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GEMEENTE-
NiEuWS 

ziE 
acHTERpaGiNa

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

Raadhuisstraat 19-21
Heemstede

T 023 528 05 55 
info@blitzwellness.nl
www.blitzwellness.nl

Vanaf
november 
ook elke 
zondag 
open!

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

nieuw: www.cdaheemstede.nl

Wij zijn weer open!
Met een nieuwe, ruime 

uitbouw, nieuwe kaart, terras 
en moderne inrichting zal 

ons personeel u graag
ontvangen.

Natuurlijk kunt u ook bij
ons afhalen, bijv. het

Sam Sing Menu voor 
maar 18 euro!

Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

DOE UW 
VOORDEEL!

ZONDAG
13 NOVEMBER 
10.00-17.00 uur
WINTERSPORT 
(RUIL)BEURS

SHOWROOM
MARTIN SCHILDER

Industrieweg 6-10 
Heemstede

www.snowandice.nl
 

Herfst inspireert

Elf jaar worden op 11-11-11!

Aanstaande vrijdag is een spe-
ciale dag voor Jesse Tan, dan 
wordt hij namelijk 11 jaar. Waar-
om is komende vrijdag dan zo’n 
speciale dag zullen veel mensen 
zich afvragen.... vrijdag is het 11-
11-11! Zijn moeder, Jolien: “We 
realiseerden ons eigenlijk pas 
een half jaar geleden dat dit jaar 
voor Jesse zo’n speciale verjaar-
dag betekende. Toen hij werd 
geboren, stond je daar helemaal 
niet bij stil…”
Jesse is samen met zijn vriend-
jes al een paar weken helemaal 
in de ban van zijn verjaardag. Hij 

zegt: “Sint Maarten lopen doe ik 
dit jaar niet. We geven een groot 
feest met al mijn familie vrien-
den en vriendjes van school en 
voetbal. We gaan een spel in het 
donker doen en natuurlijk ook 
een disco. Dan is het een beetje 
gek als ik tijdens mijn eigen feest 
Sint Maarten aan het lopen ben. 
We gaan alles leuk versieren 
en zetten fakkels en pompoe-
nen neer. De pompoenen heb-
ben we vorige week vrijdag op 
school uitgehold; alle vriendjes 
van school nemen hun pompoen 
mee en die zetten we bij het pad 

neer.” Om 23.11 uur is het feestje 
afgelopen; dan laat de jarige een 
wensballon op. 
Ook in groep 8 van basisschool 
de Evenaar, waar Jesse op zit, 
wordt extra aandacht aan de 
speciale datum geschonken.
De dag begint natuurlijk met 
trakteren op school en iedereen 
gaat precies om 11.11 uur de 
klas in. “Het moet wel een beetje 
anders dan anders zijn”, zegt Jo-
lien. “Ik verklap nog niet wat ik 
ga trakteren” zegt Jesse. “Anders 
weet iedereen dat al voordat het 
vrijdag is. Alleen mijn juf, Tanya, 
weet wat er tijdens het trakte-
ren gaat gebeuren, voor de rest 
is het een verrassing…”
Eigenlijk moet Jesse ook nog 
voetbaltrainen bij HBC vrijdag-

avond, maar dat slaat de dan 
11-jarige maar een keertje over. 
“Ik zit in de D2 en een paar van 
mijn vriendjes uit mijn klas zitten 
ook bij mij in het team. Zij gaan 
misschien wel trainen en komen 
daarna naar mijn feestje.”
Op de foto de vriendjes van Jes-

se die vrijdag op zijn feestje ko-
men, boven vlnr Toon, Jesse, 
Twan, Tycho, onder vlnr Wessel, 
Thomas, Hein, Wessel en Mat-
thijs.
Het wordt zeker een mooi feest 
aanstaande vrijdag! De Heem-
steder feliciteert Jesse alvast!

Heemstede – Dat is wel héél bijzonder, om op de elfde van 
de elfde ook nog in het jaar tweeduizendelf elf jaar te wor-
den! Die eer valt straks (aanstaande vrijdag dus!) te beurt aan 
Jesse Tan uit Heemstede.

Heemstede – Toegegeven, het herfstweer ontvangen we meest 
met gemengde gevoelens. Maar de kleuren die dit seizoen brengt 
in de natuur zijn prachtig en lenen zich goed voor sfeervolle 
foto’s. Dit plaatje werd geschoten door mevrouw Loes Beekhui-
zen. Zij stond op het bruggetje van de Zandvoortselaan met de 
Vondelkade in het zicht.

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

 

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

4 vooR

Kalfsgehakt 
schnitzels
5.50
r



Natuurlijk vindt Sinterklaas het 
hartstikke leuk als veel kinderen 
met hun ouders komen om het 
hele gezelschap welkom te he-
ten. De organisatie is zoals elk 
jaar in handen van WinkelCen-
trumHeemstede.
Fred Rosanhart zal Sinterklaas 
in de Haven op ludieke wijze op-
wachten en met z’n allen zullen 
ze ‘Zie ginds komt de stoom-
boot’ zingen zodra Sinterklaas in 
beeld is.
De voorzitter van de Winkeliers-
vereniging, Roeland Smit, zal de 
Sint officieel welkom heten. Die 
zal op zijn beurt de handjes van 
de kinderen schudden en rond 
twaalf uur vertrekken in de koets 
via de Heemsteedse dreef en de 
Zandvoortkade naar de Raad-
huisstraat alwaar burgemeester  
mevrouw Heeremans hem rond 
half één zal opwachten bij het 
Raadhuis. De Pietenband bege-
leidt Sinterklaas en zijn pieten.

    UW krant!        redactie@heemsteder.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Het oude loket van de NS 
gefotografeerd door voor-
malig stationschef L.Smink 
rond 1966/1968 op de 
zwart-witte foto. Loket ge-
sloopt in het najaar van 
1997 en meer de hal inge-
bouwd en per 12 decem-
ber 1997 geopend als ‘Win-
kelen in Sneltreinvaart... de 
Wizzl’. De balie was eerst 
rechts (oostzijde) maar in 
begin van deze eeuw ver-
plaatst naar de noordzijde. 
Wizzl had ruim 50 stations in 
sneltreinvaart veroverd. Dat 
is verleden tijd helaas; men 
had veel te bieden naast de 
NS diensten. Een stomerij, 
schoenreparaties,vele soor-
ten snoep, broodjes, Dou-
we Egberts koffie, vlotte en 
charmante service, diver-
se tijdschriften. Deze ves-
tiging verkocht geen bloe-
men- dat werd en wordt 
door Bloemenshop Kirsten 
verzorgd. Ook kon je folders 
van NS krijgen.  Opvallend 
in al die jaren is dat aan 
buitenzijde van het sta-
tionsgebouw nooit een 
beeldmerk of lichtbak van 
Wizzl te zien is geweest.

De kleurenfoto toont de 
voormalige Wizzl die in mei 
2009 is omgedoopt tot Kiosk 
(Tickets & Service).
Beide afbeeldingen ook te 
vinden op www.stationhad.nl 
Kleurenfoto van Gertjan Sta-
mer.
Informatie:
info@stationhad.nl

Het spoor van toen

Jawel: Sinterklaas is zaterdag in Heemstede!
Vervolgens zal Sint de kinderen 
vanaf het balkon toespreken en 
is ook dit jaar van plan daar een 
gezellige middag van te maken.
Tot slot vertrekt Sinterklaas rond 
14.00 uur en rijdt via de Raad-
huisstraat naar de Binnenweg, 
zodat het winkelend publiek ook 
kan zien dat Sinterklaas weer in 
het land is. 
 Bij de intocht zijn weer heel veel 
zwarte pieten aanwezig met lek-
kere pepernoten. Maar er zijn 
ook zwarte pieten die muziek 
maken en die tekeningen uit-
delen aan de kinderen. Deze te-
keningen kunnen worden in-
geleverd bij Houweling Fresh & 
Fruit - Raadhuisstraat 31 en bij 
Boekhandel Blokker - Binnen-
weg 138.
De 50 mooiste tekeningen wor-
den beloond met een prijs.
Tip voor de ouders: haal de kin-
derliedjes van zolder en zing ge-
zellig mee!

Heemstede – Voor de allerjongste Heemstedenaren is er 
plezierig bericht: Sinterklaas komt aanstaande zater-
dag 12 november aan in de Haven van Heemstede. 
Klokke half twaalf zal de Goedheiligman daar arriveren met 
zijn pietengevolg.

SinterklaaS intocht
12 november 11.30 uur

De Sint komt aan

in De Haven van

Heemstede en

gaat in optocht

naar het raadHuis,
waar hij De tijD heeft voor elk kinD

www.wcH.nl

BinnenWeG – raaDhUiSStraat

WinkelcentrUM heeMSteDe 

extra mogelijkHeden voor sintinkopen:
koopzondag 27 november

koopavond 1 + 2 december
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Sanz voor de derde maal bij de 
culinaire top van Nederland
Heemstede - Brasserie Sanz is 
voor het derde achtereenvolgen-
de jaar opgenomen in de hoogst 
aangeschreven restaurantgids 
van  Nederland, ‘Gault Millau 
2012’.
Sanz scoorde wederom het 
hoogst haalbare aantal  punten 
in de categorie en werd geroemd 
op meerdere aspecten.
‘Leuk terras’, ‘hedendaagse keu-
ken’, ‘goede service’  en ‘een ver-
bluffende prijs-kwaliteitverhou-
ding’.
Sanz serveert dagelijks een 
6-gangen verrassingsmenu voor 
slechts 29,50 euro.  De jury van 

de Gault Millau is duidelijk erg 
onder de indruk van de kwaliteit, 
verscheidenheid en prijs hiervan.
Dit samen met de goede kundi-
ge bediening die bij elk gerecht 
aan tafel uitleg geeft over berei-
dingen en producten.
En passant wordt er tussen alle 
verrassingen door ook nog (in-
dien gewenst) een foto van de 
gasten gemaakt, die  geheel kos-
teloos naar de email wordt door-
gestuurd, opdat de gast thuis 
nog kan nagenieten van een di-
ner bij Sanz.
Gault Millau eindigt de bericht-
geving over Sanz met de tekst: 

“Loopt als een trein”. Een ge-
waarschuwd mens telt voor 
twee: reserveren is aan te raden.

Brasserie Sanz is gevestigd aan 
de Jan van Goyenstraat 31 te 
Heemstede, dagelijks geopend 
vanaf 17.30 uur. Tel. 023-5291892.

Eerlijke kerstpakketten van 
Wereldwinkel Heemstede
Heemstede - Herfst, de klok 
staat weer op wintertijd. Bui-
ten is het koud en binnen ma-
ken we het gezellig met kaars-
jes en andere sfeermakers. 
Voordat we het weten zitten 
we in de drukke en feestelijke 
decembermaand. De maand 
waarin u misschien uw rela-
ties, medewerkers, vrijwilligers 
een attentie wilt geven. 
Zou het geen mooie gedachte 
zijn om daarbij voor Fair Trade 
te kiezen? Daarmee maakt u 
niet alleen de ontvanger van 
uw kerstattentie blij maar ook 
de mensen die deze producten 
hebben gemaakt of gekweekt. 
Dankzij Fair Trade ontvangen 
de mensen in Afrika, Zuid-
Amerika en Zuidoost-Azië een 
eerlijke prijs voor hun produc-
ten. Daarmee verdelen we op 
een eenvoudige manier wel-
vaart en welzijn. Gewoon sa-
men delen.
Bij de Wereldwinkel aan de 
Raadhuisstraat kunt u kerst-
pakketten laten maken geheel 
naar uw eigen wens en bud-
get. Van een bescheiden aar-
digheidje tot uitbundige luxe 
pakketten en alles daar tus-

sen in. Het kan bij Wereldwin-
kel Heemstede. Uiteraard is de 
Wereldwinkel ook hét adres 
voor Sinterklaascadeaus.

UNICEF
UNICEF, het kinderfonds van 
de Verenigde Naties komt  al 
meer dan 60 jaar op voor de 
rechten van  kinderen die zo 
vaak de zwakste zijn in de sa-
menleving. Met het kopen van 
UNICEF wenskaarten draagt u 
bij aan het welzijn van kinde-
ren over de hele wereld. We-
reldwinkel  Heemstede heeft 
een grote sortering UNICEF 
wenskaarten. Plus, voor de 
verzamelaars de  speciaal voor 
UNICEF ontworpen  handbe-
schilderde kerstbal. Hét verza-
melobject voor de liefhebbers. 
In een beperkte oplage be-
schikbaar. 
Wereldwinkel Heemstede, 
Raadhuisstraat 29, Heemste-
de, telefoon 023 – 5291770 we-
reldwinkelhs@gmail.com
Openingstijden dinsdag – vrij-
dag 9.00 tot 17.30 uur, op za-
terdag tot 17.00 uur. In no-
vember en december ook op 
maandagmiddag geopend.

Afscheid
Mijn ouders kwamen eind jaren 50 wonen in Heemstede op de 
Molenwerfslaan en al gauw stond Bakker van Dijk op de stoep om 
te vragen of ze klant wilde worden, zo ging dat in die tijd. En zo 
werden we klant bij Bakker van Dijk op de Cloosterweg. Een echt 
familiebedrijf waar ambachtelijk de hoog en knip broden werden 
gebakken en in het weekend ook kadetten en krentenbollen. Hier 
ben ik opgegroeid, een heerlijke buurt met de geur van brood en 
krentenbollen. Het is nu ruim 50 jaar later en alhoewel ik al jaren el-
ders woon ga ik nog steeds zaterdag naar mijn vertrouwde winkel 
om mijn brood te halen, tot afgelopen zaterdag. Helaas is het fili-
aal op de Cloosterweg sinds 1 november gesloten en heb ik samen 
met veel buurtgenoten zaterdag 29 oktober afscheid genomen van 
ons vertrouwde bakkertje en Ria die bijna 40 jaar het vertrouwde 
gezicht was op de Cloosterweg. Het is weer zaterdag en ga nu naar 
het andere filiaal van Bakker van Dijk en moet toch even slikken. 
Gelukkig zie ik het vertrouwde gezicht van Ria en ook het brood is 
hetzelfde maar het smaakt toch iets anders.
Emmy de Groot

INGEZONDEN

Herfst-en winterkost bij Kors
Heemstede – Is de herfst het  
lekkerste seizoen van het jaar? 
Als je de mogelijkheden in de 
groentewinkel winkel van Ed-
ward Kors aan de Binnenweg 
146 ziet, dan klopt het helemaal. 
Neem alleen al het assortiment 
paddenstoelen met hun hoge 
voedingswaarde. De vele soorten 
die passen  bij wild en gevogel-
te. Edward noemt er zo even acht 
op: de verse cantharellen, pied 
de mouton het schapenpootje, 
wilde shii takes. eekhoorntjes-
brood, lobsterzwam  akkerpad-
denstoelen, bundelzwammen 

en de gemakkelijk te verwerken 
champignons. Bij wild past ook 
de cranberry, de heerlijke veen-
bes uit Amerika,  wat te denken 
van  stoofpeertjes, die zijn  heel 
lekker door goede oogst dit jaar 
en daarom niet duur. Twintig 
soorten soep heeft de groente-
boer staan. Proef eens de bijzon-
dere erwtensoep en bruine bo-
nen soep. De smaak van de win-
ter! Echt winters zijn de stampot-
ten. Kant en klaar bij Kors: boe-
renkool, hutspot, zuurkool, met 
de gehaktballen en het kuiltje 
jus mag u zelf maken. Andijvie, 

raapstelen, rode kool en bietjes, 
prei-en kaas. De andijvie met bal 
gehakt,  sudderlapjes, verse ha-
chee en verse kwaliteitsrook-
worsten net als de gehakballen 
nog van de ambachtelijke slager. 
Voor eenpersoonsmaaltijd, voor 
twee of onbeperkt. Op de Bin-
nenweg 146 liggen al  die heer-
lijke  winterse lekkernijen mooi 
uitgestald. Telefonisch bestellen, 
023 5281131, kan ook, Edward 
Kors heeft donderdag als vaste 
bezorg dag.
Smakelijk!
Ton van den Brink     

Workshop  
Familieverhaal 
schrijven
Heemstede - Op woensdag 16 
november geeft mevrouw Hu-
bertha Bijtel een workshop ‘Hoe 
vertel ik het mijn kleinkinderen’ 
bij Boekhandel Blokker. Dit voor-
jaar was mevrouw Bijtel al gast-
spreker over dit thema en deze 
succesvolle bijeenkomst vroeg 
om een vervolg. Aan de hand 
van praktijkvoorbeelden zal me-
vrouw Bijtel aanwijzingen en tips 
geven hoe een goed levensver-
haal op papier te krijgen.
Iedere grootouder krijgt vroe-
ger of later de vraag: vertel 
eens van toen jij klein was. De 

maatschappij is de laatste vijf-
tig jaar enorm veranderd en me-
nig grootouder ziet een genera-
tiekloof voor zich, waarin zaken 
als elpee, melkboer, fotorolletjes 
en katoenen luiers zijn verdwe-
nen. Grootouders zijn geneigd 
om de pen ter hand te nemen en 
voor hun kleinkinderen verha-
len op te schrijven. Zodat zij later 
een tastbare herinnering hebben 
aan hun groothouders en aan 
een wereld die er niet meer is. 
Het boekje ‘Zo vertel ik het mijn 
kleinkinderen’ biedt een hand-
leiding om een dergelijk verhaal 
vorm te geven. Aanvang 10.30 
uur (tot 11.30-12.00). Toegang 
vrij. Reserveren gewenst. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138, 
tel.  023-5282472. Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.
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Najaarsbijeenkomst Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek op 17 november
Bennebroek- Op donderdag 17 
november houdt de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek (HVHB) in Trefpunt aan 
het Akonietenplein in Benne-
broek haar najaarsbijeenkomst. 
Na de opening door voorzit-
ter Jaap Verschoor, zal Marc de 
Bruijn een presentatie geven 
over het Jaarprogramma 2012. 
Hierna wordt een breed pa-
let aan onderwerpen uit de ge-
schiedenis van Heemstede en 
Bennebroek behandeld. 
Cees van Haasteren vertelt over 
100 jaar Heemsteedse Vrijwilli-
ge Brandweer, waarover hij een 
boek publiceert, met brandende 
kwesties, anekdotes, sterke ver-
halen en een stukje nostalgie? 
Er worden foto’s getoond uit  
een album, dat freule Willink 
‘de koningin van Bennebroek’ 

kreeg voor haar 70ste verjaardag 
in 1942. De foto’s, die een sfeer-
vol beeld geven van Bennebroek 
in die tijd, zijn beschikbaar ge-
steld door en worden vertoond 
door Marga van der Wel-Boers 
(lid van de HVHB).
Tenslotte vertelt Lammert de 
Hoop, auteur van de biografie 
`De rode dominee` over A.S. Tal-
ma, minister en grondlegger van 
het sociale stelsel in Nederland, 
die de laatste twee jaren van 
zijn leven dominee was in Ben-
nebroek en naast de Hervormde 
Kerk begraven ligt.
Na afloop, rond 21.45 uur, is er 
zoals gebruikelijk de gelegen-
heid tot napraten onder het ge-
not van een drankje. Tevens kunt 
u enkele interessante boeken 
aanschaffen, waaronder de be-
sproken boeken : Heemsteedse 

Vrijwillige Brandweer, A.S.Talma, 
de rode dominee. Monumen-
ten van de gemeente Bloemen-
daal, dat enkele weken geleden 
is verschenen.
Er is voldoende parkeergelegen-
heid bij de kerk en de toegang 
is vrij. De zaal is vanaf 19.30 uur 
geopend, met vooraf koffie of 
thee. Het programma begint om 
20.00 uur en duurt tot circa 21.45 
uur . Meer informatie over de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek en onze ac-
tiviteiten vindt u op www.hv-hb.
nl Hier kunt u ook inhoudsopga-
ve, plus een aantal pagina’s van 
het zojuist verschenen jubileum-
nummer van ons tijdschrift Heer-
lijkHeden inzien. Thema van dit 
nummer is `Onbekend Heemste-
de en Bennebroek`.  
Ton van den Brink

Wat ruikt het hier lekker!
Heemstede - Al jaren geeft
Erna van Garderen meerdere 
keren per jaar kooklessen aan 
kinderen bij Casca. Woensdag 14 
december start weer zo’n kook- 
en bakclub voor kinderen van 8 
tot 12 jaar. Ze gaan bakken en 
maken allerlei hapjes en gerech-
ten, die natuurlijk mee naar huis 
gaan om te laten proeven. Ook 
de recepten gaan mee in een 

map. De lessen zijn in de profes-
sionele leskeuken in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. De 
clubs bestaan uit 12 lessen op 
woensdag in twee groepen: van 
13.30 tot 15.00 uur en van 15.15 
tot 16.45 uur. Aanmelden kan 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9 tot 12 uur op telefoonnum-
mer 023-5483828 - toets 1 of via 
www.casca.nl.

De begroting gemeente 
Heemstede nader bekeken (2)

Verkeer en vervoer
Het college verwacht niet dat Al-
bert Heijn aan de Blekersvaart-
weg in 2012 nog gaat bouwen. 
Op deze plek zou een uitbreiding 
van parkeerplaatsen plaatsvin-
den. Eventueel extra parkeer-
plaatsen dienen dus elders ge-
vonden te worden. De parkeer-
tarieven in de gemeente zijn in-
tussen al verhoogd tot 1,50 per 
uur en dat wordt 2 euro in 2014. 
Alles wat met de wegen en het 
onderhoud daarvan te maken 
heeft kost jaarlijks 4,7 miljoen 
euro. Hier staan inkomsten van 
840.000 euro tegenover. Dit zijn 
de inkomsten uit het heffen van 
de parkeergelden. Er wordt flink 
geïnvesteerd. De kruising Dreef-
Camplaan wordt voor 200.000 
euro aangepakt en 120.000 eu-
ro wordt uitgetrokken om 30 ki-
lometerzones in te stellen, on-
der andere in de Rijnlaan en om-
geving. Voor ruim 300.000 euro 
worden verkeerslichten vervan-
gen. Een grote investering van 
400.000 euro is nodig voor een 
nieuwe damwand in de Cruqui-
ushaven.

Sport, cultuur en onderwijs
Dit onderdeel van de begroting 
bedraagt ruim 5 miljoen euro. 
Het sportcomplex en de bibli-
otheek zijn de grootste kosten-
posten en kost vrijwel evenveel 
als de huisvestingskosten van 
het totale onderwijs in Heem-
stede.
Het komende jaar zal er niet 
worden geïnvesteerd in deze 
voorzieningen. Pas in 2014 staat 
er een bedrag van 246.000 euro 
gereserveerd voor een opknap-
beurt van de bibliotheek.

Werk en inkomen
Steeds meer taken worden van-
uit Den Haag naar de gemeenten 
doorgegeven. Wat en hoeveel 
precies is al lange tijd onder-
werp van gesprek en het is nog 
onzeker wat voor gevolgen dit 
zal hebben. Naast de bijstands-
voorziening is de gemeente ook 
betrokken bij re-integratie en in-
burgering. Aan bijstand denkt de 
gemeente 3,5 miljoen te moeten 
uitgeven en aan de sociale werk-
voorziening 2 miljoen.

Maatschappelijke
ondersteuning en zorg
Met bijna 9 miljoen euro is deze 
post een grote slokop. Onder dit 
hoofdstuk valt onder andere uit-
voering van de wet maatschap-
pelijke ondersteuning, 2 miljoen, 
en Casca, ruim 1 miljoen. Ook 
aan de gezondheidszorg gaat 
ruim 1 miljoen euro op. Tegen-
over de kosten van bijna 9 mil-
joen euro staat 1,5 miljoen euro 
aan inkomsten, zodat er per in-
woner ongeveer 280 euro naar 
deze taken gaat.
Om dit onderdeel sluitend te krij-
gen wordt jaarlijks 478.000 euro 
uit de reserves gehaald.

Openbare ruimte en groen
Het in standhouden van het ge-
meentelijk groen kost jaarlijks 
ruim twee miljoen euro. Het 
wandelbos Groenendaal is met 
373.000 euro nog een beschei-
den post binnen dit deel van de 
begroting. De kosten voor de be-
graafplaats, 527.000 euro, wor-
den geheel gedekt door de in-
komsten aan grafrechten en be-
grafenissen. 
Voor 18.000 euro worden de bo-

men langs de Asterkade in 2015 
vervangen. Er ontstaan extra 
kosten voor het onderhoud van 
het groen in de nieuwe wijk Wa-
tertoren. Hiervoor wordt jaarlijks 
10.000 euro uitgetrokken.

Ruimtelijke ordening
In 2012 en 2013 worden de laat-
ste vier bestemmingsplannen 
opgeleverd. Zogenaamde ‘post-
zegel plannen’ verwacht men 
nog te behandelen het komen-
de jaar. Het betreft hier het No-
va college terrein, de Havendreef 
en het nieuw te bouwen uitvaart-
centrum. De Havendreef is een 
bouwplan dat nog steeds loopt 
rond het voormalige Zilveren-
kruis gebouw en ook het cen-
trum op de begraafplaats wordt 
mogelijk verder ontwikkeld. Of dit 
allemaal doorgang vindt hangt af 
van de politieke besluitvorming.
Het maken van de bestemmings-
plannen kost jaarlijks 700.000 
euro en het verlenen van bouw-
vergunningen 723.000 euro. Te-
genover deze laatste staan in-
komsten door bouwleges van 
430.000 euro. De bewoners van 
woonschepen kunnen een voor-
stel tegemoet zien om hun tui-
nen rond het schip te huren van 
de gemeente.

Reiniging en riolering
Eerder al werd duidelijk dat er 
steeds meer moet worden bijge-
dragen door de burgers aan het 
onderhoud en de vervanging van 
het rioolstelsel. In 2012 wordt er 
weer voor 2 miljoen euro geïn-
vesteerd. Ook het verzamelen 
van het huisvuil, de milieustraat 
en het grofvuil kosten het nodige. 
Door middel van de rioolbelasting 
en afvalstoffenheffingen is dit on-
derdeel kostendekkend en wordt 
er zelfs een overschot voorzien. 
Het totaal aan kosten voor dit on-

derdeel bedraagt 3,8 miljoen en 
via de heffingen en belastingen 
komt er 4,5 miljoen binnen.

Financiering en
dekkingsmiddelen
Het leeuwendeel van de inkom-
sten van de gemeente bestaat uit 
een bijdrage van het rijk tot een 
bedrag van 20 miljoen euro. Uit 
de OZB heffing ontvangt de ge-
meente van de burgers en bedrij-
ven 5,5 miljoen euro. Met nog wat 
kleine posten ontvangt de ge-
meente in totaal ruim 26 miljoen 
euro. Ter dekking van de uitga-
ven leent de gemeente er in 2012 
4, 5 miljoen euro bij. De totale 
schuldenlast op 1 januari 2012 
is 40 miljoen euro. Hierop wordt 
2,8 miljoen afgelost zodat aan het 
einde van het jaar de schuld is 
opgelopen tot 41,9 miljoen.
De gemeente is aandeelhouder 
van onder andere de Bank Ne-
derlandse Gemeenten, Eneco 

en de Meerlanden. Hoewel het 
nooit helemaal zeker is denkt 
de gemeente jaarlijks ongeveer 
1 miljoen euro aan dividend te 
ontvangen.

Tot slot
Om het plaatje geheel rond te 
maken het volgende. Zowel de 
inkomsten als de uitgaven van 
de gemeente belopen totaal 44 
miljoen euro, zodat de begroting 
op 0 uitkomt. Omgerekend naar 
één inwoner draagt deze een 
schuldenlast met zich mee van 
1600 euro.
Verwacht mag worden dat er de 
komende jaren de nodige in-
spanningen moeten worden ge-
daan om de begroting sluitend 
te krijgen. Dat de burgers dit zul-
len merken via hogere belastin-
gen en bijdragen en het wegval-
len of het versoberen van voor-
ziening is te voorzien. 
Eric van Westerloo

Heemstede - In deze tweede en laatste toelichting op de be-
groting wordt nader ingegaan op wat de gemeente voorne-
mens is te doen op bepaalde deelgebieden en wat dit kost.
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Rob Woud 40 jaar in 
keukeninbouwapparatuur!
Regio - Op zaterdag 12 novem-
ber wordt het 40-jarig jubileum 
in keukeninbouwapparatuur van 
Rob Woud heuglijk gevierd met 
een bak & braaddemonstratie 
van AEG. Voor de bezoekers is er 
naast een kop koffie een leuke 
attentie. Ook is er een speciale 
magazijnverkoop met hele inte-
ressante aanbiedingen.
De bak & braaddemonstratie is 
van 11.00 tot 16.00 uur. Dit is een 
demonstratie met combimag-
netron, stoomoven en inductie-
kookplaat. U bent van harte wel-
kom in de mooie showroom van 
Rob Woud Keukens aan Delft-
straat 50 in Haarlem.
In 1971 trad Rob Woud, na zijn 
dienstplicht vervuld te hebben, 
in dienst bij AEG Amsterdam. 
Bij AEG werd een nieuwe divi-
sie opgericht want er was een 
nieuw marktsegment in ontwik-
keling, inbouwapparatuur voor 
aanbouwkeukens, dus geen 
vrijstaande apparatuur meer in 
de keuken. De markt voor aan-
bouwkeukens ontwikkelde zich 
in de jaren 70 enorm. In heel 
Nederland schoten de keuken-
zaken als paddenstoelen uit de 
grond. Begin jaren 80 kwam er 
een recessie in de verkoop van 
keukens en een aantal keuken-
zaken ging failliet. Rob heeft de-
ze roerige tijden bij AEG ook 
meegemaakt. AEG Neurenberg 

had destijds de keuken fabriek 
Dr. Becher Küchen opgekocht en 
in heel Europa werden de AEG 
vestigingen verplicht het keu-
kenprogramma op te nemen en 
een dealernet op te bouwen. Rob 
kreeg hiervoor een opleiding bij 
AEG Neurenberg en bestuurde 
deze afdeling. Na een paar jaar 
bleek deze afdeling niet levens-
vatbaar en werd Rob vertegen-
woordiger bij Van Den Broek in 
Heemstede die onder andere im-
porteur was van NEFF inbouw-

apparatuur. Na een jaar werd 
Rob teruggevraagd bij AEG en 
werd hij vertegenwoordiger voor 
de divisie inbouwapparatuur. Dat 
ging heel goed en al snel groeide 
Rob door tot productmanager, in 
1984 volgde weer een promo-
tie tot verkoopleider en tenslotte 
werd Rob in 1995 directeur voor 
de divisie inbouwapparatuur. In 
1998 kwam helaas een einde 
aan dit tijdperk omdat AEG Neu-
renberg door Electrolux Zweden 
werd overgenomen.
In goed overleg met Electro-
lux heeft Rob afscheid geno-
men en is hij op 50-jarige leef-
tijd in 1998 zijn eigen bedrijf be-
gonnen. De zaak was zeer suc-
cesvol; de hele familie werkte er 
in mee en dochter Vivian bleek 
een kei in het ontwerpen van 
mooie design-keukens. In 2007 
kwam de mogelijkheid het be-
drijf uit te breiden en sindsdien 
is het de grootste keukenzaak 
van Haarlem. Het team bestaat 
verder uit senior keukenadvi-
seurs Leon van Leeuwen en 
Wim Paap. Schoonzoon Rogier 
van der Zwaag verzorgt comple-
te verbouwingen van slopen tot 
koken en Robs vrouw Jeanne 
Woud verzorgt de boekhouding. 
Al deze mensen samen met drie 
vakbekwame keukenmonteurs is 
het recept voor een succesvolle 
keukenzaak!

De kinderen op de timmerclub krijgen les van Fred van der Pols.

Timmerclub van start
Heemstede - De spaanders 
vliegen vanaf donderdag 8 de-
cember in het rond op de tim-
merclub bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Bij 
de timmerclub leren de kinderen 
zagen, beitelen, schaven, boren 
en natuurlijk timmeren. 
Er gaan weer twee groepen van 
start. Groep 1 is voor jongens en 
meisjes van 7 tot 10 jaar, die voor 
het eerst meedoen. Aan deze 
groep kunnen de kinderen één 
keer meedoen. Daarna gaan ze 
verder in groep 2. Jongens en 
meisjes van 11 of 12 jaar gaan 
meteen naar groep 2. 

In de eerste groep (7-10 jaar) 
wordt gewerkt aan een vast 
project. Heb je al eens meege-
daan, dan mag je zelf kiezen wat 
je gaat maken, zoals een auto, 
boot, trein, poppenhuis of een 
vogelhuisje. 
De cursus bestaat uit 12 les-
sen, die worden gegeven door 
Fred van der Pols en begint op 
donderdag 8 december. Groep 1 
heeft les van 16.00 tot 17.30 uur 
en groep 2 van 18.00 tot 19.30 
uur. Aanmelden kan van maan-
dag tot en met vrijdag, van 9.00 
tot 12.00 uur op telefoonnum-
mer 023–5483828-toets 1 of via 
www.casca.nl.

Informatiebijeenkomst Zilveren 
Kruis ziektekostenverzekering

De overheid heeft een aantal 
maatregelen doorgevoerd met 
betrekking tot de ziektekosten-
verzekering. Zo zijn er zaken 
uit de basisverzekering gehaald 
maar ook toegevoegd. Dat wat 
niet meer binnen de basisverze-
kering valt is komen te vervallen 
of terecht gekomen in aanvul-
lende pakketten.
Bij verzekerden ontstaan hier-
door veel vragen met betrekking 
tot hun eigen zorgverzekering. 

Info: Donderdag 17 november, ’s 

middags 15.30 - 17.00 uur.

Locatie
Woonzorgcentrum Kennemer-
duin, Herenweg 126, Heemstede
Tel. 023-89 14 700.
Aanmelden voor de bijeenkom-
sten is niet nodig. 
Meer informatie op www.zil-
verenkruis.nl/servicepaspoort-
zorgbalans. Of bel naar 0900-
8435 (0,05 p/m) of neem con-
tact op met  de ledenservice van 
het Servicepaspoort via telefoon-
nummer 023-89 18 440.

Heemstede - Servicepaspoort organiseert op donderdag 17 
november, in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea, in 
Heemstede een informatiebijeenkomst over de veranderin-
gen die volgend jaar ingaan met betrekking tot de ziekte- 
kostenverzekering.  Bezoekers ontvangen onder andere 
informatie over deze veranderingen, het verhoogde eigen 
risico en de uitbreiding van aanvullende pakketten. Tevens is 
er gelegenheid tot het bespreken van de persoonlijke situatie 
en kan er advies gegeven worden.

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Het Griekse treurospel
Het orakel van Delphi

is met stomheid geslagen
nu ‘t vertrouwen huilend

de Brusselse bühne verlaat
als zelfs Atlas de hemelhoge

schuld niet kan dragen
en de wolken zich

vergrijpen aan de zon
ziet Zeus machteloos toe

hoe de Euro voor de grootste
mythe doorgaat

Bart Jonker

DichtstortenEnsemble Septentriones 
in de Oude Kerk

Heemstede - Zondag 20 no-
vember is er een Theeconcert 
in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein. Het concert be-
gint om 15.00 uur en wordt ver-
zorgd door het Ensemble Sep-
tentriones.
Dit ensemble onder leiding van 
Herman Draaisma is al meerde-
re malen met succes opgetre-
den in de serie Theeconcerten 
en ook nu beloven zij de bezoe-
kers een mooi programma.
Zij beginnen met Sharki,’uit de 
suite Persane van André Caplet, 
deze suite is gebaseerd op Per-
zische melodieën. Daarna van 
Joachim Raff, Sinfonietta in F. 
Tot slot van Mozart de Serena-
de nummer 12 in C  KV 388, 

Mozart schreef deze serenade 
voor blazers waarin de kenmer-
ken van een symfonie zijn ge-
noteerd.
Ensemble Septentriones is in 
2002 opgericht. De naam is La-
tijn voor enerzijds de Grote Beer 
en anderzijds de Noordenwind. 
Deze bijzondere naam werd be-
dacht omdat de eerste repe-
tities werden gehouden in de 
Planetenbuurt van Amsterdam.
De vaste kern wordt gevormd 
door een blaasoctet van hobo’s, 
klarinetten, hoorns en fagotten 
en voor bepaalde programma’s 
uitgebreid met fluiten en con-
trabas.
Sinds 2007 staat het ensem-
ble onder leiding van Herman 
Draaisma, deze dirigent stu-
deerde klarinet en dirigeert di-
verse ensembles en orkesten in 
het land.
De toegang tot het concert is 
in principe gratis, bij de uitgang 
wordt een collecte gehouden 
om de onkosten te bestrijden.
Na afloop bent u welkom in de 
naastgelegen Pauwehof waar 
thee, koffie en gebak verkrijg-
baar zijn.

Kort nieuws
Predicaat voor NieuwGroenendaal
Heemstede - Zorgverzekeraar 
Menzis heeft NieuwGroenendaal 
het TopZorg predicaat toege-
kend. Menzis kent het predicaat 
TopZorg toe aan praktijken die 
voldoen aan de hoogste eisen 
op het gebied van kwaliteit van 
zorg, service en informatie voor 
de patiënt. Tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst op maandag 31 
oktober overhandigde Bas Leer-

ink, lid van de Raad van Be-
stuur Menzis, het predicaat Top-
zorg aan de aanwezige fysiothe-
rapeuten. Het TopZorg predicaat 
bestaat al voor een negental be-
handelingen in ziekenhuizen. Nu 
breidt Menzis dit uit met fysio-
therapie. 
Voor meer info over Nieuw-
Groenendaal: 023-5280806 of 
www.nieuwgroenendaal.nl 
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Medewerkers IKEA Haarlem verrassen leerlingen van de onderbouw van de Prinses Beatrixschool met 
knuffels (foto: Photo Republic).

Knuffelen voor goed doel 
op Prinses Beatrixschool
Heemstede – Op de Prinses 
Beatrixschool werd begin vorige 
week geknuffeld voor het goede 
doel. Alle leerlingen uit de on-
derbouw werden door medewer-
kers van IKEA verrast met een 
mooie knuffel. Van al deze knuf-
fels gaat 1 euro naar onderwijs-
projecten van UNICEF en Save 
the Children. De groepsknuffel is 
de aftrap van de Pluchen speel-
goedactie 2011. Dit houdt in dat 
IKEA wereldwijd voor elk ver-
kocht pluchen speelgoedbeest, 

kinderboek of kindermaaltijd 1 
euro doneert aan onderwijspro-
jecten voor kinderen in achter-
standssituaties.
Eef Rulkens, storemanager van 
IKEA Haarlem, was begin vori-
ge week samen met haar colle-
ga Wendy Jansse op de Prinses 
Beatrixschool om alle leerlingen 
uit te onderbouw te verrassen 
met een knuffel. ,,Deze knuffels 
zijn niet alleen niet alleen pret-
tig gezelschap voor de kinderen, 
maar laten ook zien hoe belang-

rijk onderwijs is voor kinderen 
overal ter wereld. We nodigen 
al onze klanten dan ook uit om 
bij te dragen aan onderwijspro-
jecten van UNICEF en Save the 
Children. Mede dankzij donaties 
van de pluchen speelgoedactie 
krijgen kinderen het onderwijs 
dat ze verdienen.’’

Ook landelijk werd de actie be-
gin vorige week gelanceerd met 
een enorme groepsknuffel op 
een school in Amsterdam.

Heemstede – Het resultaat van 
een jaar voorbereiding door de 
bouwcommissie mag gezien 
worden. Je kent de Pauwehof, 
naast de Oude Kerk,  van bin-
nen niet meer terug. Door  het 
gebruik van veel wit, tot en met 
zelfs de vloer en een enkel rood 
accent op de muur bij de open 
keuken, oogt alles modern en 
ruimtelijk. Het nieuwe meubilair 
in frisse kleuren draagt daar nog 
aan bij.  Een plezierige omgeving 
waar de bezoekers, gebruikers 
en vrijwilligers blij mee zijn.  Be-
gin  2010 werd door het Colle-
ge van Kerkmeesters van de Pro-
testantse Gemeenten Heemste-
de Bennebroek  een bouwteam 
samengesteld om de Pauwe-
hof grondig te renoveren. Vanuit  
het College namen deel : voor-
zitter Arend Reinink, Kees Wier-
da die de exploitatie van de ge-
bouwen onder zijn hoede heeft 

en Piet Burghoorn, de beheer-
der van de Oude Kerk en de 
Pinksterkerk, met de architec-
ten KPG en bouwer Draijer uit 
Heemstede. Zij verbouwden al 
eerder de Pinksterkerk succes-
vol. In april dit jaar werd begon-
nen met de werkzaamheden. De 
cursussen en activiteiten wa-
ren bijna  afgelopen en kregen, 
waar nog nodig, van de coördi-
nator Anky even een vervangen-
de ruimte. Anky zelf zocht een 
heenkomen naar de werkgever, 
Stichting Welzijn Ouderen, waar 
zij een goed kijkje in die keu-
ken van Welzijn heeft  genomen. 
Het dak is vervangen en bleek 
nog asbest te bevatten. Alleen 
al de sanering was moeilijk met 
de oudste school van Neder-
land als je buurman. Er was geen 
isolatie, wel hier en daar lekka-
ge, de muren waren erg geho-

rig. Er staan nu voldoende toilet-
ten en gelukkig nu ook een in-
validentoilet. Allemaal meege-
nomen in de renovatie, net als 
de nieuwe audio-video installa-
tie voor hedendaagse presenta-
ties. Door de isolatie en zuiniger 
verlichting kan de penningmees-
ter weer wat lachen.  De keuken 
in het midden is nog even wen-
nen voor de vrijwilligers. Ze had-
den zo`n klein, maar oh zo ge-
zellig keukentje, maar met twee 
uitgiftebalies werkt het toch vlot-
ter als ineens veel mensen een 
drankje komen halen. Want bij 
uitvoeringen in de Oude Kerk, 
is de Pauwehof de foyer van de 
Oude Kerk. Voor rolstoelen en 
rollators zijn er geen belemme-
ringen meer. De Pauwehof is ooit 
in de jaren `70 gebouwd als ont-
moetingsruimte voor de Protes-
tante Gemeente in Heemste-
de. Het kon betaald worden uit 

de verkoop van het Witte Huis, 
de voormalige pastorie. Een ge-
bouw dat ten diensten stond van 
kerkelijke activiteiten. Langza-
merhand kreeg het gebouw me-
de een sociaal culturele functie, 
waar nu ruim vijfhonderd oude-
ren cursussen of activiteiten vol-
gen. Cursussen als aquarelleren, 
bridge, jazz- dansen, filosofie, 
mandala, kleding naaien,  teke-
nen, schilderen, kunstgeschie-
denis en seniorenfit. Die zijn al-
lemaal weer gestart in de nieuwe 
omgeving en al bijna gewend! 
Vrijwilligers als Kees Wierda, Piet 
Burghoorn, Arend Reinink en 
Dieneke Drost en vele anderen, 
hebben vele uren besteed aan 
deze renovatie. Daar vraag je als 
vrijwilliger niet  om, maar zij za-
gen het als een uitdaging om dit 
waar te maken. Chapeau! 
Ton van den Brink

Links: Piet Burghoorn met Kees Wierda.

Pauwehof een plaatje 
na renovatie

Heemsteedse schrijft derde boek

‘Bijna Verdronken’
Heemstede - De Heemsteedse 
schrijfster en columnist Ingrid de 
Bruin heeft binnen drie jaar tijd 
haar derde boek in de winkel lig-
gen. Na twee humorvolle boeken 
over het leven van alle dag en 
een bundeling van columns over 
haar gezinsleven doet ze nu een 
boekje open over haar drankge-
bruik.
In een heldere en prettig lees-
bare stijl geeft ze heel open-
hartig een inkijk in het ontstaan 
van haar alcoholverslaving en de 
strijd die ze voerde dit te over-
winnen.
In haar boek ‘Bijna verdronken’ 
neemt zij de lezer mee via ge-
sprekken met haar hartsvriendin 
en lardeert zij haar verhaal met 
terugblikken en gaat zij op zoek 
naar de reden van haar overma-
tige greep naar de alcohol.

In de tijd dat ze nog voor dit 
weekblad werkte ontstond haar 
interesse voor het schrijven. Voor 
zichzelf hield zij alle leuke en op-
merkelijke voorvallen bij, die zij 

later bundelde in een boek. Na 
een wat langzame start werden 
haar eerdere boeken een succes 
en dus goed verkocht.
Intussen behaalde Ingrid een 
eerste prijs in een wedstrijd voor 
columnisten, uitgeschreven door 
Libelle. In haar laatste boek geeft 
Ingrid zich op een bewonderens-
waardige wijze bloot. Ze spaart 
niemand in haar omgeving, zon-
der met de beschuldigende vin-
ger te wijzen. Zij ziet zichzelf 
echt als de hoofdschuldige.

Voor veel lezers zal ‘Bijna Ver-
dronken’ punten van herken-
ning opleveren. Wie kent niet ie-
mand in zijn of haar naaste of 
verre omgeving, die met dezelf-
de problemen worstelt die Ingrid 
moest overwinnen. De goed be-
doelende hulpverleners, de in-
stelling voor wie de inkomsten-
bron belangrijker schijnt te zijn 
dan de hulp aan de cliënt. Ingrid 
heeft alles nauwgezet en zon-
der iets te verbloemen aan het 
papier toevertrouwd. Het boek 

geeft een helder beeld van het 
leven in een kliniek voor ver-
slaafden en de wijze waarop pa-
tiënten en behandelaars met el-
kaar optrekken.

Tussen de regels door verhaalt 
ze over haar gezinsleven, ver-
liefdheid, intieme verlangens en 
de twijfel die bestaat of ze wel de 
juiste keuzes heeft gemaakt in 
haar leven. Natuurlijk komt ook 
de onvermijdelijke terugval aan 

Ingrid de Bruijn.

bod. Ondanks alles bleef zij een 
goede moeder voor haar kinde-
ren, maar de angst blijft dat de 
kinderen er op de een of andere 
wijze er toch schade van onder-
vinden. Van haar echtgenoot had 
ze geestelijk al lang afscheid ge-
nomen. Het fysieke afscheid zou 
snel volgen.

Het boek is zeker een aanrader 
en levert veel herkenbare situ-
aties op.  Misschien een goe-
de aanrader voor de komende 
feestdagen. Het boek is te ver-
krijgen via de reguliere boek-
handel en Bol.com.
ISBN 9789490535452.
Eric van Westerlo o
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Sprookjes bestaan op de Kinderboerderij

Een herfstbal met tovenaar, trol, 
elf, heks en muzi ekkabouters
Heemstede - De trol had 
toch een lol. Die had de staf 
van de tovenaar Lodewij ge-
stolen en daar had ie nachten 
niet van geslapen. Van die lol 
werd hij zo moe dat ie graag 
aan zijn winterslaap wilde be-
ginnen. Maar zijn trollenkussen 
was verdwenen, hij trolde van 
de slaap. Hij had veertjes no-
dig voor een nieuw kussen. De 
tovenaar was de enige die hem 
die veertjes kon geven, in ruil 
voor de staf kon de trol veer-
tjes krijgen. De kinderen op het 
herfstbal op 5 november kon-
den de veertjes krijgen van de 
verdrietige elfjes. Tijdens het 
herfstbal zag je dan ook heel 
veel kinderen met veertjes lo-
pen. De gekke heks schreeuw-
de vanuit het dakraam van de 
bijenstal dat zij zo blij was, 
maar  ze vroeg ook aan de kin-
deren om veertjes. Honderden 
veertjes vonden de kinderen, 
net zoveel als er kinderen op 
het herfstbal waren. Die luis-
terden goed naar de bosbe-
woners die alleen maar pra-
ten als het donker is. Maar ze 

kunnen wel tegen kleine licht-
jes en zo hoorden de kinderen 
waar de staf lag, in een heel 
donker hol. De tovenaar kreeg 
op het einde van het bal zijn 
staf, de trol had genoeg veer-
tjes om aan zijn winterslaap te 
beginnen. De  kinderen had-
den alle bosbewoners gezien 
en gehoord. De schommelelf, 
de grabbelfee, de wensfee en 
de koekenbakkers. De lichtka-
bouters die` lichtjes in het duis-
ter` verkochten. De bijenkonin-
gin die de imker kwijt was, de 
muziekkabouters. Weer terug 
bij het smulplein stonden de 
`Konijnenberg` pannenkoeken-
bakkers al klaar en de smulel-
fen schonken chocolademelk, 
glühwein, koffie en thee.  

Vrienden van de
Kinderboerderij  
Wie wil er nou geen vriend wor-
den van de Stichting Vrienden 
van de Kinderboerderij als je 
zo`n groot herfstbal kan mee-
maken. Want omdat er al veel 
vrienden zijn, kunnen  de ruim-
honderdtwintig vrijwilligers 

zo`n groot feest organiseren. 
Ze zorgen dan voor de hon-
derden lichtjes maar ook dat 
ze kunnen branden. Ze maken 
zelf die mooie kostuums van al-
le bosbewoners zoals de elfjes, 
tovenaar, kabouters, heks en 
de trol. Met vrienden maak je 
vrienden, zo werken  de vrien-
delijke diensten van gemeente, 
politie en brandweer  mee. Net 
als Vera de Backker die de il-
lustraties maakt en Feestwin-
kel `I `am in Heaven` voor de 
leuke dingen zorgt, want dat is 
hun vak. Grimas schminkt, de 
EHBO Haarlem legt de snel-
verbanden, Timmerfabriek `t 
Spant met Loogman Elektro-
techniek werken op de ach-
tergrond. Grote vriend is wet-
houder Christa Kuiper die sa-
men met dochter Steffie de 
programma`s uitdeelde. Alle 
kinderen mogen  op de website 
www.kinderboerderijheemste-
de.nl zien wat de vrienden alle-
maal doen aan boeren-en pira-
tenpartijtjes en nog veel meer. 
Ouders mogen best meekijken!
Ton van den Brink 
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Heemstede - Slagerij Chateau-
briand op de Binnenweg 163 
heeft goud gewonnen bij de 
Slagerij van het Jaar-verkiezing 
2011. Deze vakprijs staat bekend 
als de meest prestigieuze prijs in 
de branche. Alleen de top van de 
Nederlandse slagerswereld doet 
aan deze verkiezing mee. In 2005 
won Chateaubriand ook al deze 
felbegeerde titel. Daarnaast pak-
te Chateaubriand ook nog eens 
goud in de categorie: Beste Sla-
ger-Traiteur 2011.
De prijzen zijn tijdens de fi na-
le-avond op 2 november uitge-
reikt door tv-kok Pierre Wind 
vooruitlopend op de VAS-beurs, 
een vakbeurs voor ambachtelij-
ke slagers, die op 7 en 8 novem-
ber plaatsvond in de Amster-
damse Borchlandhal. De Slage-
rij van het Jaar verkiezing is een 
initiatief van het vakblad Vlees-
magazine.
Acht fi nalisten streden in de 
laatste fase om de titel. De ver-
kiezing was net als voorgaande 
jaren een zeer spannende strijd. 
In drie verschillende ronden zijn 
deelnemende slagers door een 
vak- en publieksjury uitvoerig 
beoordeeld op onder meer: pre-
sentatie, assortiment, hygiëne, 
service en ondernemerschap. 
Chateaubriand scoorde op onder 
meer de onderdelen presentatie, 

personeel en klantvriendelijk-
heid de maximale score van 10.
Chateaubriand is een van de 
weinige slagers in Nederland 
gespecialiseerd in dry-aged 
vlees en liet onlangs een spe-
ciale zogenoemde dry-aged rij-
pingskast ontwikkelen. Achter 
een grote glazen vitrine hangen 
– zichtbaar voor het winkelend 
publiek – de fraaiste delen van 
rechtstreeks uit Schotland ge-
importeerde runderen en lam-
meren wekenlang te rijpen. Be-
drijfsleider Johan van Uden en 
eigenaresse Adele Teekens over 
het winnen van beide prijzen: 
,,Wij zijn ongeloofl ijk blij. Het is 
een bekroning voor de inspan-
ningen van het hele team dat 
zich elk dag inzet om topproduc-
ten in de winkel neer te zetten.’’
Chateaubriand-eigenares Ade-
le Teekens is één van de wei-
nige vrouwelijke slagers in Ne-
derland en de derde generatie 
die in het bedrijf werkt. Zij leer-
de het vak van haar 70-jarige va-
der Eymert Teekens die met de 
horeca-tak van Chateaubriand is 
uitgegroeid tot de hofl everancier 
van vele sterrenrestaurants. Be-
drijfsleider Johan van Uden won 
als jongste slager ooit in 2007 de 
prestigieuze Gouden Slagers-
ring. 
Zie ook: www.chateaubriand.nl.

Heemstede - Slagerij Chateau- personeel en klantvriendelijk-

Ook beste traiteur
Chateaubriand Slagerij van 2011

Volgens de VVD is het tijd voor 
nieuw welzijnsbeleid!

Tijdens de behandeling van de 
begroting op 3 en 4 november 
heeft de VVD aangegeven dat 
de Heemsteedse inwoner niet 
de dupe mag zijn van de stijgen-
de lasten. Het wonen, de zorg, 
de auto, de voorzieningen alles 
wordt duurder.
Voor 2012 is er een sluiten-
de begroting, ofwel de uitgaven 
en inkomsten zijn in evenwicht. 
Voor 2013 en verder kent de 
meerjarenbegroting grote tekor-
ten. De VVD heeft aangegeven 
dat het College van B&W niet op 
de oude weg door moet gaan en 
moet doen alsof er niets aan de 
hand is. Het College moet juist 
nu stappen gaan zetten om haar 
inwoners niet verder (onnodig) 
extra te belasten. De lasten-
verhogingen komen immers al 
overal vandaan.
De VVD wil dat de Heemsteed-
se overheid, daar waar moge-
lijk, de fi nanciën van alle inwo-
ners de komende jaren ontziet. 
Nu is het moment om de ‘te-
ring naar de nering’ te zetten. 
De VVD wil dat het ambitieni-
veau van Heemstede wordt ver-
minderd en dat er zo effi ciënt 
mogelijk wordt gewerkt. En de 
VVD is van mening dat vooral 
geen extra bijdragen aan onze 

inwoners gevraagd mogen wor-
den voor zaken die niet tot de 
primaire noodzaak behoren! Of 
wel Heemstede houd het bij je 
kerntaken!
In dit kader heeft de VVD tijdens 
de begrotingsbehandeling de 
motie ‘De waarde van welzijns-
beleid’ ingediend. De strekking 
van de motie is dat Heemstede 
veel, heel veel geld uitgeeft aan 
een groot aantal welzijnsinstel-
lingen (bibliotheek, sport- ver-
enigingen, Casca, WOH, Kon-
text, CJG). De VVD is er voor-
stander van dat alleen die zaken 
worden gesubsidieerd waar di-
recte gewenste maatschappe-
lijke effecten uit voortvloeien. 
Daarnaast dient het welzijnsbe-
leid beoordeeld te worden op 
outcome, dit wil zeggen het po-
sitieve effect van de subsidie op 
de Heemsteedse samenleving. 
Als projecten voor de korte ter-
mijn positief zijn, maar naar bij-
voorbeeld twee jaar geen effect 
meer hebben dan dienen de-
ze niet meer fi nancieel onder-
steund te worden. Deze motie 
is door de gehele gemeenteraad 
aangenomen.
De VVD heeft de begroting voor 
2012 goedgekeurd.
Fractie VVD Heemstede

INGEZONDEN

HBB wil bezuinigen op
ambtenaren
GroenLinks stemde als enige te-
gen de begroting, omdat zij een 
aantal van hun speerpunten niet 
voldoende uit de verf vinden ko-
men. De partij vindt dat er te 
weinig rekening wordt gehou-
den met het gebruik en het fa-
ciliteren van de fi ets en ook de 
voorgenomen afschaffi ng van de 
kapvergunningen vinden zij een 
slecht plan. HBB raakte in een 
zaal vol ambtenaren een gevoe-
lige snaar. HBB stelde voor 5% te 
besparen op de kosten van het 
personeel en de organisatie. Hier 
vond HBB burgemeester Heere-
mans tegenover zich. Van verde-
re bezuinigingen op personeel 
kan volgens haar geen spra-
ke zijn. Over de afgelopen ja-
ren was er op het personeel en 
de bedrijfsvoering al 500.000 eu-
ro bezuinigd.

Duurzaamheid
Het CDA brak een lans voor de 
mantelzorgers en vrijwilligers. 
Op deze groepen wordt steeds 
meer een beroep gedaan omdat 
de overheid zich meer en meer 
terugtrekt uit de zorgtaken.
Voor de komende jaren stelt de 
partij vast dat er niet veel meer 
te bezuinigen valt. Als dat toch 
moet gebeuren, kiest de partij 
voor een verhoging van de OZB-

inkomsten en wil men het voor-
zieningenniveau onaangetast la-
ten.
Had GroedLinks ooit het mono-
polie op duurzaamheid, nu stor-
ten vrijwel alle partijen zich op 
dit onderwerp, zo ook D66. De 
partij wil een beleidsnota op dit 
punt waarbij de bevolking parti-
cipeert. D66 wil de burgers sti-
muleren om samen met bu-
ren zonnepanelen aan te schaf-
fen om zo de installatiekosten en 
daarmee de terugverdientijd te 
bekorten. Het college zegde toe 
eens te kijken naar de mogelijk-
heden om op gemeentelijke ge-
bouwen zonnepanelen te plaat-
sen.

Starterspremie bij aankoop
huis 
De PvdA maakt zich zorgen over 
de rechtse tijdgeest die over Ne-
derland en Europa waait. Zij vre-
zen dat de publieke sector wordt 
uitgekleed. De partij spring in de 
bres om de huidige dienstver-
lening voor burgers in stand te 
houden. Zorgen maakt de PvdA 
zich over de veiligheid en dan in 
het bijzonder de Brandweerzorg.  
“Zijn wij, de gemeente, bereid de 
portemonnee te trekken om zo 
de brandweerkazerne in Heem-
stede te behouden?” Net als het 
CDA zien zij liever niet dat er be-
zuinigingen komen op het vrij-

willigerswerk. De PvdA zou ook 
graag zien dat er tussen de ver-
schillende omliggende gemeen-
ten een samenwerking tot stand 
komt op bestuursondersteunen-
de taken. Ten slotte vragen zij of 
het college wil onderzoeken of er 
een starterspremie voor jonge-
ren en jonge gezinnen mogelijk 
is bij het verwerven van een huis.

Versobering voorzieningen
De VVD schetste een somber 
beeld over de toekomst, ingege-
ven door de huidige problemen 
in de economie. Zij stellen vast 
dat het gat tussen wat de bur-
ger wil en wat er kan steeds gro-
ter zal worden. De VVD vindt dat 
Heemstede nog te veel geld uit-
geeft en bereidt de inwoners vast 
voor op een verdere versobering 
van het uitgaven patroon van de 
gemeente. Zij willen daarbij nog 
steeds de lasten voor de burgers 
ontzien. Het ambitieniveau van 
de gemeente moet naar bene-
den worden bijgesteld. De VVD 
wil een nieuw welzijnsbeleid op-
zetten waarbij de resultaten van 
de inspanningen zichtbaar moe-
ten zijn in de vorm van outco-
me in plaats van de huidige out-
put normen. Voor de hoge kos-
ten die de gemeente maakt bij 
het verstrekken aan subsidies 
aan sport en cultuur vinden de 
liberalen het niet meer dan billijk 
dat de leden en gebruikers vrij-
willig meer taken op zich nemen. 
Ten slotte wil de VVD af van de 
regelmatig terugkerende over-
schrijdingen bij gemeentelijke 
projecten zoals renovaties. Zon-
der veel tegenstand kon het col-
lege de begroting door de ge-
meenteraad loodsen.
Eric van Westerloo

‘Gemeente geeft nog teveel geld uit’
Heemstede - Tegenstellingen tussen links en rechts in de 
raadszaal vervagen. Er is geen ruimte voor nieuw beleid daar-
door zijn er amper discussiepunten voorhanden. Het college 
presenteerde afgelopen week een sluitende begroting, al was 
daar wel een onverwachte meevaller van 300.000 euro voor 
nodig. Bleef er dan niets meer te wensen over bij de raadsle-
den? Toch wel. In de marge probeerden de verschillende par-
tijen hun zienswijze op de begroting 2012 en verder te delen 
met hun collega’s.



Heemstede - ‘Polderman tuigt 
af’ heet het nieuwe program-
ma van cabaretier Katinka Pol-
derman, dat zaterdag 19 novem-
ber te zien is in Theater de Luifel. 
Ze is onverstoorbaar, gortdroog, 
subtiel en lomp, hilarisch en ont-
roerend. En dat allemaal tegelijk. 

Haar rake observaties, haar zelf-
spot, haar grote taalgevoel, haar 
engagement en haar oorspron-
kelijke liedjes, maken Polder-
man tot een van de meest intri-
gerende cabaretiers van dit mo-
ment. Zij heeft haar zang en gi-
taarspel meegetraind in de kilo-

meters die zij intussen aflegde in 
de theaters.
Katinka maakte met ‘Polderman 
tuigt af’ wederom een subtiel 
subversief programma. Ogen-
schijnlijk lieflijk, maar kattig ‘un-
derneath’..Zij gaat in op de angst 
die ons door de overheid wordt 
opgelegd: angst voor terroris-
me, angst voor natuurrampen, 
angst voor aanslagen. De over-
heid heeft zelfs een rampenton 
samengesteld waarmee wij Ne-
derlanders rampen zullen over-
leven. Maar of we daar nou zo 
mee geholpen zijn…?

De voorstelling in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, begint om 
kwart over acht. Een kaartje kost 
18 euro, CJP en 65+ een euro 
korting. Kaartverkoop van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: 023-5483838.
Meer informatie:
www.katinkapolderman.nl en
 www.theaterdeluifel.nl.
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Violiste Sjaan Oomen in Het Oude Slot
Heemstede - Violiste Sjaan Oo-
men, winnares van de derde 
prijs van het Oskar Back Con-
cours 2011, speelt werken van 
Schubert, Beethoven en Richard 
Strauss. Op uitnodiging van Po-
dium Oude Slot komt deze jon-
ge violiste op zondagmiddag 13 
november naar Heemstede. Het 
publiek kan kennismaken met 
het poëtische en gepassioneer-
de spel van Oomen. Zij is een ui-
terst veelzijdig violiste die al me-
nig prijs heeft mogen ontvan-
gen. Optredens als soliste, zowel 
in binnen- als in buitenland, met 
gerenommeerde orkesten staan 
op haar cv. Daarnaast geeft zij 
regelmatig recitals. 
Sjaan Oomen studeert momen-
teel bij violist Ilya Grubert, onder 
wiens leiding ze in 2011 de graad 
Master of Music hoopt te beha-

len aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Sjaan bespeelt een 
Chardon uit 1904, haar in bruik-
leen gegeven door het Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds. 
Zij wordt zondag begeleid door 
pianist Sander Sittig. Sanders 
meeslepende en poëtische pia-
nospel heeft hem tot een graag 
geziene gast gemaakt in ve-
le concertzalen in Nederland en 
daarbuiten. Zo trad hij de afge-
lopen jaren verscheidene keren 
op in het Concertgebouw (Am-
sterdam), De Doelen (Rotter-
dam),  Muziekcentrum Vreden-
burg (Utrecht) en in New York, 
Chicago, Washington, Istanbul 
en Cannes. 

Het concert begint om 12.00 uur. 
Vanaf 11.15 uur staat koffie en 
taart klaar in Het Oude Slot, in-

gang aan de Ringvaartlaan. Een 
toegangskaartje kost 16 euro, 
Vrienden betalen twee euro min-
der. Reserveren: www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626.

Het vorige programma van Katinka Polderman werd genomineerd voor 
de VSCD Cabaretprijs Neerlands Hoop. (foto: Rudi Gagel)

Katinka Polderman in Theater de Luifel

De Gethouse Bluesband in Fort Zuid
Regio - Zondag 13 november 
om 15.00 uur, is er een optre-
den van de Gethouse Bluesband 
in Fort Zuid. De band speelt 
met  hun spontane en energie-
ke geluid op geheel eigen wij-
ze de blues. Sinds 2006 hebben 
zij al diverse grote Amsterdamse 
podia verrast; het publiek van 
Maloe Melo, Het Bimhuis, De 
Badcuyp, De Havelaar en ook 
Desmet gingen al snel helemaal 
uit hun dak. 

The Gethouse Bluesband staat 
garant voor dampende live op-
tredens met aansprekende 
bluestraditionals. Met blues-
rock, shuffle blues, jump blues 
en bluesballads uit de Missis-
sippi Delta weten zij het publiek 
te bespelen. De bezetting be-
staat uit; Alex Visser - alt sax/ 

Carlijn Bolt- zang/Jan Mulder – 
bas/ Arand Hovakiman- gitaar/
Hans Bouius- tenor sax/Vincent 
van Wijk - gitaar, bluesharp.  Dus 
wie zin heeft in een zondagmid-
dag swingen of gewoon luiste-
ren is van harte welkom in Cafe 
Terras Fort Zuid.

Voor degene die liever van de 

rust en stilte genieten, is er een  
vaartocht over het Spaarne door 
de grachten van Haarlem, de 
boot vertrekt iedere zondag om 
14.00 uur.
Fort Zuid ligt aan de Boezemka-
de in Oud Spaarndam, met vrije 
parkeergelegenheid en de toe-
gang is gratis.
Voor info zie www.fort-zuid.nl.

Peter Buwalda signeert 
Bonita Avenue

Heemstede - Peter Buwal-
da signeert donderdag 10 no-
vember tussen half vijf en half 
zes zijn boek Bonita Avenue bij 
boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138. Bonita Avenue is een 
van de meest besproken boeken 
van 2011. Peter Buwalda schreef 
een veelomvattende, indrukwek-
kende roman die inmiddels veel 
lezers heeft weten te vinden. Hij 
won met Bonita Avenue de Aca-
demia Literatuurprijs 2011, De 
Selexyz Debuutprijs 2011  en 
stond genomineerd voor de Li-
bris Literatuurprijs, de Ako Lite-
ratuurprijs, de NS publieksprijs 
en de Gouden Strop. Wat boek- handel Blokker betreft verdient 

hij alle prijzen!
Over Bonita Avenue: Wat als je 
kinderen zich tegen je keren? 
Siem Sigerius, briljant wiskun-
dige en minister van Onderwijs, 
ontdekt dat zijn stiefdochter Jo-
ni en haar vriend een handeltje 
drijven dat het daglicht niet ver-
dragen kan. Terzelfder tijd komt 
zijn zoon vrij uit de Schevening-
se strafgevangenis, waarna alles 
in Sigerius’ succesvolle bestaan 
onder hoge druk komt te staan. 
Peteru Buwalda was journa-
list en redacteur. Bonita Avenue 
is zijn debuut. De vertaalrech-
ten zijn inmiddels verkocht aan 
Duitsland, Spanje, Italie, Frank-
rijk en Tsjechië.
Zie ook:
www.boekhandelblokker.nl.

Christmas carols zingen
Heemstede - Jezelf een dag-
je muziek-wellness cadeau doen 
door in een mooie ambiance 
ontspannen carols te zingen? 
Dat kan weer op zaterdag 17 de-
cember in de goed verwarmde 
Oude Kerk in Heemstede. Be-
gonnen wordt om 10.00 uur met 
het instuderen van mooie, vro-
lijke, ontroerende of verstilde 
Christmas carols uit de onuit-
puttelijke voorraad van dirigent 
Piet Hulsbos. Alle liedjes wor-
den een paar keer geoefend met 
pianobegeleiding en ‘s middags 
ook een aantal met orgel. Veel 
deelnemers studeren de mu-
ziek van te voren al in, dus dat 
biedt steun. Gerepeteerd wordt 
tot kwart over vier. Daarna wor-

den de kaarsjes aangestoken en 
gaat de kerk open voor het pu-
bliek. De aanvang van het con-
certje is 16.30 uur, toegang gra-
tis, na afloop collecte. De naast-
gelegen Pauwehof is open om 
in de pauzes de koffie, thee of 
lunch te gebruiken. 
Opgeven om mee te zingen is 
mogelijk vanaf heden via 023-
5288742. Voor dames geldt een 
grens van 80 deelnemers. De 
kosten zijn 15 euro inclusief 
twee bonnen voor koffie of thee. 
Op woensdag 23 november kun 
je tussen 15.00 en 18.00 uur de 
muziek komen ophalen en beta-
len op Nobellaan 7 in Heemste-
de, pas dan is de inschrijving de-
finitief.

Kerkdienst PKN 
Heemstede

Heemstede – Dienst protes-
tantse gemeente Heemstede.
Zondag 13 november, Heemste-
de
Oude Kerk - 10.00 uur
•    ds. P.I.C. Terpstra 
•    Kinderkring
•    Crèche
Kennemerduin - 10.30 uur
•    ds. A. Molendijk, dienst van 
Schrift en Tafel
Pinksterkerk: geen dienst

Kerkdienst 
Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN,
2Binnenweg 67 Benne-
broek:
Zondag 13 november 10.00 
uur ds. W.M. Schinkelshoek.
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‘Promesse de bonheur’
Heemstede – In de Bleeker ga-
lerie Heemstede vindt zaterdag 
19 november de feestelijke pre-
sentatie plaats van ‘promesse de 
bonheur’, nieuwe gedichten van 
Menno Wigman en linogravu-
res van Willem Snitker. Dichter 

en graficus signeren hun werk 
en voorzien het desgevraagd van 
een persoonlijke opdracht. Be-
langstellenden zijn welkom van  
16.00 – 18.00 uur. Adres: Blee-
kersvaartweg 18. Info: tel. 06 
51144364 www.debleeker.nl

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - NGK, Limbur-
glaan 3, Heemstede. Zondag 13 
november, 10.00 uur. Voorganger 
is ds. N.A. Viss. In deze dienst zal 
het jongste gemeentelid worden 
gedoopt. Er is kinderopvang voor 
de kleinsten en bijbelklas voor 
de kinderen van de basisschool.

Protestantse 
gemeente het 

Trefpunt
Bennebroek – Dienst pro-
testantse gemeente het Tref-
punt Bennebroek (Akonieten-
plein) op zondag 13 november  
met ds. J.M. Aarnoudse (Hille-
gom). Dienst van Schrift en Tafel                                                
Kom in de Kring (0-9 jaar).

Film en lunch
Heemstede – Bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96, wordt op 
donderdag 17 november voor 
55-plussers een aangrijpende 
dramafilm gedraaid met on-
der andere Carice van Houten, 
Rutger Hauer en Liam Cun-
ningham in de hoofdrol. De 
film duurt 98 minuten. Na de 
film kunt u in de foyer van de 
Luifel van een heerlijke lunch 
genieten. Het film- en lunch-
programma is van 10.30 uur 
tot ongeveer 13.30 uur. En-
tree inclusief lunch  10 euro. 
Reserveren in verband met de 
lunch uiterlijk dinsdag 15 no-
vember, tel. 023-5483828.

Sinterklaas en de toornige tovenaar
Heemstede - Toneelgroep Per-
spektief speelt zondag 20 no-
vember in theater De Luifel ‘Sin-
terklaas en de toornige tovenaar’, 
een voorstelling voor iedereen 
vanaf 5 jaar. Oei, oei, oei. Stel je 
eens voor dat er opeens twee to-
venaarsleerlingen op hun bezem 
het kasteel van Sinterklaas bin-
nen vliegen. Per ongeluk natuur-
lijk, maar toch…. En het kan nog 
veel erger worden als de oude 
tovenaar Grimmel achter ze aan-
komt. Want die kent heel veel to-
verspreuken. Dan kan er natuur-
lijk van alles mis gaan. Zijn de 
pieten wel veilig, en Amerigo? 
En alle cadeautjes? Zou het Sin-
terklaas lukken om alles op tijd 

weer goed te krijgen? Of moet 
er misschien een hele lieve fee 
aan te pas komen? Of misschien 
zelfs twee?
‘Sinterklaas en de toornige to-
venaar’ is een leuk, spannend, 
grappig toneelstuk voor ieder-
een vanaf 5 jaar. Het duurt een 
klein uur en na afloop kunnen de 
kinderen Sinterklaas nog even 
gedag zeggen.
Te zien in Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede op zon-
dag 20 november om 13.00 uur. 
Entree: 10 euro inclusief con-
sumptie. Kaartverkoop bij Cas-
ca in de Luifel van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur, telefoon 023-5483828.

Sinterklaas-actie
bij Boekhandel Blokker

Heemstede - Onlangs ver-
scheen het nieuwe boek van 
Renate Dorrestein, ‘De Stief-
moeder’. Bij Boekhandel Blok-
ker is een leuke Sinterklaas-ac-
tie rond die boek. Heeft u in uw 
omgeving een stiefmoeder die 
een gesigneerd exemplaar van 
‘De stiefmoeder’ in haar schoen 
verdient? Stuur een e-mail onder 
vermelding van ‘De stiefmoeder’ 
met uw adresgegevens naar in-
fo@boekhandelblokker.nl en 
vermeld daarin eventueel ook uw 
persoonlijke opdracht van maxi-
maal twintig woorden, die Dor-
restein liefdevol in uw exemplaar 
zal kalligraferen. Maak meteen 
20 euro (boek plus verzendkos-
ten) over op rekeningnummer 
483161659 ten name van Boek-
handel Blokker in Heemstede. U 
kunt tot en met zondag 27 no-

vember intekenen. Blokker zorgt 
ervoor dat u uw boek vóór 5 de-
cember in huis hebt.

Renate Dorrestein.

Sinterklaas-
knutselen
Heemstede - Op woensdag 
16 november gaan de kinde-
ren bij de woensdagmiddag-
club bij Casca een Zwarte Piet-
trekpop of een Sinterklaas vin-
gerpopje maken. De woensdag-
middagclub is (bijna) elke week 
van 13.30 tot 15.15 uur bij Cas-
ca in activiteitencentrum de Mo-

lenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede en is bestemd voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar. De 
kinderen kunnen hier vooral veel 
knutselen, maar ook meedoen 
met een spel of lekker buiten 
spelen.  De kosten per keer be-
dragen 3,50 euro, een kaart voor 
tien keer kost 30 euro. 
Graag de kinderen per keer 
van tevoren aanmelden op 023-
5483828 - kies 1. Voor meer in-
formatie: www.casca.nl.

Instappen nog mogelijk 
bij jaarcursussen Casca
Heemstede - Bij Casca starten 
in het begin van het seizoen al-
lerlei cursussen. Daarbij zijn ook 
jaarcursussen, zoals taallessen, 
creatieve cursussen en bewe-
gingscursussen. 
Misschien was u eerder op va-
kantie of kon door andere om-
standigheden niet aan zo’n cur-
sus beginnen. U kunt echter bij 
een aantal van deze cursussen 
nog instappen. 
Het gaat hier om alle cursus-
sen Engels, de beginnerscur-
sus Spaans, de Franse leeskring 
en de beginnerscursus Frans, 
de donderdagavondgroep te-
kenen en schilderen, de maan-
dagavondgroep schilderen met 
olieverf, de lessen aerobics op 

woensdagavond en donderdag-
ochtend en de hatha yoga op 
donderdagmiddag.
Meer informatie over deze cur-
sussen vindt u op de website 
www.casca.nl of in de jaarbro-
chure die huis-aan-huis is be-
zorgd. Mocht u deze niet ont-
vangen hebben, dan ligt hij voor 
u klaar op één van de locaties: 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 of de 
Princehof, Glipperweg 57, allen in 
Heemstede.
Wilt u zich opgeven? Dat kan te-
lefonisch op werkdagen tussen 
9 en 12 uur via 023-5483828 - 
toets 1. U kunt zich ook via de 
website www.casca.nl opgeven. 

ANBO-tentoonstelling 
‘Het zesde zintuig’
Heemstede - Kom kijken, voe-
len, ruiken, zien en ervaren tij-
dens de tentoonstelling ‘Het zes-
de zintuig’, die de ANBO op 15 
en 16 november organiseert bij 
Welzijn Ouderen Heemstede op 
de Lieven de Keylaan 4.
Deze interactieve ANBO- ten-
toonstelling bestaat uit zeven 
panelen; één paneel met alge-
mene informatie en zes panelen, 
waarbij men op een ludieke ma-
nier de eigen zintuigen kan tes-
ten. Op die zes panelen staat al-
lereerst informatie over het be-
treffende zintuig. Vervolgens 
kunt u dat zintuig testen en ten-
slotte worden alternatieve oplos-
singen gegeven in het geval het 
betreffende zintuig niet meer zo 
goed werkt. Met andere woor-
den, gebruik het gezonde ver-

stand en verander gedrag en/of 
schaf hulpmiddelen aan wan-
neer dat nodig is. De tentoon-
stelling is verdeeld over twee 
dagen, senioren kunnen binnen 
komen lopen en ervaren. De toe-
gang is gratis! Officieel wordt 
de tentoonstelling op dinsdag 
15 november om 13.00 uur door 
wethouder J. Botter geopend, 
daarna spreekt de directeur van 
WOH, mevrouw T. Herkes, over 
hoe en/of wanneer ‘Het zesde 
zintuig’ kan worden gebruikt.
De ANBO- tentoonstelling waar 
u zelf uw zintuigen test is op 
dinsdag 15 november van 13.00 
tot 17.00 uur en woensdag 16 no-
vember van 10.00 tot 14.00 uur 
bij  Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24 in Heemstede.

Ervaringen van een 
voormalig groenteman
Heemstede - De Nederlandse 
Bond van Plattelandsvrouwen, 
Vrouwen van Nu afdeling Heem-
stede organiseert dinsdag 15 no-
vember in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 een gezellige mid-
dag. De heer Tromp, voorma-
lig groenteman, vertelt over er-
varingen in zijn wijk. De middag 
begint om twee uur en de zaal 
is een kwartier daarvoor open. 
Gasten betalen 2,50 euro entree.

Zaterdagmiddag gaan de vrou-
wen gezamenlijk naar de Phil-
harmonie in Haarlem en woens-
dagmiddag 16 november gaat 
een groepje leden naar een le-
zing in Heiloo. Vrijdag 25 novem-
ber wordt weer gezamenlijk ge-
geten. Heeft u interesse in de-
ze actieve vrouwenvereniging? 
Neem dan contact op met de 
voorzitter, tel. 023-5736750 of se-
cretaris, tel. 023-5280340.
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Afscheid Kunstkring van 
Ad van Amerongen
Heemstede - Het moet omtrent 
1927 geweest zijn dat beeldende 
kunstenaars zich in Heemstede 
verzamelden in een Kring, met 
kunst als doel, maar nog niet ge-
richt op podia. In 1952 werd de 
huidige Kunstkring als een soort 
Vriendenclub opgericht bij ge-
legenheid van de opening van 
het Minerva Theater aan de Bin-
nenweg. In 1968 sloot dit thea-
ter, de Kunstkring was op ster-
ven na, dood. Er werd een nieuw 
bestuur geformeerd, het vol-
gende seizoen kwamen er al 
honderd nieuwe leden. Men 
trok naar theaters als de Stad-
schouwburg en het Concertge-
bouw in Haarlem. In 1990 was 
het aanbod voor 80%procent 
Haarlem. Ad begon met het ver-
breden van het aanbod in meer-
dere theaters. Dat had direct ef-
fect. Het aantal leden groeide 
van 500 naar 1200 in 2006. De 
laatste twee jaren weer  iets da-
lend, het aantal voorstellingen 
per lid eveneens.  Geen vrolijk 
vooruitzicht, de hele kunstsector 
staat onder druk. Dat iedereen 
mee moet met de bezuinigingen, 
moet je accepteren. Verhoog je 
de entreeprijzen, dan wordt de 
bezettingsgraad lager. Een ri-
goureuze prijsverhoging bij de 
Nederlandse Opera in Amster-
dam heeft als gevolg dat de za-
len niet meer vol zitten. Voor het 
eerst in hun bestaan adverteren 
ze op de radio! Theaters in Ken-
nemerland houden het nog net-
jes, soms lukt het zelfs nog om 
reducties te krijgen. De eenen-
twintig jaren dat Ad de voorstel-

lingen en concerten selecteerde  
waren voor hem zijn lust en zijn 
leven. De leden kunnen nu kie-
zen uit  45 voorstellingen op 15 
podia. Dat vroeg veel vriendelijke 
gesprekjes  over prijzen en con-
dities. Jacob Bron van de Stads-
schouwburg uit Velsen steun-
de hem vanaf het begin. Met zijn 
bestuursleden was het meest-
al heerlijk werken. Ad wordt als 
voorzitter van de Kunstkring op-
gevolgd door Monique Klompé. 

Afscheidscadeau concert
Mariana Izman
In een bijna volle zaal van de 
Luifel werd  zondagmiddag na 
een jaarvergadering, die voor-
zitter Ad van Amerongen nog 
voorzat, afscheid van hem geno-
men. Hij had daarna geen enkele 
regie meer op het vervolg. De 
pianospeler en liefhebber van 
pianoconcerten Ad van Ameron-

gen werd in het zonnetje gezet 
en mocht vele handjes schud-
den. Ook van Mariana Izman, 
de pianiste uit Moldavië, die hij 
als een  peetvader op haar glan-
zende carrière in Nederland ge-
volgd had. Zij moest zich in de 
pauze verontschuldigen, een 
concert wachtte op haar. Na de 
pauze had het bestuur een ver-
rassing voor Ad. Een pianocon-
cert van zijn lievelingspianiste 
… Mariana Izman. Zij speelde 
Debussy en bij Prokofjev maak-
te zij de opmerking dat dit wel-
iswaar niet zijn meest bewon-
derde componist was, maar dat 
waardering misschien door de-
ze uitvoering kon stijgen. Met 
haar spel van Beethoven en en-
kele preludes van Chopin maak-
te ze deze middag voor Ad van 
Amerongen helemaal onverge-
telijk. 
Ton van den Brink

Mariana had een cadeautje mee voor Ad.

Voetbalclub van het 
Jaar verkiezing

Heemstede - Alle voetbalclubs in Heemstede zijn genomineerd 
voor De Voetbalclub van het Jaar Verkiezing 2011. Deze verkie-
zing draait om de waardering van de leden en supporters. Een 
kleine voetbalclub heeft daar door evenveel kans als een gro-
te voetbalclub.
Iedereen kan via www.voetbalclubvanhetjaar.nl een stem uit-
brengen op een voetbalclub uit Haarlem. Bij het uitbrengen van 
een stem maakt men direct kans op 1 van de 4 volledig verzorg-
de reizen naar een wedstrijd in de Premier League en een iPad2.
Bij het stemmen kan men cijfers geven voor sfeer, accommoda-
tie, bestuur/organisatie en spelopvatting van de club. Er kan op 
alle voetbalclubs in Nederland worden gestemd. Er wordt on-
derscheid gemaakt in drie categorieën: Amateurclubs, Topklas-
sers en Betaald Voetbal Organisaties. De voetbalclubs in Haar-
lem dingen ook mee naar de Provincie Award. Er kan tot en met 
22 december gestemd worden op de voetbalclubs in Haarlem 
via www.voetbalclubvanhetjaar.nl. Amateurclubs hebben mini-
maal 100 stemmen nodig om een Voetbalclub Award te kunnen 
winnen, topklassers 200 stemmen en profclubs 500 stemmen. 
Voor iedere stem keren de sponsors van deze verkiezing 5 cent 
uit aan een goed doel naar keuze. Iedereen die stemt kan kie-
zen uit de volgende drie goede doelen; De Johan Cruyff Founda-
tion, Stichting Spieren voor Spieren en De Dirk Kuyt Foundation.
De Voetbalclub van het Jaar Verkiezing heeft drie maatschap-
pelijke partners; de Johan Cruyff Foundation, stichting Spieren 
voor Spieren en de Dirk Kuyt Foundation. De sponsors van de 
verkiezing zijn DFSD Seaways, Drukwerkdeal en Teamwear.nl.

Goed weekend voor HPC
Heemstede - Afgelopen zon-
dag was het een spannende 
dag voor de jongste zwemmers 
uit de regio want ’s middags 
vond de jaarlijkse HPC Jeugd-
bokaal plaats. Er deden 7 ver-
enigingen mee met in totaal 80 
zwemmertjes in de leeftijd van 
6 tot 10 jaar. Het overgrote me-
rendeel van deze kinderen had 
nog nooit eerder een echte wed-
strijd gezwommen en waren na-
tuurlijk super zenuwachtig! Het 
team van HPC bestond uit 18 
zwemmers, waarvan er een aan-
tal op wedstrijdzwemmen zit-
ten, en een aantal op het Water-
plezier van HPC. Alle 18 kinde-
ren kregen de officiële rode HPC 
badmuts en een mooi rood HPC 
/ Van Oosten Groep T-shirt. En 
wat hebben ze fantastisch ge-
zwommen! Eva Verkoren, Roos 
Ravesteijn, Liselot van Steeke-
lenburg en Isabel Elenga kre-
gen een bronzen medaille om-
gehangen voor hun wisselslag 
estafette. Glunderend stonden 
ze op het podium onder de vlag-
gen van de sponsor de ZorgSpe-
cialist. Ook het estafette team op 
de vrije slag, bestaande uit Quin-
ten Ravesteijn, Michaël van Ie-
peren, Rombout Jansen en Lian 
Kandelaar wonnen brons. Liselot 
won ook nog een bronzen me-
daille op de 50 meter schoolslag 
en Michaël veroverde het zilver 
op de 25 meter rugslag. Aan het 
eind van de middag werden er 
ook nog de teambekers uitge-
reikt. Het HPC team eindigde op 
een knappe vierde plaats! Even 
als vorig jaar ging het team van 
ZV Haerlem er met de grote HPC 
Jeugd Wisselbokaal vandoor! 
Coaches Nicky Slinger en Gijs 
van de Woord waren uiteraard 
super trots op hun pupillen. De 

prijzen werden uitgereikt door 
Ellen van Buiten. Zij is werk-
zaam als commercieel manager 
bij de hoofdsponsor van HPC, de 
van Oosten Groep. Het was voor 
haar de eerste keer dat zij bij een 
zwemwedstrijd aanwezig was en 
het viel haar vooral op dat er, on-
danks het stukje gezonde cha-
os die om een wedstrijd met 80 
kleine kinderen heen hangt, er 
niemand in paniek raakte of het 
overzicht verloor. Ellen:”Het is zo 
aandoenlijk om al die kinderen 
te zien met rode konen van de 
spanning, want het is toch een 
officiële wedstrijd! Eentje vroeg 
er zelfs aan mij of ze de medaille 
wel echt mocht houden!” 

Niet alleen de kleine zwem-
mers van HPC deden het goed, 
ook de iets oudere jeugd was in 
topvorm tijdens het ZWV-Ne-
reus Sprintgala in Zaandam. De 
11 HPC zwemmers wisten zich 
positief te onderscheiden van 
de in totaal 215 deelnemers. Er 
werden maar liefst 14 medail-
les, 17 persoonlijke records en 
4 clubrecords gezwommen. Flo-
ris van Wieringen was de grote 
verrassing. Hij wist op de 50 me-
ter vrije slag een limiet te halen 
voor de Open Nederlandse Kam-
pioenschappen. In navolging van 
Michael van Dam, die de limiet 
twee weken geleden in Haar-
lem haalde, is Floris de tweede 
HPC zwemmer die zijn krach-
ten mag gaan meten op natio-
naal niveau bij de senioren. We-
sley Bos had al vijf limieten staan 
voor de Nederlandse Jeugdkam-
pioenschappen en behaalde in 
Zaandam prompt zijn zesde li-
miet. Coaches Theo van Dam en 
Ed Dekker waren terecht erg blij 
met dit geweldige resultaat.

Openbare vergadering PvdA op 14 november
Heemstede - Op zaterdag 5 no-
vember organiseerde een groep 
van PvdA-leden en afdelingen 
acht grote congressen om de 
Nederlandse progressieve partij-
en en met name de PvdA in be-
weging te krijgen. De initiatief-
nemende PvdA-leden en -af-
delingen schreven in een uit-
nodiging: ‘De politiek moet er 
in het aangezicht van een eco-
nomische crisis en toenemende 
maatschappelijke spanningen 
weer toe doen. Niet de econo-
mie en financiën moeten bepa-
len wat er gebeurt, maar de poli-
tiek; een ijzersterk links alterna-

tief is dan ook hard nodig en dus 
kan links zich geen passiviteit en 
wereldvreemdheid veroorloven’.
De Jonge Socialisten namen 
mede het initiatief tot deze link-
se vernieuwing. Op maandag 14 
november is Bart van Bruggen 
(zie foto), voorzitter van de afde-
ling Amsterdam van die progres-
sieve jongerenbeweging, te gast 
in Heemstede. Hij gaat met be-
langstellenden in gesprek over 
sociale cohesie en de nood-
zaak van nieuwe energie voor 
de PvdA. Concrete vragen zijn: 
as de PvdA in staat om voor sa-
menhang en binding in onze 

maatschappij te zorgen? Waar-
om viert de sociaal-democratie 
geen hoogtij in het huidige po-
litieke en economische klimaat? 
Hoe kan de PvdA in Heemstede 
meer nieuwe en jongere leden 
aantrekken?
Deze openbare afdelingsverga-
dering van de PvdA is op maan-
dag 14 november. Iedereen is 
welkom, die belang stelt in een 
vernieuwing en verjonging in de 
politiek in Heemstede en daar-
buiten. De inloop in de boven-
zaal van Tapperij De 1ste Aanleg 
aan de Raadhuisstraat 103 (hoek 
Kerklaan) is vanaf 20.30 uur.
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Smullen van verhalen en GourMaandMenu 
bij Landgoed Groenendaal
Heemstede - De zes geselec-
teerde verhalen van de winnaars 
van de culinaire schrijfwedstrijd 
werden dinsdagavond in de Ver-
weyzaal van Restaurant Land-
goed Groenendaal bij de open 
haard voorgelezen door gast-
vrouw Denise van der Staaij. Zij 
had het idee hiervoor gekregen 
tijdens een etentje op haar hu-
welijksreis, leuk een herinnering 
nog eens proeven in een gerecht 
of toetje. De verhalen hadden al-
lemaal betrekking op smaakvol-
le herinneringen, lekkere anek-
dotes of culinaire ontmoetin-
gen. Het keukenteam zou in de-
ze verhalen de  inspiratie  vinden 
om het november GourMaand-
Menu samen te stellen. De win-
naars mochten  dinsdagavond 
in dit menu hun eigen inbreng 
proeven. 

Voorgerecht
De dochter van mevrouw Snel-
lens hoorde  als  kleuter na een 
herfstwandeling  op de Veluwe 
in een knus restaurantje in de 
bossen ooit haar  moeder erw-
tensoep kiezen uit de menu-
kaart, waar zij met een verschrikt 
stemmetje zei: `hertensoep` ? In-
middels studeert het meisje op 
de hogere hotelschool. Vandaar 
de keuze in het voorgerecht tus-
sen tonijn geroosterd | wasabi-
sesam | yuzuvinaigrette | limoen-
cress | sesamkletskopje  of her-
tenbout  gerookt | gel van cran-
berry |kruidensla | schorsene-
renchips.

Hoofdgerecht 
De heer Bronsveld zoekt op za-
kenreis in Jeruzalem eens een 
restaurantje waar de plaatselijke 
bevolking graag komt, want daar 
is het eten goed en betaalbaar. 
Hij krijgt een prachtige menu-
kaart, maar kan het schrift niet 
lezen. Even spieken bij de bu-
ren, die zitten aan een dampend 
stoofpotje. Hij vraagt de patron 
bij hem te komen en vraagt hem 
vriendelijk “Do you speak En-
glish ?“. De man antwoordt ge-
decideerd: “Yes !” Hij dacht nog 
“fi jn, zo kom ik nog eens ergens” 
maar omdat hij stiekem ver-
moedt dat hij het Engels maar 
beperkt beheerst, besluit hij het 
simpel te houden. Hij wijst naar 
het smakelijke gerecht van zijn 
buurman met de woorden: “One 
for me TOO!”. Twintig minuten 
later kijkt hij tegen TWEE dam-
pende, heerlijk geurende bor-

Winnaar Straus naar Amstelhotel
Heemstede – Wat is er leuker 
dan tijdens guur herfstweer lek-
ker achter het raam van het we-
reldberoemde Amstelhotel met 
zicht op de gracht te genieten 
van thee met allerlei heerlijkhe-
den? De heer Straus uit Heem-
stede gaat het beleven. Het is 

namelijk de prijs die hij heeft 
gewonnen in de ‘high tea’ wed-
strijd die bakker Nol Bertram nu 
al enige tijd maandelijks organi-
seert. Wilt u ook eens zo’n ge-
zellige high tea gebruiken met 
alles erop en eraan? Verzamel 
dan stempels bij de Heemsteed-

se bakker aan de Binnenweg en 
lever uw volle kaart in. U maakt 
elke maand kan bij Bertram en 
het is geen straf om hier naar 
binnen te gaan. Naast overheer-
lijke broodsoorten en koeken 
kunt u ook heerlijke honing en 
jam kopen. Natuurzuiver!

Zing voor een pannenkoek op 
Sint Maarten!

Heemstede - Zing jij op vrij-
dagavond 11 november een Sint 
Maartenliedje bij Pannenkoe-
kenhuis De Konijnenberg? Dan 
krijg jij die dag een gratis kinder-
pannenkoek met poedersuiker. 
Dit geldt wel alleen voor kinde-
ren, ook al zingen papa en ma-
ma nog zo mooi…
De Konijnenberg heeft de maan-
den november en december 
nog meer leuke activiteiten om 
de winter wat gezelliger te ma-
ken. Elke zaterdag is er weer 
een goochelaar aanwezig tus-
sen 17.30 en 18.30 uur om zijn 
goochelkunsten aan uw tafeltje 
te vertonen. Hier zijn geen extra 
kosten aan verbonden, wel is het 
raadzaam even een tafeltje te re-
serveren om zeker te zijn van een 
plekje.
Ook het wildseizoen is tradi-
tiegetrouw weer van start ge-
gaan…. Hazebout met rode kool, 
heerlijke erwtensoep en de pan-
nenkoek met wildragout staan 
ook weer op de kaart.

Kijk voor alle activiteiten en meer 
informatie op
www.dekonijnenberg.nl.

Pannenkoekenhuis De Konijnen-
berg, Herenweg 33, Heemstede, 
023-5848096,
www.dekonijnenberg.nl.

Workshop
Gebruik mobiele telefoon
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert woensdag 
23, 30 november en 7 decem-
ber van 15.00 uur – 17.00 uur de 
workshop ‘mobiel bellen’. U ont-
dekt de basisprincipes van uw 
mobiele telefoon waarmee u te-

lefoonnummers kunt opslaan en 
sms’en. Ook andere functies zo-
als bijvoorbeeld een wekker in-
stellen komen aan de orde. Lo-
catie Zuid, Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Kosten: 20,- euro. 
Aanmelden: Tel 023-584 5300.

Afgelopen maandag heeft het 
team van Landgoed Groenen-
daal het bericht gekregen dat 
zij in 2012 wederom de ‘Bib 
Gourmand’ van Michelin mo-
gen voeren. De ‘Bib’ wordt toe-
gekend aan restaurants die 
volgens de criteria van Mi-
chelin een uitstekende prijs-
kwaliteit verhouding hante-
ren.  Er zijn volgend jaar in to-
taal 102 restaurants in Neder-
land met een ‘Bib Gourmand’ 
waardering.  De combinatie 
van het creatieve keukenteam 
en de uiterst vriendelijke be-
diening heeft er ook toe ge-

leid dat Landgoed Groenen-
daal vorige week als nieuwko-
mer met 13 punten is vermeld 
in de ‘Gault Millau’ restaurant-
gids. ‘Beide prachtige presta-
ties’ aldus een blije Hein Uiten-
daal. ‘Het was vorig jaar al bij-
zonder om de Bib Gourmand-
kwalifi catie te ontvangen maar 
om de waardering te handha-
ven is natuurlijk een uitdaging! 
Ik ben daarom ook supertrots 
op ons team, zij hebben er uit-
eindelijk voor gezorgd dat ons 
voordelige ‘GourMaandMenu’ 
ook volgend jaar op de kaart 
kan blijven staan.’

den aan, wel met een stralende 
glimlach geserveerd. Vandaar de 
dubbele wilde eend.

Nagerecht
Irene en Martino hadden in 
maart 2010 Landgoed Groenen-
daal op internet ontdekt als een  
mooie trouwlocatie. Vanuit Wor-
merveer bezochten ze incognito 
het restaurant en de omgeving. 
Maakten een afspraak met Roel 
Philips van Landgoed Groenen-
daal. Hoewel het trouwen van 
Martino niet zo nodig prioriteit 
had, kwam Roel zo duidelijk over 
met zijn presentatie en de mo-
gelijkheden, dat hij viel voor zijn
Irene en ze samen de huwelijks-
dag afspraken. Met Landgoed 
Groenendaal werd uitgekozen 
als locatie! De huwelijksvoltrek-
king zou  na het diner plaatsvin-
den. De bruid was zeer nerveus 
tot het moment  dat  als nage-
recht de brownies kwamen en 
zij als nog ongetrouwde vrouw 
nog één keer  onbeschaafd kon 
genieten van de overweldigen-

de smaak van chocolade zoals 
ze thuis gewend was bij fami-
liefeestjes.. Nu kon ze trouwen. 
Ze  was er klaar voor. Deze ver-
halen inspireerden het team van 
Landgoed Groenendaal tot het 
samenstellen van een smakelijk 
herfstmenu, dat in deze echte 
herfstmaand november als Gour-
MandMenu geserveerd wordt, 
zij het dat u niet alle gerechten 
hoeft te eten die de winnaars 
kregen op deze bijzondere dins-
dagavond. U  kiest steeds uit de 
twee mogelijkheden. Zo maakt 
restaurant Landgoed Groenen-
daal de toekenning de ‘Bib Gour-
mand’ in 2006  helemaal waar. 
De volgende dag kwam de Gault 
Millau gids 2012 uit en daar-
in wordt het restaurant binnen-
gehaald als` Uitstekend nieuw-
komer`. Een prachtige opsteker 
voor de jonge Hein Uitendaal, 
vierde generatie, die het stokje in 
januari 2010 overnam van Hein 
senior die een kleine vijftig jaar 
de scepter zwaaide.
Ton van den Brin k
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Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK projecten voor kinde-
ren en jongeren met een handicap. Zoals de NSGK Wigwamvakanties, 
waar Luna kan genieten van een welverdiende vakantie samen met 
haar ouders en broer (foto: Susanne Reuling)

Collecte voor kinderen 
met een handicap
Regio - NSGK (Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte 
Kind) houdt dit jaar van 14 tot en 
met 19 november voor de tien-
de keer haar landelijke collecte. 
Duizenden vrijwilligers gaan op 
pad om geld in te zamelen voor 
kinderen en jongeren met een 
handicap.
Kinderen en jongeren met een 
handicap willen graag gewoon 
meedoen, net als hun leeftijd-
genootjes. Dat kan, maar daar-
voor zijn vaak veel extra aanpas-
singen, zorg en begeleiding no-
dig. NSGK helpt, bijvoorbeeld 
met speciale vakanties, aange-
paste speelplaatsen en klein-
schalige woonvormen. Zodat ze 

met hun beperking toch gewoon 
kind kunnen zijn. NSGK kan dit 
werk doen dankzij de hulp van 
vele donateurs en vrijwilligers, 
die zich daarvoor belangeloos 
inzetten. Wilt u weten wat NSGK 
in uw regio doet? Op de websi-
te www.nsgk.nl ziet u alle recen-
te projecten op een landkaart. 
Wanneer u inzoomt op uw woon-
plaats, ziet u welke NSGK-pro-
jecten daar mede mogelijk wor-
den gemaakt dankzij uw steun.
Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad maar wilt u toch een 
bijdrage overmaken? Dat kan via 
giro 552000 van NSGK te Am-
sterdam, of met een online do-
natie via www.nsgk.nl. 

Informatieavond 
over blaaskanker
Regio - Het Spaarne Zieken-
huis organiseert op dinsdag 22 
november een informatieavond 
over blaaskanker. De bijeen-
komst begint om half acht en 
is in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. Het wordt een in-
formatieve avond waar u in-
formatie krijgt over wat blaas-
kanker is. Aanvullend worden 
in workshops de verschillen-
de behandelingen uitgelegd. 
Mevrouw B. Houtkooper, ver-
pleegkundig specialist onco-
logie, verzorgt de inleiding van 
en de workshop over blaas-
spoelingen. De heer A. Noord-
zij, uroloog, doet de lezing 
over blaaskanker en de work-
shop ‘operatie bij blaaskanker’. 
De heer F. Pos, radiotherapeut 
NKI-AVL verzorgt de workshop 
radiotherapie. Kijk voor uitge-
breide informatie en aanmel-
den (verplicht) op  www.spaar-
neziekenhuis.nl.  Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men met patiëntenvoorlichting 
van het Spaarne Ziekenhuis, 
tel. 023-8908360. 

Provincie akkoord met bouw natuurbrug
Regio - Gedeputeerde Staten 
hebben positief gereageerd op 
het verzoek van de gemeente 
Zandvoort om ontheffing voor de 
aanleg van de natuurbrug aan 
de Zandvoortselaan. Hiermee is 
de bouw van de ‘Zandpoort’ een 
stap dichterbij. 

Het gebied waar de natuurbrug 
wordt aangelegd is in de Pro-
vinciale Ruimtelijke Verordening 
Structuurvisie aangeduid als lan-
delijk gebied en onderdeel van 

de Ecologische Hoofdstructuur. 
Om te bouwen in dit gebied is 
daarom een ontheffing van de 
provincie nodig. Die wordt al-
leen verleend als nut en nood-
zaak voldoende zijn aangetoond 
en het plan getuigt van ruimtelij-
ke kwaliteit. 

Gedeputeerde Staten zijn van 
mening dat de bouw van de na-
tuurbrug weliswaar een tijdelijke 
aantasting van de natuurwaar-
den met zich meebrengt, maar 

dat het om een zeer beperkte 
oppervlakte gaat en de brug op 
de lange termijn juist bijdraagt 
aan herstel en uitbreiding van 
de betreffende natuurwaarden. 
GS hebben voorafgaand aan 
het besluit ook de Adviescom-
missie Ruimtelijke Ontwikkeling 
(ARO) geraadpleegd. De ARO 
heeft zich zowel over de brug als 
over de ontheffing positief uitge-
sproken. 
Meer informatie:
www.natuurbrugzandpoort.nl.

Dreefgebouw
Gezamenlijke afspraken parkeergarage
Regio - Het college van B&W 
heeft ingestemd met de samen-
werkingsovereenkomst met Pro-
vincie Noord-Holland voor de 
bouwplannen aan de Dreef. Om-
dat de provincie op deze plek 
haar huidige huisvesting wil ver-
bouwen, biedt dit tegelijkertijd 
kansen voor de realisatie van 
een openbare ondergrondse 
parkeergarage. Om deze ontwik-
keling te bevorderen hebben ge-
meente Haarlem en de provincie 
gezamenlijke afspraken gemaakt 
over exploitatie en gebruik van 
het bouwplan en de parkeer- 
garage. Beide partijen tekenden 
al een overeenkomst voor de 
locatie van de provincie aan het 
Houtplein inclusief een onder-
zoek voor de herinrichting van 
het gebied Houtplein. Met de 
nieuwe samenwerkingsover-
eenkomst onderstrepen ge-
meente en provincie de verdere 
samenwerking om tot ontwik-

keling van dit gebied te komen.
De provincie heeft de gemeen-
te de mogelijkheid geboden mee 
te doen in de ontwikkeling van 
de parkeergarage. Hiermee kan 
tegelijkertijd worden voorzien in 
de behoefte aan openbare par-
keerplaatsen in het gebied. In 
deze omgeving van de Dreef 
wordt veel geparkeerd door win-
kelend publiek. Onder het Dreef-
gebouw komt een parkeergara-
ge met een capaciteit van on-
geveer 240 parkeerplaatsen. De 
gemeente gaat de garage ex-
ploiteren als openbare garage. 
De helft van het aantal parkeer-
plaatsen wordt verhuurd aan de 
Provincie. Het overige deel, in-
clusief de provincieplaatsen op 
koopavonden en in de weeken-
den, kan worden gebruikt voor 
het openbaar ofwel parkeren 
met abonnement. De gezamen-
lijke ontwikkeling van de gara-
ge is door het sluiten van de sa-

menwerkingsovereenkomst ver-
der vastgelegd.
Momenteel is de Provincie bezig 
haar huisvesting te vernieuwen. 
De locatie aan het Houtplein is in 
aanbouw. Voor de Dreef zijn de 
ontwerpen in een vergevorderd 
stadium en is een nieuw be-
stemmingsplan ‘Frederikspark’ 
gemaakt. Naar verwachting zijn 
de werkzaamheden aan de Dreef 
eind 2013 gereed. Gemeente en 
provincie werken daarnaast sa-
men met het opnieuw inrich-
ten van de openbare ruimte in 
het gebied rondom het Hout-
plein. Beide partijen vinden dat 
deze openbare ruimte beter kan 
en werken daarom gezamenlijk 
aan het maken van een gebieds-
visie en een inrichtingsplan voor 
dit gebied. Het ontwerp wordt 
vervolgens ter inspraak gelegd. 
Daarna zal het ontwerp worden 
voorgelegd aan het college en 
uiteindelijk de gemeenteraad.

Provincie stopt met 
busvervoer naar Paswerk
Regio - De provincie Noord-
Holland heeft besloten per 11 
december het busvervoer (lijn 
567) naar en van Paswerk te 
beëindigen. Paswerk is de 
uitvoerder van de Wet Soci-
ale werkvoorziening voor de 
gemeenten in de regio Zuid-
Kennemerland en is gehuis-
vest in Cruquius. Paswerk-
medewerkers kunnen van-
af 11 december 2011 met lijn 
140 (Haarlem – Hoofddorp – 
Uithoorn) reizen.

Het Paswerk-vervoer is nu in-
gericht als openbaar vervoer via 
buslijn 567. Uit de praktijk blijkt 
echter dat er in de bussen wei-
nig tot geen plaats is voor ande-
re passagiers dan de medewer-
kers van Paswerk. In feite is er 
dus geen sprake van openbaar 
vervoer maar van besloten ver-
voer. Besloten vervoer is geen 
taak van de provincie. Daarom 
heeft de provincie ervoor geko-
zen deze lijn niet meer op te ne-
men in het Vervoerplan Haar-
lem/IJmond dat op 11 decem-

ber ingaat. Door de korting op 
het provinciefonds heeft de pro-
vincie minder geld beschikbaar 
voor het openbaar vervoer. Het 
stoppen met het busvervoer naar 
en van Paswerk is een van de 
consequenties van die bezuini-
gingen. 

De provincie en de Stadsregio 
Amsterdam hebben gesprek-
ken gevoerd met de gemeente 
Haarlem en Paswerk om de mo-
gelijkheden te onderzoeken om 
lijn 567 samen met de provin-
cie en de Stadsregio te financie-
ren. Het zou dan gaan om 15.775 
euro per organisatie per jaar. 
De gemeente Haarlem en Pas-
werk hebben aangegeven geen 
financieringsmogelijkheid te 
hebben. 
Gedeputeerde Elisabeth Post: 
,,Het gaat om het vervoer van 
een bijzondere groep. Wij be-
treuren het dat het niet is gelukt 
om de buslijn toch te laten rijden 
door samen met de gemeente 
Haarlem en Paswerk de kosten 
te verdelen.’’

Regio - Zaterdag 26 en zondag 
27 november speelt de Haarlem-
sche Toneel Club twee tot eenak-
ter bewerkte stukken van Shake-
speare in Theater de Luifel. ‘Lo-
vers, Ladies & Losers’ wordt ge-
speeld door de jeugdgroep van 
de HTC en ‘Prins Hamlet’ wordt 
gespeeld door de vaste spelers 
van de HTC, samen met enkelen 
jeugdspelers. De regie is in han-
den van Fred Rosenhart.
De voorstelling op zaterdag 26 
november begint om 20.15 uur. 
Op zondag 27 november zijn er 
twee voorstellingen, om 14.30 en 
20.15 uur. De spelers die op het 
toneel verschijnen zijn de junio-

ren Mick de Bruin, Luc Debuy-
ser, Laurie van Deventer, Marius 
van Donselaar, Eileen Farnham, 
Laura Geurts, Annemijn Gregory, 
Claire Komin, Robin Komin, Ai-
mée Konijn, Jessica Konijn, Ni-
na Makelaar, Jesper Olijve, Wou-
ter Padmos, Ellen Schoen, Tho-
mas van Wezel en Liselotte Zwart 
en de senioren Mirjam van Cas-
teren, Arma Klaasen, Arno Ko-
min, Adé Konijn, Fred Rosen-
hart, Liesbeth Veltman en Hans 
Verhorst. Kaarten kunt u voor 10 
euro reserveren via de website 
www.haarlemschetooneelclub.
nl of telefonisch bij Mirjam van 
Casteren, 023-5380076.

Twee eenakters van Shakespeare
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Patronaat celebrates The Last Waltz
Regio - Club Beeckestijn pre-
senteert vol trots ‘Patronaat ce-
lebrates The Last Waltz’, een eer-
betoon aan het legendarische 
afscheidsconcert van rockgroep 
The Band en hun vrienden uit de 
muziekwereld als Eric Clapton, 
Neil Young en Bob Dylan. Tijdens 
de tribute-avond op woensdag 
16 november zal Patronaat een 

podium bieden voor een unie-
ke vertolking van The Last Waltz 
door 40 regionale rasmuzikan-
ten. Aansluitend wordt de pre-
mière van een film over dit bij-
zondere samenwerkingsproject 
uitgezonden. 
Het feest van ontdekking en her-
kenning zal ruim 2,5 uur du-
ren en wordt één grote viering 

ter gelegenheid van het feit dat 
het een week later 35-jarig ge-
leden is dat het oorspronkelij-
ke concert plaats vond. De deu-
ren gaan open om 19.30 uur en 
het concert begint om 20.30 uur. 
Zie de website www.patronaat.nl 
voor de kaartverkoop. De entree 
bedraagt 18 euro.
In de uitvoering in het Patro-
naat zal de bezetting vrijwel ge-
heel bestaan uit regionale muzi-
kanten met een uiteenlopende 
achtergrond, leeftijd en ervaring. 
Uiteindelijk zal deze samenwer-
king misschien nog wel het bes-
te tot uitdrukking komen als 
Frank Kraayeveld de uitvoering 
van Muddy Waters’ Mannish Boy 
voor zijn rekening neemt met de 
15-jarige gitarist Jeroen van Ede 
aan zijn zijde. Dankzij deze en 
vele andere rasartiesten in een 
unieke setting was afscheid ne-
men nog nooit zo leuk. 

Eileen Jewell in 
Patronaat

Regio - Eilen Jewell en haar 
band wisten de bezoekers in het 
Patronaat al eens te bekoren met 
country en folky alt americana, 
met in de achtergrond be-bop-
pin’ rockabilly deunen. Op haar 
nieuwe album ‘Queen of the Mi-
nor Key’ stapt deze sound meer 
op de voorgrond en dat is vrijdag 
11 november te horen tijdens het 
concert dat zij met haar band 
geeft in de Haarlemse poptem-
pel. Het begint om half negen 
en een kaartje kost 12,50 euro. 
Meer informatie:
www.patronaat.nl. 

Regio - Gitarist Jason Becker 
had begin jaren ‘90 een grote 
carrière als rockster voor zich, 
toen de zenuw/spierziekte ALS 
bij hem werd geconstateerd. Art-
sen gaven hem nog enkele ja-
ren te leven, maar wonder boven 
wonder leeft hij nog steeds! Zon-
dag 13 november komen mees-
tergitaristen van over de hele 
wereld naar het Haarlemse Pa-
tronaat om hem te eren en geld 
in te zamelen voor zijn ziektekos-
ten. De deelnemers zijn Guthrie 
Govan, Stuart Hamm, Michael 
Lee Firkins, Mattias IA Eklundh, 
Kiko Loureiro, Marco Sfogli, At-
ma Anur, Daniele Gottardo, Sté-
phan Forté, Andy James, Joop 
Wolters, Marcel Coenen, Barend 
Courbois, Timo Somers en de It’s 
Showtime Band. Het festival be-
gint om 19.00 uur en de toegang 
bedraagt 39 euro. Meer informa-
tie: www.patronaat.nl.

Jason Becker’s 
‘not dead yet’ 

festival

Hooverphonic 
in Patronaat

Regio - Met gepaste trots pre-
senteert het Haarlemse Pa-
tronaat donderdag 17 novem-
ber de Belgische band Hoover-
phonic tijdens een concert dat 
om half negen begint. De band 
op zijn beurt stelt met even ge-
paste trots de nieuwe zangeres 
Noémie Wolfs voor aan het Ne-
derlandse publiek. Spannende 
pop, daar staat deze band ga-
rant voor.
Een entreekaartje kost 20 euro. 
Meer informatie:
www.patronaat.nl.
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Ziekenhuis- 
dienst

Regio - Zondag 13 november 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 
Voorganger is ds. mw. P. Renes. 
De zang wordt ondersteund door 
het koor Rijk Rijsenhout. (avond-
maalviering)

Dienst 
Cruquiushoeve
Regio – Dienst bij Stichting Epi-
lepsie Instellingen Nederland. 
Locatie: terrein ‘de Cruquiushoe-
ve’, gebouw ‘de Rank’, Spiering-
weg 801, Cruquius.
Zondag 13 november: 15.00 uur 
met ds Hetty van Galen. M.m.v. 
het koor the Trumpets of the 
Lord. 

80’s Verantwoord in het Patronaat
Regio - Het 80’s Verantwoord 
circus strijkt vrijdag 11 november 
weer neer in het Haarlemse Pa-
tronaat. Uiteraard zijn de 7 Inch 
Twins en Whiplash er weer om 
hun neongroene muzikale ei te 
leggen! Opgegroeid tussen kra-
kers en kakkers balanceren de 
Twins iedere editie plaat na plaat 
op die altijd spannende grens 
van credible & incredible die 
80’s Verantwoord zo 80’s verant-
woord maakt. VJ Clipsync - op-

gegroeid tussen Villa Achterwerk 
en Sky Channel, voorziet lachend 
al die fijne platen van alle pop- 
en pulpclips. Kom maar door 
met verzoekjes op www.eighties-
verantwoord.nl/verzoekjes. Tij-
dens het feest kun je al je ver-
zoekjes en berichten doorgeven 
via de verzoekencomputer in de 
zaal en deze worden direct ge-
projecteerd! Ook speel je old-
school Pacman & SpaceInvaders 
op de RetroGames en zelf een 

80’s plaatje zingen kan bij de Ka-
raokeZuil. Wil je kans maken op 
vrijkaarten? Post dan je favoriete 
80s plaatje met een Youtube-link 
op www.facebook.com/event.
php?eid=159243444172389. 
Dan maak je kans op één van 
de kaarten en 80’s Verantwoord 
thirts! Bijzijn is meemaken!   80’s 
Verantwoord duurt van 23.00 
tot 04.00. Minimumleeftijd: 21 
jaar. Kaarten in de voorverkoop 
op www.patronaat.nl 12,50 euro. 

Tentoonstelling ‘De bruid van Leopold’
Regio - Museum Het Dolhuys 
in Haarlem presenteert vanaf 17 
november de tentoonstelling ‘De 
bruid van Leopold’, in de scha-
duw van een ziekte. Ruim één 
miljoen mensen in Nederland 
hebben een familielid of dierba-
re die last heeft van psychische 
problemen. Deze ‘naasten’ moe-
ten veel van zichzelf opzij zetten. 
In de tentoonstelling ‘De Bruid 
van Leopold’, te zien van 17 no-
vember tot en met 22 januari, 
staan zij centraal.
De bezoeker komt in aanraking 
met het leven van Mieke Hazel-
zet. Zij was naast echtgenote, 
moeder van vijf kinderen en kun-
stenaar, een dame met een ma-
nisch depressieve stoornis. Een 

kleurrijke, dominante persoon-
lijkheid die ervan overtuigd was 
dat zij behoorde tot Koninklijke 
kringen, ze gedroeg zich als een 
‘royal lady’.
Zij is echter niet de hoofdper-
soon in deze tentoonstelling. 
Dat is haar zoon Huub. Zijn ver-
haal staat symbool voor ruim 
één miljoen andere naasten die 
opgroeien met een familielid of 
dierbare met psychische proble-
men. Hoe is het om in de scha-
duw van een ziekte te leven?
De tentoonstellingszaal hangt 
vol met kleurrijke schilderijen - 
bloemen, zelfportretten en pop-
pen - gemaakt door Mieke Ha-
zelzet. De inrichting van de ten-
toonstelling is geïnspireerd op 

haar huis dat ze had volge-
stouwd met spullen; haar kin-
deren en kleinkinderen waren 
er jarenlang niet welkom. Op de 
tentoonstelling is er ook een plek 
voor bezoekers waar zij hun ei-
gen verhaal kwijt kunnen.
Meer informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Cursus over de film ‘Rocco en zijn broers’
Regio - De Bibliotheek Haarlem 
en omstreken organiseert een 
korte cursus over de film ‘Roc-
co en zijn broers’ (Rocco e i suoi 
fratelli) van Luchino Visconti. De 
tweedaagse cursus vindt plaats 
op donderdag 17 en 24 novem-
ber, van 19.30 tot 22.00 uur in 
Bibliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 in Haarlem. De toe-
gangsprijs bedraagt 23 euro voor 
leden; niet-leden betalen 28,50.
Viconti’s meesterwerk wordt, 

verdeeld over twee bijeenkom-
sten, integraal vertoond. De in-
leiding behandelt achtergron-
den, kunstzinnige opvattingen 
en thema’s van Visconti. En, met 
vertoning van ander illustratief 
filmmateriaal, de filmstroming, 
waarvan Rocco een late verte-
genwoordiger en Visconti zelf 
een van de grondleggers is: het 
Italiaanse neorealisme.
Aanmelden via:
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Paranormale 
avond

Regio - Op maandagavond 14 
november verzorgt het Ethisch 
Paranormaal Centrum Kenne-
merland een avond waarop het 
bekende medium Tinie de Rui-
ter waarnemingen doet aan de 
hand van foto’s van overlede-
nen. Deze avond vindt plaats in 
het verenigingsgebouw Speel-
tuin Oost, Anna Kaulbachstraat 
14A in Haarlem. De avond be-
gint om 20.00 uur. Vanaf 16 jaar. 
Entreeprijs leden 1 euro, niet le-
den 7 euro. Meer informatie:
www.epckennemerland.nl.
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Thema-avond pestgedrag 
en groepsvorming

Heemstede - Het Centrum van 
Jeugd en Gezin (CJG) heeft voor 
ouders en verzorgers op donder-
dag 17 november in Casca de 
Luifel een avond georganiseerd 
over groepsvorming en pestge-
drag. 
Jacqueline van der Burg en 
Agaath van Tienhoven van de 
OOK Pedagogische Expertise 
Groep zullen de inhoud van deze 
bijeenkomst verzorgen. Zij geven 
vriendentrainingen op de Heem-
steedse basisscholen. 
Deze avond komen onderwer-
pen aan bod als hoe functione-
ren groepen, hoe werkt groeps-
dynamiek, welke rollen kun je 
onderscheiden bij pestgedrag, 
wat kunt u als ouder doen als uw 

kind gepest wordt of zelf andere 
kinderen pest en welke stappen 
kunt u ondernemen als u zich 
zorgen maakt over uw kind? 
Er zal voldoende gelegenheid 
zijn om vragen te stellen. Aan-
melding voor deze bijeenkomst 
is niet nodig. U bent van harte 
welkom. Wanneer u een vraag 
heeft die u aan bod wilt laten ko-
men, neem dan contact op via e-
mail: fvanblitterswijk@heemste-
de.nl of bel naar 023-5291947. 
De informatie-avond over 
groepsvorming en pestgedrag is 
bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
donderdag 17 november, aan-
vang 20.00 uur. De entree is gra-
tis.

Toko Asli viert 5-jarig bestaan met 
heerlijke gerechten voor kleine prijzen
Heemstede – Wie Toko Asli aan 
de Binnenweg 23 binnenkomt, 
krijgt meteen zin om te eten. 
De gerechten zien er zó lek-
ker uit…! Zorgvuldig bereid met 
zalige specerijen om de produc-
ten nog beter tot zijn recht te la-
ten komen. En wat zo fijn is bij 
de toko: de gerechten worden 
desgevraagd ook qua smaak en 
samenstelling op elkaar afge-
stemd. Bovendien is er bij Toko 
Asli de nodige ervaring in huis 
zodat de kok met alle finesses 
een uitstekende maaltijd voor u 
op tafel tovert.
Al vijf jaar nu is Toko Asli een 
goed adres voor specialiteiten 
afhaal- en cateringservice. Vijf 
jaar en dat mag gevierd wor-
den! Dat doet Toko Asli dan ook, 
met ú. In de maand november 
kunt u profiteren van de jubile-
umactie met korting op de toch 
al smakelijk geprijsde gerech-
ten. Kom gerust langs want wie 
jarig is trakteer en dat doet To-
ko Asli ook met geurige en zali-
ge hapjes. U bent van harte wel-
kom bij Tok Asli, Binnenweg 23, 
Heemstede. Open van maandag 
tot en met zaterdag tussen 11.00 
en 20.00 uur en zondag (handig!) 
van 16.00 tot 20.00 uur. Telefoon 
023-5472927.

Het KJO tijdens een zomers concert in Zandvoort.

Najaarsconcert 
Kennemer Jeugd Orkest
Regio - Op 20 november om 
15.00 uur geeft het Kenne-
mer Jeugd Orkest (KJO) on-
der leiding van dirigent Matthijs 
Broers, na een intensieve repe-
titieperiode een Najaarsconcert 
in de Haarlemse Philharmonie. 
De Grote Zaal van de Philhar-
monie vormt dan het toneel van 
een zeer gevariëerd concert voor 
jong en oud, alweer het 25ste  
Najaarsconcert van het KJO.
Voor de pauze speelt het KJO sa-
men met de 14-jarige soliste Bo-
glárka Erdös, die als violiste in de 
Nationale Finale van het Prinses 
Christina Concours 2011 schit-
terde. Met het KJO speelt zij In-
troduction en Rondo Capriccioso 
in A mineur van Camille Saint-
Saëns en Méditation, uit de ope-
ra Thaïs van Jules Massenet. Na 
de pauze staat onder andere 
Symfonie No. 104 van Franz Jo-
seph Haydn op het programma. 
Het Kennemer Jeugd Orkest 
(KJO) is een symfonieorkest voor 

jongeren afkomstig uit Haarlem 
en omgeving en telt zo’n 60 le-
den in de leeftijd van 14 tot 24 
jaar. Het KJO behoort tot een van 
de top jeugdorkesten in Neder-
land. Drie jaar geleden won het 
KJO een eerste prijs ‘Cum Laude’ 
tijdens het Internationale Con-
cours voor Symfonieorkesten in 
het Belgische Neerpelt.
Het Galamian Strijkorkest (GSO) 
onder leiding van Skye Carman 
vormt de opmaat voor het KJO-
Najaarsconcert en is te beluiste-
ren vanaf 14.15 uur in de hal van 
de Philharmonie. 
De  toegangsprijs bedraagt 17,50. 
Voor kinderen tot en met 16 jaar, 
CJP-houders en 65+ 12,50. Deze 
prijzen zijn inclusief pauzedrank-
je en garderobe. Toegangsbewij-
zen kunnen gekocht worden aan 
de kassa van de Philharmonie, of 
via de website van de Philharmo-
nie, www.theater-haarlem.nl.
Zie ook: www.kennemerjeugd-
orkest.nl.

Pianiste Gonnie van der Maten is net als dirigent Ger Vos al 20 jaar 
verbonden aan Concertkoor Haarlem.

Drievoudig jubileum 
Concertkoor Haarlem
Regio - Het Concertkoor Haar-
lem viert dit jaar drie jubilea. Al-
lereerst bestaat het koor dit jaar 
65 jaar. Dit is 21 mei op feestelij-
ke wijze en met een heerlijk buf-
fet met de leden herdacht. Daar-
bij zijn op 1 november dirigent 
Ger Vos en pianiste/organiste 
Gonny van der Maten 20 jaar aan 
het koor verbonden. Een drie-
voudig jubileum dus. 
Op zaterdag 19 november geeft 
het koor om 20.15 uur een con-
cert waarbij het ‘Schicksalslied’ 
van Brahms en ‘A Child of Our 

Time’ van Tippett zal uitvoeren. 
Dit laatste stuk is gecomponeerd 
naar aanleiding van de gebeur-
tenissen die leidden tot de Kris-
tallnacht in 1938. Musicoloog 
Huib Ramaer geeft een inlei-
ding voorafgaand aan het con-
cert op 19 november in de gro-
te zaal van de Philharmonie. De-
ze is gratis toegankelijk voor be-
zoekers van het concert. Kaar-
ten à 25 euro zijn verkrijgbaar 
via 023-5262293, info@concert-
koorhaarlem.nl of bij de Philhar-
monie, www.theater-haarlem.nl.

Culinaire 
cursussen

Heemstede - In december 
worden bij Casca de Luifel di-
verse culinaire cursussen geor-
ganiseerd, gericht op de feest-
dagen. Op dinsdag 6 december 
leert u tijdens een workshop 
van 09.00 tot 12.00 een Deen-
se kerstcake te maken. De-
ze Deense is heel anders dan 
de bekende Engelse kerstcake, 
maar o, zo lekker en lang te 
bewaren. Neemt u een spring-
vorm mee van 22 centimeter? 
Een cursus van twee lessen 
amuses maken start op dins-
dag 13 december, ook van 
09.00 tot 12.00 uur. In deze kor-
te cursus leert u leuke hapjes 
te maken waarmee u op een 
originele manier voor de dag 
kunt komen. Tenslotte is er de 
cursus ‘Luxe keuken voor se-
nioren’, die woensdag 14 de-
cember van start gaat en be-
staatb uit zes lessen van 17.00 
tot 19.00 uur. U leert de ‘fijnere’ 
gerechten maken: net even an-
ders, net even lekkerder. Ieder-
een die het leuk vindt om sa-
men met lekker koken bezig te 
zijn, kan meedoen. U hoeft nog 
geen topkok te zijn. 
Alle culinaire cursussen zijn bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Opgeven 
kan via de website www.cas-
ca.nl of telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur via 
023-5483828 - toets 1.

Kerkdienst Bavo
Heemstede – Op zaterdag 12 
november om 19.00 uur is er een 
eucharistieviering met R. Ver-
haegh en P. Visser in de Bavo-
kerk Heemstede.
Op zondag is in diezelfde kerk 
om 10.00 uur een woord- en 
communieviering met P. Visser. 
Mmv Bavokoor.

Kerkdienst 
Valkenburgerplein
Heemstede – In de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaart kerk aan 
het Valkenburgerplein vindt zon-
dag 13 november een eucha-
ristieviering plaats om 9.00 uur. 
Om 10.30 uur is er eveneens een 
eucharistieviering.
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Wie koopt een gezonken boot?
Heemstede - “Bijgaand de foto die ik op een mistige morgen 
maakte van een gezonken roeiboot, die desondanks toch te koop 
is, blijkens het bord. De boot ligt op de bodem van de Bronstee-
vaart, vlakbij de Bronsteebrug, tegenover het IJsbaanpad”, aldus 
fotograaf Chris van Offeren.

INGEZONDENZwetsloot viert 75-jarig jubileum
Bennebroek - Op 19 november 
1936 nam Cornelis Franciscus 
Zwetsloot uit Lisserbroek, de opa 
van Carlo Zwetsloot, huidig eige-
naar van de Albert Heijn super-
markt, de Gall&Gall slijterij en de 
DIO drogisterij/parfumerie, de 
kruidenierswinkel van de familie 
Elstgeest in de Schoollaan over. 
Het was nog in de tijd waarin 
een kruidenier op maandag zijn 
week begon met een rondgang 
langs de klanten om de bood-
schappenboekjes op te halen. 
Er is sinds die tijd veel veranderd. 
De komst van zelfbedieningsza-
ken betekende een omwente-
ling in het kruideniersvak. Nadat 
zoon Karel het bedrijf eind jaren 
zestig uitbreidde met een slij-
terij en hij begin jaren zeventig 
samen met zijn vrouw Annie de 
zaak van opa had overgenomen 

volgde alweer 25 jaar geleden de 
overstap naar Albert Heijn. Des-
ondanks bleef het voor veel Ben-
nebroekers een familiebedrijf 
waarin momenteel nog steeds 
twee generaties Zwetsloot, te 
weten Carlo en Ingrid, die de da-
gelijkse leiding van het bedrijf 5 
jaar geleden overnamen en hun 
zoon Kai, die samen met een en-
thousiaste groep medewerkers, 
dagelijks bezig is het de klant 
naar de zin te maken. 
Behalve de supermarkt en de 
slijterij maakt ook de drogisterij/
parfumerie sinds 1989 deel uit 
van het bedrijf. 
Dat het familiebedrijf, waar-
in dus inmiddels de vierde ge-
neratie werkzaam is, 75 jaar be-
staat, gaat groots gevierd wor-
den. Tussen maandag 14 novem-
ber en zondag 20 november ont-

vangt elke klant in één van de 
drie winkels bij besteding van-
af 25,75 euro een speciaal voor 
het jubileum ontworpen bood-
schappentas. Als de klant tijdens 
diezelfde week op de achterkant 
van de kassabon naam, adres en 
telefoonnummer noteert en de 
bon in een speciale bus depo-
neert, maakt men kans op één 
van de vijf gevulde boodschap-
pentassen of 75 seconden gratis 
winkelen! En bij besteding vanaf 
20 euro krijgt de klant een waar-
debon voor een gratis portie pa-
tat of poffertjes tijdens de jubile-
umreceptie, die gehouden wordt 
op vrijdag 18 november tussen 
18.00 en 21.00 uur. Belangstel-
lenden zijn dan van harte uit-
genodigd om samen met Carlo 
en Ingrid Zwetsloot en hun me-
dewerkers dit fantastische dub-
bele jubileum te vieren. 75 jaar 
Zwetsloot in de Schoollaan in 
Bennebroek en 25 jaar Albert 
Heijn franchisenemer. Het wordt 
een gezellig feest met hapjes en 
drankjes, warme glühwein, lek-
kere cocktails op spectaculai-
re wijze gemaakt door een spe-
ciale showshaker, een Vlaam-
se frietkraam, oudhollandse pof-
fertjes, opa’s stroopwafels en 
een springkussen voor de kin-
deren. Ook komt er een levens-
grote M&M pop. Muziek wordt 
die avond verzorgd door de uit 
Zwaanshoek afkomstige Dick 
Barten met zijn steeldrum. Dit al-
les vindt plaats in twee tenten bij 
de winkels in de Schoollaan. 
(zie advertentie elders in deze 
krant).

De kruidenierswinkel van Cornelis Franciscus Zwetsloot aan de 
Schoollaan 75 jaar geleden.

Links voorzitter HBC voetbal Rob Roomeijer, in het midden Marco 
Voorham, eigenaar van Sport2000 Heemstede en rechts Onno Heems, 
bestuurslid interne zaken en PR.

HBC weer drie jaar door 
met trouwe sponsor

Heemstede - Maandag hebben 
Sport2000 Heemstede eigenaar 
Marco Voorham en het bestuur 
van HBC Voetbal tijdens een 
feestelijke bijeenkomst een nieu-
we sponsorovereenkomst onder-
tekend. Met de ondertekening 
van deze overeenkomst is de al 
jarenlange samenwerking tussen 
beide partijen met drie jaar ver-
lengd.
Sport2000 Heemstede is al jaren 
een van de trouwe hoofdspon-
sors van HBC en heeft daarmee 
samen met alle andere trouwe 
sponsors een belangrijke bijdra-
ge geleverd aan de huidige posi-
tie van HBC. HBC Voetbal is een 
in alle opzichten florerende ver-
eniging met als doel een bijdra-
ge te leveren aan het maatschap-
pelijk welzijn in Heemstede. HBC 
beschikt onder andere over een 
schitterend complex met een ge-
zellige en drukbezochte kantine, 
een groot aantal vrijwilligers en 
seniorleden én een grote jeugd-
afdeling waarin door jongens, 
meisjes en jong gehandicapten 
prestatief en recreatief gevoet-
bald wordt. 
Het sponsorbeleid van HBC is er-
op gericht om samenwerkings-
verbanden aan te gaan met loka-
le ondernemers op basis van we-
derzijds voordeel. Bestuurslid in-
terne zaken en verantwoordelij-
ke voor sponsoring Onno Heems 

zegt hierover: ,,HBC is zich be-
wust van de huidige voor ieder-
een economisch uitdagende tij-
den en realiseert zich terdege dat 
ondernemers zorgvuldiger dan 
ooit met elke euro die ze uitgeven 
om moeten gaan. Als vereniging 
willen wij graag echt waarde te-
ruggeven aan onze sponsors en 
partnerships met hen aangaan 
die voor beide partijen interes-
sant zijn. Hoewel HBC een aan-
tal standaard sponsorpakketten 
heeft ontwikkeld zijn wij graag 
bereid om met elke (potentië-
le) sponsor op individuele basis 
te onderzoeken op welke manier 
HBC een bijdrage kan leveren 
aan zijn/haar succes. De over-
eenkomst met Sport2000 Heem-
stede is daar een prachtig voor-
beeld van.’’ Marco Voorham knikt 
bevestigend en voegt toe: ,,Door 
met elkaar de mogelijkheden te 
onderzoeken en keuzes te kun-
nen maken die voor Sport2000 
Heemstede optimaal zijn krijg ik 
via verschillende kanalen direct 
toegang tot een voor mij als loka-
le ondernemer zeer interessante 
klantengroep. Ik ben erg blij met 
het verlengen van de samenwer-
king met HBC. De komende drie 
jaar kunnen de leden van HBC 
weer bij Sport2000 Heemstede 
terecht voor al hun sport materi-
alen mét de speciale HBC leden-
korting natuurlijk!’’

Sinterklaas komt naar Bennebroek!
Bennebroek - Zaterdag 12 no-
vember zal Sinterklaas met zijn 
Pieten naar Bennebroek komen. 
Nadat de goedheiligman met 
de boot is aangemeerd aan de 
Ringvaart, ter hoogte van de Ja-
cob van Heemskerklaan, zal hij 
een rijtoer met een oldtimer door 
het dorp maken. De toer zal via 
het gemeentehuis leiden naar de 
aula van de Hartekamp, waar de 
Sint en zijn Pieten samen met de 
kinderen een feestmiddag aan-
geboden krijgt. Deze feestmid-
dag is voor kinderen tot en met 
8 jaar. 

Het programma van deze feeste-
lijke dag ziet er als volgt uit: om 

Masis
Heemstede – In het arti-
keltje over kledingrepara-
tie, stomerij en wonings-
toffeerder Masis is vori-
ge week helaas een foutief 
telefoonnummer vermeld.

Masis, met een win-
kel aan de Valkenburger-
laan 73, is bereikbaar via: 
06-41740884.

ongeveer 13.10 uur verzamelen 
de kinderen, ouders en belang-
stellenden zich op de Ringvaart-
dijk. Om 13.15 uur zal de boot 
aankomen waarna Sint Nicolaas 
samen met zijn gevolg om 14.00 
uur zal beginnen aan een rijtoer 
door het dorp. De route die de 
Sint en zijn gevolg rijden: J. v. 
Heemskerklaan - de Ruyterlaan 
– M.H. Tromplaan – Piet-Hein-
laan – Karel Doormanplantsoen 
– Meerweg – Kerklaan – Wilhel-
minalaan – Wilhelminaplein - 
Schoollaan - Bennebroekerlaan 
(stop gemeentehuis) - Zwarte-
weg – Bijweglaan – Rijksstraat-
weg – Aula van de Hartekamp.
Tijdens de rijtoer is er om half 
drie uur een onderbreking. Sin-
terklaas zal dan bij het gemeen-
tehuis worden ontvangen door 
de burgemeester, de heer Ne-
derveen. Na een kwartiertje zal 
de rijtoer weer worden vervolgd.

Om ongeveer 15.00 arriveren de 
Sint en zijn gevolg bij het aula 
van de Hartekamp. De deuren 
van de feestzaal voor de feest-
middag gaan dan open. Voor de 
ouders en begeleiders zijn er te-
gen betaling consumpties ver-
krijgbaar. Om 15.15 uur zal de 
feestmiddag beginnen. 
Na de ontvangst zal een gooche-

laar samen met de pieten de kin-
deren betoveren. Daarna is er 
nog gelegenheid om Sinterklaas 
de hand te schudden, te knut-
selen en spelletjes te doen. De 
feestmiddag is gratis, wel zal er 
een collecte worden gehouden 
voor een vrijwillige bijdrage om 
ook volgend jaar een feestmid-
dag te kunnen organiseren. 
Om 16.45 uur wordt het feest-
programma afgesloten met het 
uitzwaaien van Sinterklaas.

Winkeliersactie
Dit jaar hebben de winkeliers 
een Sinterklaasactie georgani-
seerd in de periode van 12 no-
vember tot en met 5 december. 
Bij alle deelnemende winkeliers 
ontvangt u een stempel. Een vol-
le spaarkaart met 
6 verschillende stempels kan 
een prijs opleveren, zoals een 
laptop, vrijkaarten voor het Ford 
Museum inclusief een diner-
bon van restaurant Xi Lei Long 
of een High Tea tegoedbon van 
de Wachtkamer. De spaarkaar-
ten kunnen worden ingeleverd 
bij de deelnemende winkeliers. 
De trekking vindt plaats op 7 de-
cember. De prijswinnaars wor-
den persoonlijk op de hoogte 
gesteld en kunnen 13 december 
hun prijs in ontvangst nemen.
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Kon. HFC schiet met één punt niet veel op
Regio - Ondanks het gelijke spel 
en de laatste plaats op de rang-
lijst overheerste er toch optimis-
me bij de ploeg van coach Mul-
ders. Eindelijk werd de nul vast-
gehouden en dat was een nieu-
we ervaring. De spelers hebben 
nu de overtuiging dat er meer 
in zit en dat de weg omhoog 
wordt ingezet. Om tegendoel-
punten te voorkomen dat Mul-
ders zijn team wat aangepast. De 
twee broers Lindenhovius moch-
ten het middenveld bezetten sa-
men met Fabian Munsterman. 
De Vries was geschorst en Tim 
Kuijt werd buiten de ploeg ge-
houden. Voorin moest Steve Be-
verley plaats afstaan aan  Nan-
ka -Bruce.

Het spel tegen De Zouaven was 
zeker niet denderend, maar de-
ze tegenstander was ook niet bij 
machte het publiek te bekoren. 
Er ontspon zich een gelijkop-
gaande wedstrijd waarbij de 
twee ploegen zich wel mogelijk-
heden en kansjes schiepen. De 
beste kansen waren voor de rust 
voor De Zouaven, maar de man 

van de wedstrijd, doelman Bi-
an van der Werff, hielp zijn team 
met uitstekende reddingen. HFC 
kreeg via Wouter Haarmans een 
goede kans. Na het omspelen 
van de doelman hobbelde zijn 
inzet voorlangs het lege doel van 
de Zouaven. Een zelfde situatie 
deed zich voor bij het doel van 
HFC waar de Zouaaf Marco Ma-
zee ook zijn inzet voorlangs zag 
gaan.
Bart Nelis, in een vrije rol ach-
ter de voorhoede, speelde een 
van zijn betere wedstrijden. Jam-
mer dat hij zijn linker been al-
leen gebruikt om op te staan. 
Een aantal malen drong hij door 
tot in het strafschopgebied, maar 
dan moet de bal naar zij rechter-
voet en dat geeft verdedigers tijd 
om een schot te voorkomen. Hij 
werkte hard en dat compenseer-
de veel.
De tweedehelft liet een iets ster-
ker HFC zien, maar moest het 
bedacht blijven op de uitval-
len van de Zouaven. In de loop 
van de wedstrijd werden bij HFC 
Nanka-Bruce en Haarmans ge-
wisseld voor Martijn Tjong-A-

Njoek en Hakim Ajnaoua. De-
ze wissels gaven een positieve 
wending aan de aanvalskracht 
van HFC. De Zouaven wissel-
de het maximale aantal spelers 
en versterkte daarmee de ver-
dediging, want De Zouaven wil-
de minimaal een punt mee naar 
huis nemen.
Bart Nelis werd gevloerd en 
claimde een penalty maar 
scheidsrechter De Haan had ge-
zien dat Nelis hands had ge-
maakt en dus ging dat feest niet 
door.
Niet lang voor het einde kre-
gen De Zouaven nog een kans 
op een presenteerblaadje. Aan-
voerder Carlos Opoku verkeek 
zich op een lastige bal en gaf 
de ingevallen Mike Leegwater 
een opgelegde kans. Tuncay Ye-
ner redde zijn aanvoerder door 
de inzet van Leegwater op het 
laatste moment te blokkeren. 
HFC schiet nog niet veel op met 
dit ene puntje. Aanstaande zon-
dag kan het, uit bij amateurs van 
Feyenoord, laten zien dat de weg 
omhoog is ingezet. 
Eric van Westerloo

Legmeervogels te sterk voor VEW
Heemstede - Zaterdag 5 no-
vember ging VEW op bezoek bij 
koploper Legmeervogels in Uit-
hoorn. De gasten misten weer 
twee spelers, Gert Rothert en 
Sven van Bohemen.
VEW startte voortvarend  en 
kreeg twee kansen via Niels 
Dekker. Een dekkingsfout in 
de verdediging leverde een 1-0 
achterstand op voor VEW. Toch 
was VEW niet de mindere en dat 
leverde na 25 minuten de ver-
diende gelijkmaker op. Bas 
van’t Sant stuurde Michiel Dek-
ker weg, de voorzet belandde bij 
de tweede paal waar George Ur-
sutuanu de bal keurig terug leg-
de en Niels Dekker een niet te 
missen kans gaf, 1-1.Toch ging 
VEW met een achterstand rus-

ten, in de 35ste minuut werd Mi-
chiel van Rooijen gepasseerd, 
2-1.

De tweede helft, met weer twee 
aanvallende elftallen, leverde 
geen kansen op. De geblesseer-
de Richard Pannekoek werd ver-
vangen door Maiky Keizer en de 
leeggespeelde Ursutuanu ruim-
de het veld voor Maarten Veen-
hof. Kansen waren er voor VEW 
maar van ’t Sant en Keizer kon-
den de bal niet de goede richting 
meegeven. Michiel van Rooijen 
moest nog twee keer handelend 
optreden, een ongelukkige bot-
sing van Paul van Marsbergen 
en een aanvaller van Legmeer-
vogels leverde nog een straf-
schop op, 3-1. 

VEW-2 leverde een prima pres-
tatie door koploper ODIN met 
1-0 te verslaan. Robin Philippo 
werd neergelegd binnen de zes-
tien, Ed Nederveen benutte de 
penalty.
Ook VEW-3 kwam positief in het 
nieuws: de eerste drie punten 
werden binnen gehaald. De be-
slissende treffer kam van de voet 
van Wim Pannekoek.
Ook goed nieuws van de mini’s 
(zie foto). Er werd met 6-2 ge-
wonnen van Concordia.

Het programma thuis voor 
zaterdag 12 november:
VEW-1 - UNO-1  14.30 uur;
VEW-2 - Bl. Wit(W)  11.00 uur;
VEW-4 - VVC  14.30 uur;
VEW-vet - Conc.-vet  12.45 uur; 

Jeugd:
VEW-b - UNO-b  10.30 uur;
VEW-d1 -
Bloemendaal-d  09.00 uur.
Wilt u kennismaken met VEW? 
Zaterdag 12 november is er een 
overvol programma met zeven 
thuiswedstrijden.

Agenda voor november: 11 no-
vember: Klaverjasavond. Aan-
vang 20.00 uur; 18 november: 
Wijnproefavond,  opgeven bij 
o.stoltenbrg@hetnet.nl en 25 no-
vember: kerstukjes maken onder 
leiding van Martin Schoone. Op-
geven in het clubhuis van VEW.

Heemstede - Vorige week za-
terdag is een nieuw beweegpro-
ject gestart: het ‘GALM+-pro-
ject’. Dit project is aangeboden 
door de gemeente Heemstede in 
samenwerking met Sportservice 
Heemstede-Zandvoort en CAS-
CA en is bedoeld voor inwoners 
in de leeftijd van 65 tot 75 jaar 
die niet of weinig sporten of li-
chaamsbeweging hebben. Dit 
speciale sportstimuleringspro-
ject voor 65-plussers is knallend 
van start gegaan met een fit-
heidstest, een swingende dans-
activiteit, een proefles zwemmen 
en een vruchtbare MBVO do-
centen-bijeenkomst in de Groe-
nendaal sporthal.

In september ontvingen 1200 
Heemsteedse senioren tussen 
de 65 en 75 jaar een brief waar-
in ze uitgenodigd werden mee te 
doen aan de fitheidstest. Uitein-
delijk namen bijna 100 inactieve 
senioren deel aan de fittest. De-
ze test is speciaal voor 65-plus-
sers ontwikkeld en meet onder 
meer uithoudingsvermogen tij-
dens het wandelen, lenigheid, 
handvaardigheid, reactiesnel-
heid en bloeddruk. Bij de test 
was ook een arts aanwezig, die 
medisch advies gaf.

Na de test is de deelnemers een 
sportprogramma van 12 we-
ken aangeboden. In dit sport-
programma worden elke week 
op woensdag- en vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 14.00 uur en van 
14.00 tot 15.00 uur in de sport-
zaal van  FM Health een uur lang 

verschillende sport- en spelacti-
viteiten gegeven door een spe-
ciaal opgeleide trainer. Dit zelf-
de programma wordt ook op vrij-
dagmiddag van 11.30 tot 13.30 
uur aangeboden in de sport-
zaal aan de Offenbachlaan. Dit 
twaalfweekse aanbod kost 36 
euro en start op woensdag 16 
november.
Mocht de woensdag en vrijdag 
voor u geen uitkomst bieden dan 
is er ook nog een mogelijkheid 
op zaterdag van 09.30 tot 10.30 
uur in de sporthal aan de Offen-
bachlaan, start 19 november! 
Wie wil fitnessen kan terecht op 
donderdag van 13.30 tot 14.30 
uur en vrijdag van 13.00 tot 14.00 
uur bij sportschool FM Health 
aan de Kerklaan. Kortom, vol-
doende mogelijkheden voor u 
om alsnog deel te nemen aan 
dit unieke beweegprogramma. 
Na het 12-weeks introductiepro-
gramma is er een vervolg moge-
lijk van 30 weken. Hierna volgt 
een tweede fittest.

Indien u interesse heeft in het in-
troductieprogramma of meer in-
formatie wenst, dan kunt u con-
tact opnemen met Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, Stef-
fen van der Pol, telefoon 023-
5740116 of via
svanderpol@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl. 
Voor de foto’s van de GALM+ 
fittest, de dansactiviteit en 
het zwemmen van zaterdag 
22 oktober, kunt u terecht op 
www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl. 

Sportstimuleringsproject 
voor 65-plussers
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Dinsdag 15 en
woensdag 16 november
• ANBO-tentoonstelling 
‘Het zesde zintuig’ bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede op 
de Lieven de Keylaan 4. Dins-
dag 15 november 13.00-17.00 
uur, woensdag 16 november 
10.00-14.00 uur.

T/m dinsdag 29 november
• Kunst van Joop Keek in 
voormalig gemeentehuis 
Bennebroek. Schilderijen en 
houtobjecten, o.a. zeegezich-
ten in de meeste brede vari-
aties vormen zijn onderwerp. 
Te bezoeken tijdens werkda-
gen van 8.30 – 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur. Adres: Bennebroe-
kerlaan 5 te Bennebroek.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink 
‘Tussen fantasie en werke-
lijkheid’ in Zorgcentrum Bos-
beek, Glipperweg 209, Heem-
stede.

Muziek
Zondag 13 november
• Violiste Sjaan Oomen 
speelt om 12.00 uur in Het 
Oude Slot, Ringvaartlaan in 
Heemstede. Zij wordt bege-
leid door pianist Sander Sittig. 
Entree 16 euro, Vrienden 2 eu-
ro korting. Reserveren: www.
podiumoudeslot.nl of 06-
13133626.

Zaterdag 19 november
• Drievoudig jubileum Con-
certkoor Haarlem wordt 
gevierd met concert in de 
Philharmonie, 20.15 uur. 
Voorafgaand een inleiding 
door musicoloog Huib Ra-
maer. Kaarten 25 euro via 023-

Agenda
Cultuur 5262293 of info@concert-

koorhaarlem.nl of www.thea-
ter-haarlem.nl.                                                                                                                    

Zondag 20 november
• Theeconcert Ensemble 
Septentriones in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede, 15.00 uur. En-
tree gratis, collecte na afloop.

Zaterdag 17 december
• In de Oude Kerk in Heemste-
de wordt om 16.30 uur, door 
deelnemers aan Christmas 
Carols zingen onder leiding 
van Piet Hulsbos, een kerst-
concertje gegeven. Gratis toe-
gang, collecte na afloop.

Theater
Vrijdag 11 november
• Cabaret in de Luifel: Kas-
per van Kooten.
Het wonderlijke leven van Jac-
kie Fontanel.
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 18,50  CJP/65+ 17,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 12 november
• Muziektheater Mondo Le-
one in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 16,50  CJP/65+ 15,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38. 

Zondag 13 november
• Voorstelling ‘Hedda Ga-
bler’ in De Luifel Heemste-
de door Letterlievende Ver-
eniging JJ Cremer. Aanvang: 
14.30 uur & 20.15 uur.
Herenweg 96, Heemstede
Toegang 15,- euro per per-
soon. Reserveren: 023-
5289590, info@jjcremer.nl, of 
via www.jjcremer.nl

Divers
Donderdag 10 november
• Peter Buwalda signeert 
tussen half vijf en half zes 
zijn boek Bonita Avenue bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede.

Vrijdag 11 november 
• Groei & Bloei Benne-
broek presenteert een dia-
lezing verzorgd door Wou-
ter Kromhout, getiteld “Bo-
men voor kleine tuinen”.
Locatie: Het Trefpunt van de 
Protestantse Kerk, Akonieten-
plein 1, Bennebroek, aanvang 
20.00 uur. De entree is gratis. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Zondag 13 november
• Iris Haeck vertelt over 
haar boek ‘De Dageraad-
vanger’ tijdens een extra li-
terair matinee in Het Oude 
Slot, Ringvaartlaan Heemste-
de. Aanvang: 15.00 uur.

Woensdag 16 november
• Workshop Familieverhaal 
schrijven door mevrouw Hu-
bertha Bijtel bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138, 10.30 
uur. Entree gratis. Aanmelden: 
023-5282472 of www.boek-
handelblokker.nl.

Donderdag 17 november
• Film en lunch voor 
55-plussers bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, 10.30-13.30 
uur. Entree inclusief lunch 10 
euro. Aanmelden uiterlijk 15 
november op 023-5483828.

• Thema-avond over pest-
gedrag en groepsvorming 
in Casca de Luifel, Herenweg 
96, 20.00 uur. Entree gratis. 
Meer informatie: 023-5291947.

Regio
Exposities

17 november tot 22 januari
• Expositie ‘De bruid van Le-
opold’, in de schaduw van een 
ziekte in het Dolhuys, Schoter-
singel 2 in Haarlem. Informa-
tie: www.hetdolhuys.nl.

T/m woensdag 
30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

Muziek
Vrijdag 11 november
• 80’s Verantwoord in het 
Patronaat, Zijlsingel 2 in 
Haarlem, 23.00-04.00 uur. 
Kaarten 12,50 euro op:
www.patronaat.nl.

Zondag 13 november
• Wings Ensemble met Mu-
ziektheater in de Janskerk, 
Jansstraat 40, Haarlem. 
Programma ‘Alles koek en ei’. 
Een opeenstapeling van ont-
roerende, grappige en absur-
distische scènes in een mu-
ziekvoorstelling voor kinderen 
en hun (groot)ouders, waar-
in de muziek van Schubert, 
Stravinsky, Ives, Mossolov en 
Françaix het verhaal vertelt. 
Aanvang: 15u. Toegang tot 14 
jr: 10,-. Volw. 15,-. Info: 
www.wingsensemble.nl

Woensdag 16 november
• ‘Patronaat celebrates The 
Last Waltz’, eerbetoon aan 
legendarisch afscheids-
concert The Band in het Pa-
tronaat, Zijlsingel 2 in Haar-
lem. Aanvang 20.30 uur, en-
tree 18 euro. Informatie en 
kaarten: www.patronaat.nl.

Zaterdag 19 november
• Drievoudig jubileum Con-
certkoor Haarlem wordt ge-
vierd met concert in de Phil-
harmonie, 20.15 uur. Vooraf-
gaand een inleiding door mu-
sicoloog Huib Ramaer. Kaar-
ten 25 euro via 023-5262293 
of info@concertkoorhaarlem.
nl of www.theater-haarlem.nl.                                                        
                                                            

Zondag 20 november
• Najaarsconcert Kenne-

mer Jeugd Orkest in de 
Philharmonie, 15.00 uur. 
Inloop met het Galamian 
Strijkorkest vanaf 14.15 uur. 
Kaarten 17,50 bij de Philhar-
monie of via www.theater-
haarlem.nl.
Tot en met 16 jaar, CJP-hou-
ders en 65+ 12,50 euro.

T/m 5 december
• Collage-tentoonstelling 
van Yvette Jansen in Thee-
huis Cruquius te Cruquius 
(naast het gemaal).
www.yvettejansen-collages.
com

Theater

Zaterdag 26 november
• Haarlemsche Toneel Club 
speelt twee eenakters van 
Shakespeare in theater De 
Luifel, 20.15 uur.
Kaarten voor 10 euro te be-
stellen via: www.haarlem-
schetooneelclub.nl of 023-
5380076.

Zondag 27 november:
• Haarlemsche Toneel Club 
speelt twee eenakters van 
Shakespeare in theater De 
Luifel, 14.30 en 20.15 uur. 
Kaarten voor 10 euro te be-
stellen via: www.haarlem-
schetooneelclub.nl of 023-
5380076.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 21 t/m 28 oktober 2011)

Huwelijken:
J.F.J. Peekel & E.M. Piek
V.R. Heppener & E.A. Kruijt
J. Hoffman & A. Rotmeijer

Geboorten:
Geen
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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

•  Themabijeenkomst pesten

In deze HeemstedeNieuws:

Zaterdag 12 november komt 

Sinterklaas weer naar Nederland. 

Uiteraard brengt hij ook een 

bezoek aan de kinderen in 

Heemstede. Om 11.30 uur komt 

hij met de boot aan 

in de haven van 

Heemstede aan de 

Heemsteedse Dreef. 

Intocht
Sinterklaas

De gemeente Heemstede behoort tot de drie genomineer-

den voor de TelewerkPrijs 2011. De TelewerkPrijs wordt toe-

gekend aan een organisatie, die Het Nieuwe Werken op een 

voorbeeldige wijze heeft ingevoerd. De winnaar wordt op

10 november bekend gemaakt. 

Tijdens de Week van Het Nieuwe Werken  van 7 tot en met 13 november wordt op 10 

november tijdens het Jaarcongres van de Stichting TelewerkForum bekend gemaakt wie 

van de drie genomineerden de winnaar is van de TelewerkPrijs. Deze prijs wordt toegekend 

aan een in Nederland gevestigde organisatie, die Het Nieuwe Werken op een voorbeeldige 

wijze in de bedrijfsvoering heeft ingevoerd. 

De Stichting TelewerkForum wil met deze prijsuitreiking, die al sinds 1999 plaatsvindt, Het 

Nieuwe Werken in Nederland bevorderen en innovatieve oplossingen tonen voor een aantal 

maatschappelijke en organisatorische problemen, zoals fi leproblematiek. Onder Het Nieuwe 

Werken verstaat de stichting ‘tijd- en/of plaatsonafhankelijk werken, waarmee de onder-

nemingsgeest en concurrentiekracht worden bevorderd’. Hieronder vallen begrippen als 

telewerken, thuiswerken, televergaderen, videoconferencing, mobiel werken en vrijwerken.

De genomineerden voor de TelewerkPrijzen worden beoordeeld door de jury op de 

volgende vier onderdelen: 

Visie, originaliteit en innoverend vermogen 

Effectiviteit, toepasbaarheid en haalbaarheid voor de organisatie en voor de

medewerker 

Kwaliteit van de invulling 

Voorbeeldfunctie voor andere organisaties in Nederland

Op zaterdag 5 november was kinderboer-

derij ’t Molentje in Heemstede omgeto-

verd tot een waar sprookjesbos met 

sprookjesfi guren. Op het drukbezochte 

herfstbal gingen de kinderen samen met 

hun ouders, opa’s, oma’s op zoek naar de 

toverstaf van de tovenaar. En voor de 

goede orde, de toverstaf is met behulp 

van de kinderen weer terug gevonden!

Om 12.00 uur vertrekt Sinterklaas in zijn 

koets richting de Raadhuisstraat waar 

burgemeester Marianne Heeremans 

Sinterklaas om 12.30 uur van harte welkom 

heet in het Raadhuis van Heemstede. Vanaf 

het bordes spreekt ze hem toe. Voor de 

kinderen is er drinken en een vlaggetje. 

De pieten zorgen voor wat lekkers. Samen 

met de pietenband zingen de kinderen 

Sinterklaasliedjes. Uiteraard zal Sinterklaas 

de tijd nemen om de kinderen een handje 

te schudden. Omstreeks 13.30 uur vertrekt 

hij in zijn koets voor een ritje over de 

Binnenweg.

Herfstbal
kinder-
boerderij druk
bezocht

Gemeente Heemstede
genomineerd voor 
TelewerkPrijs 2011
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Op donderdag 24 november kunt u tussen 18.00 en 21.00 uur in de hal van het Raadhuis 

informatie krijgen over zonnepanelen en zonneboilers. Inwoners van Heemstede krijgen 

bovendien de mogelijkheid om zonnepanelen en zonneboilers met een aanzienlijke 

subsidie aan te schaffen. Met deze actie draagt u bij aan het verbeteren van het milieu én 

bespaart u op uw energieverbruik. Geïnteresseerden kunnen zich op deze avond op volg-

orde van binnenkomst inschrijven. Er is voor 24 systemen subsidie beschikbaar, dus schrijf 

u tijdig in. Op is op!

Deze week wordt de Veiligheidswijzer Calamiteitenkaart huis aan huis in Heemstede ver-

spreid. Op de kaart staan aanwijzingen wat te doen bij een ramp of noodsituatie. Daarnaast 

bevat de kaart belangrijke telefoonnummers en verwijzingen naar veiligheidswebsites.

De kaart is ook gratis op te halen bij het raadhuis.

De gemeente Heemstede vervult haar wettelijke taken als toezichthouder op de 

kinderopvang in Heemstede goed. Zo blijkt uit een brief van de inspectie voor het 

Onderwijs. Heemstede is op het gebied van de toezicht en handhaving op de kwaliteit 

van kinderopvanglocaties een ‘status A’ gemeente. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede organiseert op donderdag 17 november 

een themabijeenkomst over groepsvorming en pestgedrag. Deze bijeenkomst vindt 

plaats bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. De zaal is geopend vanaf 

19.30 uur. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

Ouders die hun kinderen naar de kinderopvang brengen moeten er op kunnen vertrouwen 

dat hun kind in goede handen is. Om dit te waarborgen is in de Wet op de Kinderopvang 

vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de controle van de kinderopvang in 

hun gemeente. Gemeenten worden op hun beurt weer gecontroleerd door de Inspectie 

voor het Onderwijs.

Alle kinderopvangorganisaties in Heemstede worden jaarlijks op verzoek van de gemeente 

gecontroleerd door de GGD. Als blijkt dat de kwaliteit niet in orde is gaat de gemeente, op 

advies van de GGD, over tot handhaving. De rapportages van deze inspecties worden 

gepubliceerd op de landelijke website www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ook liggen 

deze rapportages ter inzage bij de kinderopvanglocaties.

Ouders kunnen in deze rapportages zien hoe een locatie voor kinderopvang beoordeeld is 

aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Daarnaast controleert de Inspectie voor het 

Onderwijs of gemeenten hun toezicht en handhavingstaken goed uitvoeren. Zijn zaken niet 

op orde dan wordt een gemeente opgenomen in het project ‘Achterblijvende gemeenten 

kinderopvang’. Op de website www.onderwijsinspectie.nl is in een overzicht te zien hoe de 

verschillende gemeentes toezicht en handhaving kinderopvang uitvoeren.

Veel kinderen krijgen in de basisschoolperiode te maken met pestgedrag. Hoe kunt u hier 

als ouder mee omgaan? Wat moet u weten over groepsvorming en verschillende rollen die 

kinderen in de groep op zich nemen? Wilt u hier meer over weten, dan bent u van harte 

welkom.  Deze bijeenkomst is vooral interessant als u kinderen heeft in de leeftijd van 6 t/m 

12 jaar.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wilt u meer weten over pesten in de klas? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 

bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, bellen of een email sturen. 

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Adres:

Lieven de Keylaan 7

2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Klimaat

Met zonne-energie draagt u bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, het broeikasgas 

dat opwarming van de aarde veroorzaakt. Een zonneboiler verwarmt het huishoudelijk 

water en zonnepanelen maken stroom. Door het zelf opwekken van energie draagt u een 

steentje bij aan klimaatverbetering.

Voordeel

Met een systeem van drie zonnepanelen kunt u ongeveer 10 tot 15% besparen op uw ener-

gieverbruik. De gemeente Heemstede biedt dit jaar een subsidie van € 690,- waardoor u nu 

een set zonnepanelen voor  € 960,- kunt aanschaffen. Is uw cv-ketel aan vervanging toe? 

Dan is het interessant om de aanschaf van een zonneboiler te overwegen. Hiervoor geldt 

een aantrekkelijke subsidie van het Rijk.

Demonstratie

De installateur, Kapitein BV,   is op 24 november van 18.00 tot 21.00 uur in het Raadhuis 

aanwezig om uitleg te geven over de verschillende systemen. In de hal worden zonnepanelen 

en zonneboilers getoond. De installateur verzorgt tevens de inschrijving.

Subsidie op zonnepanelen 

en zonneboilers

Calamiteitenkaart 

Kennemerland

Heemstede houdt 

voldoende toezicht 

op kinderopvang

Themabijeenkomst 
groepsvorming en 
pestgedrag

Inloopochtend burgemeester 
11 november

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. Op vrijdag 11 

november van 10.00 tot 12.00 uur kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 

gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.
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Omgevi ngsv ergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Koediefslaan 73 het plaatsen v an een lamellen wand 2011.294 

 t.b.v . WTW unit bij VMBO Haemstede Barger

 ontv angen 24 oktober 2011

Binnenweg 73 het plaatsen v an lichtreclame 2011.292

 ontv angen 21 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Schielaan 29 het plaatsen v an een luifel bij de 2011.300

 entree v an een woning

 ontv angen 28 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Glipper Dreef 209 brandv eilig gebruik v oor “v erzorgingshuis  2011.293

 zware zorg” v oor het gebouwdeel “De Laurier” 

 onderdeel v an zorglocatie Bosbeek 

 ontv angen 18 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 26 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame

Jan v an Goyenstraat 13 het plaatsen v an reclame 2011.298

 ontv angen 28 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv raag is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

Omgevingsvergunning voor kappen

ter hoogte v an het kappen v an een es 2011.297

Bronsteeweg 36 ontv angen 26 oktober 2011

 

W. Denijslaan 21 het kappen v an een berk 2011.295

 ontv angen 26 oktober 2011

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag.

De bov enstaande aanvr agen liggen v anaf 10 nov ember 2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an  08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr agen de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Cruquiusweg 37B het plaatsen v an 3 vl aggenmasten 2011.249 

 ontv angen 15 september 2011

Cloosterweg 21 het v erhogen v an het zijgev eldakvl ak 2011.262

 ontv angen 26 september 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader v an de Wet algemene bepalingen omgevi ngsrecht hebben wij besloten v oor de 

v olgende aanvr aag de beslistermijn te v erlengen met een termijn v an 6 weken:

Reggelaan 24 het plaatsen v an een erfafscheiding 2011.271

 ontv angen 3 oktober 2011

De beslistermijn wordt v erlengd in v erband met ons v oornemen een omgevi ngsv ergunning 

te v erlenen v oor afwijking v an het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid v ooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn v an 8 weken onv oldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

v anaf ontv angst v an de aanvr aag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn v oornemens v oor onderstaand bouwplan een omgevi ngsv ergunning v oor afwijking 

v an het bestemmingsplan te v erlenen:

Reggelaan 24 het plaatsen v an een erfafscheiding 2011.271

 ontv angen 3 oktober 2011

Het v erzoek ligt v anaf 10 nov ember 2011 gedurende 4 weken v an maandag tot en met 

donderdag v an  08.30 - 17.00 uur en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

ov er tijdens de periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 4 november 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Binnenweg 73 het plaatsen v an lichtreclame 2011.292

Rembrandtlaan 43 het doorbreken v an een muur op 2011.274

 de begane grond

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Oosterlaan 16 het plaatsen v an een dakopbouw 2011.242

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen v an een dakopbouw 2011.235

Omgevingsvergunning voor kappen

Burgemeester v an het kappen v an 78 bomen bij het Sorghbos 2011.287

Lennepweg 35 (Sorghbos) achter complex “het Ov erbos” 

Zandv oortselaan 2 het kappen v an een iep 2011.289

ter hoogte v an het kappen v an een es 2011.297

Bronsteeweg 36

Omgevingsvergunning voor bouwen en verstoren van een monument (verbouwen, 

slopen of op andere wijze aantasten

Ov erboslaan 6 het wijzigen v an de entree 2011.255

Omgevingsvergunning voor slopen 

Haemstedeplein 10 het v erwijderen v an asbest 2011.290

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf 10 nov ember  2011 v an maandag tot en met 

donderdag v an 08.30 - 17.00 uur  en op vr ijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afde-

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

bezwaar maken. Zie kader.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?

www.heemstede.nl
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Besluitenlijst Raadvergadering 3 november 2011

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Agenda raadsvergadering 3 en 4 november 2011 (begroting)

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld

2 Vragenuur 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur

3 Amendement HBB: Verlaging OZB-tarieven 

De raad besluit de begroting van de gemeente Heemstede 2012 te wijzigen op de volgende

punten:

Dat de OZB-indexering van 2,25% (pag.108) naar beneden wordt bijgesteld, zodat deze 

overeenkomt met € 39.000,- (€ 119.000 - € 80.000)

Het amendement wordt verworpen met 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen.

De fractie van HBB stemt voor.

4 Amendement PvdA en GL: Handhaven budget fi etsknelpunten

De raad besluit de begroting van de gemeente Heemstede 2012 te wijzigen op het volgen-

de punt:

De voorgestelde vrijval van budget voor fi etsknelpunten te schrappen en te behouden voor 

het opstellen van een herziene nota fi etsbeleid en daaruit voorvloeiende maatregelen

In overleg met de Fietsersbond prioritering van fi etsknelpunten te benoemen,

Het hierdoor ontstane tekort van 40.000 Euro te dekken uit het structurele

overschot ad 80.000 Euro zoals genoemd in de recente prognose woz-waardering, cf. 

Informatie van het college.

Het amendement wordt verworpen met 5 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

de fracties van PvdA en GL stemmen voor.

5 Amendement D66: Correctie kerntakendiscussie

De raad besluit:

Onder het kopje ‘bestuur’ de laatste alinea van bladzijde 20 te schrappen

Het amendement wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

De fractie van de PvdA stemt tegen

6 Programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 – 2015

De raad besluit:

de programmabegroting 2012 met inbegrip van het bijbehorende dekkingsplan voor de 

jaarschijf 2012, op basis van lasten en baten met betrekking tot de jaarschijf 2012 vast te 

stellen;

de kredieten conform punt A, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2012' en de voorbereidings-

kredieten conform punt B, uit de bijlage 5 'overzicht kredieten 2012' beschikbaar te stellen;

kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2013-2015.

Het besluit wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De fractie van GroenLinks stemt tegen.

7 Eerste begrotingswijziging 2012

De raad besluit:

in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2012 en het aanvullende dekkingsplan 

2012-2015 met betrekking tot de jaarschijf 2012;

kennis te nemen van het aanvullende dekkingsplan 2012-2015 met betrekking tot de jaar-

schijven 2013-2015.

Het besluit wordt vastgesteld met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De fractie van GroenLinks stemt tegen.

8 Motie VVD, CDA, HBB: Afspraak is afspraak

De raad verzoekt en verwacht van het College van B&W uitvoering te geven aan de volgen-

de actiepunten:

De budgetteringskwaliteit te verbeteren en die verbetering te koppelen aan een

evaluatie vooraf van het gewenste ambitieniveau;

Voorafgaand aan een project een inschatting te maken van de (fi nanciële) risico’s

en die risico’s te betrekken bij de besluitvorming door de raad;

Zich tot het uiterste in te spannen alle door de raad goedgekeurde projecten uit te

voeren en uit te laten voeren binnen de daarvoor vastgestelde fi nanciële kaders;

De raad tijdens de uitvoering van projecten regelmatig en tijdig te informeren over

de voortgang en de fi nanciën

Bij onverhoopte overschrijding compensatie te zoeken, zo mogelijk en in eerste

instantie binnen de begroting van het project en als dat niet mogelijk is, in tweede

instantie, binnen de begroting van het lopende jaar; waarbij sociaal beleid nooit de

dupe mag zijn van overschrijdingen in de fysieke sector.

Elke overschrijding en elk bijbehorend voorstel tot compensatie voor besluitvorming tijdig 

voor te leggen aan de gemeenteraad

De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De fractie van GroenLinks stemt tegen.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Agenda's

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 november 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur bezwaar tegen een besluit i.v.m. een overtreding artikel 1.47 lid 1 Wet 

Kinderopvang en kwaliteitsregels peuterspeelzalen BSO Op Stoom de Evenaar -openbaar-

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een splitsingsvergunning Herenweg 119 en 12 

-openbaar-

21.00 uur bezwaar tegen een aanschrijving tot het opleggen van een last onder dwangsom 

m.b.t. dakkapellen Koediefslaan 2 -openbaar-

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag 

voorafgaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl 

(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Uittreksel bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl
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Verordening Winkeltijden Heemstede

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen 4, 11 en 18 december 2011 

aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied 

“Winkelcentrum Glip” open mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

telefoonnummer (023) 548 56 07.

Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Van 7 tot en met 18 november 2011 worden op de Herenweg tussen Eykmanlaan en 

Koediefslaan nieuwe groenvakken aangeplant. De werkzaamheden zorgen voor beperkte 

verkeershinder.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Op woensdag 9 november wordt een aantal populieren gekapt in de midden- en zijbermen 

van de Cruquiusweg, tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan. Ter hoogte van het werk wordt auto-

verkeer via één rijbaan geleid. De werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke verkeershinder.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De Gemeente Haarlem voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schouwbroekerbrug. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor 

beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar 

ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog 

nader te bepalen dagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur en na 18.00 uur.

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

maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

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

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

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

en de reden van bezwaar. 

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

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

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

Beroep

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

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet 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 waar-

tegen 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). 




