le Cheval Blanc 
in de Jan van Goyenstraat. On-
langs is weer een gelukkige uit 
de ton gehaald, althans het win-
nende bonnetje. En die behoor-
de toe aan mevrouw Marleen 
Engelsman, die hier op de fo-
to staat met rechts Tom Lose-
koot van Videoland Heemste-
de (en Heemskerk Centrum) en 
rechts Ton Nelissen van restau-
rant Cheval Blanc. Het werd nog 
een gezellige en zeker smakelij-
ke avond.

Diner voor twee-prijs van Videoland

Kinderdisco in kerstsfeer!
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de kinderdisco! Deze keer 
een echte Kerstdisco voor jou! 
Dansen, rennen, snoepjes, limo-
nade en de leukste liedjes van 
het moment:  alle ingrediën-
ten voor de leukste kinderdisco-
avond die je je maar kunt voor-
stellen!
Een echte DJ staat aan de draai-
tafel en de disco-verlichting 
maakt het helemaal af.
Ouders mogen in het begin van 
de avond even mee naar binnen, 
maar daarna: eruit!. Zij kunnen 
intussen in de Luifel aan de bar 
wat drinken en praten of even 
naar huis.

Alle bezoekertjes krijgen een 
kaartje. Hiermee kunnen zij 
twee keer een bekertje limonade 
halen en 1 keer een zakje snoep. 
Op dit kaartje komt ook het te-
lefoonnummer van thuis en hun 
naam te staan, mocht er wat zijn 
dan kunnen wij het thuisfront al-
tijd bereiken. 

Deze kinderdisco (6-10 jaar) 
is op zaterdag 12 december 
van 19.00-21.00 uur in de jon-
geren ruimte Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.
Entree: 2,- euro (inclusief limo-
nade en een zakje snoep). 

Kerkdienst PKN
Heemstede – De Protestant-
se Gemeente Heemstede houdt 
zondag 6 december diensten in 
de Pinksterkerk en Kennemer-
duin. Op deze Tweede Advents-
zondag is het programma als 

volgt: Pinksterkerk: 10.00 u. ds. 
Pieter Terpstra, Kinder-Anders-
dienst, Spiegeltent en Reflec-
tion, met crèche
Kennemerduin: 10.30 u. ds. Arie 
Molendijk.
In de Oude kerk is er geen 
dienst.



Expositie in 
Schalkweide
Regio - Bij Joanne Luijmes heeft 
het thema ‘open en gesloten’ ge-
resulteerd in een serie portret-
ten over ouderdom waarbij het 
steeds verder verdwijnen van de 
geest van haar moeder een uit-
gangspunt was.
De expositie van Joanne Luijmes 
is in het zorgcentrum Schalk-
weide te bekijken t/m 23 janua-
ri 2010 dagelijks van 09.00-19.00 
uur te bezichtigen. 

pagina 22 de Heemsteder - 2 december 2009

De Rozenburgh als nieuw
Heemstede - Het kan niet missen: passanten, onder wie veel fo-
rensen hebben in augustus
met verbazing gezien hoe de beide gebouwen van De Rozenburgh 
op de Zandvoortselaan (en op de Asterkade) achter steigers  en 
geel gekleurd steigernet verdwenen. En niet voor een paar weken, 
nee voor bijna 3 maanden.
“Wat gebeurt er toch allemaal  bij jullie ?” werd nogal eens aan be-
woners gevraagd.
Welnu, wat er is gebeurd is nú duidelijk te zien. De steigers en het 
gele doek zijn verwijderd. Er is veel hak- en breekwerk verricht: 
de gevel is opnieuw gevoegd en waar nodig, gerestaureerd; latei-
en (steunbalken boven de ramen) bleken op veel plaatsen in een 
slechte staat te zijn en zijn vervangen; nieuwe kozijnen, nieuwe ra-
men en vensterbanken zijn geplaatst. Ramen, niet alleen mooi van 
een groter formaat, maar ook beter warmte- en geluidwerend.
Eenvoudig te bedienen ventilatieroosters zijn aangebracht. Boven-
dien zijn de oude balkonhekken geheel vernieuwd. 
Kortom, een grote renovatie na 37 jaar, die de uitstraling van de 
gebouwen flink heeft verbeterd. De Rozenburgh ziet er weer 
prachtig uit.
En de bewoners zijn er blij mee! 
TV van Bemmel

INGEZONDEN

Sinterklaas en 
Groene Piet

Heemstede – Zaterdag 
voor Pakjesavond vindt 
er om 15.00 uur een 
voorstelling bij Vertelthe-
ater Lilaluna plaats. ‘Sin-
terklaas en Groene Piet’  
is geschikt voor kinderen 
vanaf ongeveer 4 jaar. 
Locatie: het oude Nova-
college aan de Ir. Lely-
laan 10 in Heemstede. 
Kaarten reserveren via 
023-5475892 of info@
lilaluna.nl.

Portrettenboek ‘Sprekend’
Heemstede - Vanaf deze week 
is het boek ‘Sprekend’ van de 
Heemsteedse Annelou Bangert, 
eigenares van Kunstvitrine, te 
koop. Hierin stellen 45 beken-
de én onbekende portretkun-
stenaars zich voor. Ook geeft het 
informatie over stijlen, technie-
ken en prijzen en geeft het een 
tip: laat je niet lachend portret-
teren. 

De lancering van het boek vond 
plaats in Amsterdam in aanwe-
zigheid van positiviteitsgoeroe 
Emile Ratelband. Hij liet zich in 
de etalage van de Bonneterie 
live portretteren door schilders 
Nicoline Bolsius en Alexander 
Smith. 
Te koop bij de boekhandel en via 
internet (ISBN 978-94-90103-
01-9)

Lezing over 
Ethiopië
Heemstede - Ethiopië, vroe-
ger ook wel Abessinië genoemd, 
spreekt al eeuwenlang tot de 
verbeelding. Vele legenden de-
den de ronde over dit raadsel-
achtige rijk. Niemand wist pre-
cies waar het lag, mede doordat 
het grotendeels bergachtige land 
moeilijk bereisbaar was en nog 
steeds is. Jan Rijsterborgh reist 
met u van de hoofdstad Ad-
dis Abeba, langs de Sidamo’s, 
de Galla’s en de Somali’s, en-
kele van de vele volkeren van 
het land. Hun cultuur en levens-
stijl wijken sterk af van die van 
de grootste bevolkingsgroep, de 
Amharen. De reis gaat naar Ha-
rar, een Mohammedaanse stad 
die pas in 1826 voor het eerst 
door een westerling, Richard 
Burton, werd bezocht. En verder 
langs kleinere steden, kerken 
uitgehakt in de rotsen, prachti-
ge manuscripten en een Kerst-
feest bij de monniken. U maakt 
een reis door het verleden en het 
heden van dit fascinerende en 
kleurrijke land.  
De lezing is op donderdag 10 de-
cember om 20.00 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree: 6,00 euro.

Djembé cursus
Heemstede - In deze cursus 
maken de deelnemers kennis 
met het ritme van de Afrikaan-
se djembé, een handtrommel 
die voornamelijk afkomstig is uit 
West-Afrika. De djembé wordt al 
9 eeuwen gebruikt. In combina-
tie met dans is zij onmisbaar bij 
Afrikaanse feestelijkheden. De 
djembé kan zittend en staand 
worden bespeeld. Als de speler 
zit, dan houdt hij de djembé tus-
sen de benen met de onderkant 
iets naar voren gekanteld op de 
grond waardoor het geluid vrij-
komt. Ook kan de djembé staand 
bespeeld worden of op een spe-
ciale standaard bevestigd. 
De speler kan verschillende 
klankkleuren bereiken door bei-
de handen te gebruiken en zo-
wel met de vingers als met de 
vlakke hand te spelen. Tijdens 
de cursus Djembé worden de 
basistechnieken eigen gemaakt 
en spelen de deelnemers ritmes 
uit West-Afrika. Naast de djem-
bé’s worden ook dun-dun’s, bel-
len en een kraalnetbas gebruikt. 
Alles is bij Casca aanwezig en 
ervaring is niet nodig. U zult er 
versteld van staan hoe snel het 
Afrikaanse ritme u te pakken 
heeft! 
De cursus bestaat uit 6 lessen 
op dinsdagavond van 20.00 tot 
21.30 uur vanaf dinsdag 12 ja-
nuari. De lessen worden gege-
ven door Thomas Kneschk Metz 
bij Casca in Plexat, Herenweg 
96, Heemstede. Aanmelden kan 
van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 12.00 uur: telefoon 
(023) 548 38 28 – 1. Of via www.
casca.nl.

Informatie voor slechtzienden
Regio - In het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp staat op 
donderdag 10 december een in-
formatiestand over slechtziend-
heid op de polikliniek oogheel-
kunde (volgroute 40).
Belangstellenden kunnen daar 
terecht tussen 9.00 uur en 12.30 
uur. U kunt al uw vragen stellen 
omtrent een visuele handicap en 

informatie over praktische hulp-
middelen zoals de luisterbibli-
otheek, sport en computerge-
bruik.
Tevens kunt u meer te weten 
komen over lotgenotencontact, 
sport en contactbijeenkomsten. 

Info: Informatiepunt Zorg Spaar-
nepoort (023) 890 83 60.

Natuurgedichten voordragen
Regio - Op zondag 6 december 
wordt in het bezoekerscentrum 
De Kijkdoos in De Heimanshof 
Hoofddorp een gedichten- en 
verhalenvoordracht georgani-
seerd. Het thema is ‘natuur’. En 
het leuke is.... je hoeft niet alleen 
te luisteren, maar je kan zelf ook 
een gedicht voordagen. Je eigen 
gedicht bijvoorbeeld! Je mag 
ook een beroemd gedicht mee-
nemen en voordragen. Aanvang: 

14.30 uur. Einde: 15.30 uur. 
De toegang is gratis. De tuin is 
open van 14.00 tot 17.00 uur. Ook 
de kassen zijn toegankelijk. Hier 
kun je een stukje oerwoud zien, 
waar bananen groeien. Leuk op 
deze koude winterdag! De tuin is 
voor rolstoelen toegankelijk.

Voor meer informatie: Jeroen 
Warmerdam: j.b.warmerdam@
quicknet.nl / tel. 06-30694394

Kerkdienst ‘Spaarne’
Regio - Zondag 6 december om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zowel 
patiënten alsook bezoek. 
Voorganger is pastor mevrouw 
A. Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door de cantores L. 
en Th. Braak-Pedroli. (avond-
maalviering)

71,6 Procent gaat voor 
Mexicaanse griepprik
Regio – Van de ruim 33.000 in-
woners van Kennemerland die 
door GGD Kennemerland zijn 
uitgenodigd voor een vaccina-
tie tegen Nieuwe Influenza A 
(H1N1), heeft 71,6% een vacci-
natie gehaald. De GGD is tevre-
den met deze opkomst. 
GGD Kennemerland vaccineer-
de tijdens de eerste vaccinatie-
ronde op 23, 24 en 25 november 
op zes locaties in de regio.
In totaal hebben 23.988 per- 

sonen een vaccinatie gehaald. 

Tweede ronde
GGD Kennemerland bereidt 
zich nu voor op de tweede vac-
cinatieronde, die op 14 decem-
ber start. Het callcenter van de 
GGD is de komende weken be-
reikbaar voor vragen over de-
ze tweede vaccinatieronde. Het 
callcenter is bereikbaar op tele-
foonnummer is 023 511 5566, op 
werkdagen van 08.30-17.00 uur. 

Parkinson 
Inloopmiddag  
Regio - Woensdag 9 december 
tussen 14.00 - 15.00 uur wordt 
een ieder die meer wil weten 
over de ziekte van Parkinson per-
soonlijk te woord gestaan door 
de Parkinson Patiënten Vereni-
ging in het Informatiepunt Zorg 
Spaarnepoort in de centrale hal 
van het Spaarne Ziekenhuis lo-
catie Hoofddorp. Voor meer in-
formatie: mevr. R.F. de Vries, tel. 
(023) 53 38 658 of met het In-
formatiepunt Zorg Spaarnepoort 
van het Spaarne Ziekenhuis, tel. 
(023) 890 83 60. 



Zangliefhebbers 
welkom
Regio - Zondag 6 december 
kan er van 12.00 tot 13.30 uur 
gezongen worden bij het Knip-
kaartkoor van Leny van Schaik. 
Er wordt ook aandacht geschon-
ken aan stemvorming. Knipkaar-
ten à 25,- euro zijn voor vijf keer 
zingen (een half uur per keer).
Locatie: Gebouw Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74, Haarlem. 
Inlichtingen 023-5312396.
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Kerst kleur & kick van 
Hippeastrum
Regio - Speciaal voor de laatste 
maand van het jaar is de Hip-
peastrum verkozen tot Woon-
plant. De finale van het jaar is 
de feestmaand met fantastische 
bloemen. Hippeastrum heeft de 
kerstuitstraling om je interieur 
de juiste sfeer te geven… heel 
strak in een design opstelling, 
wat losser of helemaal theatraal.

Dame in de knop
Met Hippeastrum heb je een 
veelzijdig en altijd veelbelovend 
type in handen. Met een beetje 
aandacht ontwikkelt de bol zich 
razendsnel.  In een paar weken 
worden de knoppen grote bloe-
men, die zich vervolgens weer 
geheel ontvouwen… Nu steelt 
zij de show!

Uitbundig of in pure eenvoud. 

Hippeastrums geven je een ge-
voel van vriendschap en gene-
genheid. Haar betoverende bo-
dy symboliseert trots. 
Ze straalt charme uit en biedt 
spectaculaire sophistication 
voor je living.
De bekendste versies bloeien 
intens rood, diepdonkerrood of 
met oranjetinten. Maar ook in 
roze, roodwit gestreept of in wit.
Gun Hippeastrum een ereplek-
je, licht en warm. En kies voor 
grotere, stabiele bakken of pot-
ten om ruimte en support te ge-
ven. Als de bloemen zich gaan 
ontwikkelen, geef dan meer wa-
ter en draai de pot regelma-
tig voor een gelijkmatige groei. 
Voorkom tocht, daar houdt ze 
niet van. Hippeastrum is het he-
lemaal voor decembersfeer en 
een Happy New Year!

Schaatspret voor mensen 
met verstandelijke beperking
Regio - Het schaatsseizoen is 
in volle gang. Elke zaterdagoch-
tend tot maart wordt er schaats-
les gegeven aan mensen met 
een verstandelijke beperking 
vanaf 10 jaar. De lessen vinden 
plaats bij de Kennemer Kunstijs-
baan van 8.15 uur tot 9.15 uur.
De schaatsclub van Stichting de 
Baan is heel geschikt voor be-
ginners. Zij kunnen hier de be-
ginselen van het schaatsen le-
ren, als het nodig is met behulp 
van een rekje of schaatsen met 

extra ijzers. Ook mensen met 
meer ervaring kunnen prima bij 
de club terecht. In de gevorder-
dengroep werken zij aan hun 
conditie en trainen ze om mee 
te doen aan schaatswedstrijden. 
Beide groepen worden begeleid 
door ervaren en enthousiaste 
vrijwilligers.
Is dit iets voor jou? Geef je dan 
op voor een gratis proefles. Als 
je geen schaatsen hebt, kun je 
die lenen. Stichting de Baan: tel. 
(023) 531 44 63.

Volgend jaar aftrap 
Stichting Autismesport
Regio - Stichting Autismesport 
is een jonge organisatie die als 
doel heeft het aanbieden van 
sportactiviteiten aan kinderen 
en jongeren met een vorm van 
autisme. Vanaf 1 januari 2010 
starten de sportactiviteiten in de 
gemeente Haarlem.
Bewegen is voor elk kind van 
(levens)belang, maar deelname 
aan een sportclub is niet voor ie-
der kind zo vanzelfsprekend als 
het lijkt. Met name voor kinde-
ren met een autisme spectrum 
stoornis is het sporten in club-
verband en bij reguliere vereni-
gingen regelmatig een onneem-
bare horde.
Stichting Autismesport heeft 

een breed aanbod ontwikkeld 
waarbij activiteiten toegespitst 
worden op de individuele vraag. 
Het aanbod van sportactivitei-
ten wordt per blok vastgesteld 
en kan op deze manier aanslui-
ten bij de vraag van de kinderen 
en de ouders/verzorgers. Ook 
autismesport blijft dus in bewe-
ging!
Binnen een positieve omgeving 
en in een ongedwongen sfeer 
biedt Stichting Autismesport 
begeleiding op maat en sluit 
hiermee aan op de specifie-
ke behoeften van deze kinde-
ren. De bejegening wordt zoveel 
mogelijk aangepast aan de 
mogelijkheden en behoeften 

van het individuele kind. Bij 
Stichting Autismesport staat het 
plezier hebben in bewegen, de 
omgang met groepsgenoten en 
het ervaren van successen cen-
traal. Door het streven naar rust 
en structuur binnen de sportsi-
tuatie wordt de veilige omge-
ving gecreëerd die het kind no-
dig heeft om zich te kunnen ont-
wikkelen. Stichting Autismesport 
staat klaar voor alle kinderen en 
jongeren met een vorm van au-
tisme in de leeftijd van 6 tot 20 
jaar.
In de loop van 2010 start Stich-
ting Autismesport haar activitei-
ten ook in andere gemeenten, 
zoals Amsterdam en Alkmaar.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.stichtingautisme-
sport.nl of contact opnemen met 
het bestuur. Email: info@stich-
tingautismesport.nl of telefoon: 
06-48330236.

Hulp voor achterblijvers 
zelfdoding van start
Regio - Mensen die een fami-
lielid door zelfdoding zijn ver-
loren, kunnen zich nu opgeven 
voor een ondersteuningsgroep. 
Hierin kunnen zij praten met lot-
genoten. Ook krijgen ze hulp 
van een psychologe en psycho-
therapeute. Nabestaanden heb-
ben vaak de behoefte om tel-
kens weer hun verhaal te vertel-
len en om hun gevoelens te ui-
ten. Een naaste door zelfdoding 
verliezen is dan ook een ingrij-
pende gebeurtenis. Naast het 
verdriet zitten ze met talloze vra-
gen. De groepen zijn nodig om-
dat nabestaanden het dikwijls 
moeilijk vinden om zelf een ge-

sprek te beginnen over het ver-
lies. Ze schamen zich of voelen 
zich schuldig. Ook zijn ze bang 
voor onbegrip. En de mensen 
om hen heen durven er ook vaak 
niet over te praten uit angst iets 
verkeerds te zeggen. “Het mee-
leven van anderen geeft het ge-
voel er niet alleen voor te staan”, 
zei een deelnemer van een vo-
rige groep. ”Het schuldgevoel 
is minder geworden”, verzucht-
te een ander. “Ik schaam me 
niet meer.” Deelnemers aan de 
groep krijgen ook tips om door 
het ingewikkelde rouwproces te 
komen. Bij voldoende belang-
stelling komen er aparte groe-

pen voor ouders die een kind 
zijn verloren, voor partners, voor 
broers of zussen en voor vol-
wassenen die een ouder kwijt 
zijn. Een groep bestaat uit acht 
tot twaalf personen. Er zijn on-
geveer twaalf bijeenkomsten. 
De groepen worden georga-
niseerd door Prezens, onder-
deel van GGZ inGeest, samen 
met GGZ Dijk en Duin en GGZ 
Noord Holland Noord. Voor in-
lichtingen en aanmelding: me-
vrouw Y. de Roode, 023 - 518 
7650 of infopreventie@prezens.
l. Ook mensen die aarzelen of de 
groep wel iets voor hen is, kun-
nen contact opnemen.

Nieuwe site brandweer
Regio – Maandag 30 novem-
ber jl is de nieuwe website van 
Brandweer Kennemerland on-
line gegaan: www.brandweer-
kennemerland.nl De nieuwe 
website heeft dezelfde indeling 
als de landelijke website (www.
brandweer.nl). Zo is de brand-
weer beter herkenbaar en ge-
makkelijker vindbaar voor ie-
dereen. Een gedeelte van de 

website is gevuld met algeme-
ne informatie. Bijvoorbeeld al-
les over brandveiligheid in huis 
of hoe je klus brandveilig klust. 
Voor de jeugd is er informatie 
voor spreekbeurten over bij-
voorbeeld de geschiedenis van 
de brandweer. Al deze infor-
matie is landelijk hetzelfde en 
wordt ook landelijk op dezelf-
de manier aangeboden.

Schoenen in Sint 
Jacob in de Hout
Regio - Op dinsdag 8 decem-
ber bezoekt schoenhandel 
Donjacour Verzorgingstehuis 
St. Jacob in de Hout en presen-
teert dan een grote sortering 
dames- en herenschoenen als-
ook pantoffels en luxe dames-
tassen. De verkoop is van 10.00 
tot 12.00 uur. Locatie: Zuider-
houtlaan 1 in Haarlem.

Rumah Ngobrol in Schalkweide
Regio - Op zondag 6 december 
vindt van 14.00 tot 16.30 uur een 
Indische middag plaats in Zorg-
centrum Schalkweide. Het is de 
achtste ‘Rumah Ngobrol’ (gezel-
lig met elkaar praten, spelletjes 
doen) die in het  zorgcentrum 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15 wordt gehouden. De toegang 
is gratis.

Deze zondagmiddag is bedoeld 
voor iedereen die van gezellig-

heid houdt en is mede georga-
niseerd door een groep enthou-
siaste vrijwilligers.  
Het programma ziet er als volgt 
uit:
•  twee rondes Rad van fortuin 
•  Muzikaal optreden gezelschap 

Inspras!
•  Angklung bespelen m.m.v. me-

vrouw Kastelein en vrijwilligers 
•  Verkoop van Indische (maar 

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

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

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

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

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

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  2  D E C E M B E R  2 0 0 9

Nieuw welstandsbeleid voor het centrum 

HeemstedeMail is de gratis berich-
ten service van de gemeente. Word 
abonnee via www.heemstede.nl 
en ontvang periodiek een e-mail-
bericht met nieuws op maat van 
de gemeente.

• Inloopochtend burgemeester

• Wijziging inzameling afval

• Werk aan de weg

• Wet kinderopvang

•  Wet milieubeheer

In deze HeemstedeNieuws:

Terugblikken 
en 

vooruitkijken
Op donderdag 5 november stelde de 
gemeenteraad, met enkele wijzigingen, 
de begroting voor 2010 vast. In de 
begroting staat waaraan het komend 
jaar het beschikbare geld wordt uit-
gegeven. Het is de laatste begroting 
van het huidige college van burge-
meester en wethouders (B&W). In 
maart kiest u immers een nieuwe 
gemeenteraad en komt er ook een 
nieuw college. De komende weken 
gaan de collegeleden in op de 
verschillende onderdelen van de 
begroting. Daarbij blikken ze ook terug 
op de collegeperiode 2006-2010. 

Veiligheid en 
leefbaarheid
Marianne Heeremans

Voor de thema’s veiligheid en leefbaar-
heid is in de gemeente Heemstede de 
afgelopen jaren de nodige aandacht 
geweest. Burgemeester Marianne 
Heeremans vertelt over succesvolle 
projecten en over de doelen voor 2010.
 Vervolg op pagina 2. 

In september 2009 heeft de gemeente-
raad het welstandsbeleid voor het centrum 
defi nitief vastgesteld. De nieuwe regels 
voor gevels, reclame, uitstallingen en 
terrassen zijn van kracht met ingang van 
1 januari 2010. Het nieuwe welstands-
beleid moet samen met de nieuwe 
inrichting van het centrumgebied 
bijdragen aan de uitstraling van het 
winkelgebied: rustig, aansprekend, een-
duidig en herkenbaar. 

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen zijn dat per 

vestiging drie gevelreclames mogelijk zijn 

waarvan één vlag en dat bij uitstallingen 

minimaal 2,50 m vrije ruimte aanwezig 

moet zijn. Losse reclameondersteunende 

objecten zoals een moorkop of ijshoorn zijn 

niet langer toegestaan.

Om het nieuwe welstandsbeleid te ver-

duidelijken heeft de gemeente een folder 

gemaakt. De voorkant geeft een sfeerbeeld 

van welke uitstraling van het centrum-

gebied wordt nagestreefd, op de achterkant 

wordt uitgebreid ingegaan op het nieuwe 

beleid. Zo kunnen ondernemers in één 

oogopslag zien of de gevoerde reclames, 

uitstallingen en/of terrassen voldoen aan 

de nieuwe regels.

Ingangsdatum
De regels voor vlaggen en uitstallingen 

gaan in per 1 januari 2010 en hiervoor geldt 

geen overgangstermijn.

De regels voor gevelreclames zijn even-

eens van kracht per 1 januari 2010. 

Hiervoor geldt wel een overgangstermijn: 

binnen drie jaar moeten alle reclames aan-

gepast zijn aan de nieuwe regels.

Stimuleringsregeling
De afdeling Bouw- en Woningtoezicht zal 

in het eerste kwartaal van 2010 een inven-

tarisatie maken van alle (bouwvergunning-

plichtige) gevelreclames. Iedere onder-

nemer wiens gevelreclame aangepast of 

verwijderd moet worden krijgt daarover 

individueel bericht. 

Het kan voorkomen dat reclame die eerder 

met vergunning is aangebracht nu niet 

meer in het nieuwe beleid past. Hiervoor 

is de stimuleringsregeling in het leven 

geroepen: de ondernemer kan in aanmerking 

komen voor een tegemoetkoming van de 

gemeente voor het verwijderen van nu 

ongewenste reclame. 

Informatie
Een compleet overzicht van de nieuwe 

regels en de stimuleringsregeling vindt u op 

de gemeentelijke website www.heemstede.nl 

> gemeente Heemstede > bedrijvenloket. 

Daar kunt u ook de folder downloaden. 

Voor informatie of nadere uitleg over het 

nieuwe beleid kunt u contact opnemen met 

Ben Spee van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 05. 

HeemstedeMail

Voor

Na
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Inloopochtend 
burgemeester 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans in het 

raadhuis. Vrijdag 4 december kunt u van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder 

afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen 

in Heemstede.

Met ingang van 2010 verandert voor een kleine groep huishoudens in Heemstede het 

inzamelschema voor huishoudelijk afval. Hierdoor is het mogelijk dat de Meerlanden uw 

afval op een andere dag ophaalt dan u gewend bent. 

De volgende veranderingen zijn met ingang van 2010 van toepassing:

- Voor gebruikers van rolemmers in de wijk Vogelpark wordt maandag defi nitief de vaste 

aanbieddag. Op maandagen wordt hier restafval ingezameld in de oneven weken en 

gft-afval in de even weken. De eerste dag voor het aanbieden van restafval in 2010 is 

maandag 4 januari.

-  Voor woningen langs de oostzijde van de Herenweg, in het gedeelte tussen Van Merlenlaan 

tot Kennemeroord, verschuift de dag voor het aanbieden van afval van dinsdag naar 

donderdag. Op donderdagen wordt hier restafval ingezameld in de even weken en 

gft-afval in de oneven weken. De eerste dag voor het aanbieden van restafval in 2010 is 

donderdag 7 januari.

- Bij de volgende straten in het Blekersvaartcomplex verandert de aanbieddag van 

maandag naar dinsdag:

 - Beelenlaan;

 - Blekersvaartweg;

 - Burgemeester Van Lennepweg;

 - Godfried Bomanslaan;

 - Jan P. Strijboslaan;

 - Jan Wiegmanlaan;

 - Laan van Dick Laan;

 - Van der Horstlaan;

 - Van der Weidenlaan;

 - Wasserij Annalaan.

Op dinsdagen wordt hier restafval ingezameld in de even weken en gft-afval in de oneven 

weken. De eerste dag voor het aanbieden van restafval in 2010 is dinsdag 12 januari.

-  Voor de volgende straten blijft de inzameldag gelijk, maar wisselt het type afval dat in de 

betreffende week kan worden aangeboden:

 - Camplaan, tussen Heemsteedse Dreef en Raadhuisplein;

 - Dr. P. Cuyperslaan;

 - Havenstraat, tussen Heemsteedse Dreef en Raadhuisstraat;

 - Hendrik de Keijserlaan;

 - Jacob van Campenstraat;

 - Lieven de Keylaan;

 - Postlaan.

Op dinsdagen wordt hier restafval ingezameld in de oneven weken en gft-afval in de even 

weken. De eerste dag voor het aanbieden van restafval in 2010 is dinsdag 5 januari.

De hierboven genoemde wijzigingen vindt u terug in de afvalkalender 2010 die eind 

december 2009 huis aan huis wordt verspreid.

Wijzigingen inzameling 
huishoudelijk afval 2010

Vervolg pagina 1 

Samenwerken aan veiligheid
“In het collegeprogramma van 2006 is op-

genomen hoe openbare orde en veiligheid 

in Heemstede gehandhaafd en verbeterd 

moeten worden. Het project Samenwerken 

aan veiligheid is opgezet. In alle wijken is 

aan inwoners gevraagd hoe schoon, heel 

en veilig ze hun wijk ervaren. Vervolgens 

is een actieprogramma opgesteld. Ook is 

een overzicht opgesteld van alles wat in 

de gemeente op het gebied van orde en 

veiligheid gebeurt. Dat helpt bij het stellen 

van prioriteiten.” In Heemstede zijn veel 

instanties intensiever gaan samenwerken. 

“Een verwijsindex voor hulpverlening aan 

jongeren moet er bijvoorbeeld voor zorgen 

dat problemen sneller bij alle betrokken 

instanties gesignaleerd worden. 

Een ander voorbeeld is de veiligheidsregio 

Kennemerland waarvan de brandweer 

inmiddels onderdeel is geworden, samen 

met onder meer GGD, geneeskundige 

hulp bij ongevallen en rampen en politie.”

Prettig wonen en winkelen
In het kader van het keurmerk Veilig onder-

nemen worden winkels beter beveiligd en 

volgt winkelpersoneel cursussen over hoe 

te handelen als er een overval plaatsvindt. 

“Daarnaast geven we via de Preventiekrant 

voorlichting aan burgers over het voor-

komen van inbraak of brand. Bovendien 

kunnen inwoners bij overlast een centraal 

telefoonnummer bellen.” Bij de aanpak 

van overlast door jongeren is nu ook 

Street Corner Work ingeschakeld. Het 

overleg hierover met de verschillende 

betrokken partijen heeft volgens Marianne 

Heeremans inmiddels ‘meer body 

gekregen’. Ter bestrijding van buren-

ruzies wordt in Heemstede buurt-

bemiddeling aangeboden. “Verder zitten 

we met vier Gemeentelijke Opsporings-

ambtenaren (GOA’s) nu op de juiste 

sterkte. In een nieuw handhavings-

programma 2010 is opgenomen hoe we de 

GOA’s het komende jaar gaan inzetten.”

Volgende week: Wethouder Pieter van de 

Stadt over natuur en bebouwing.

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

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

overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat 

heeft, neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal 

uw melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de 

hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Terugblikken en vooruitkijken
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Wet kinderopvang
Ingevolge art. 46 van de Wet kinderopvang hebben burgemeester en wethouders op 

27 november jl. het kindercentrum Kinderopvang Schuylenburght locatie Camplaan, 

gevestigd Camplaan 40 te Heemstede, opgenomen in het Kinderopvangregister van de 

gemeente Heemstede. 

De registratie heeft plaatsgevonden onder nr. 09/25.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.250 het veranderen van de inrichting - Herenweg 191 + 193

 van een tandartsenpraktijk

2009.094 het uitbreiden van de schuur - Johannes Vermeerstraat 17

2009.209 het bouwen van een konijnen-  - Herenweg 5

 en varkenshok

2009.251 het uitbreiden van de 2e verdieping - Alberdingk Thijmlaan 22

2009.252 het uitbreiden van een winkel - Jan van Goyenstraat 7

 met een opslagruimte

2009.253 het plaatsen van een berging - Lorentzlaan 77

2009.254 het uitbreiden van een woonhuis - Dinkellaan 2

2009.256 het plaatsen van een carport - Belle van Zuylenlaan 1

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 3 december 2009 op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 27 november 2009)
2009.200 het vergroten van een dakkapel - Lieven de Keylaan 8

 op het zijgeveldakvlak

2009.242 het vernieuwen van een carport - Pieter Aertszlaan 10

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 december 2009 op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (terinzagelegging vanaf 
3 december 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.122 het uitbreiden van een woonhuis - Burg. van Lennepweg 28

Verleende lichte bouwvergunning (terinzagelegging vanaf 
3 december 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.204 het uitbreiden van een woonhuis - Postlaan 19

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 december 2009 op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Op grond van het bepaalde in de artikelen 

8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende die in de voor-

fase zienswijzen heeft ingediend dan wel die niet verweten kan worden geen zienswijzen te 

hebben ingediend, beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 14 januari 2010 worden 

ingediend.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 

van 09.00 tot 13.00 uur.

César Francklaan, van Händellaan (toekomstige Jan van Gilselaan) 
tot Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan 

tussen de Händellaan (toekomstige Jan van Gilselaan) en de Schouwbroekerbrug. Het 

werk bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm, het 

aanplanten van nieuwe bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne 

Ziekenhuis. 

Van 30 november tot 16 december 2009 vinden werkzaamheden plaats op het kruispunt 

César Francklaan-Johan Wagenaarlaan. In deze werkfase is op de César Francklaan 
eenrichtingsverkeer ingesteld in de richting van Haarlem-Schalkwijk. Autoverkeer van-

uit Heemstede richting Haarlem-Schalkwijk kan alleen rijden via de route Heemsteedse 

Dreef -> César Francklaan. Autoverkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk richting Heemstede 

wordt omgeleid via de Buitenrustbrug in Haarlem. Omleidingsroutes zijn met borden aange-

geven. Fietsers tussen Heemstede en Schalkwijk kunnen van de fi etspaden gebruik blijven 

maken. Uitgebreide informatie over dit project vindt u via www.heemstede.nl

Johan Wagenaarlaan
Van 30 november tot 16 december 2009 is de Johan Wagenaarlaan tussen Bartoklaan 

en César Francklaan afgesloten. Doorgaand autoverkeer vanuit de Johan Wagenaarlaan 

richting Haarlem-Schalkwijk kan alleen rijden via de route Heemsteedse Dreef -> César 

Francklaan. Op de Heemsteedse Dreef is een omleidingsroute aangegeven.

Fietsers tussen Heemstede en Haarlem-Schalkwijk kunnen van de fi etspaden gebruik 

blijven maken. Gedurende de afsluiting rijden de buslijnen 3 en 6 van Connexxion om via de 

Heemsteedse Dreef en César Francklaan. De haltes op deze alternatieve route staan 

aangegeven bij de bestaande bushaltes op de Johan Wagenaarlaan. Door de uitvoering 

van diverse aanpassingen en herstelwerkzaamheden kan voor bestemmingsverkeer enige 

hinder ontstaan.

Molenwerfslaan, tussen huisnummers 3 en 9
Tussen 7 en 11 december 2009 wordt de bestrating hersteld van de noordelijke rijbaan van 

de Molenwerfslaan, tussen huisnummers 3 en 9. Verkeer vanaf de Cloosterweg richting de 

kruising Molenwerfslaan/Laan van Insulinde kan gewoon van de zuidelijke rijbaan gebruik 

blijven maken. Verkeer vanaf de Molenwerfslaan richting Cloosterweg wordt omgeleid via 

de Laan van Insulinde, Achterweg en Wilhelminaplein. Deze omleidingsroute wordt met 

borden aangegeven.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Tot en met half december 2009 is het gedeelte van de Brabantlaan tussen Provinciënlaan 

en Gelderlandlaan afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting wordt met borden aangegeven. 

Het werk bestaat uit het vervangen van bestrating en riolering, de aanleg van drainage en 

het vervangen of verplanten van laanbomen. 

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van een brug. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf half 

november wordt de brug gebouwd. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef 

de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en 

fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Werk aan de weg 
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk 
uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Wet milieubeheer

Verleende milieuvergunning
SEIN, een revisievergunning voor een categoraal ziekenhuis 

voor zorgverlening, gelegen aan de Achterweg 5 te Heemstede.

Ter inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 3 december 2009 tot 15 januari 2010 ter inzage:

in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. 

Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beroep en voorlopige voorziening
Tot 15 januari 2010 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening 

worden aangevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 

kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl
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Labyrint loop
Regio – In de Mariakerk aan 
de Rijksstraatweg in Haarlem 
Noord wordt zondag 20 decem-
ber de Labyrint loop georgani-
seerd. Aanvang 19.30 uur en de 
avond kost 5 euro.
Het thema is Midwinter en
aanmelden kan via: info@zie-
lenzang.nl of telefonisch: 06 
53425304.
Voor velen onbekend, maar toch 
is de labyrint loop een 6000 jaar 
oud ritueel.
Overal op de wereld zijn ze te 
vinden en in Italië zijn zelfs som-
mige landschappen gevormd tot 
een labyrint. In Europa is in de 
middeleeuwen door het chris-
tendom het Labyrint opgenomen 
in haar leer. In verschillende gro-
te kathedralen liggen Labyrin-
ten en gelovigen werden aan-
gemoedigd om het te lopen in 
plaats van op kruistocht of pel-
grimstocht naar Jeruzalem te 

gaan. Vandaar dat het centrum 
van deze kerkelijke Labyrinten 
vaak Klein Jeruzalem werd  ge-
noemd.
Daarna is het lange tijd stil ge-
worden en heeft de naam laby-
rint de betekenis van haar tegen-
overgestelde gekregen: Doolhof. 
In een doolhof moet je zoeken en 
denken, je vernuft en analytisch 
vermogen, linker hersenhelft, 
aanspreken want het centrum 
van het doolhof houdt zich ver-
borgen. In een Labyrint ligt het 
centrum open en bloot voor je, je 
hoeft niet te zoeken, te denken, 
je hoeft alleen maar te lopen, 
je voeten te volgen. Je kan ont-
spannen en je rechter hersen-
helft wordt aangesproken. In de 
afgelopen 20, 30 jaar heeft het 
labyrint in haar oorspronkelijke 
vorm een weg terug gevonden 
in ons bewustzijn. Iedereen kan 
meedoen, ervaring is niet no-
dig, een zacht hart en een open 
geest zijn voldoende.

Trimclub 
Midden Duin
Heemstede – Van oktober 
tot eind maart traint Trim-
club Midden Duin op zater-
dags tussen 9 en 10 uur in 
het midden duin. De club be-
staat uit sportieve heren en 
bestaat l 42 jaar. Er wordt ge-
traind onder begeleiding. Za-
terdags voor kerst staat een 
leuke kerstloop op het pro-
gramma. Deze start bij Par-
nassia. Voor liefhebbers die 
in de zomer door willen trai-
nen gaat de trimclub gewoon 
door, dan zaterdag van 8.30 
tot 9.30 uur. Contributie be-
draagt 30 euro. Vrijblijvend 
meedoen is mogelijk. Bel voor 
inlichtingen: 023-5290440 of 
06-53260438.

Keuze van Ireen van 
Ditshuyzen bij ‘Podium’
Heemstede – IDFA 2008 & 
2009, de keuze van Ireen van 
Ditshuyzen is een van de pro-
ducties die speciaal voor Podi-
um Oude Slot is samengesteld. 
Een exclusief kleine productie 
die alleen voor het ‘Podium’ te 
beleven is. Op woensdag 9 de-
cember is Ireen van Ditshuy-
zen te gast. Zij presenteert haar 
keuze uit de IDFA editie 2008 en 
2009 en vertelt hoe een docu-
mentaire tot stand komt. Daar-
na worden enkele films getoond. 
Ireen is een bekend documen-
tairemaakster. 
Aanvang 9 december is 20.15 
uur, in het Oude Slot aan de 
Ringvaartlaan. Toegang: 12,50 
euro. Voor ‘Vrienden’ 10 eu-
ro. Reserveren: 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl


