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Druk in Heemsteedse 
haven voor Sinterklaas
Heemstede – Als het half
november is, is het voor Sint 
Nicolaas tijd om een tour door 
Nederland te maken. Met de 
boot vaart de goede Sint uit 
Spanje en verheugt zich aan 
boord al op de warme ontvangst 
die hij altijd krijgt in Heemstede 
en Bennebroek. Zoveel kinde-

ren komen hem altijd begroeten, 
daar wordt hij zeer blij van.

Ook zaterdag jl was de opkomst 
weer groot en het publiek en-
thousiast. Leuk voor Sinterklaas 
en al zijn behulpzame pieten! 
Maar ook leuk voor de kinde-
ren natuurlijk... Want de tijd van 

schoencadeautjes is weer aan-
gebroken. De tijd om een lijst-
je te maken en straks lekker toe 
te leven naar het heerlijk avond-
je op 5 december. Zo ver is het 
nog niet, gelukkig.
Elders in deze krant nog even 
nagenieten met foto’s van Ton 
van den Brink.
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Mantelzorgers in het zonnetje in Heemstede
Heemstede - Woensdag 10 
november was de Dag van de 
Mantelzorg. Deze verwendag 
voor mantelzorgers is jaarlijks op 
10 november en is bedoeld om 
mantelzorgers in het zonnetje te 
zetten. Zij zorgen het hele jaar 

voor hun naaste, nu zijn ze zelf 
eens aan de beurt! 
Speciaal voor mantelzorgers 
uit Heemstede en omgeving 
vond een feestelijke dag plaats 
bij Casca de Luifel. Net als vo-
rig jaar zette Casca haar deu-

ren open voor de mantelzorgers. 
Een medewerker van Tandem 
en een medewerker van Draag-
net-Doc team verwelkomden 
zo’n 70 mantelzorgers met koffie, 
thee en gebak. Al snel ontstond 
een ontspannen sfeer en wisten 
de mantelzorgers elkaar goed 
te vinden. Er is veel herkenning 
in elkaars situatie. Na de koffie 
startte de dag met verschillen-
de workshops. De mantelzorgers 
konden creatief aan de slag met 
zeepkettingen, mozaïek en sie-
raden. Sommigen waren verrast 
over hun eigen creativiteit! Na 
een heerlijke lunch was er mu-
ziekbingo, dit was geen bingo 
met getallen maar met oud-Hol-
landse liedjes. 
Tijdens de borrel waren de reac-
ties van de mantelzorgers over 
de dag positief. Er was zelfs een 
mantelzorger die het woord nam 
om namens de andere aanwezi-
gen te bedanken voor de gezelli-

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN sERIEuZE

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERs

Info:
Martin van Ooijen

vOOR WIJKEN IN 
hEEMstEdE EN
BENNEBROEK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

ge dag. Tandem en de mede or-
ganiserende partijen kijken te-
rug op een geslaagde Dag van 
de Mantelzorg. 
Wilt u meer weten wat Tandem 
voor u als mantelzorger kan be-
tekenen?
Kijk op www.tandemzorg.nl of 
belt u met 023-8910610.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

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.

De getergde

De getergde:
een traan 

op de wang 
van ‘n maatschappij

die te veel 
van hem vergde
glijdt lijdzaam

omlaag...

bitter en wrang
proeft hij

zijn lot
dat nauw’lijks
te verteren is

Bart Jonker

Bart Jonker exposeert t/m 
31 december a.s. in de

bibliotheek van Heemstede 
met zijn visuele poëzie 

“Overwegen, overbruggen, 
overzien’.

Dichtstorten

Dorcas Voedselactie opnieuw succesvol
Heemstede – De Dorcas Voed-
selactie heeft landelijk zo’n 
53.000 voedselpakketten opge-
leverd. Daarmee is het aantal 
ingezamelde pakketten opnieuw 
licht gestegen ten opzichte van 
vorig jaar. De actie in Heemste-
de leverde 18 voedselpakketten 
op.
De vrijwilligers die zich voor 
deze actie inzetten, zijn zeer te-
vreden met de opbrengst. Op 
dit moment wordt al het inge- 
zamelde voedsel in acht sor-
teercentra gesorteerd. Zeker 
20.000 pakketten zullen nog voor 
Kerst worden verspreid in Oost- 
Europa.

“Mensen in landen als Oekraïne, 
Moldavië, Roemenië en Albanië 
zien enorm op tegen de winter”, 
aldus Dorcas-directeur Ruud 
van Eijle. “Veel mensen zijn arm 
en hebben nauwelijks geld om 
hout te kopen voor de kachel. 
Huizen zonder centrale verwar-
ming, zonder warme douche, te 
weinig eten, geen toilet in huis, 
geen wateraansluiting en ga zo 
maar door. Een voedselpakket 
van Dorcas betekent in die om-
standigheden een steuntje in de 
rug en is een bemoediging dat 
de mensen er niet alleen voor 
staan. We zijn heel dankbaar 
voor de inzet van al die duizen-

den vrijwilligers en voor de grote 
opbrengst.”

Dorcas 
Dorcas is een internationa-
le hulporganisatie die in acht-
tien landen in Oost-Europa en 
Afrika 180 projecten van lokale 
partnerorganisaties ondersteunt. 
Dorcas helpt, geïnspireerd door 
Mattheüs 25, de allerarmsten in 
de wereld, ongeacht ras, religie, 
geslacht of politieke overtuiging. 
In Nederland zijn tienduizenden 
vrijwilligers, ondernemers en gif-
tengevers bij Dorcas betrokken. 
Meer informatie over Dorcas: 
www.dorcas.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 27 oktober t/m
12 november 2010)

Huwelijken:
C. Alberti & D.A. Heuzen

Geboorte:
Marijn Z.C. Enneman, zoon 
van S.G.H. Enneman & F. Maat

Beaujolais primeur en 
virtuoze gitaren
Heemstede - Zondag 21 no-
vember maakt de twee weke-
lijkse jamsessie in Café de 1ste 
Aanleg plaats voor een live- 
optreden van het Alexio trio.  
Deze drie heren spelen gitaar op 
een wijze die bekend is gewor-
den door het Rosenberg trio. De 
muziek van het Alexiotrio wordt 
op een speciaal soort gitaren 
gespeeld, de z.g. Maccaferri. 
Mario Maccaferri was een klas-

sieke gitarist en gitaarbouwer. 
Hij is de bedenker van het ba-
sisontwerp van de Maccaferri/ 
Selmer gitaren zoals we die nu 
nog steeds kennen. De 1ste Aan-
leg zet de beaujolais in het zon-
netje in combinatie met deze vir-
tuoze gitaren van het Alexiotrio 
en heerlijke hapjes in het borrel-
uur. Het café is geopend vanaf 
16.00 uur, de muziek begint circa 
18.00 uur.

Beatrixschool kinderen vieren Sint Maarten
Heemstede - Ongeveer 70 kin-
deren van de Prinses Beatrix-
school vierden het Sint Maar-
tenfeest op donderdag 11 no-
vember samen met de bewo-
ners van het verzorgingshuis De 
Heemhaven en het RIBW Flora.

Een stoet van 70 kleuters kwam 
in verband met het Sint Maar-
tenfeest op donderdag 11 no-
vember zingen voor de bewo-
ners van het verzorgingshuis 
De Heemhaven en die van het 
RIBW Flora. Zij zijn immers de 

buren van de Beatrixschool. 
Naast de koeien die staarten 
hebben, werden ook andere, 
nieuwe liedjes ten gehore ge-
bracht. De bewoners, die al lang 
naar dit jaarlijks terugkerende 
evenement uitzien, genoten met 
volle teugen van de glundere 
kinderkoppies. Op Flora bleek al 
veel voorwerk verricht te zijn. Er 
zijn mooie zakjes met versnape-
ringen gemaakt voor de bezoe-
kende kinderen. De polonaise 
die de kinderen liepen viel ook 
erg in de smaak. 



Het contrast kan bijna niet gro-
ter. In de koude, strakke om-
geving van het voormalig No-
va College galmt een dichtge-
slagen deur na. Wie het trap-
je neemt naar het Lilaluna Ver-
teltheater stapt in het warme 
sprookjesuniversum van ridders 
en prinsessen. Sinds 2007 huist 
het theater op de locatie aan 
de Ir.Lelylaan in Heemstede. In 
de Eftelingachtige sfeer van li-
la wanden, plofsofa’s, toverspie-
gels, mysterieuze verkleedkof-
fers en weelderige kandelaars is 
Reehoorn de enig echte konin-
gin die haar zelfbedachte verha-
len vertelt. Haar publiek zijn kin-
deren vanaf ca. 4 jaar met hun 
ouders, opa’s en oma’s. Ze mo-
gen veel in het Lilalunatheater, 
want Marieke is niet van rechtop 

en stilzitten. “De meeste kinde-
ren nestelen zich op een van de 
kussens, trekken hun schoenen 
uit en gaan erbij liggen. Of ze zit-
ten op de bank tussen papa en 
mama. Dat is de bedoeling van 
dit theater, het moet laagdrem-
pelig zijn. Een kind dat af en toe 
even rondloopt is prima. Dat ac-
cepteren kinderen van elkaar”, 
zegt ze.
Marieke Reehoorn komt uit de 
jeugdhulpverlening, maar vond 
haar plek toen ze opeens voor 
een publiek stond tijdens de kin-
derkerstviering in de kerk. Van-
af dat moment werd ze verha-
lenvertelster. Eerst in ziekenhui-
zen, bibliotheken en scholen, 
maar later dus ook in haar eigen 
theater. Zij geeft daar twee vaste 
voorstellingen per maand  op de 

zaterdag - en de zondagmiddag. 
Daarnaast ontvangt ze groep-
jes kinderen die hun verjaar-
dagspartijtje vieren met een be-
zoek aan het knusse theater. In 
haar zelf gecreëerde wereld ver-
telt ze over Koning Leeuw, pira-
ten, ridders en natuurlijk de Ver-
wende Prinses. “Tijdens de voor-
stelling  is er veel ruimte voor im-
provisatie, want kinderen reage-
ren nu eenmaal spontaan op het 
verloop van het verhaal. Dat kan 
omdat ik het verhaal speel en 
niet voorlees.” 
Komende weken speelt Sinter-
klaas de hoofdrol in een nieuw 
geschreven verhaal.
Reehoorn leest de verhalen niet 
voor uit een boek, maar vertelt 
ze uit het hoofd. Ze maakt ge-
bruik van beelden die ze oproept 
bij het schrijfproces. “Mijn eigen 
kinderen – van  inmiddels acht-
tien, zestien en dertien  – lig-
gen tijdens de schrijfperiode he-
lemaal in een deuk, want ik doe 
de stemmen hardop na en trek 
er hele rare gezichten bij. Ze zit-
ten sowieso in een leeftijdsfase 
dat ze vinden dat ma niet hele-
maal spoort.”  Ze vindt de kinde-
ren van nu niet lastiger dan vroe-
ger, wel mondiger. “Wat me wel 
opvalt is dat kleuters soms meer 
moeite hebben zich iets voor te 
stellen dat er in werkelijkheid 
niet is. Ik vraag me af of het te 
maken heeft met het computer-
tijdperk waarin we leven. Op de 
kleuterschool werken ze vaak 
al met een digitaal schoolbord 
waarop alles te zien is. Dan prik-
kel je minder de verbeeldings-
kracht van een kind. Ik hoop 
niet dat die tendens zich voort-
zet, want fantasie raak je al zo 
snel kwijt. Ik denk dat ik op dat 
gebied nooit volwassen ben ge-
worden.”
De Sinterklaasvoorstellingen 
(geschikt voor kinderen vanaf 
ongeveer 4 jaar) zijn nog op za-
terdag 27 november en zaterdag 
4 december. Het begint om 14.30 
uur en duurt een uur. Informatie: 
www.lilaluna.nl.
Mirjam Goossens
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‘Van Sinterklaas moet je afblijven’
Heemstede –  Over de poster van de horrorfilm ‘Sint’ van Dick 
Maas is ze duidelijk. Verhalenvertelster Marieke Reehoorn 
van het Lilaluna Verteltheater heeft er niks mee. “Sinterklaas 
is een symbool, een goedheiligman zelfs. Je gaat een figuur 
als Gandhi ook niet portretteren als een seriemoordenaar. Dus 
handen af van de Sint.” Nu de kindervriend weer in het land is, 
komt Marieke Reehoorn met een nieuw avontuur rond Sint en 
zijn zwarte pieten, getiteld: De blauwe billen van Sinterklaas. 
Volwassenen peinzen zich suf wat er gebeurd kan zijn op de 
stoomboot. Zo niet de kinderen. Die voelen aan wat er loos is, 
net als Marieke. Maar ja, die is zelf in haar hart altijd kind ge-
bleven.

Het verkeerde moment
en veel te laat

Je hebt dat wel eens, ergens zijn waar iets aan de hand is en je 
daar eigenlijk helemaal niet wilde zijn. Verzeild raken in een café-
ruzie omdat je juist langs het bewuste café loopt.
Je bent bestuurder van Ajax en het alles wetende straatjochie 
uit Betondorp Johan C. laat optekenen dat je als bestuurder niet 
deugt en maar beter kunt vertrekken. Je zit dan als bestuurder op 
het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Wie o wie verslost 
Nederland trouwens van deze ex-voetballer? Zijn Nederlands kan 
zelfs een verstokte Ajax-fan niet volgen dus zocht en vond hij een 
journalist die zijn onsamenhangende teksten kon omzetten in be-
grijpelijke taal. Je zoekt een huisarts in Heemstede omdat je hier 
net bent komen wonen. Blijkt nu juist hij de huisarts te zijn die in 
opspraak is en in verband wordt gebracht met... Soms is het pijn-
lijk soms hilarisch. 
Na jaren, zeker 20, hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland 
het dan eindelijk voor elkaar. Keken zij elkaar jaren niet aan, op-
eens hebben zij de weg naar het overleg gevonden. Wat kwam er 
uit, ze staan plots achter plannen om een weg tussen de N205 en 
de N206 aan te leggen, ja u leest het goed een weg die Heem-
stede gaat ontlasten. Alle gemeenten uit de regio drongen hier al 
jaren op aan, maar de provincies bleven doof en heel erg stom.
Deze weg had er dus al voor of rond het jaar 2000 moeten liggen. 
Dan was het a) veel goedkoper geweest dan de nu voorspelde 
150 miljoen euro en b) heel veel burgers waren verschoond geble-
ven van overlast. Het Rijk was ooit wel genegen geld te verstrek-
ken. Anno 2010 houdt Den Haag terecht de knip dicht. Over het 
verkeerde moment gesproken. Of de provincies en de gemeenten 
maar even willen bijdragen. Wie de overheid een beetje volgt, weet 
dat de aanlegkosten van de weg, 150 miljoen euro, niets zegt. Er 
zijn sowieso weinig projecten die de overheid binnen het bud-
get uitvoert. Waarom een en ander zoveel jaar heeft moeten du-
ren, zal wel in de achterkamertjes blijven. Gestuurd door de voor-
genomen grootschalige woningbouw in de omgeving lijkt de aan-
leiding te zijn om nu met deze verbinding op de proppen te ko-
men. Dat de woningbouw volledig in de put zit en het overheids-
geld schaars wordt, is vast nog niet doorgedrongen in de statige 
provinciehuizen.
Weer een mooi voorbeeld, nu van de overheid die op het verkeer-
de moment en veel te laat, haar gezicht laat zien.
O. Oosterkroon

Heemstede – Pannenkoekres-
taurant De Konijnenberg aan de 
Herenweg bestaat 35 jaar. Ter 
ere daarvan worden het komend 
jaar allerlei activiteiten georga-
niseerd. Komende vrijdag wordt 
een glaskunstwerk onthuld. Het 
is geïnspireerd op het echte Hol-
landse gevoel dat de Konijnen-
berg al 35 jaar uitstraalt. Het 
kunstwerk is gemaakt door glas-
kunstenaar Reina Overstegen 
van Atelier Isitra.
Het afgelopen jaar heeft De 
Konijnenberg een frisse nieuw 
Hollandse uitstraling en huisstijl 
gekregen. Het glaskunstwerk dat 
wordt geplaatst in de koepels 
van de serre, zal daar een mooie 
aanvulling aan geven.

Zwarte Pieten op 5 december
Ter ere van het jubileum zullen 
er het komend jaar dus diverse 
activiteiten plaatsvinden.
Zo is er elke zaterdag in novem-
ber en december een goochelaar 
die vanaf 17.30 uur aan uw tafel-
tje komt.
Het restaurant heeft een jubi-
leum wrap pannenkoek op de 
kaart gezet en geeft flessen wijn 
cadeau. En natuurlijk komen 
er op 5 december zwarte pie-
ten langs. Hou de activiteiten via 
website www.dekonijnenberg.nl  
in de gaten.
Pannenkoekenhuis De Konijnen-
berg, Herenweg 33 Heemstede, 
023-5848096 www.dekonijnen-
berg.nl 

               Jubileum met leuke activiteiten 
Pannenkoekrestaurant De Konijnenberg 1975-2010
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Website www.cjgheemstede.nl geopend

Sascha Baggerman op bezoek 
bij Centrum Jeugd en Gezin
Heemstede - “Kom maar kijken 
naar het CJG in Heemstede“ , zo 
vroeg wethouder Jur Botter de 
gedeputeerde Jeugdzorg Sascha 
Baggerman tijdens een bijeen-
komst op het Provinciehuis in 
Haarlem. Baggerman had zich 
niet bepaald enthousiast ge-
toond in die bijeenkomst over de 
nieuwe CJG`s in het land. Don-
derdagochtend kwam zij naar 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin aan de Lieven de Keylaan 7 
om te zien hoe dit nu functio-
neert. Het algemene beeld was 
dat organisaties nog steeds 
zoekende zijn naar een loca-
tie of naar een invulling en in-
passing van mensen en betrok-
ken instanties. In het regeerak-
koord is afgesproken dat alle ta-
ken die de provincie heeft op het 
gebied van jeugdzorg worden 
overgedragen aan de gemeente. 
Het CJG Heemstede is dit voor-
jaar geopend en is nu een plek 
waar ouders. kinderen, jonge-
ren van 0 tot 23 jaar en mensen 
die met kinderen werken, terecht 
kunnen. 
Sascha Baggerman maak-
te kennis met mensen die van-
uit de onderstaande organisaties  
meewerken aan de  CJG Heem-
stede. De Jeugdgezondheids-
zorg 0-4 jaar die zich inzet  om 
het opgroeien en opvoeden van 
kinderen zo goed mogelijk te la-
ten verlopen. Dit doen ze onder 
andere door eventuele afwijkin-
gen tijdig op te sporen, gezond-
heidsproblemen te voorkomen, 
informatie te geven en vragen 
van ouders/verzorgers te beant-
woorden.

De GGD die zich inzet voor het 
beschermen, bevorderen en be-
waken van de gezondheid, groei 
en ontwikkeling van jeugdi-
gen van4 tot 19 jaar. Dit bete-
kent dat zij zich  richten op het 
voorkomen, opsporen en bestrij-
den van oorzaken die deze groei 
en ontwikkeling kunnen versto-
ren. Het streetcornerwerk die 
jongeren leidt naar het beschik-
bare aanbod van vrijetijdsbeste-
ding (waaronder jongerenwerk), 
onderwijs, leer/werk-trajecten, 
begeleid wonen, schuldsane-
ring, verslavingszorg, noodop-
vang e.d. de jongerenhulpverle-
ner, Stichting Kontex, biedt eer-
stelijnshulpverlening op het ter-
rein van sociaal-materiële en 
psychosociale vragen en proble-
men als wonen, zorg, werk, fi-
nanciën en welzijn. De Stichting 
MEE die werkt op het  gebied 
van aanpassingen en hulpmid-
delen . Het aanbod varieert van 
een loophulpmiddel tot een aan-
gepaste auto en van een hoor-
toestel tot een traplift.  Zij kun-
nen u ondersteunen bij het uit-
zoeken en aanvragen van hulp-
middelen. Bijvoorbeeld als u 
hiervoor een indicatie nodig 
hebt. Het Loket Heemstede is 
nauw betrokken bij de hele op-
zet van CJG. Daarnaast de ge-
meente Heemstede, die de co-
ordinator Floor van Blitterswijk 
heeft aangesteld. Van Blitters-
wijk vertelde over de voorlich-
tingsbijeenkomsten die CJG in 
haar korte bestaan reeds orga-
niseerde. Bijeenkomsten voor 
ouders over jongeren en soft-
drugs, voor ouders in verwach-

ting over het krijgen van een 
kind, trainingen voor buurtbewo-
ners over het omgaan met hang-
jongeren en de mogelijkheden 
zich op deze manier in te zetten 
zodat de bewoners de weg naar 
het CJG weten te vinden. 
Deze genoemde organisaties 
houden wekelijks spreekuren in 
wat vroeger het “Gezondheids-
huis” aan de Lieven de Key-
laan 7 heette en waar bijna ie-
der Heemstedenaar,  zijn of haar 
eerste babyprikjes kreeg.   
Gedeputeerde Sascha Bagger-
man was onder de indruk van 
het totale aanbod dat bewo-
ners van Heemstede van jong 
tot oud van de CJG Heemste-
de kunnen  krijgen. Verrast dat 
men al zover gevorderd was en 
blij dat ze de uitdaging van wet-
houder Jur Botter had aange-
nomen. Zij gaat terug naar het 
Provinciehuis in Haarlem met 
in het achterhoofd de gedach-
te om van CJG Heemstede een 
pilot  te maken. Een voorbeeld 
voor de hele provincie. Een 
compliment aan Floor van Blit-
terswijk en haar medewerkers, 
die in korte tijd al veel bewo-
ners met raad en daad konden 
bijstaan. Een compliment voor 
Christa Kuiper en Sjaak Struijf 
die in het vroege voorjaar als 
wethouder het Centrum had-
den voorbereid en gerealiseerd. 
Samen met de wethouder Jur 
Botter klikte Sascha Bagger-
man even op de computer van 
CJG, waarmee de trots van 
Floor , www.cjgheemstede.nl een 
feit was. Gauw kijken!
Ton van den Brink

Floor van Blitterswijk, Jur Botter en Sascha Baggerman openen de nieuwe website.

Keurslager Van der Geest 
haalt negen oorkondes
Heemstede – Aan vakwedstrij-
den doet keurslager Peter van 
der Geest graag mee. Niet om 
direct met grote bekers thuis te 
komen, alhoewel dat best leuk 
staat op de toonbank. Veel be-
langrijker vindt Peter te zien hoe 
andere vakmensen zijn produc-
ten beoordelen, want dan weet 
je waar je staat. Daarnaast is een 
feestelijke uitreiking van de prij-
zen altijd een mooie gelegenheid 
om  je vakbroeders te ontmoe-
ten, dan gaat het altijd om het  
mooie slagersvak. De vaste klan-
ten weten wel hoe het met de 
smaak en de kwaliteit zit. Daar-
voor komen ze ook naar de keur-
slager van der Geest. Toch krie-
belde het wat bij Peter, hij stuur-
de negen producten in. Grill-
worst, gekookte worst, gerook-
te ossenworst, gebraden runder-
rollade, salade van het Huis,  ro-
de kool hachee schotel, noten 
paté, mosterdsoep en kippeling, 
een variatie van kipstukjes. Met 
die kippeling zijn veel slagers 

weer gestopt, Peter heeft het re-
cept vernieuwd, de eerste klan-
ten waarderen de kippeling weer 
als vanouds. Met negen oorkon-
des die tijdens de vakwedstrij-
den werden uitgedeeld, weet 
keurslager van der Geest dat hij 
in de top zit van de ambachtelij-
ke slagerijen. 
Het rundvlees van Van der Geest 
is één van zijn specialiteiten, er 
gaat dan ook niets boven een 
vertrouwd stukje ouderwet-
se kwaliteit. Het rundvlees komt 
van Hollandse bodem, Hillegom 
grens Bennebroek. De runderen 
groeien in vrijheid op en eten al-
leen wat ze echt lekker vinden, 
gras en lekkere klavertjes. Rust 
en nostalgie zijn de ingrediënten 
voor echt lekker vlees. De run-
deren zijn van het type ‘dikbil’, 
die bekend staan om hun gro-
te spierontwikkeling. Het vlees is 
mooi mager, en smaakvol en bo-
termals. Dat waarderen de vas-
te klanten! 
Ton van den Brink

Leve de vrije neus!
Ieder mens is gebaat bij het be-
houd van gezonde luchtwegen. 
Gezonde luchtwegen zorgen er 
namelijk voor dat je prettig en 
vrij kunt blijven ademen. Kun-
nen uw luchtwegen soms wel 
wat ondersteuning gebruiken? 
De volgende producten kunnen 
u dan helpen. 

De praktische Neus inhaler 
De Neus inhaler zit boorde-
vol etherische oliën. Even door 
beide neusgaten opsnuiven en 
klaar! Dat lucht meteen op. En 
door z’n compacte formaat is 
de inhaler gemakkelijk in tas of 
broekzak te stoppen. Klaar om 
te gebruiken waar en wanneer 
u wilt. 

Adem Vrij stick,
handig voor ’s nachts
De krachtige Adem Vrij stick 
helpt u ’s nachts vrijer te ade-
men. Voor het slapen gaan 
even de handige doseerstick 
over borst of rug halen (geen 

vieze vingers!) en de etherische 
oliën doen de rest. Dan kunt u 
’s nachts opgelucht ademha-
len. 

De vertrouwde Cinuforce
neusspray + menthol
De Cinuforce neusspray + 
menthol is een bekende on-
dersteuning voor een vrijere 
neusademhaling. De spray mag 
langdurig gebruikt worden en 
is ook beschikbaar in een spe-
ciale juniorvariant.

A. Vogel Cinuforce
stoomdruppels
Een aangename manier voor 
een vrijere ademhaling door de 
neus. Voeg de stoomdruppels 
toe aan wat heet water, buig 
het hoofd over de kom en snuif 
de etherische oliën op. U voelt 
de verlichtende invloed met-
een. De stoomdruppels kunnen 
langdurig worden gebruikt.
Verkrijgbaar bij apotheek Groe-
nedaal, Valkenburgerlaan 50.
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De verkoopstyliste

Wat doet een verkoopstyliste? 
Kort gezegd, zorg ik ervoor dat 
een huis dat te koop is beter in 
de markt komt te staan. Vaak zie 
je op de makelaarssite Funda af-
grijselijke foto’s. Dat is zo jam-
mer, want je moet je huis zien als 
een verkoopobject en minder als 
je eigen vertrouwde woonom-
geving. Ik kan met vaak simpe-
le middelen een huis ‘n stuk aan-
trekkelijker maken.
Waarom heb je dit beroep
gekozen?
Ik heb 27 jaar in de gezondheids-
zorg gewerkt. Door een combi-
natie van te hoge werkdruk en 
onvrede over mijn functie ben ik 
niet lang geleden gestopt. Mijn 
vader is in die tijd overleden en 
ik ben verhuisd. Een geschikt 
moment voor een carrièreswitch 
en te gaan voor mijn passie: de 
binnenhuisarchitectuur. Na een 
opleiding voor verkoopstyliste 
en binnenhuisarchitect doe ik nu 
wat ik eigenlijk vroeger al wilde. 
Destijds koos ik voor de zeker-
heid van een vaste baan. Tegen-
woordig is het een stuk eenvou-
diger om voor een creatief be-
roep te kiezen. Ik voel me vrijer 
en gelukkiger in mijn werk.
Wat voegt jouw bedrijf toe? 
Er staan meer huizen te koop dan 
ooit. Door werkomstandigheden, 
echtscheiding en een verander-
de levensfase kijken mensen uit 
naar een andere woning. De eco-
nomische crisis heeft ervoor ge-
zorgd dat de verkoopmarkt aar-
dig op slot zit. Er is geen door-
stroming meer. Om je huis goed 
te verkopen moet je je echt on-
derscheiden. Als je zelf niet weet 

hoe je dat moet aanpakken, kan 
ik daarmee helpen. Wanneer ou-
ders overlijden worden de kinde-
ren opgezadeld het ouderlijk huis 
te verkopen. Vaak staat het (te) 
vol met spulletjes. Maar ze willen 
het snel in de verkoop zetten Als 
de kinderen op grote afstand wo-
nen of weinig tijd hebben kun-
nen ze mij inhuren.
Waarom ben jij zo goed?
Ik kijk heel goed naar ieders 
persoonlijke wensen en ga di-
rect aan de slag. Ik zie meteen 
hoe je met wat ingrepen een an-
der plaatje krijgt. Daar heb ik 
gevoel voor. Een huis dat in de 
verkoop staat moet zo neutraal 
mogelijk ingericht zijn. Hou het 
ruimtelijk en licht. Geen katten-
bak in de keuken en foto’s aan 
de muur. De voortuin moet op-
geruimd zijn, zonder rolemmers 
en fietsen. 

Heemstede  –  Bijna iedereen staat op een bepaald moment 
voor de keus: Waarmee ga je je brood verdienen. De meeste 
beroepen hebben geen verdere uitleg nodig. Maar soms wij-
ken ze af van het gangbare pad. Wie zijn die mensen achter 
een bijzonder beroep? Zijn het trendsetters of hobbyisten die 
hun hart volgen? Ineke Groenendijk (48) is verkoopstyliste. Ze 
is gespecialiseerd in het restylen en verkoopklaar maken van 
huizen. Tevens geeft zij interieuradvies. Ze woont met man en 
3 kinderen in Heemstede.

Wat zijn de kosten?
Je kan met ’n paar honderd euro 
heel veel bereiken. Je praat over 
een bedrag dat in verhouding 
met de vraagprijs van een wo-
ning niet veel voorstelt. Als een 
huis lang te koop staat, zakken 
mensen wel zomaar tienduizend 
euro. Ik heb accessoirepakket-
ten van 50 euro per vertrek die 
wonderen kunnen doen voor het 
interieur.
Wat doe je naast je werk?
Van sporten krijg ik veel energie. 
Ik tennis, ga naar de sportschool 
en doe aan hardlopen. Ik heb 
ook meegedaan aan de Heem-
stedeloop, waarbij ik tweemaal 
langs mijn huis liep. Heel speci-
aal, vond ik dat.
Hoe zie je de toekomst?
Er staan in Heemstede momen-
teel ruim 400 huizen te koop. Dat 
is veel. Het is jammer dat banken 
zo voorzichtig zijn met leningen 
verstrekken. Je ziet regelmatig 
dat mensen de financiering niet 
rond krijgen. Verder vind ik dat 
makelaars te weinig actie ne-
men om de verkoop te stimule-
ren. Je moet heel veel zelf doen. 
Dan kom ik in beeld. Ik denk dat 
mijn vakgebied voorlopig nog 
kan groeien. 
Informatie: 06-23291393 en
www.igverkoopstyling.nl
Mirjam Goossens 

Hans Ittmann bij 
Kunsthandel AmstelArt 
Heemstede - In de moderne 
kunstgeschiedenis neemt Hans 
Ittmann heden-ten-dage een 
prominente plaats in als de gro-
te tegenhanger van de Cobra 
beweging gedurende de jaren 
vijftig en zestig. Ittmann (1914- 
1972), was de zoon van een 
bemiddelde notaris, studeer-
de aanvankelijk notariaat, maar 
volgde zijn vader niet op. Net 
als zovele andere jonge kunste-
naars maakte hij toen werk, ge-
inspireerd door de Amsterdamse 
hoogleraar Campendonck. Tij-
dens de oorlogsjaren dook hij tij-
delijk onder. In 1946 trok hij naar 
Parijs en volgde lessen aan de 
Ecole  des Beaux Arts en nam 
les bij de beroemde beeldhou-
wer Zadkine. In 1949 terugge-
keerd in Nederland, was hij één 
der eersten die het experimente-
ren in de kunst aandurfde. 

Geld genoeg
Hij zat nooit verlegen om geld, 
had dus een financiële vrijheid 
waarbij hij zich veel kon veroor-
loven. De  jaren 1950 tot 1970 
werden beheerst door de Cobra 
beweging, hij vormde in 1950 
met enkele andere kunstenaars 
een tegenbeweging, de vereni-
ging “Vrij Beelden”. Daar maak-
te hij voornamelijk abstract werk. 
Ittmann was goed gebekt en had 
overal zijn mening over. Vijf jaar 
later werd hij voorzitter van weer 
een nieuwe kunstenaarsvereni-
ging, de vereniging “Liga Nieuw 
Beelden”. Vanuit die vereniging 
haalde hij voor zijn medeleden 
veel opdrachten binnen, die hij  

bij die Cobrajongens wegkaapte. 
Hij had vele internationale vrien-
den en werd door hen beïnvloed., 
vooral door de Fransen Dufy en 
Pevsner, de Spanjaard Miro, de 
Engelsman Moore, en de Ame-
rikaan Pollock. Ittman was geen 
uitgesproken abstracte kunste-
naar. Hij exposeerde voorname-
lijk zijn figuratieve werk en zijn 
beeldhouwwerk. Toch werd juist  
zijn abstracte werk de laatste ja-
ren door enkele galeries geëxpo-
seerd, omdat kunsthistorici hem 
vooral tot de abstracte kunste-
naars vinden behoren. Kunst-
handel AmstelArt laat beide ca-
tegorieën aan bod komen, zodat 
de kijker zelf - nu 50 jaar later- 
kan oordelen waar de kracht van 
deze kunstenaar zit. Ittmann’s 
werk heeft in ieder geval interna-
tionale uitstraling gehad en be-
vindt zich in vele belangrijke col-
lecties w.o. de Nationale Collec-
tie Nederland. 

Verloting
Onder de bezoekers van de Hans 
Ittmann expositie die hun naam-
strookje in de doos hebben inge-
leverd,  worden 5 originele teke-
ningen van Hans Ittmann verloot! 
Op de laatste dag van de exposi-
tie, zaterdag 27 november, wor-
den er uit de grote doos vijf lo-
ten getrokken, die ieder goed 
zijn voor een tekening van Hans 
Ittmann uit zijn Zadkine perio-
de. Eenvoudige toegankelijke, 
herkenbare en vooral onbevan-
gen tekeningen uit een gelukki-
ge periode.
Ton van den Brink

Vrijwilligers
Vacature Top 3

Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede publiceert haar va-
cature Top 3. Staat er een leu-
ke functie voor u bij, neem dan 
contact op met één van de me-
dewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. 
We zijn bereikbaar van dinsdag 
t/m donderdag tussen 9-12 uur: 
023 – 5483824. Op www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl kunt u 
nog veel meer leuke vacatures 
vinden!

Penningmeester met hart 
voor natuur & milieu
Voor een organisatie die streeft 
naar meer natuur en een beter 
milieu zoeken wij een betrokken 

penningmeester. De penning-
meester maakt deel uit van het 
bestuur, participeert bij beleids-
vorming, verzorgt de boekhou-
ding, facturatie en incasso bij le-
den, donateurs en opdrachtge-
vers, beheert de bankrekenin-
gen van de vereniging, stelt de 
jaarrekening en meerjaren-be-
groting op en legt verantwoor-
ding af aan de Algemene Leden 
Vergadering.

Dierenliefhebbers voor 
verzorging & klus-
werkzaamheden
Ben je een groot dierenliefheb-
ber en wil je graag dieren verzor-
gen? En vind je het leuk om aan 

bezoekers over de dieren te ver-
tellen? Dan kan dat allemaal bij 
de kinderboerderij. Ben je handi-
ger met gereedschap en ligt het 
klussen je meer dan ben je na-
tuurlijk ook van harte welkom. 

Gastvrouw/gastheer 
met hart voor theater
Als gastvrouw of gastheer ben je 
het aanspreekpunt en de scha-
kel tussen artiesten, techniek, 
kassa, bar en publiek. Je bent 
enthousiast en hebt hart voor 
theater. Je werkt samen met de 
barmedewerkers, theatertechni-
cus en een groepje vrijwilligers 
en zorgt ervoor dat zowel arties-
ten als bezoekers zich welkom 
voelen. Er wordt met meerdere 
gastvrouwen en gastheren ge-
werkt, waardoor het aantal avon-
den (in de weekends) met elkaar 
in overleg te bepalen is.

Gert Jan Keizer.
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Heemstede – Langs alle oevers van de Heem-
steedse haven stonden  de kinderen en hun 
ouders rijendik te wachten op Sint Nicolaas. 
Zijn grote stoomboot,die hem van Spanje naar 
Heemstede bracht, was op een geheime plaats 
in het waterrijke Heemstede aangemeerd. Daar 
kon hij overstappen op de boot die hem naar 
onze haven bracht. Simon Paagman begroet-
te de Sint, vroeg hem hoe het hem weer ge-
lukt was om de regenbuien achter zich te laten, 
maar  ook dat geheim hield Sint Nicolaas voor 
zich. Stel je voor dat iedereen zijn eigen weer 
kan maken! De voorzitter van de winkeliersver-
eniging, Roeland Smit, ontving de Sint op de ro-
de loper en wees hem vast de weg naar de ver-
nieuwde Binnenweg en Raadhuisstraat. Een-
maal in de open calèche, op weg naar het raad-
huis, was de Sint zo dichtbij dat enkele geluk-
kige kinderen zelfs een handje van hem kregen 
en hiermee ook direct een eeuwigdurend ge-
loof in de Sint. Andere kinderen hadden inmid-
dels hun twijfels  ingeruild voor een  groeiend 
besef, dat hier, in die prachtige calèche, met zo-
veel mooie zwarte pieten plus een witte piet, de 
enige echte Sint Nicolaas  weer uit Spanje was 
gekomen. Bij het raadhuis stond burgemeester 
Marianne Heeremans al op de uitkijk. Ook bij 
haar was het geloof in de Sint weer helemaal 
terug. Ze maakte de weg vrij voor de Sint om 
naar het bordes te komen, een hele toer door 
de grote drukte. 
Eenmaal op het balkon kon iedereen zien dat 
de echte Sint nu echt in Heemstede was aan-

gekomen. Toen hij vertelde dat vanaf vandaag  
weer de schoen gezet mocht worden, was bij 
iedereen het geloof in de Sint helemaal terug.  
Zo gaat dat op weg naar 5 december: eerst zien 
en dan geloven!  Op het balkon had de bur-
gemeester een cadeau voor Sint Nicolaas. Het 
prachtige boek van de Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek over de pas vernieuw-
de Binnenweg. Een gebaar van de actieve win-
keliersvereniging WinkelCentrum Heemstede, 
waar de Sint zo graag komt om zijn inkopen te 
doen. Sint verklaarde dat ook hij een beetje be-
greep wat IPods en IPads zijn, hij had al een ei-
gen aai-taai-pop in Spanje. De goochelpiet zou 
voor de Sint een glaasje inschenken. Orange-
sap, maar of het nu kwam door de grote drukte, 
het lukte niet, uit die kraan die de burgemees-
ter toch goed vasthield, kwam maar een drup-
je. Met echt gegoochel en hulp van nog enkele 
glazen, wist de goochelpiet toch een glaasje jus 
d’orange voor de Sint te tappen. Tijd voor het lied 
“Hompie Dompie”, maar de Sint vond het niks. 
“Jullie  hebben dit jaar helemaal niet geoefend”! 
Dit moet beter en met geloof in eigen kunnen 
en in die echte Sinterklaas, lukte het toch om dit 
levenslied van Sint Nicolaas met zijn allen te 
zingen. De goedheiligman bleef nog lang op de 
Raadhuisstraat en Binnenweg, zo mooi vond hij 
het! 

Aanstaande zaterdag is de Sint weer op bezoek 
in Heemstede, dan in de Jan van Goyenstraat. 
Ton van den Brink

“Eerst zien, dan geloven”

Sinterklaas in Heemstede!



Heemstede - Balanceren op het 
randje en zoeken naar de grens 
van wat nog leuk is en wat net 
niet. Om zijn kronkelende verha-
len kan je lachen, maar als het 
alleen gaat jeuken is hij ook te-
vreden. Micha Wertheim is een 
gevoelige observator, een ge-
wiekste manipulator en een 
geestig provocateur die zijn pu-
bliek alle hoeken van de zaal laat 
zien. 
Alles is al een keer gezegd. Geen 
reden om verder je mond te hou-
den. 
Zeker niet voor Micha Wert-
heim. In deze voorstelling gaat 
het daarom over alles dat u al 
lang wist, had moeten weten of 
al weer vergeten was. Want al-
leen uit herhaling komt de ver-
nieuwing voort. Micha Wertheim 
voor de Zoveelste Keer.

Micha Wertheim won in 2004 
de jury- en publieksprijs van het 
Leids Cabaret Festival. 
Samen met Paulien Cornelisse 
en Jan Jaap van der Wal orga-
niseert en presenteert hij iedere 
derde zondag van de maand in 
Comedyclub Toomler in Amster-
dam het programma.

Echt gebeurd. Een podium waar 
mensen waargebeurde verhalen 
vertellen die ze zelf hebben mee-
gemaakt. Ook schrijft hij weke-
lijks een column voor Vrij Neder-
land, schreef hij verhalen voor 

onder meer Rails, NRC Handels-
blad, de Volkskrant, Trouw, de 
VPRO gids, Kunstschrift en het 
Parool.

Wanneer?
Vrijdag 26 november is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,00 euro. CJP/65+ 14,00 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.
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150e Concert van Concertkoor Haarlem

Bij dit laatste werk kunnen be-
zoekers gedeeltes meezingen.  
Dit concert vindt plaats in de 
Grote Zaal van de Philharmonie 
en de aanvang is 20.15 uur.
Het koor wordt gedirigeerd door 
Ger Vos.
Voor meer informatie, zie www.
concertkoorhaarlem.nl
Het Concertkoor Haarlem, dat 
volgend jaar 65 jaar bestaat, 
geeft het 150e concert. Door 
de jaren heen heeft het koor 
een indrukwekkend repertoi-
re opgebouwd en veel bijzonde-
re concerten in Haarlem gege-
ven. Het CKH viert dit met mu-
ziek gecomponeerd ter ere van 
twee heiligen, namelijk Sint Ce-
cilia en Sint Nicolaas, vlak voor 

de naamdagen van deze hei-
ligen op respectievelijk 22 no-
vember en 6 december. Van Ge-
org Friedrich Händel wordt “Ode 
for Saint Cecilia’s day” ten ge-
hore gebracht. Dit is een prach-
tig werk met klankvolle koorde-
len en virtuoze solistische passa-
ges. Van Benjamin Britten wordt 
de ‘Saint Nicolas Cantata’ uitge-
voerd. Het Concertkoor Haarlem 
is verheugd, dat zij deze opwek-
kende werken samen met kinde-
ren van de Koorschool Sint Bavo 
ten gehore kan brengen. Het pu-
bliek bij dit concert wordt ook 
van harte uitgenodigd om tijdens 
twee delen van de ‘Saint Nico-
las Cantata’ mee te zingen. Dit 
werk beschrijft de legende van 

Nicolaas, de bisschop van Myra 
en de wonderen die hij verricht. 
Drie jongenssopranen verbeel-
den, lopend door de zaal, de drie 
jongens die door Sint Nicolaas 
weer tot leven zijn gewekt, na-
dat ze gepekeld voor consump-
tie waren opgeslagen voor een 
strenge winter. Het kinderkoor 
op de galerij schildert al zingend 
de hevige storm waarin Nicolaas 
terechtkomt. Een mannenkoor 
toont de heftige paniek van de 
zeelieden tijdens het gevecht te-
gen de beukende golven op zee. 
De leden van het Concertkoor 
Haarlem bezingen de wonde-
ren die Nicolaas tijdens zijn le-
ven verricht. Hun harten kloppen 
vol verwachting in de hoop dat 
ze de Sint zelf kunnen toezingen 
op deze avond.
De NTR maakt tijdens dit con-
cert opnamen voor een docu-
mentaire voor de televisie van de 
koorschoolleerlingen. De school, 
een uniek muziekinstituut in Ne-
derland, bestaat volgend jaar 60 
jaar.
Uitvoerenden zijn Concertkoor 
Haarlem, Koorschool Sint Bavo 
en Ensemble Conservatoire.
De toegangsprijs bedraagt 27 
euro en dat is inclusief pauze-
drankje en garderobe. Kaarten 
voor dit concert kunnen besteld 
worden via tel. 023-5262293 of 
rechtstreeks bij de kassa van de 
Philharmonie op 023-5121212. 
Meer informatie is te vinden op 
www.concertkoorhaarlem.nl
Op 19 november 2011 zal Con-
certkoor Haarlem ‘Child of our 
time’ van Michael Tippett ten ge-
hore brengen.

Fotograaf: Merlijn Doomernik.

Visuele poëzie van Bart Jonker 
in Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Van 15 novem-
ber tot en met 31 decem-
ber is de expositie ‘Overwe-
gen, overbruggen, overzien’ 
poëzie getroffen in foto’s, 
van Bart Jonker te bezich-
tigen in Bibliotheek Heem-
stede. De tentoonstelling is 
gratis toegankelijk tijdens 
openingstijden van de bibli-
otheek.

De Heemstedenaar Bart Jonker 
(Amsterdam, 1969) is vooral 
bekend als schrijver en dichter. 
Zijn gedichten verschenen voor 
het eerst in de jaren negentig in 
de verzamelbundels ̀ Verborgen 
dichters in Heemstede´, uitge-
geven door de Openbare Bibli-
otheek Heemstede.
In 2002 verscheen zijn bun-
del ´Onvoltooid verlangen´, ge-
volgd door de bundel ́ Ontgren-
zing´ in 2008. 

Hij publiceert regelmatig in de 
lokale krant ´de Heemsteder’, 
in de door hem opgerichte ru-
briek ´Dichtstorten´: een open 
podium voor dichters. Hiermee 

hoopt hij de liefde voor poëzie 
bij het grote publiek te stimu-
leren. Hij neemt frequent deel 
aan gelegenheidspublicaties, 
zoals bijvoorbeeld ̀ de Haarlem-
se Dichtlijn`.

Hij schuwt evenmin een kriti-
sche kijk op de maatschappij 
en steekt zijn scherpe pen niet 
onder stoelen of banken. 

De expositie ´Overwegen, over-
bruggen, overzien´ toont de 
veelzijdigheid van Bart Jon-
ker als kunstenaar: als schrij-
ver, dichter en fotograaf. Zijn 
gevoel voor observatie en oog 
voor detail in de breedste zin 
des woords kenmerkt zich dui-
delijk in al zijn creatieve ex-
pressie.
Zijn grote voorliefde en passie 
voor Italië en Portugal (Lissa-
bon en Madeira), keren regel-
matig terug als thema in zijn 
werk, zoals deze expositie laat 
zien.

Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.

De brief
Ik schreef
een brief

aan de zee
ik vroeg hem

of het moeilijk zou zijn
op te boksen
tegen afgunst

of het mogelijk zou zijn
te balanceren
op de golven
van ´t leven...

van de liefde...
Ik schreef
een brief

aan de zee
in ´t zand

en hij overspoelde mij
met antwoorden

Zandvoort.

Koffie
Kennelijk

ben jij
mij vergeten

Onze vriendschap
verbleekt

in de schaduw
van je

bekrompen ziel
Weet je nog

dat we
samen

koffie dronken?
Nu drink ik

enkel
koffie
een

bittere
nasmaak

Cervo, Italië.

Kloostergang in de wijk Pa-
rasio, Imperia Porto Maurizio, 
Ligurië, Italië)

Vensterlicht
Kerst:

vredesnomaden
die de wereld rondgaan
zonder zich te vestigen

en nog altijd
wachten wij

totdat jij
voor ons venster

blijft staan

Cabaret in de Luifel
Micha Wertheim
‘Voor de zoveelste keer’

Regio - Op vrijdagavond 19 november betreedt het Concert-
koor Haarlem voor de 150e keer het podium. Op dit concert 
wordt de “Ode for Saint Cecilia’s  day” van G.F. Händel en,  in 
samenwerking met de Koorschool Sint Bavo, de “Saint Nico-
las Cantata” van B. Britten uitgevoerd. 
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Daniel Jongsma van Tummers, 
tweede bij World Masters patisserie
Heemstede - De World Cho-
colate Masters voorselectie is 
de zwaarste individuele wed-
strijd in Nederland. Patisserie of-
wel de banketbakkerskunst, op 
zijn mooist. Afgelopen week-
end  werkte Daniel Jongsma 
hard op wereldniveau in Zun-
dert waar hij vijftien uur werk-
te aan de opdrachten. Maak in 
15 uur een showstuk tussen de 

1 en 2 meter. Daar maakte hij 
een vervaarlijke draak van, die 
nu in de patisserie Tummers, de 
werkgever van Daniel,  staat te 
pronken zonder vuur te spuwen. 
Daarnaast moest hij 2 chocolade 
desserttaarten maken, 100 bon-
bons, 86 gastronomische des-
serts en een mistery box.  Voor 
die box konden de deelnemers 
kiezen uit een groot aantal in-

grediënten. Met die boodschap-
pen moest je dan twee keer zes 
mignardises, koffieversnaperin-
gen,  en zes chocoladedranken 
maken. Daniel werd tweede. Hij 
gaat nu de winnaar Frank Haas-
noot uit Katwijk assisteren bij 
zijn gooi naar het wereldkampi-
oenschap volgend jaar in Parijs. 
Want hoewel het een individu-
ele krachtmeting is,  doe je het 
toch met een heel team. Dat be-
gint bij de eigenaren, Vincent en 
Marijke van den Bosch,  van Pa-
tisserie Passionelle Tummers aan 
de Binnenweg.  Steun van Ro-
nald van Haarlem, zelf wereld-
kampioen in 2006, Emily de Jon-
ge die de tekeningen maakte 
voor het receptenboekje, Nathan 
van Duijn die hem bijstond met 
de tijdstrainingen en Rosanna 
Buitenhuizen die de schubben 
van de draak zo mooi kon uit-
steken. Daarnaast mochten alle 
collega`s meeproeven en onge-
zouten hun mening geven. 
Feestdagen
Leuk om mee te doen aan zo`n 
chocoladefeest,  waarin je kan 
meten hoe je staat in de Ne-
derlandse banketbakkerij we-
reld. Nu komen eerst de feest-
dagen die alle aandacht vragen, 
want Heemstede wil straks met 
Sinterklaas graag chocolade- 
letters, marsepein en speculaas.  
Voor de kerst maken Daniel en 
Ronald met hun collega`s weer 
feestelijke luxe taarten, tulban-
den, ijstaarten en natuurlijk de 
kerstkransjes. Bij Tummers aan 
de Binnenweg waar meer speci-
aalzaken zitten met kampioens-
bekers en oorkondes.
Waar de nieuwe feestverlichting 
terecht getooid is met vijf ster-
ren! 
Ton van den Brink

Bijholteontsteking, wat nu?
Heemstede - Verkouden, we 
zijn het allemaal wel eens. 
Iedere volwassene zo’n drie-
maal per jaar om precies te 
zijn. De meeste mensen lo-
pen daar gewoon mee door. 
Hoewel het vaak goed gaat, 
kunt u een verkoudheid toch 
beter niet onderschatten. 

“Het gaat wel weer over.” Zo 
denken veel mensen over hun 
verkoudheid. En inderdaad, in 
de meeste gevallen verdwijnt 
de verkoudheid na een paar 
dagen vanzelf. Maar soms kan 
een snotneus wel degelijk tot 
problemen leiden. Een ver-
koudheid die wat langer aan-
houdt kan namelijk uitmonden 
in een vervelende bijholteont-
steking, zoals een voorhoofds-
holteontsteking of een neus-
holteontsteking. 

Van verkoudheid naar
bijholteontsteking
Hoe gaat dat in zijn werk? Zo-
dra u een verkoudheid op-
loopt, gaat uw lichaam extra 
slijm aanmaken om de ziekte-
verwekkers af te voeren. Maar 
door de zwelling van de slijm-
vliezen kan de verbinding 
tussen de bijholten en de neus-
holte verstopt raken. Het slijm 
kan dan niet weg uit de hol-
ten en dat is feest voor de bac-
teriën daar. Die gaan zich naar 
hartelust vermenigvuldigen. 
Wat als een ‘onschuldige’ ver-
koudheid begon, kan dan ein-
digen in een stevige bijholte-
ontsteking.
 
Let op de voortekenen
Ook bij een ‘gewone’ verkoud-
heid is waakzaamheid gebo-
den. Heeft u vaak een vol of 

drukkend gevoel naast uw 
neus of in uw voorhoofd als u 
verkouden bent? Soms met een 
stekende, bonzende hoofdpijn 
die erger wordt als u kauwt of 
vooroverbuigt? Dan bent u ge-
voelig voor bijholteontstekin-
gen. Gebruik bij de eerste voor-
tekenen dan Cinuforce* van A. 
Vogel. Dit 100% natuurlijke pro-
duct laat het neusslijmvlies slin-
ken, zodat de doorgangen naar 
de holten weer vrijkomen. Bo-
vendien verbetert het de func-
tie van de trilhaartjes. Daardoor 
kan het slijm weer weg en de 
ontsteking verdwijnt. 

Voorkomen is nog beter
Een bijholteontsteking voor-
kómen is natuurlijk nog beter. 
Door Cinuforce in een vroeg 
stadium van uw verkoudheid 
te gebruiken, kan het helpen u 
te behoeden voor een bijholte-
ontsteking. Zo krijgen zwellin-
gen en ontstekingen bij voor-
baat al minder kans. Cinuforce 
is verkrijgbaar in tabletten en 
als neusspray, net wat u prettig 
vindt, en mag zonodig langere 
tijd gebruikt worden.

Cinuforce tabletten en
neusspray 
•  Vermindert en verlicht de 

klachten van een bijholteont-
steking 

•  Voorkomt bijholteontsteking 
•  Bij neusverkoudheid die wat 

langer aanhoudt
•  Langdurig te gebruiken
•  100% natuurlijk

(Homeopathisch geneesmid-
del. Lees voor gebruik de bij-
sluiter)
Verkrijgbaar bij apotheek Groe-
nendaal, Valkenburgerlaan 50. 

Nieuwe Mazda2 Facelift nu bij Mazda RC
Regio - De nieuwe Mazda2 
Facelift, die vanaf nu bij Mazda 
RC aan de Kleermakerstraat 71 
in Velserbroek in de showroom 
staat, ziet er in vergelijking met 
zijn voorganger nog sportiever 
uit en is bovendien beduidend 
comfortabeler en zuiniger. Het 
nieuw ontworpen front van het 
gefacelifte model van Mazda’s 
stijlvolle B-segment auto voegt 
nog meer sportiviteit toe aan het 
van huis uit al dynamische uiter-
lijk. De Mazda2 Facelift kent bo-
vendien een verbeterde kwaliteit 
van het interieur, een aangepast 
onderstel en daardoor nog meer 
rijcomfort. Omdat alle motoren 
voldoen aan de Euro V emissie-
norm, evenveel of minder brand-
stof verbruiken dan het voor-
gaande model en minder CO2 
produceren, zorgt de Mazda2 
Facelift voor lagere gebruikskos-
ten en levert hij meer waar voor 
zijn geld.
“Toen eind 2007 de huidige Maz-
da2 gelanceerd werd was het 
een regelrechte revolutie in de 

auto-industrie”, vertelt Hans 
Touw, brandmanager Mazda. 
“Hij was niet alleen mooi om te 
zien, maar ook nog eens 100 kg 
lichter dan zijn voorganger, wat 
vele voordelen met zich mee-
bracht, zoals wendbaar, snel, 
laag verbruik, een lage uitstoot 
en bovendien was hij erg veilig 
met 5 sterren EuroNCAP.” 
Als onderdeel van de facelift 
krijgt de Mazda2 het nieuwe 
Mazda familiegezicht en nieuw 
ontworpen velgen en is er keus 
uit 11 carrosseriekleuren, waar-
onder twee nieuwe. Dankzij een 
verhoogd kwaliteitsgevoel wordt 
het toch al uitstekende interi-
eur verder verbeterd. De nieuwe 
zwarte meters hebben witte let-
ters en zilveren ringen, passend 
bij het nieuwe zwarte stuur met 
zilveren randen om de knoppen. 
Het audiosysteem is afgewerkt in 
zwarte pianolak met verchroom-
de accenten, en de ventilatieope-
ningen en de schakelaar voor de 
alarmlichten zijn zwart omrand.
“Specifieke verbeteringen aan 

de carrosserie en wielophanging 
zorgen voor nog comfortabeler 
en soepeler rijgedrag”, vervolgt 
Hans Touw. “Alle aandrijflijnen 
zijn aangepast om te voldoen 
aan de Euro V emissienorm. Het 
motorengamma in Nederland 
bestaat uit drie benzinemotoren, 
twee 1.3 liter varianten met 75 pk 
en 84 pk en een 1.5 liter met 102 
pk. Vanaf nu is er op de vijfdeurs 
1.5 liter ook een viertraps auto-
maat beschikbaar”.
Uiteraard is de Mazda2 Face-
lift ook als GT-M leverbaar met 
onder meer speciale side skirts 
en een achterspoiler op het dak. 
Er zijn nieuw ontworpen 16-inch 
lichtmetalen velgen beschikbaar 
met een scherper design voor 
een sportievere indruk en nieuw 
ontworpen 15-inch wieldoppen 
met een dynamischere vorm.
De nieuwe Mazda2 Facelift be-
schikt over veel optionele uitrus-
tingen, afhankelijk van uitvoe-
ring en land. De lange lijst be-
staat uit veel opties zoals bij-
voorbeeld een MP3/CD-wisse-

laar, automatische verlichting en 
ruitenwissers, elektrisch inklap-
bare, instelbare, en verwarmde 
buitenspiegels. “Ook is er een 
instelbaar snelheidswaarschu-
wingssysteem leverbaar als on-
derdeel van de boordcomputer, 
dat een waarschuwingssignaal 
geeft als de bestuurder de vooraf 
ingestelde snelheid overschrijdt”, 
besluit Hans Touw. 
De Mazda2 Facelift is verkrijg-
baar in verschillende uitrustings-
niveaus. De prijzen beginnen bij 
de driedeurs 1.3 liter XS met 75 
pk, die 10.990,- euro kost. 
Hans Touw vertelt dat Mazda RC 

voor elke klantverkochte Maz-
da2 Facelift in de periode tot en 
met 31 december 2010 gratis de 
unieke TomTom Start XL Europe 
ter beschikking heeft!  De nieu-
we Mazda 2 dient uiterlijk 31 ja-
nuari 2011 van een kenteken 
voorzien te zijn. De TomTom Start 
XL heeft een 4,3 inch breedbeeld 
scherm en is voorzien van TMC 
en de kaarten van 45 Europese 
landen. 
De Gratis TomTom actie is van 
toepassing op alle uitvoeringen 
van de Mazda2 Facelift en heeft 
een consumentenwaarde van 
159,- euro.



Museabezoek 
Welzijn 

Bloemendaal
Heemstede - Er zijn nog plaat-
sen vrij voor de Museum Plus 
Bus op vrijdag 26 november, ge-
organiseerd door Welzijn Bloe-
mendaal. De bus brengt u ’s 
ochtends naar het Cobramu-
seum in Amstelveen en ’s mid-
dags naar het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Deze tocht is mo-
gelijk voor mensen met een rol-
stoel of rollator. Heeft u begelei-
ding nodig geef dit dan op. Kos-
ten: geen. U dient zelf uw lunch-
pakketje mee te nemen, con-
sumpties voor eigen rekening. 
Aanmelden: Tel: 023 584 5300 / 
525 0366.
Woensdag 24 december wordt 
er gewandeld in de omge-
ving van Bennebroek. Vertrek 
om 10.00 uur van Locatie Zuid, 
Bennebroekerlaan 5 te Benne-
broek. Kosten: geen. Woensdag 
1 december vanaf locatie Noord, 
Bloemendaalseweg 125. Recre-
atief fietsen. Start om 10.00 uur. 
Om 9.45 uur staat de koffie klaar! 
Kosten: geen. Consumpties on-
derweg voor eigen rekening.
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Dubbelconcert in de Pinksterkerk

Twee orkesten inspireerden elkaar
Heemstede - zondagmiddag 7 
november kwam de fanfare Ar-
ti et Religioni uit Langeraar naar 
Heemstede om bij ‘gastheer’ St. 
Michael op te treden.
Omdat deze  Zuid-Holland-
se vereniging in een hoge divi-
sie speelt is het altijd de moei-
te waard om eens te gaan luis-
teren. Al snel blijkt waarom juist 
dit muziekgezelschap in Heem-
stede te gast is. St. Michaëls 
nieuwe dirigent John Brouwer 
blijkt wekelijks ook als muzikaal 
leider voor dit fanfare-orkest te 
staan.  
Het programma met de naam 
‘Inspiration’ werd door ‘ons ei-
gen’ Heemsteeds harmonie-or-
kest heel passend geopend met 
letterlijk een Hymne aan de mu-
ziek. 
De stukken die St. Michael dit 
keer op de muzieklessenaar 
had zorgden voor een prettige 

gevarieerdheid waarbij gewoon 
opviel hoe strak en zuiver er ge-
musiceerd werd. Ook de balans 
leek weer helemaal terug in het 
harmonieorkest. Je zou haast 
vergeten dat je bij een uitvoe-
ring door amateurmusici zat. Bij 
“Cordileras de los Andes” - het 
slotstuk voor de pauze -wisten 
de Heemstedenaren de Malan-
dosfeer perfect op te roepen.
Na de pauze geen harmonie-, 
maar fanfare-muziek. Kan de 
gemiddelde luisteraar het ver-
schil tussen harmonie en fanfa-
re niet aangeven en denkt men 
hoogstens dat fanfares altijd lo-
pend spelen, na deze middag 
is dat voor de concertgangers 
anders geworden. Kort en hel-
der werd uitgelegd wat de cru-
ciale verschillen zijn en werd 
snel duidelijk dat deze hier op 
het podium zittende fanfare een 
pittig concert op niveau kan la-

ten horen. Met onder meer een 
groep van zeven bugels creëer-
de Arti et Religioni een warm en 
vol fanfaregeluid. Dat ook de-
ze vereniging zeer getalenteer-
de leden heeft bewees onder 
meer de soliste op de bugel in 
het bekende “Aranjuez Con tu 
amor” van Rodirgo, dat eigenlijk 
voor gitaar geschreven is. Fout-
loos gespeeld. Zeer veel indruk 
maakte vooral een werk dat de 
watersnoodramp van 1953 ver-
klankt. Na het slotakkoord van 
dit stuk ging er een minieme 
zucht van stilte  door de zaal. 
Dirigent John Brouwer heeft als 
inspirator deze middag zijn fi-
guurlijke handtekening gezet 
in Heemstede. Twee orkesten 
met een perfecte timing en een 
hoog  concentratieniveau. Dat 
belooft nog wat voor de toe-
komst!
B. Gomarus

Theater voor 
kinderen
Heemstede - Voel jij je thuis op 
het toneel? Hou je van typetjes 
nadoen, een rol spelen of met el-
kaar iets moois neerzetten? Je 
leert van alles wat met theater te 
maken heeft.
Op maandag 29 november start 
bij Casca een Theatercursus 
voor kinderen van 9 tot 12 jaar. 
Natuurlijk sluiten we deze cur-
sus af met een eindvoorstelling: 
op zaterdag 26 maart.
In Theater de Luifel is de pre-
mière waar je verkleed en 
geschminkt op de planken staat! 
In de cursus komen verschillen-
de technieken van theater ma-
ken aan bod, zoals emoties, lef 
hebben, rollenspelen, scènes 
maken en verschillende spel-
technieken. 
De cursus is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Opgeven kan op werkdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur bij de 
receptie van de Luifel of telefo-
nisch: 023-548 38 28 – 1 of via 
www.casca.nl. 

Game avond
Heemstede -  ‘t Is weer Vrijdag: 
dé vrijdagavond voor tieners 
bij Casca! Lekker een beet-
je kletsen met leeftijdgenoten, 
een bosspel, een game-avond, 
een ruilspel, een talentenjacht, 
er is iedere vrijdagavond iets an-
ders. Op vrijdag 19 november 
is er een game avond. Op een 
groot scherm op de WII tegen 
elkaar racen met Mariokart of 
voetballen op de Playstation tot 
aan Pacman op de Atari en Ma-
rio Bros op de Super Nes. Kom 
naar de Arcadehal van Plexat 
voor een tiptop avondje gamen. 
Entree: 2,00 euro.
Je kunt langskomen, met vrien-
den of alleen, want ‘t Is weer 
Vrijdag is dé avond om ande-
ren te ontmoeten en vrienden te 
maken. ‘t Is weer Vrijdag is altijd 
in de jongerenruimte van Plexat 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kijk voor het vol-
ledige programma op www.cas-
ca.nl bij activiteiten jongeren/
Plexat. 

Theeconcert in teken 
van Engelse Renaissance
Heemstede - Zondag 21 no-
vember om 15.00 uur is er in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein te Heemstede in de serie 
Theeconcerten een concert te 
beluisteren van het  Vokaal En-
semble Arcadelt uit  Haarlem.
Dit a-capella kamerkoor legt 
zich toe op het het repertoire van 
de periode 1500-1620: De Re-
naissance polyfonie. Het koor 
staat sinds de oprichting in het 
jaar 2000 onder leiding van de 
Haarlemse musicoloog en luitist 
Willem Mook.
Het programma  staat deze mid-
dag in het teken van de Engel-
se Renaissance . Muziek voor de 
roemruchte koning Hendrik  VI-
II en zijn al even fameuze doch-
ter Elizabeth I.
Bekend is dat beide vorstelijke 
personen grote muziekliefheb-
bers waren en zelf ook instru-
menten bespeelden. Onder hun 
bewind was er een grote bloei-
periode in de muziek, met  be-

kende namen van componisten 
als William Byrd en John Dow-
land.
Bij dit optreden wordt mede-
werking verleend door vier be-
speelsters van de viola da gam-
ba. Het zogenaamde “consort 
of viols”was rond 1600 een fa-
voriete instrumentale combina-
tie in de Engelse muzikale krin-
gen. Het Vokaal Ensemble Arca-
delt bestaat uit vier zangers per 
stemgroep en is, zoals u in het 
bovenstaande kunt u lezen, voor 
dit concert uitgebreid met vier 
viola de gamba’s.
U bent van harte welkom om dit 
muzikale uur mee te beleven. De 
toegang is gratis, met een deur-
collecte  om de onkosten te be-
strijden, wat daarvan overblijft is 
voor het Restauratiefonds van de 
Oude Kerk.
Na afloop van het concert bent u 
van harte welkom in de naastge-
legen Pauwehof waar thee, kof-
fie en gebak verkrijgbaar is.

Collecte voor 
Multiple 
Sclerose

Regio - Vanaf 22 novem-
ber zullen de vrijwilligers van 
het MS Fonds regen en wind 
trotseren om met de collec-
tebus langs de deuren te 
gaan.

Multiple Sclerose is de 
meest invaliderende aan-
doening onder jonge men-
sen, zelfs kinderen, in Ne-
derland. Helaas is het nog 
niet mogelijk om MS te ge-
nezen. 
Het MS Fonds helpt mensen 
die Multiple Sclerose heb-
ben met coaching, voorlich-
ting en financiering van we-
tenschappelijk onderzoek. 
Multiple Sclerose is de be-
kende onbekende. Ieder-
een kent de letters MS, maar 
wat de ziekte precies is, is bij 
de meesten onbekend. Over 
de ziekte zelf zijn vele vra-
gen, niet alleen bij patiënten 
maar zeker ook bij het grote 
publiek. Vragen wegnemen 
en oplossen is een constante 
uitdaging voor het MS Fonds 
en is helaas ook gebonden 
aan beperkte budgetten. 
Het MS Fonds is 100 % af-
hankelijk van giften. Ook ú 
kunt het MS Fonds steunen: 
geef aan de collectant of do-
neer op giro 5057 te Maas-
sluis. 
Wilt u meer informatie? Kijk 
op www.nationaalmsfonds.nl
Ook kunt u zich nog steeds 
aanmelden als collectant. 
Neem contact op met het-
Nationaal MS Fonds, 010-
5919839.

Samen eten 
bij Welzijn 
Ouderen

Heemstede - Elke laatste 
dinsdag van de maand kun-
nen senioren met elkaar ge-
nieten van een heerlijke maal-
tijd bij Welzijn Ouderen Heem-
stede. Het thema in 2010  is 
‘Eten wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 30 november 
staat op het menu: gebonden 
champignonsoep, cordon bleu 
met roomsaus, witlof met ham, 
gebakken krieltjes, frisse sala-
de (ijsbergsla, rucola, wortel),
Appelcompote en als dessert 
een fruitcocktail. De maaltijd 
wordt besloten met een kopje 
koffie of thee. Vanaf 12.30 uur 
wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro 
zijn te koop de receptie van 
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Key-
laan 24 op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.



de wimperrand. Het kohlpotlood 
zorgt voor een zachte omlijning 
van haar mooie grote amandel-
vormige ogen. De kleuren laten 
het blauw in haar ogen spreken 
en komen tevens terug in haar 
kleding.
Voor de oogschaduw kleuren 
hebben we aardetinten gebruikt. 
Een combinatie van copper-gold 
kleur over het hele ooglid en een 
taupe kleur in de arcadeboog, 
accentueren het blauw in haar 
ogen en staan heel mooi met de 
warme tinten in haar outfit!
Onder de wenkbrauwen heb-
ben we een highlight kleur aan-
gebracht die de ogen lift en een 
frisse uitstraling geeft.

Blush:
Om de ronde vorm in haar ge-
zicht iets terug te brengen heb-
ben we gekozen voor een sun-
ny- apricot kleur rouge. We heb-
ben de rouge recht en op haar 
jukbeen aangebracht, een rech-
te lijn van ooghoogte tot aan het 
puntje van de neushoogte. Haar 
mooie volle wangen worden 
hierdoor iets afgezwakt door de 
schaduweffecten, waardoor ze 
iets slanker wordt in het gezicht.

Lippen:
Omdat Kasia van heel naturel 
houdt, brengen we op haar lip-
pen alleen een warme Indian 
Red kleur gloss aan. In sommi-
ge gevallen geldt “less is more”.
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Haar
Kleur: 
Het is de eerste keer dat Kasia bij Hair & Beauty Lounge Heem-
stede komt vertoeven!
Ze vindt het dus best eng, mede omdat ze bij een aantal kappers 
een teleurstellende ervaring heeft gehad. We merken aan haar 
dat ze best bang is voor een grote verandering, dus daarom blij-
ven we dichtbij haar wensen.
Kasia heeft van nature een asblonde haarkleur en een erg lich-
te huid. Omdat ze weinig make-up draagt wordt haar asblonde 
kleur al snel flets in haar gezicht. Door twee verschillende kleu-
ren highlights in het haar te brengen (een warme tint en een 
koele tint), en één kleur lowlights (astint),  wordt er iets meer 
contrast in het haar gebracht waardoor het meer leven krijgt en 
de kleur in haar gezicht iets minder grauw wordt. Om extra glans 
op het haar tevoorschijn te toveren hebben we op de rest van 
het haar een wat warme kleur verfspoeling aangebracht 
met de Shades SEQ van REDKEN 5th Avenue, het ge-
zicht wordt zachter en haar uitstraling sprankelend.

Model:
Omdat Kasia twee jonge kids heeft, heeft ze weinig tijd om 
aan haar uiterlijk te besteden. Meestal draait ze haar haar 
‘s ochtends in een staart! Het liefst wil ze niets van de on-
derkant af, maar natuurlijk willen we wel graag iets in haar 
coupe veranderen waardoor haar gezicht meer gaat spreken 
en zodat ze haar haar ook heel goed eens los kan dragen als 
ze eens een momentje voor haarzelf heeft. 
Om Kasia’s droge punten op te frissen en om het haar aan de 
onderkant weer mooi vol te maken, knippen we het haar in een 
rechte lijn, bot, tot ongeveer 10 cm. over de schouders.  
We knippen de top in lange laagjes waardoor ze weer meer vo-
lume krijgt en er ook méér mee kan doen als ze haar haar los 
draagt. De iets kortere laagjes aan de voorkant zorgen voor een 
speels effect in haar gezicht.

Make-up
Basis:
Kasia heeft van nature een erg lichte huid. Dit betekent dat we 
erg moeten oppassen met het kiezen van de juiste kleur foun-
dation. Een te donkere kleur toont al gauw oranje op haar huid.
We hebben bij Kasia als foundation de summertouch ”Beige” 
van La Biostetique gebruikt. 
Het is een lichte foundation en poederbasis inene die zich ver-
mengt met de huid en bijna niet voelbaar is. Je voelt dus bijna 
niet dat je make-up draagt en dat is heel fijn. En dit terwijl het 
een schitterende intense en egale dekking geeft.
Voor onder de ogen hebben we een teint correcteur “Ivory” ge-
bruikt die iets vaster is kwa poederbasis en perfect dekt voor 
wallen en donkere kringen of uitspringende oneffenheden.

Ogen:
We hebben bij Kasia gekozen voor een combinatie van een erg 
mooie petrol kleur en een donkerbruine kleur Kohlpotlood aan 

Naam: Kasia Beek
Leeftijd: 30 jaar 
Woonplaats: Heemstede
Huidskleur: zeer licht
Natuurlijke haarkleur: asblond
Huidige haarkleur: asblond
Kleur ogen: blauw

Wij vroegen Kasia de volgende vragen:
Wat zou u graag anders wensen aan uw uiterlijk? De perfecte 
kleur en een coupe die bij mijn gezicht past. Ik wil graag zo wei-
nig mogelijk van de lengte af hebben omdat ik het vaak om-
hoog draag.
Hoe vaak gaat u naar de kapper? Weinig, ik heb veel teleurstel-
lingen gehad met kappers, mijn haar is een paar keer goed ver-
pest.
Hoe vaak gaat u naar de schoonheidsspecialiste? Niet zo vaak.
Hoeveel tijd besteedt u ’s ochtends voordat u de deur uitgaat? 
Ik ben moeder van twee kinderen dus heb ik ’s ochtends niet 
veel tijd.
Welke kleuren draagt u het meest? Veel grijs, donkerblauw, wit, 
zwart.
Met welk karakter zou u uzelf omschrijven? Zorgzaam, sociaal, rus-
tig, verlegen, ik zet anderen altijd op de eerste plaats.
Onderstreep wat u het meeste aanspreekt:  Naturel  Lichtspre-
kend  Opvallend

Kasia persoonlijk:
Kasia is geboren in Polen en is in 2000 samen met haar zus 
naar Nederland gekomen om hier te werken als Au-pair in Bloe-
mendaal en in Haarlem. Ze heeft hier haar plekje gevonden en 
is nooit meer weggegaan! Kasia is opgegeven door haar man, 
die ze inmiddels ruim 5 jaar geleden ontmoet heeft. Samen ge-
nieten ze van hun zoontje Julias van drie jaar oud en dochter  
Lili van zes maanden oud.
Ze is fulltime mama dus heeft ze weinig vrije tijd. Haar passies: 
zijn natuurlijk de kids, fotografie, en ze is net weer begonnen 
met Bodybasic lessen op de sportschool. Dat vindt ze heerlijk 
om te doen. In de toekomst zou Kasia graag een eigen winkel 
willen openen, gericht op kinderkleding of fotografie.
Kasia is hier gelukkig! Ze heeft alles wat ze nodig heeft, maar 
natuurlijk mist ze haar ouders. En ook haar contacten van vroe-
ger, maar gelukkig leert ze hier veel nieuwe mensen kennen.
We vroeger haar wat ze gaat doen met de feestdagen. Ze gaat 
gezellig eten met haar schoonouders en heerlijk relaxen met 
haar gezin!

Kans maken op een metamorfose bij
Hair & Beauty Lounge Heemstede? Geef je snel op voor 
15 december en wie weet win jij die supermetamorfose! 

Blekersvaartweg 14 A, 2101 CB Heemstede,
tel: 023-5474435.

Kasia ‘voor’
Kasia ‘na’

Kleding door
Styling bureau A-sisters.



Kleding door Styling bureau A-sisters:
Voor Kasia hebben wij gekozen voor een stoere en vrouwelij-
ke outfit. Zij is vijf maanden geleden bevallen van een prachtige 
dochter, waardoor het figuur nog niet helemaal “terug” is. Een 
tuniek is in zo’n periode dan ook een goede optie.
De kleuren, rustig en warm, geven een mooie balans samen met 
het haar en de teint van de huid. Het bruine lederen jasje maakt 
het plaatje af en is sowieso een prachtige basis voor heel veel 
stijlen.

Reactie van Kasia: Ik ben happy! Ik vind de kleur erg mooi en het 
model is ook leuk, ik ga het nu weer vaker los dragen.. Ik ga mijn 
zus naar jullie toesturen!

Meer info over onze exclusieve services, massage en beauty-
arrangementen vindt u op www.hblheemstede.nl of bel 023-
54774435.
Voor kledingadvies en personal shopping kijkt up op www.a-
sisters.nl

Afslankmethode LaRiva bewezen
Heemstede - Honderden ki-
lo’s verdwijnen er aan de 
Heemsteedse Raadhuis-
straat. Het instituut voor na-
tuurlijke figuurcorrectie be-
geleidt mannen en vrou-
wen bij het afvallen. Onlangs 
kreeg de methode die het 
instituut gebruikt bijval van 
voedingswetenschappers 
van de Wageningen Universi-
teit.

Renate Boer oprichter en eige-
naar van LaRiva, is opgetogen 
over het onderzoek. ”Wij wisten 
zelf natuurlijk dat onze methode 
werkt, maar met wetenschappe-
lijk bewijs in handen is het mak-
kelijker om mensen te overtui-
gen dat onze weg de ideale route 
is naar blijvend en verantwoord 
afvallen.”
De onderzoekers van de Wa-
geningen Universiteit volgeden 
vrouwen bijna een jaar lang bij 
diverse pogingen om gewicht 
kwijt te raken. Het bleek dat 

vrouwen die de boeken van Son-
ja Bakker gebruikten, in die pe-
riode slechts 4 procent gewicht 
kwijtraakten. 
Vrouwen die een programma 
volgden waarbij verantwoord 
eten gecombineerd wordt met 
het doen van oefeningen- de 
methode die LaRiva propageert 
– verloren maar liefst 12 procent 
gewicht.

Slank blijven
“Ik ben van mening dat alle mo-
de-diëten vooral een effect op 
korte termijn hebben”, zegt Pas-
cale Zwaan, voedingsdeskundi-
ge bij LaRiva. “Het is fijn om snel 
gewicht te verliezen, maar het is 
beter dat die kilo’s ook weg blij-
ven. Wij krijgen soms te maken 
met mensen die ten einde raad 
zijn”, vervolgt Zwaan.

LaRiva gebruikt de Thermo Fy-
sische Methode die internatio-
naal al ruim 25 jaar een succes 
is. In het instituut wordt gebruik 

gemaakt van warmtecabines. 
Daarin worden  -liggend op een 
matras- bij een weldadige tem-
peratuur oefeningen verricht. 
Deze oefeningen zijn gericht op 
afslanken van het totale lichaam 
of op specifieke probleemzones. 
LaRiva geeft persoonlijk voe-
dingsadvies. Geen strenge dië-
ten, maar richtlijnen voor gezon-
de, lichte voeding die past bij de 
leefwijze van de mensen.

LaRiva biedt ook de Ozon Zuur-
stoftherapie die de stofwisseling 
stimuleert, de huid soepel houdt 
en cellulite vermindert. Deze the-
rapie werkt heel ontspannend.

Autospiegels 
vernield

Heemstede - De politie kreeg in 
de nacht van zaterdag 14 op zon-
dag 15 november een melding 
dat op de Meerweg van meer-
dere auto’s de spiegels zouden 
zijn vernield. De agenten zagen 
dat van een aantal voertuigen de 
spiegels waren ingeklapt of wa-
ren losgeraakt van de auto.
De politie verzoekt getuigen zich 
te melden via 0900-8844. Eige-
naren van vernielde autospiegels 
worden verzocht aangifte te ko-
men doen.

188 Keer ‘kassa!’
Heemstede – De politie con-
troleerde woensdag 10 no-
vember tussen 8.00 en 12.00 
uur op de Herenweg op snel-
heid. Van de 2861 passan-
ten reden 188 harder dan 
de maximaal toegestane 50 
km/u. Hoogst gemeten snel-
heid was 92 km/u.

Noteert u het alvast in uw agenda!

Met het oog op de feestdagen organiseren wij op zon-
dagmiddag 12 december een PARTY IN STYLE- mid-
dag! Een gezellige middag met de nieuwste feestmake-
up,  feestelijke haarstijlen, feestmodetrends, schitte-
rende accessoires, onder het genot van een hapje en 
drankje.
Aanvang tussen 14:00 en 17:00, aanmelden is niet ver-
plicht maar wél gewenst via info@hblheemstede.nl of 
info@a-sisters.nl

Eigenaren 
gestolen 

fietsen gezocht
Heemstede/Aerdenhout - 
Door de aanhoudingen van twee 
fietsendieven op dinsdag 9 no-
vember, is de politie gestuit op 
een behoorlijke hoeveelheid 
gestolen fietsen. De verdach-
ten hebben bekend dat zij de-
ze fietsen in de maanden sep-
tember, oktober en begin no-
vember hebben weggenomen bij 
het NS-Station Heemstede/Aer-
denhout. De politie wil de fietsen 
graag teruggeven aan de recht-
matige eigenaren, maar heeft 
lang niet van alle fietsen infor-
matie over de rechtmatige eige-
naar. Mensen waarvan hun fiets 
in september, oktober of begin 
november is gestolen bij het sta-
tion, wordt verzocht alsnog aan-
gifte te doen van diefstal. Op die 
manier kunnen de fietsen weer 
overhandigd worden aan de 
rechtmatige eigenaar.

Taaipop 
versieren
Heemstede - Kom je ook op 
woensdag 22 november naar de 
Casca Woensdagmiddagclub om 
een lekkere taaipop te maken?!
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-

trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kinderen 
kunnen hier vooral veel knutse-
len, maar ook meedoen met een 
spel of lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 eu-
ro. Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl.

Foto: Dirk Buwalda.

Peer Gynt, Familievoorstelling 
in Oude kerk
Heemstede - Frank Groothof 
vertelt, zingt en danst het verhaal 
van Peer Gynt. Samen met Ries 
Moonen bewerkte hij de tekst 
van Henrik Ibsen tot een span-
nend verhaal. De muziek van 
Grieg heeft hij op enkele coupu-
res na in tact gelaten. Al 19 jaar 
maakt Frank Groothof met een 
vaste ploeg mensen de ene na 
de andere schitterende jeugd-
muziektheater-voorstelling. De-
ze voorstellingen,altijd geba-
seerd op de ‘grote’ opera’s, zijn 
dankzij zijn eigen, onnavolgbare 
wijze van bewerken heel toegan-
kelijk voor kinderen, zowel qua 
tekst als muziek. Frank Groothof 
blijkt ieder jaar weer een nieuw 
en nog groter publiek aan zich 
te kunnen binden. Peer Gynt is 
een jonge vrijbuiter van een jaar 
of 18, die zich gevangen voelt 
in zijn dorp. Hij wil niets weten 
van werk of een vak leren. Hij 
wil leven, dansen en vrolijk zijn. 
Hij gaat naar de bruiloft van zijn 
vriend Matz. Maar de bruid, In-
grid, wil helemaal niet met Matz 
trouwen omdat ze eigenlijk ver-

Alliance Française 
Reis naar het einde van 
de wereld, Antarctica
Heemstede – Alliance Françai-
se presenteert vrijdag 19 novem-
ber een lezing die wordt gehou-
den door Violette van der Spek- 
Chouzenoux. Het thema is ‘Reis 
naar het einde van de wereld, 
Antarctica’. 
Aanvang is 20.15 uur en de lo-
catie Pinksterkerk, Camplaan 18. 
Waarom bestaan er zulke nauwe 
banden tussen Frankrijk en het 
Zuidpoolgebied? Denk aan vele 
Franse ontdekkingsreizigers zo-
als Charcot, heer van Antarctica, 

en Dumont d’Urville, een Fran-
se admiraal en verkenner van 
de zuidelijke en westelijke Stille 
Oceaan, Australië en Antarctica, 
die zelfs een deel van Antarctica 
naar zijn vrouw Adelieland heeft 
genoemd.
Alliance Française Kennemer-
land houdt tevens elke laat-
ste maandag van de maand van 
17.00 tot 19.00 uur een Franse 
avond in Café Français du Ken-
nemerland, (Café Batifol) Bin-
nenweg 140, Heemstede.  

liefd is op Peer. Op de bruiloft 
ontmoet Peer Solvejg en vraagt 
haar ten dans. Zij mag van haar 
vader echter niet met Peer dan-
sen. Hij schaakt de bruid. Een-
maal in de bergen stuurt hij In-
grid weer terug omdat hij Sol-
vejg niet kan vergeten. Hij ont-
vlucht Noorwegen en trekt de 
wijde wereld. 

Zondagmiddag 28 november 
15.00 uur in De Oude Kerk Wil-
helminaplein, Heemstede. Toe-
gang: 12,50 euro / 10,- euro. 
Kinderen 7,50 euro. Reserveren  
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626. 

Excursie Stedelijk Museum Amsterdam
Heemstede - Terwijl de nieuw-
bouw van het Stedelijk Muse-
um verrijst, nadert de restau-
ratie van het historische ge-
bouw ook zijn voltooiing. Daar-
om opent het museum tijdelijk 
tijdens de bouwwerkzaamheden 
voor het publiek. Vooral het ge-
bouw speelt de hoofdrol in de 
tentoonstelling Taking Place, een 
dwaaltocht door de zalen. De-
ze worden op een experimente-
le manier gebruikt voor heden-
daagse kunst. Daarnaast is er de 
tentoonstelling Monumentalis-
me – Geschiedenis en nationale 
identiteit in hedendaagse kunst 
- Voorstellen voor Gemeentelijke 
Kunstaankopen 2010. Zij beslaat 
een deel van de begane grond 
en de oudbouw. Deze jaarlijk-
se kunstaankoopronde is geba-
seerd op het werk van kunste-
naars die in Nederland wonen 
en/of werken. Er waren maar 
liefst 359 inzendingen voor de-
ze tentoonstelling, wat de actu-
aliteit en het belang van het the-
ma onderstreept. 

Op dinsdag 30 november wordt 
verzameld om 9.15 uur in de hal 
van station Heemstede. U reist 
met Openbaar Vervoer. Kosten: 
12,50 euro, MK 2,50 euro (incl. 
toegang en Cascakosten, excl. 
reiskosten en consumpties).
Geef u snel op! Opgeven en be-
talen uiterlijk donderdag 25 no-
vember bij de receptie van Casca 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tussen 9 en 
12 uur. Vergeet u uw Museum-
jaarkaart, 65+ kaart en/of kor-
tingspassen niet?

Informatie:

LaRiva
Raadhuisstraat 27,

Heemstede
Tel: 023-547 44 19

www.lariva.nl
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Helderziend, een lezing
Het is tegenwoordig heel gewoon om naar een helderziende te 
gaan. Wat gebeurt er eigenlijk bij zo’n consult? De kant van de 
paragnost of het medium is veelbesproken. Minder aandacht is 
er voor de positie van degene die de waarnemingen ontvangt. 
Wat zijn uw verwachtingen, welke houding kunt u het beste in-
nemen, hoe gaat u om met de dingen die u te horen krijgt? Een 
lezing door Els Kuypers met tips voor iedereen die overweegt 
een helderziende te consulteren, dat al wel eens gedaan heeft 
of alleen maar meer wil weten over dit onderwerp. Els is neer-
landica en medium. De lezing Een helderziende raadplegen – 
hoe doe je dat? is 
op woensdag 24 november bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren kan evt. telefonisch op werkdagen van 
9-12 uur: tel. 023-548 38 28-1. 

De Baan: Toneelstuk Eva Bonheur
Het is 1916, de beurs stort in. Door met geleend geld van onder-
huurster Eva Bonheur te speculeren, raakt Mop haar huis, het 
onderpand voor de lening, aan Eva kwijt. Tussen dochter Miep 
en de jonge violist Nanning bloeit de liefde op. Nanning denkt 
dat de familie rijk is. Wat er gebeurt als uitkomt dat Miep geen 
rijke erfgename is? Wordt het toch een happy end? Iedereen is 
hartelijk welkom! Het toneelstuk wordt gespeeld in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op donderdag 25 november om 
20.00 uur. . 
Vóór de voorstelling kunt u om 18.00 uur genieten van een heer-
lijk diner. Het menu bestaat uit: Voorgerecht: Amuse. Hoofdge-
recht: Salade met eendenborst, spek, appel en bramendressing 
– Steak met boerenjongens en cantharellen - groenten garni-
tuur en aardappeltjes in cider,. Dessert:  gepocheerde appels 
met calvadosroom en kletskoppen.  Voor de vegetariërs kan de 
eendenborst en het spek vervangen worden door paddenstoel-
tjes en gebakken uitjes en de steak door een omelet. Loopt het 
water u al in de mond? 
Aanvang diner 18.00 uur. De kosten voor het diner zijn 15,00 
euro.  Aanvang toneelstuk 20.00 uur, entree voor de  toneel-
voorstelling 7,50 euro. Reserveren voor zowel toneel als diner is 
noodzakelijk, en kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 
uur tel.: 023-548 38 82-1.

Nieuwe ontwikkeling 
terrein Spaarne Ziekenhuis
Heemstede - Door het instorten 
van de woningmarkt wordt de 
geplande bebouwing op het ter-
rein van het voormalige Spaarne 
Ziekenhuis aangepast. De ont-
wikkelaars zien geen kans om 
de vijf geplande rietvilla’s te ver-
kopen, ondermeer wegens het 
ontbreken van een goede be-
reikbaarheid per auto en te wei-
nig buitenruimte. Hiervoor in de 
plaats komen nu vier villa’s die 
beter bereikbaar zijn en meer 
buitenruimte hebben. De aan 
drie kanten met water omgeven 
villa’s zijn volgens de ontwikke-
laars zo beter verkoopbaar. Om-
dat er een bruggetje komt dat 
het bestaande voetpad verbindt 
zullen de nieuwe eigenaren van 
deze huizen alleen met kleine 
bootjes het Spaarne kunnen be-
reiken.  Of dat nu de bedoeling 
is, van deze dure woningen, is 
maar de vraag.

Het geplande wijkje met 37 vrij-
staande en twee onder één kap-
woningen wordt vaarwel gezegd. 
Er wordt ruimte gemaakt voor 41 
woningen. Volgens de gemeen-
te blijft de parkeernorm gelijk en 
wordt alleen de invulling van het 
groen versoberd. De aan te leg-
gen waterpartij blijft in de plan-
nen bestaan. Dat zal inhouden 
dat de woningen kleiner van op-
zet worden en minder terrein 
krijgen dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Voor deze wonin-
gen zal er wel animo zijn, maar 
alles zal afhangen van de vraag-
prijs. Zonder dat daar expliciet  
melding van wordt gemaakt, zal 

de uitvoering wel soberder wor-
den om het betaalbaar te hou-
den. De drie geplande torenflats 
blijven in het plan staan. 
Twee torens van tien verdiepin-
gen en een kleintje van vijf ver-
diepingen zullen het gebied do-
mineren. Of de animo van kopers 
van de villa’s naast deze ruim 30 
meter hoge kolossen groot is, is 
maar de vraag. Ook bij de to-
renflats mag worden verwacht 
dat er versobering wordt aan-
gebracht in het plan. Het me-
rendeel van de appartementen 
zal bestaan uit huurwoningen 
en of dit segment aansluit bij de 
woningbehoefte is nog niet zo 
duidelijk. Om kosten te sparen 
wordt de parkeergarage onder 
de flats niet zo diep, zodat een 

deel boven het maaiveld komt te 
liggen. Het dak wordt voorzien 
van gras, zodat het een groe-
ne uitstraling houdt. De geplan-
de HOED (huisartsen zorg onder 
één dank) gaat niet door, om-
dat er geen enkele huisarts zich 
wil vestigen. Het ziet er naar uit 
dat het Spaarne Ziekenhuis inte-
resse heeft in dit gebouw, maar 
voorlopig ziet de projectontwik-
kelaar af van het bouwen van 
deze HOED. 
Het gebied had een mooie aan-
vulling kunnen zijn op het karak-
ter en uitstraling van Heemste-
de. De hoogbouw sluit wel goed 
aan op de bouw in Schalkwijk, 
maar of dat nu de bedoeling van 
Heemstede was...
Eric van Westerloo

Het terrein rond het oude Spaarne Ziekenhuis. Aan de voorzijde van de 
foto´s komen de flats achter het Ziekehuis vlak naast de brug.

Eiwitdieet bij FM HealthClub
122 deelnemers bereiken streefgewicht
Heemstede - Dat het eiwitdieet goed werkt werd verleden jaar 
al bevestigd door het televisieprogramma KASSA waarin het 
dieet tot beste dieet werd gekozen. FM HealthClub levert het 
bewijs nu ook, maar liefst 122 van de in totaal 132 deelnemers 
naar hun streefgewicht te helpen.

Het concept van het eiwitdi-
eet is simpel, je eet eiwitrijk en 
koolhydraatarm. “Het is dus niet 
echt een dieet, het is een tijde-
lijke aanpassing van je voeding”, 
aldus Ria de Jongh, dieetcoach 
bij FM HealthClub. Met behulp 
van een boek en het wekelijkse 
gesprek met je persoonlijke di-
eetcoach wordt de voeding van 
de volgende week besproken en 
de behaalde resultaten geëvalu-
eerd. Het dieet is hierdoor mak-
kelijk te volgen en de resultaten 
zijn direct zichtbaar. Binnen een 
maand vallen deelnemers ge-
middeld tussen de 5 en 10 kilo 
af blijkt uit de cijfers van FM He-
althClub. Deelnemers die maar 
5 kilo willen afvallen zullen hun 
doel dus snel bereiken “Deelne-
mers die maar een paar kilo wil-
len afvallen hoeven niet al hun 

maaltijden te vervangen met ei-
witrijke maaltijden” legt Ria de 
Jongh uit.

echt ideaal geweest, gewoon het 
weekmenu volgen! Maar ik had 
het niet kunnen volhouden zon-
der de steun van mijn omgeving 
en de vakkundige hulp van mijn 
coach bij wie ik altijd terecht kon 
met vragen. Sinds begin van de 
zomer  2010 kan ik met trots ver-
tellen dat ik 41.6 kilo kwijt ben! 
En dat deze kilo’s nooit meer te-
rug zullen komen. De foto’s die 
nu gemaakt worden kunnen al-
leen nog maar een glimlach op 
mijn gezicht brengen.”
Voor meer informatie over het 
eiwitdieet kunt u contact opne-
men met FM HealthClub aan de 
Kerklaan in Heemstede. 
Tel. 023-547 8171. 

Succes verhaal
Emily: “In september 2009 was ik 
samen met een vriendin op stu-
diereis in Oxford, Engeland. Te-
rug in Nederland werd ik erg on-
gelukkig van het kijken naar de 
foto’s waar ik op stond. Er moest 
nu toch echt iets gebeuren. Over 
een jaar wil ik als een leuke, vro-

lijke juf voor de klas staan. En op 
dat moment zou dat niet lukken, 
ik zat niet lekker in mijn vel. In de 
krant las  ik over het eiwitdieet 
en besloot een afspraak te ma-
ken met een dieetcoach.
Na het informatiegesprek met de 
dieetcoach heb ik de keuze ge-
maakt om te beginnen. Begin 
november 2009 zette ik de eer-
ste stap naar een heel nieuw le-
ven. Sindsdien is het bij mij al-
leen maar voorspoedig gegaan. 
De weekpakketten zijn voor mij 

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Dienst zondag 
21 november PKN Bennebroek 
aan de Binnenweg 67 om 10.00 
uur met ds. W.M. Schinkels-
hoek (Herdenkingsdienst).
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Sinterklaasvoorstellingen Lilaluna
Heemstede - In Verteltheater 
Lilaluna aan de Ir. Lelylaan 10 
(gebouw Novacollege) kunnen 
kinderen kijken en luisteren naar 
een nieuw avontuur van Sinter-
klaas en zijn Zwarte Pieten. Het 
verteltheater presenteert zater-
dag 27 november alsook op za-
terdag 4 december voorstellin-
gen en deze beginnen om 14.30 
uur. 

Wisten jullie dat Sinterklaas er 
een enorme hekel aan heeft om 
te laat te komen? Hij vertrekt al-
tijd iets te vroeg uit Spanje om 
zeker te weten dat hij op tijd in 
Nederland aankomt. Dat lukt 
meestal goed, maar het gaat ook 

wel eens fout. Helemaal fout. Zo-
als een paar jaar geleden. Sinter-
klaas was op tijd uit Spanje ver-
trokken. De pakjesboten wa-
ren volgeladen met cadeautjes. 
En ook de snoepgoedboot was 
tjokvol. Het was prachtig weer. 
De zon scheen en er waren bijna 
geen golven. De reis ging hele-
maal goed, totdat de stoomboot 
vlakbij Nederland was. Toen ge-
beurde er iets heel vreemds...
Een kinderkaartje kost 6,50 euro 
en een kaartje voor een volwas-
sene kost 7,50 euro. Dit is inclu-
sief iets lekkers en drinken. 
De Sinterklaasvoorstellingen zijn 
geschikt voor kinderen vanaf on-
geveer 4 jaar.

Aanstaande zaterdag: Sint op dak 
in de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Ondanks zijn ho-
ge leeftijd zal Sinterklaas ook dit 
jaar weer verschijnen op de da-
ken van de Jan van Goyenstraat 
in Heemstede. De Goed Heilig-
man wordt op zaterdag 20 no-
vember a.s. om 17.30 uur ver-
wacht maar natuurlijk pas na-
dat er goed voor hem is gezon-
gen. De Pietenband zal om 16.30 
uur de eerste liedjes ten gehore 
brengen waarna de kinderen uit 
volle borst kunnen meezingen.

Deze week kunnen de kinde-
ren kleurplaten halen bij de on-
dernemers in de Jan van Goy-
enstraat. Als zij deze mooi heb-
ben ingekleurd kunnen zij de-
ze zaterdag 20 november inle-
veren bij Jantje’s Speelgoed in 
de Jan van Goyenstraat. Inmid-
dels heeft Sinterklaas daar al wat 
kleine presentjes gebracht voor 
de jeugdige kunstenaars.
Zaterdag 20 november is er ook 
een Pieten-tel-wedstrijd. Alle 
pietjes in de etalages van
de winkels moeten bij elkaar op-
geteld worden en de uitkomst 
genoteerd op de kleurplaat die 
bij Jantje’s Speelgoed kan wor-

den ingeleverd tot uiterlijk zater-
dag 20 november 17.00 uur. 
De winkels die meedoen zijn te 
herkennen aan de groene stik-
ker met het ‘Jan van Goyen’ logo.
Zaterdag 20 november zullen er 
vanaf 15.30 uur Pieten in de Jan 
van Goyenstraat rondlopen die 
snoepgoed en kleine presentjes 
uitdelen.
Bij Hildering Parfumerie kun-
nen de kinderen zich zaterdag 
20 november vanaf 13.00 uur tot 
Zwarte Piet laten schminken. 
Sinterklaas kan bijna niet wach-
ten om weer in de Jan van Goy-
enstraat op de daken te mogen 
verschijnen!

Sint veilig
in Bennebroek
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Spanjaarden veroveren proef- 
lokaal ‘Le Grand Cru’ Heemstede
Heemstede - In eigentijdse 
sfeer presenteert Wijnspeciaal-
zaak Le Grand Cru te Heemste-
de meer dan 500 wereldwijnen. 
Naast Frankrijk en Italië maken 
ook de Spaanse wijnen een be-
langrijk onderdeel uit van het 
enorme assortiment. Wijnspe-
ciaalzaak Le Grand Cru laat u 
zaterdag 20 november a.s. van 
14.00 – 17.00 uur in de ‘Tasting-
room’ aan de Jan van Goyen-

straat 12-14 te Heemstede de 
diversiteit aan Spaanse wijnen 
proeven waarbij vooral gelet is 
op de verscheidenheid aan drui-
vensoorten. Tijdens deze vrije in-
loopproeverij van Spaanse wij-
nen staan ruim twintig wijnen 
uit alle delen van Spanje op de 
proeftafel.  Voor informatie kunt 
u bellen met 023-5293839.  
Le Grand Cru, Jan van Goyen-
straat 12-14, Heemstede.

Sinterklaasmarkt Schalkweide
Regio - Zaterdag 27 november 
wordt in Zorgcentrum Schalk-
weide een Sint- Kerst en klei-
ne rommelmarkt georganiseerd. 
Deze markt is toegankelijk voor 
alle belangstellenden. De markt 
vindt plaats van 10.00-15.00 uur 
in Zorgcentrum Schalkweide.
Floris van Adrichemlaan 15, 2035 
VB  Haarlem. Tel.: 023-8922900. 
Entree is vrij.
Op deze markt zal een keur aan 

Sint- en Kerstcadeautjes (van bi-
jouterie, planten, lekkernijen tot 
kerstkaarten) te koop zijn. 

Naast voorgenoemd aanbod 
vindt er ook een kleine rommel-
markt (boeken, puzzels, klein 
meubilair, spelmateriaal, kle-
ding, curiosa etc.) plaats. De op-
brengst van de rommelmarkt 
komt geheel ten goede aan de 
cliënten van Schalkweide. 

Bennebroek – Sinterklaas 
is in het land en heeft een 
zeer druk programma. Ook 
Bennebroek stond op zijn 
lijstje. Hedy de Bats maak-
te foto’s van het bezoek dat 
de Goedheiligman en zijn 
pieten zaterdag jl aflegden. 
Zoals elk jaar begeleid-
de de Heemsteedse Red-
dingsbrigade de boottrip 
zodat Sint veilig aan wal 
kan gaan! Eenmaal aan de 
kant wachtte Sinterklaas 
een warm welkom. Vele 
(groot-)ouders waren met 
hun (klein-)kinderen op de 
aankomst afgekomen. Ook 
de rijtoer trok aardig wat 
bekijks.

Heemstede – Unicef’s webshop 
staat vol leuke, betaalbare ca-
deaus, speelgoed en kaarten. Er 
is een geheel nieuwe collectie 
online. Alles wordt exclusief voor 
Unicef gemaakt, dikwijls met de 
hand. De collectie is ook duur-
zaam: Unicef kiest voor milieu-
vriendelijke materialen, recycling 
en fair trade. Het meest bijzon-

Verkoop
Unicef
artikelen

der aan de collectie is het feit dat 
alle winst gebruikt om het leven 
van veel kinderen ingrijpend te 
verbeteren. Ook bedrijven kun-
nen er terecht voor bijvoorbeeld 
kerst- en nieuwjaarskaarten en 
relatiegeschenken. Wie exclusief 
voor de dag wil komen, laat bij 
Unicef een kaart op maat maken. 

Verkooppunten
Kennemerland telt 40 Unicef-
vrijwilligers die voorlichting ge-
ven over het werk van de orga-
nisatie en de collectie. Ook in 
Heemstede, bij Albert Heijn aan 
de Bleekersvaartweg treft u vrij-
willigers en wel op zaterdag 27 
november en zaterdag 11 de-
cember. Ook op het adres van 
Gerrit Oosten (Van de Spiegel-
aan 24, Heemstede) zijn produc-
ten te koop. Tel. 023 – 529 0963.
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Vind je weg in 
de bieb
Bennebroek - Op zoek naar een 
bepaalde titel of onderwerp? Ie-
dereen die wel eens iets zoekt in 
de bibliotheek en dat niet altijd 
kan vinden is welkom op de kof-
fi eochtenden in de bibliotheek 
van Bennebroek. Medewerksters 
staan klaar met tips en trucs om 
makkelijk de weg te vinden in de 
catalogus. 
De volgende koffi eochtend is op 
woensdag 24 november 10.00—
12.00 uur. Adres: Bennebroeker-
laan 3. Info: bennebroek@bibli-
otheekduinrand.nl of tel. 023-
58417712.

Protestantse 
Gemeente 
Heemstede
Heemstede - Zaterdag 20 no-
vember in de Pinksterkerk: 19.30 
u. jongerenviering Kerosine, in 
de Orakelruimte. Zondag 21 no-
vember, laatste zondag van het 
kerkelijk jaar in de Oude Kerk: 
10.00 u. ds. Pieter Terpstra, met 
kinderkring en crèche. Kenne-
merduin: 10.30 u. mw. Hennie 
Kooistra en Pinksterkerk: geen 
dienst.

Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
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Zaterdag 4 september staan wij op de Jaar- 
en Uitmarkt in Bloemendaal! U bent van har-
te welkom voor folders of met vragen.

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
Yoga 
In een ontspannen sfeer en op rustige wijze 
oefeningen doen die een goede ademhaling, be-
weeglijkheid en lichaamsbalans bevorderen.
In Vogelenzang: vanaf woensdag 1 september, 
van 9.15 - 10.15 uur, De Voghelsanck, Teylin-
gerweg 75.
In Overveen: vanaf vrijdag 3 september van 
9.15 - 10.15 uur en van 10.30 - 11.30 uur, Buurt-
vereniging Overveen, Vrijburglaan 17.

Recreatief fietsen
Gezellig en sportief: een paar uur fietsen langs 
een mooie route.
Locatie Noord: woensdag 1 september, 9.30 uur. 
Locatie Zuid: donderdag 2 september, 10.00 
uur. Dit is een wat zwaardere tocht van ca. 
60 km.

Meer bewegen voor ouderen
Spierversterkende en spierlosmakende oefenin-
gen om beter te bewegen en de balans te ont-
wikkelen.
In Overveen: vanaf vrijdag 3 september van 
9.45 - 10.45 uur en van 10.45 - 11.45 uur, Buurt-
vereniging Overveen, Vrijburglaan 17.
In Bennebroek: vanaf maandag 6 september 
van 10.00 - 11.00 uur, sportzaal Medisch Cen-
trum van GGZ in Geest, Rijksstraatweg 113.

Conditietraining
Gymnastiek, gericht op het verbeteren en/of 

op peil houden van conditie, beweeglijkheid, 
lenigheid en coördinatie.
In Bennebroek: vanaf maandag 6 september 
van 9.00 - 10.00 uur en van 11.00 - 12.00 uur,  
sportzaal Medisch Centrum van GGZ in Geest, 
Rijksstraatweg 113.

NIEUW: Wandelen in de Kennemerduinen
Onder begeleiding kunt u maandelijks prachti-
ge wandelingen maken.
Dinsdag 21 september, 14.00 uur, Zeeweg, in-
gang Kennemerduinen

Cursus Nordic Walking
Deze cursus is bedoeld voor beginners en voor 
eenieder die zijn of haar Nordic Walking-tech-
niek wil verbeteren. 
In Overveen: vanaf  zaterdag 25 september, 
9.30 uur, Middenduin aan de Duinlustweg16 .

Theemiddag/themamiddag
Niet alleen gezellig, je steekt er ook nog wat 
van op. Locatie Zuid: donderdag 30 september, 
14.00 uur. Thema: Slapen kun je leren.

CURSUSSEN
Aquarelleren voor beginners
In Overveen: vanaf maandag 27 september, van 
14.30 - 16.00 uur, Oldenhove, Dompvloedslaan 
1.
Vervolgcursus bridge: ruiten 
In Bennebroek: vanaf dinsdag 28 september, 
van 13.45 - 16.15 uur, het Jagershuis, Binnen-
weg 69.

Tegen een geringe vergoeding vervoeren wij u 
graag naar een activiteit.

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!

 
Zaterdag 4 september staat de jongerenbus 
op de Jaarmarkt in Bloemendaal 

• Dit schooljaar starten we met een JIP (Jon-
geren Informatie Punt). Elke maand kun je tus-
sen 10 en 14 uur komen praten over zaken zo-
als alcohol, drugs, pesten, seksualiteit, gezond-
heid, geweld of geld.
• donderdag 9 september op het Montessori 
College Aerdenhout,
• donderdag 16 september op het Kennemer-
lyceum.
• donderdag 23 september op de Hartenlust-
school
• Chill Inn Bloemendaal, parkeerplaats Herten-
kamp. Elke vrijdagavond begint jouw weekend 
in de jongerenbus, van 19.30 tot 22.00 uur. Kom 
ook op 10, 17 en september!
• Teen Buzz Bennebroek, parkeerplaats naast 
tennisbaan Geitenwei. Elke dinsdagavond is er 
weer van alles te doen. Doe mee op 14, 21 en 
28 september.
• Take a break at the BuZZ Break. Na school-
tijd een leuke plek om naar toe te gaan. Dins-
dag 21 en 28 september in Bloemendaal (krui-
sing Potgieterweg/Bloemendaalseweg) 14.00 - 
16.00 uur.
• Maak je Eigen Mode in het voormalige ge-
meentehuis Bennebroek, cursus vanaf donder-
dag 30 september, 19.15 - 21.00 uur.

Kijk vooral op:
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl 
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Internationaal bezoek jongeren 
zorgt voor vriendschap en begrip

De jongeren komen uit Israël, 
Verenigde Staten, Frankrijk, Slo-
venië, Turkije, Roemenië, Kro-
atië, Tsjechië, Rusland, Honga-
rije, Duitsland, Portugal, Slowa-
kije, Oekraïne, Oostenrijk, Wit-
Rusland en Slowakije. Ze zijn 
via Rotary International bereikt. 
Enkele jongeren komen niet di-
rect uit Rotary gezinnen, maar 
zijn wel zo op het idee gebracht 
om aan deze Summer Tour mee 
te doen.  De jongeren verbleven 
totaal twee weken in Nederland. 
De eerste week hebben ze door-
gebracht bij Rotaryclub Aalten/
Wisch (Oost-Nederland). Hun 
laatste week brachten ze door 
in gastgezinnen in Heemstede. 
De leden van Rotaryclub Heem-
stede hebben het verblijf van 
de jongeren ‘gesponsord’. Jan 

Buis: “Te zien hoe een zo diverse 
groep jongeren zo snel naar el-
kaar toe groeit en oprechte in-
teresse in elkaars doen en laten 
en elkaars culturen heeft, geeft 
een dankbaar gevoel. Je ziet dat 
de reden waarom Rotary dit pro-
gramma heeft echt werkt.” Hij 
vervolgt: “We hebben een zeer 
gevarieerd programma samen-
gesteld dat uiteenloopt van cul-
tuur tot chillen aan het strand en 
van Anne Frank tot Sail Amster-
dam. Daarbij is er ook nog ruim 
tijd vrijgehouden waarin geen 
programma onderdelen zijn ge-
pland. Juist dan is er tijd om 
contact te hebben met Neder-
landse leeftijdgenoten. De Sum-
mer Tour is zo dus ook waarde-
vol voor de Nederlandse kin-
deren van vooral de gastgezin-

nen waarin de kinderen deze af-
gelopen week zijn opgenomen. 
De rol van Rotaryclub Heemste-
de is faciliteren. Zorgen dat de 
kids contact hebben. De kids 
zelf bepalen vervolgens de diep-
gang. Het is een mooie groep 
die een toonbeeld is voor menig  
volwassene ten aanzien van de 
open houding naar elkaar toe.”
En dat beamen de jongeren zelf 
ook. Tyler Warman komt uit de 
Verenigde Staten uit  Anaheim, 
Californië en is 16 jaar. Via zijn 
opa, die lid is van de Rotary, is 
hij op het idee gebracht om aan 
de uitwisseling mee te doen. 
Hij heeft het fantastisch naar 
zijn zin: “Het is een hele hechte 
groep geworden, we zullen ze-
ker hierna met elkaar in contact 
blijven. Er hangt zelfs ook hier 
en daar wat romance in the air.” 
Niet alleen onderling ontstaat 
er een band, ook vooroordelen 
worden door elkaar te ontmoe-
ten weggenomen. Tyler: “Het is 
enorm interessant om van el-
kaar te horen wat er speelt in je 
land en hoe je tegen bepaalde 
problemen aankijkt. Je krijgt zo 
veel meer begrip voor ieders si-
tuatie.” Ella Fogler, 16 jaar uit Is-
raël is vooral onder de indruk 
van de relaxte sfeer  in Neder-

Heemstede - Afgelopen week van 14 t/m 21 augustus heb-
ben 16 jongeren uit 16 verschillende landen in de leeftijd van 
16-17 jaar op uitnodiging van Rotaryclub Heemstede ken-
nis gemaakt met de Nederlandse cultuur, kunst, sport, el-
kaar en Heemsteedse leeftijdgenootjes. Jan Buis, voorzitter 
Jeugdcommissie Rotaryclub Heemstede:  “Met de Summer 
Tour brengen we 16 jonge mensen uit 16 verschillende landen 
samen die in twee weken vriendschap en begrip ontwikke-
len voor elkaar, henzelf en hun culturen. Daarmee werken we 
aan het doel van Rotary. We bevorderen zo internationaal be-
grip en goede verstandhouding. De clubleden die dit mogelijk 
maken zijn met dit evenement dienstbaar aan dit doel.” land. “Iedereen gaat zo relaxed 

en vriendelijk om met elkaar. Bij-
voorbeeld tijdens Sail, honderd-
duizenden mensen in en om al 
die boten in Amsterdam, onge-
dwongen feest vieren, zonder 
dreiging of gevaar, dat hebben 
wij thuis niet.”  
Voor sommigen gaat een wereld 
open door het bezoek aan Heem-
stede/Nederland. “Ik wist niet dat 
iedereen voor alles de fiets pakt, 
ongelofelijk. En alles is zo groen, 
iedereen heeft wel planten in zijn 
tuin”, zegt Tyler verbaasd. “En jul-
lie ‘kids’ zijn zo goed opgeleid! Ik 
verbaas me er over dat de jon-
gens in mijn gastgezin twee jaar 
jonger zijn en al veel meer heb-
ben geleerd op school dan wij 
hebben gehad.” En welk voor-
oordeel is weggenomen door het 
bezoek of juist ontstaan? Tyler: 
“Je hoort natuurlijk veel over Ne-

derland, dat marihuana gratis te 
verkrijgen is. Bij ons is het verbo-
den. Maar wat me dan verbaasd 
is hoe de jongeren er mee om-
gaan, ze hebben niet of ooit 1 
keertje een jointje gerookt, daar 
hebben ze verder geen behoefte 
aan. Maar wat hem wel tegenvalt, 
is het aantal rokers. “Unbelieva-
ble! Ik loop Schiphol uit, staan er 
allemaal mensen rondom asbak-
ken te roken. Iedereen rookt hier! 
Dat hebben wij niet in de States.”  
En wat vinden ze het leukst aan 
Heemstede/Nederland: “Roei-
en door de vaart, wow, dat kost 
een energie. En hagelslag, ‘I love 
it’! Jullie ontbijten heel licht, geen 
bacon, eggs of pancakes, maar 
een boterham met hagelslag, dat 
kende ik niet. Ik heb al hagelslag 
gekocht om mee naar huis te ne-
men, dat  moeten ze bij mij thuis 
ook proeven.”

Jongeren uit allerlei landen...

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Gymnastiek:
Spierversterkende en spierlosmakende oefenin-
gen om beter te bewegen en de balans te ont-
wikkelen
In Bennebroek: op maandag van 10.00 – 11.00 
uur, sportzaal Medisch Centrum van GGZ In 
Geest, Rijksstraatweg 113

Conditietraining:
Gymnastiek gericht op het verbeteren en/of op 
peil houden van conditie, beweeglijkheid, lenig-
heid en coördinatie
In Bennebroek: op maandag van 9.00 – 10.00 
uur en van 11.00 – 12.00 uur, sportzaal
Medisch Centrum van GGZ In Geest, Rijks-
straatweg 113

Wandelen rondom Bennebroek
Een wandeling van circa zeven kilometer
Woensdag 24 november en woensdag 29 de-
cember, om 10.00 uur, Bennebroekerlaan 5

Wandelen in de Kennermerduinen
Dinsdag 16 november en dinsdag 21 december, 
om 14.00 uur ingang aan de Zeeweg te Over-
veen

Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 6 december, om 10.00 uur vanaf ’t 
Panneland

Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag en eerste dinsdag van de 
maand om 10.00 uur vanaf  ’t Panneland

Koersbal in Vogelenzang
Iedere woensdag om 14.00 uur, De Voghelsanck

Naar Cobra museum en Rijksmuseum
Vrijdag 26 november met de Museum Plus bus 
naar het museum. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij.

Nova restaurant
Donderdag 9 december  wordt er een kerstdi-
ner georganiseerd, aanvang 17.30 uur
Locatie: Nova college,  Zijlweg 203 Haarlem

CURSUSSEN
Hoe werkt uw mobiele telefoon
Locatie Zuid: op woensdagen 26 januari, 2 en 9 
februari van 14.00 – 16.00 uur 

Het geheugen de baas
Locatie: Locatie Noord op donderdag 27 janua-
ri om 10.00 uur. Acht lessen.

FILM
In Vogelenzang: maandag 13 december, 
Young@heart  om 14.00 uur: Ontmoetings-
ruimte Kerkweg

Film voor (groot)ouders en (klein)kinderen: 
Arthur en de Minimoys, v.a. 5 jaar
Locatie: Fransiscusschool, Bennebroek: woens-
dag 29 december om 14.00 uur

Film met lunch in Casca, donderdag 2 de-
cember, 10.30 uur, Herenweg 96, Heemstede

Aanmelden bij Welzijn Bloemendaal

JONGERENWERK

Politiek Jongerendebat
• Politiek jongerendebat in het gemeentehuis 
van Bloemendaal. Scholieren van het Kenne-
merlyceum , Montessori  College en de Harten-
lustschool debatteren met elkaar op donder-
dag 18 november  van 13.00 tot 21.00 uur over 
6 verschillende projecten. Eén van de projec-
ten is het promoten van de activiteiten van het 
jongerenwerk in Bloemendaal. Het meest cre-
atieve idee wordt beloond met een geldcheque 
van  1500,- euro. 

• Teen Buzz Bennebroek. Elke dinsdagavond 
is er weer van alles te doen. Doe mee op 7 en 
14 december. Leeftijd 11 – 15 jaar, vrije inloop. 
Locatie: parkeerplaats naast de tennisbaan bij 
de Geitewei.

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Kerkbollenveiling Bavo, 
vrijdag in de Luifel
Heemstede - Al 134 jaar zorgt 
de opbrengst van de kerkbollen-
veiling voor het onderhoud van 
die mooie neogotische Bavo kerk 
aan de Herenweg. De kerk is ge-
bouwd in 1878, de parochie is al 
ruim driehonderd jaar oud. Be-
ter is te spreken van driehon-
derd jaar jong, want het zijn nog 
steeds jonge parochianen die 
naast de ouderen, de kerkbollen-
veiling organiseren. Nog steeds 
is het aanbod van bloembollen 
groot in de veiling, de bollen kun-

nen direct na levering de grond 
in, om in het voorjaar weer kleur 
te geven  aan de tuinen. Attrac-
tief zijn een aantal artikelen die 
door de plaatselijke middenstand 
en particulieren die zich betrok-
ken voelen bij de Bavo parochie 
bij opbod geveild worden. Dus 
naast de narcissen, tulpen en hy-
acinten ook  banketletters,  pa-
ling, haardhout, tafelgrill, kristal, 
dranken, diensten zoals kapper, 
huistaxatie, rondleiding bij de 
echte boer, APK, diner voor vier, 

en vraagtekens. Twee zaken zijn 
belangrijk op die vrijdagavond 19 
november in de Luifel. Gezellig-
heid onder de deelnemers van 
de veiling, geleid door  in heel 
de regio bekende en beroemde 
veilingmeesters. Gezorgd wordt 
voor hapjes en drankjes die u ge-
bracht worden, want u blijft na-
tuurlijk die veilingmeester in de 
gaten houden!  Bij binnenkomst 
krijgt u een nummer waarmee u 
kunt bieden en even enthousiast 
een handje zwaaien naar een be-
kende, betekent niet direct dat u 
“hangt”. De opbrengst is belang-
rijk, want daarmee kan het inte-
rieur van de kerk een schilders-
beurt krijgen die hard nodig is 
en past in de traditie om de op-
brengst van de veiling te beste-
den voor  het onderhoud van de 
Bavo kerk.   

Kinderveiling
Kinderen worden er niet ge-
veild, maar kinderen worden 
vertrouwd gemaakt  met een 
veiling. Geveild worden spul-
len die speciaal geselecteerd 
zijn voor kinderen.  Sinds enke-
le jaren een succes dat mede te 

danken is aan de enthousias-
te veilingmeester Marcel Bee-
len.  De nummerkaart is gekop-
peld aan een ouder, die ook de 
rekening krijgt! Maar biedingen 
kunnen hooguit oplopen tot 15 
euro. De artikelen worden di-
rect aan de kinderen gegeven. 
Deze kinderveiling begint al om 
half acht, tot acht uur, waarna de 
“grote” mensenveiling begint op 
20.15. Er worden ruim driehon-
derd artikelen, diensten geveild 
in een hoog tempo dat iedereen 
van jong tot oud gemakkelijk kan 
blijven volgen. Dat is al 134 jaar 
de praktijk en dat wil men nog 
lang zo houden.
Vrijdagavond Kerkbollenveiling 
Bavo in de Luifel in gebouw Cas-
ca aan de Herenweg. Met ruime 
parkeerplaats vóór de kerk.
Ton van den Brink

Uitverkochte 
voorstellingen
Heemstede - De voorstel-
lingen van Lenette van Don-
gen – Hoogseizoen in de Lui-
fel op vrijdag 3 en zaterdag 4 
december en van Veldhuis & 
Kemper – Dan maar niet ge-
lukkig op vrijdag 10 en zater-
dag 11 december zijn uitver-
kocht.
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Regio - Tot en met 30 decem-
ber zal kunstenaar Leo Derijcke 
(Haarlemmermeer 1946) expo-
seren met zijn kunstwerken in de 
Fablo tennishal in Haarlem.
Leo Derijcke is van huis uit la-
boratoriuminstrumentmaker. Op 
zijn 25e jaar begon hij les te ge-
ven op een LTS in Schiedam als 
docent fijnmechanische tech-
niek en handvaardigheid. Na elf 
jaar wisselde hij van baan om 
aan een MBO in Rotterdam, we-
derom als docent fijnmechani-
sche techniek te gaan werken.
Van het vak instrumentmaker 
verwacht men  creativiteit en in-
ventiteit , eigenschappen die pa-
ralel lopen met het creëren van 
kunst, waarop Leo Derijcke zich 
ging richten.
Voor de akte Nht (Nijverheidsak-
te handvaardigheid en tekenen), 
kreeg hij les van George Bel-
zer, Huib Noorlander (Kunstaca-
demie Rotterdam) en Wim Smit 
(kunstacademie Breda), gege-
ven aan de Rotterdamse Acade-

mie van Beeldende Kunsten. In 
de jaren negentig volgde hij een 
aantal jaren achtereen  cursus-
sen modeltekenen en portretten 
aan de Volksuniversiteit in Haar-
lem. Daarnaast volgde hij een 
aantal zomercursussen beeld-
houwen.
Na het millennium exposeerde 
Leo Derijcke enkele jaren in Cas-
tricum, waar hem de publieks-
prijs werd toegekend voor het 

beeld “moeder en kind” in ser-
pentein. In 2008 en 2009 nam hij 
deel aan de Kunstlijn Haarlem.
Momenteel is Leo Derijck voor-
namelijk met schilderkunst be-
zig, eerst zoekend en aanvanke-
lijk met olieverf, echter de laat-
ste tijd met acryl op doek en 
hout, om vervolgens weer terug 
te keren naar olieverf. Af en toe 
maakt hij een uitstapje en maakt 
hij een serie etsen. In zijn werk 
staat veelal de mens centraal, 
maar tevens wordt hij geïnspi-
reerd door landschappen en de 
natuur.
Naast zijn activiteiten als kunste-
naar geeft Leo Derijcke tevens 
workshops  in onder andere mo-
noprinten en portretschilderen 
aan docenten en leerlingen van 
basisscholen.
Het adres van de Fablo tennishal 
is: Marcelisvaartpad 11,  2015 CS 
te Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 en is de ge-
hele week geopend van 08.00 tot 
22.00 uur.

Nu aanmelden
Kerstfeest voor thuiswonende ouderen
Heemstede/Bennebroek - Het 
Nationaal Ouderenfonds biedt in 
2010 voor de achtste keer in sa-
menwerking met Van der Valk 
Hotels in heel het land kerst-
diners aan voor ouderen. Het 
kerstdiner in Haarlem wordt ge-
houden in Hotel Haarlem Zuid 
op donderdag 16 december van 
17.30 tot 21.00 uur. 

Deelnemers, wonend in Haar-
lem, Heemstede, Bennebroek, 
Bloemendaal of Zandvoort krij-
gen een driegangen kerstdiner 
aangeboden. Tussen de gangen 

door worden de gasten onthaald 
op muzikale intermezzo’s. Vrij-
willigers van het Haarlemse Ro-
de Kruis begeleiden de deelne-
mers. Deelnemers worden ge-
vraagd zelf het vervoer te rege-
len. Is dit niet mogelijk, dan kan 
een beroep worden gedaan op 
de leden van de Lions clubs uit 
Haarlem, Heemstede en Bloe-
mendaal. 
Thuiswonende ouderen in de 
leeftijd vanaf 75 jaar, die de 
kerstdagen veelal alleen door-
brengen, kunnen zich telefo-
nisch aanmelden bij het Ro-

de Kruis Haarlem en Omstre-
ken, bereikbaar van maandag tot 
en met donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur. 
Na aanmelding sturen wij u een 
inschrijfformulier toe, waarop u 
kunt aangeven waarom u graag 
aanwezig wilt zijn bij het kerstdi-
ner. Het maximale aantal deelne-
mers is 70. 
Aanmelden kan via 023-
5411612, of schriftelijk: Ro-
de Kruis Haarlem en Omstre-
ken, Vergierdeweg 52, 2025 TK 
Haarlem, of per mail:
info@rodekruishaarlem.nl.

Expositie Leo Derijcke in de Fablo tennishal

Moderne mensen in gevecht 
met de digitale wereld
Heemstede - De bitter getoon-
zette huiskamerkomedie ‘Mo-
dem’ ontstaat verwarring bij de 
spelers omdat door vreemden 
privé en zakelijke informatie via 
de computer is gestolen.  En dat 
daarna hun kennissen met de-
ze informatie gemanoeuvreerd 
wordt. Hoogst eigentijdse pa-
ranoia van verdenking en ont-
kenning zorgt voor een won-
derlijk intrige. In eerste instantie 
koesteren zij over hun eigen be-
staan geen twijfels, maar gaan-
deweg moeten zij toch erkennen 
dat ze door elkaar en hun esca-
pades met, op en door compu-
ters tot in hun diepste privé-le-
ven gemanipuleerd worden. Ze 
kunnen schijn en werkelijkheid 
niet meer uit elkaar houden en 
verdwalen… Na ‘Dankwoord?’ 
en ‘Hé jij daar…’ is ‘Modem’ het 
derde deel van het vierluik waar-
mee Frans Strijards opnieuw ten 
tonele verschijnt met het gezel-
schap ‘De Voortzetting’ (van het 
toneelgezelschap Art & Pro). 
Frans Strijards kwam al heel 
jong met theater in aanraking en 

raakte erdoor gefascineerd. Hij 
heeft een toneeloeuvre van der-
tig stukken geschreven, waar-
onder een aantal heel succes-
volle. Zo won hij als eerste de 
Nederlandse ‘Toneelschrijfprijs’. 
Met zijn scherpe pen en satiri-
sche inslag laat hij de menselij-
ke worsteling zien in een absurd 
complexe realiteit. Problemen 
en misverstanden die iedereen 
maar al te bekend zullen voorko-
men. Een herkenbare dagelijkse 
strijd die je maar beter met hu-
mor kunt bekijken, en die in de 
stukken van Frans Strijards voor 
hilariteit en verwarring zorgt. In 
MODEM zijn de spelers op zoek 
naar houvast in een ingewikkel-
de wereld. 
Zaterdag 20 november is de 
voorstelling te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 17,50 euro. CJP/65+ 

16,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38. 
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Regio - Op zaterdag 20 en zon-
dag 21 november vindt in NH 
Leeuwenhorst in Noordwijker-
hout de 19e Leeuwenhorst Win-
terfair plaats. Een fair waar ve-
le mensen al weken van te vo-
ren naar uitkijken; het is een ide-
ale gelegenheid om inspiratie 
op te doen voor de naderende 
feestdagen. De Winterfair trekt 
bezoekers van heinde en ver-
re, velen knopen er een week-
endje Noordwijk aan vast. Ook 
de standhouders, meer dan 100, 
komen uit het hele land. 
Het kost de organisatie niet veel 
moeite om het vol te krijgen. “De 
Winterfair kent zijn vele vas-
te deelnemers, maar toch gaan 
we ieder jaar actief op zoek naar 
nieuwe standhouders met bij-
zondere producten zodat een 
bezoek elke keer weer verras-

send uitpakt”, aldus organisator 
Anneke Boekee, initiatiefneem-
ster van de Winterfair in 1992. 
“Er zijn op de Winterfair heel 
veel deelnemers zijn die nog niet 
eerder in de regio exposeerden, 
waardoor de fair echt wat anders 
biedt dan andere evenementen”. 
Wat is er dit jaar te vinden? Veel 
bloemsierkunst, kerstdecoraties, 
antiek en brocante, sieraden, 
kinderboeken, aparte cadeau-
tjes, waxkleding, jassen, tassen 
en laarzen van oud zeildoek.

Voor lekkerbekken en kook-
gekken is er ook een hoop te 
beleven: Zeeuwse oesters, cran-
berryproducten, mosterddelica-
tessen, honing, wijnproeverij-
en, Franse streekproducten uit 
Normandië en Bretagne, cho-
colade en fudge, boerengei-

tenkaasjes, geroosterd zout en 
gerookte knoflook.
Op beide dagen zijn er kleu-
renpresentaties ‘De Kracht van 
Kleur’, waar bezoekers kunnen 
leren wat kleur voor je uitstraling 
betekent. Mozaïekkunstenares 
Annemarie Sybrandy uit Heem-
stede geeft mozaïekworkshops, 
geschikt voor kinderen en vol-
wassenen.  
De Leeuwenhorst Winterfair 
vindt plaats in NH Leeuwen-
horst, Langelaan 3, Noordwijker-
hout en is geopend op zaterdag 
20 en zondag 21 november van 
10.00 tot 17.30 uur. De entree be-
draagt 7,50 euro voor volwasse-
nen voor de jeugd tot en met 12 
jaar is de toegang gratis. 
Voor meer informatie: www.b-
event.nl of tel. 0528-374281 of 
06-40323163.

Mozaïekkunstenares uit Heemstede

Leeuwenhorst verheugt zich 
op 19e Winterfair



Trimclub
voor heren

Heemstede – Al 44 jaar be-
staat Herentrimclub Heemste-
de. Wilt u mee-trimmen? De 
sportieve club kan nog leden 
gebruiken. Contributie bedraagt 
40 euro voor een heel seizoen. 
Telefoon: 023-5290440.
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Training 
van Profs!
Heemstede - De Haarlem-
se editie van de Europe-
an Big League Tour 2010 
op zondag 7 november 
is uitgelopen op een ge-
weldig honkbalfeest en 
pure propaganda voor de 
sport.
Bij de Big Leaguers, Ne-
derlands Team spelers, 
toeschouwers en vooral 
de kinderen waren de ‘big 
smiles’ de hele dag van het 
gezicht te lezen. Maanden 
hadden ze er naar toe ge-
leefd, de honkballers  van 
RCH-Pinguins, en al die 
anderen die zich opgege-
ven hadden voor de Euro-
pean Big League Tour.
Eindelijk kennismaken met 
de MLB spelers die door 
Rick van den Hurk, pit-
cher bij de Baltimore Ori-
oles, waren uitgenodigd 
om eens mee te gaan naar 
Nederland. Training krij-
gen van een echte Major 
League speler, wie wil dat 
nu niet?

Heemstede - Op vrijdagavond 12 november werd voor de zesde 
maal de Hartekamp bridgedrive gehouden in de aula van de stich-
ting. Het record van vorige jaar (104 paren) werd verbroken. 110 pa-
ren (220 personen) deden aan de drive mee, zodat wederom van 
een succes mag worden gesproken.
Alles verliep op rolletjes en de sfeer was heel gezellig.
Na afloop bleef men nog gezellig napraten over de soms wilde spel-
len.
De opbrengst, ongeveer 3000,- euro, ging geheel naar de stichting 
Hartewensen en daar wordt nieuw speelgoed van gekocht voor pa-
viljoen Duinoord van de Hartekamp.

Hieronder de allersterkste van de lijnen.

A lijn met 16 paren
1.  Sander van den Raad en Ton v.d.Weiden            63,69%
2.  Joke Denekamp en Arie Mulder                          60,12%
2.  Auke Smits en Nico Zimmerman 60,12%
4.  Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal                            56,25%
 
B lijn met 18 paren
1.  Theresia v.d.Horst en Miep v.d.Raad       67,86%
2.  Mino Hendriks en Greta Barth                             56,74%
3.  Anja en Jos Stevens                        56,12%
 
C lijn met 16 paren
1.  Diny Heskes en Aad v.Rij    58,93%
2.  Berdien en Kees Doorn                            58,63%
3.  Cock Laan en Willemijn Vos                                         56,25%
 
D lijn met 18 paren
1.  Vera v.d.Velde en Peter de Jong                 69,01%
2.  Lenie Hoogendorp en Marja Roest                    63,02%
3.  Fien Trossel en Betsie Braspenning                56,77%
 
E lijn met 16 paren
1.  Elly en Gerard Olijerhoek                                    61,52%
2.  Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw 60,63%
3.  Margreet Lodder en Riet v.d.Aar                  57,17%
 
F lijn met 12 paren (beginners)
1.  Anneke Koning en Han Smit                                65,42%
2.  Nellie en Paul Melkert                                 61,25%
3.  Yvonne van den Berg  en Els de Wit           57,50%

G  lijn met 14 paren (beginners)
1.  Leonie Gozeling en Els Schoenmaker         67,59%
2.  Susan Schoute en Hans v.d.Brink           58,80%
3.  Ineke en Ben Jonkers  56,85%

Een ieder ging met een prijsje naar huis, waarvan de meeste waren 
geschonken door de plaatselijke (Bennebroek) winkeliers.
De zevende Hartekamp Bridgedrive wordt gehouden op vrijdag, 18 
november 2011.
Piet van den Raad

Hartekamp Bridge
INGEZONDEN

Franse 
verwendag 

Renault
Heemstede – Op de grens 
van Heemstede en Haarlem 
vlak aan de Leidsevaart is de 
showroom van Renault Vel-
serbeek gevestigd. Deze zo-
mer is de vestiging, die kwa-
liteits Renault-occasions ver-
koopt, geopend en de men-
sen weten de locatie al goed 
te vinden. Op zondag 21 no-
vember is er een Franse Ver-
wendag met Franse hapjes, 
Franse chansons, een pre-
sentatie van Renault-model-
len met aanbiedingen en bal-
lonartiest Simon voor de kids! 
Om de opening nog eens 
kracht bij te zetten maar ook 
het feit te vieren dat Renault 
Velserbeek al 50 jaar bestaat! 
Het adres is Grijpensteinweg 
8, tel. 023-5533333.

Informatiebijeenkomst 
ziektenkostenverzekering
Heemstede - Servicepaspoort 
organiseert in samenwerking 
met Zilveren Kruis Achmea, een 
informatiebijeenkomst  over de 
veranderingen die volgend jaar 
ingaan met betrekking tot de 
ziektekostenverzekering.  U ont-
vangt informatie over deze ver-
anderingen, het verhoogde ei-
gen risico en de uitbreiding van 

aanvullende pakketten. Tevens 
is er gelegenheid tot het be-
spreken van de persoonlijke si-
tuatie en kan er advies gegeven 
worden. Maandag 22 november 
’s middags 16.00 - 17.00 uur ’s 
avonds 19.00 - 20.00 uur. Locatie 
Woonzorgcentrum Kennemer-
duin Herenweg 126, 2101 MS  
Heemstede. Tel. 023-89 14 700.

Biografie Jaapje van Zandvoort, de gevierde dwerg
Regio – H.W. Van der Heijden 
schreef een boekje over Simon 
Jane Paap, die leefde van 1789 
tot 1828 in Zandvoort. Hij was 
veel beter bekend als Jaapje van 
Zandvoort, de gevierde dwerg. 
Het kleine vissertje met een op-
merkelijke gestalte, groeide op 
in een tijd van revolutie, oorlog, 
armoede, honger en ziekte. Hij 
liet zich - niet onverdienstelijk 
- als attractie op kermissen en 

jaarmarkten vertonen in onder 
meer Amsterdam (1800), Londen 
(1815) en Brussel (1827). Als de 
kleinste man ter wereld en al-
gemeen erkend als het groot-
ste wonder van zijn tijd, kan Si-
mon worden gerangschikt on-
der de beroemdste fenomenen 
uit de geschiedenis der dwer-
gen. Helaas kwam hij in decem-
ber 1828 tragisch aan zijn einde. 
En een graf werd hem niet ge-

gund. Mensen die in de histo-
rie van Zandvoort zijn geïnteres-
seerd mogen dit historische do-
cument niet missen.
Het boek is verschenen bij Uit-
geverij UniBook en vanaf he-
den behalve bij UniBook op drie 
plekken te koop. Museum Zand-
voort, ‘Het Draaipunt’, Koster-
straat 11-13 in Zandvoort en 
‘Boek ‘n Plank’, Vijzelgracht 11 te 
Amsterdam.

Kerk in ziekenhuis
Regio – Zondag 21 november 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Voorganger is ds. 
mw. P. Renes. De zang wordt on-
dersteund door het koor Canta-
te Domino uit Haarlem. (avond-
maalviering)
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HBC G voetbal
Hoe er van zes
maar een punt overblijft
Wij krijgen er geen complex van, want bij HBC ziet het er allemaal 
prachtig uit, maar als we op bezoek gaan bij het Ronald McDonald 
sportcentrum worden we toch even stil. Geweldig om te zien wat 
een enthousiaste vader van een gehandicapte zoon met de juis-
te contacten en een enorm doorzettingsvermogen heeft weten te 
bereiken. Een fantastisch  sportcentrum helemaal bestemd voor 
de gehandicapte sporter. Een volledig aangepast zwembad en een 
sporthal voor binnensporten als rolstoelhockey, handbal, basket-
bal en volleybal, ruimtes voor fitness en judo of kickboksen en bui-
ten natuurlijk voetbal op gewoon en kunstgras en een atletiekbaan. 
Misschien heeft u de opening op TV gezien, anders moet u zeker 
even op de site kijken http://www.onlyfriends.nl/Website/Centre.ht-
ml. Iedereen was erop gebrand de koppositie te verstevigen. Dus 
een volledige selectie in de kleedkamer, voor een heuse 6 punten 
wedstrijd. Hoe dat kan terwijl er maar maximaal 3 punten te verdie-
nen zijn zal wel Cruijffiaans zijn. Coach Jan zette het basis achttal 
neer, coach Rolf verzorgde de warming up en het team was op de 
juiste spanning (net als verzorger Frank met de ballen had gedaan). 
De wedstrijd golfde vanaf het begin aardig heen en weer, maar het 
stond bij HBC als een huis. Vooral het middenveld met, afwisse-
lend, de sterke Bauke, Liban, Frank, Michael en Jur gaven niets weg 
en schakelde dat het een lieve lust was. De enkele bal die door 
de centrum verdediger Abdessalam richting HBC doel toegelaten 
werd kon door Wesley bekwaam worden gestopt. 1 van de corners 
nieuwe stijl, door Jeroen genomen naar de vrijstaande Rick, leverde 
haast een doelpunt op. Helaas wist de keeper nog net zijn vingers 
er tegen te krijgen. Na in de rust nog eens benadrukt te hebben dat 
dit niet de momenten zijn voor cadeautjes gingen we er weer op-
nieuw tegenaan. Er was ook volop druk op de goal van Only Friends 
en het doelpunt hing in de lucht maar het viel niet. Niet door goe-
de doelpogingen van Jeroen, Regilio en Sebastiaan en ook niet te-
gen het eind toen Davy drie keer pech had en het publiek tot wan-
hoop dreef. En zo hebben we beiden slechts één puntje aan de-
ze wedstrijd overgehouden en delen we nog steeds de 1e plaats. In 
alle volgende wedstrijden zullen we gewoon weer 3 punten moe-
ten pakken. 
Leo Holdorp

INGEZONDENVEW en publiek grote winnaar in derby
Heemstede - VEW heeft weer 
eens een wedstrijd gewonnen. 
In Heemstede werd het 3-2 voor 
de blauw-zwarte leeuwen, tegen 
SIZO. De eerste helft begon VEW 
voorspoedig. Door de snelle spit-
sen, de tweelingbroers Dekker, 
creëerde VEW al snel een aantal 
mogelijkheden. Een van de ve-
le kansen die VEW kreeg in het 
eerste kwartier werd omgezet in 
een goal. Maar al snel was het 
1-1 door een mooi gekruld schot. 
Daar bleef het in de eerste helft 
niet bij. Al snel na de 1-1 viel de 
2-1 voor VEW. Door weer een 
mooie actie van Niels Dekker be-
landde de bal voor de voeten van 
Bo van Iperen. Die wist daar wel 
raad mee en schoot snoei hard 
zijn eerst goal voor VEW binnen. 
Toch werd er gerust met een ge-
lijke stand.Sizo maakte kort voor 
rust gelijk. In de tweede helft had 
SIZO een duidelijk veldoverwicht 
en was het spel van VEW niet om 
naar huis te schrijven. Maar VEW 

bleef knokken voor elke meter 
en kreeg loon na werken. We-
derom was het de familie Dek-
ker. Dit maal wat het Michiel die 
het net wist te vinden. Smet op 
de wedstrijd was een rode kaart 
voor een SIZO speler. Na wat 
duw en trek werk. Naast de Fa-
milie Dekker, speelde Richard 
van de Splinter een verdienstelij-
ke wedstrijd. De mannetjes put-
ter op het middenveld was een 
ware stofzuiger afgelopen zater-
dag. Wel moest hij al dat werk 
bekopen met een gele kaart uit 
de borstzak van de scheidsrech-
ter.

Het tweede elftal ging eervol ten 
onder tegen, wat ook wel het al-
fabet team wordt genoemd. WV-
HEDW 6 kwam op bezoek in 
Heemstede. Dit was de koplo-
per in de reserve 3de klasse. Dus 
VEW kon zijn borst nat maken. 
In het veld was het grote ver-
schil in de stand niet te zien. De 

Amsterdammers konden het net 
niet vinden in de eerste helft een 
ook in de tweede helft duurde 
het lang voordat ze het net de-
den bollen. Al snel maakte VEW 
gelijk door Jukema. Maar helaas 
was het al snel 1-2. In de laat-
ste minuut kreeg VEW nog een 
vrije trap. Die stuiterde helaas 
voor VEW vanaf de lat weer het 
veld in. 

Nevenactiviteiten
Op 20 november kan er geno-
ten worden van Nederlandstali-
ge hits, gedraaid door DJ’s Wal-
ter en Ed. Alle leden zijn uitge-
nodigd. Ook de Sint heeft inmid-
dels bevestigd dat hij op 3 de-
cember naar vew zal komen. Ze-
ker is dat 3 december er weer 
een wijnavond wordt gehouden 
en 10 december er weer de mo-
gelijkheid is om kerststukjes te 
maken. Kijk op www.vewheem-
stede.nl voor meer informatie.

Wedstrijdzwemmen
Zwemmers HPC Heemstede 
succesvol in Bergschenhoek
Heemstede - Afgelopen zon-
dag trad de zwemploeg van 
HPC Heemstede aan voor de 2e 
competitieronde in Bergschen-

hoek. De zwemmers, uitgerust 
met de nieuwe badmuts aan-
geboden door de hoofdspon-
sor, de van Oosten Groep, had-

Ricardo Haverschmidt, Matthijs Lenos en Timo van de Veen in start-
positie op de 200 vrije slag.

den er zin in! Dat werd snel dui-
delijk, maar liefst 16 medailles 
werden in de wacht gesleept (8 
goud, 2 zilver en 6 brons) door 
Deborah Hartman, Wesley Bos, 
David van Groen, Veerle Claas-
sen, Tim Walstock, Gwyn Bird, 
Nadia du Fossé, Marije Lenos, 
Carmen Meijer, Jeroen Braspen-
ning en Kimberley van Ravens-
waay. Er werden daarnaast ook 
nog 29 persoonlijke records ge-
zwommen.
Opvallend waren hier de pres-
taties van de minioren Elise en 
Sophie Brabander, Laura Hart-
man, Sam van Groen en Lex Lub-
bers.  Ook IJke Mourits, Charlot-
te Lubbers en Nadine Dolfing 
deden het erg goed bij hun eer-
ste 100 meter wisselslag. Bij de 
oudere zwemmers waren Sylle 
Hoogeveen en Martijn Braspen-
ning goed op dreef, een verbete-
ring van respectievelijk 14 en 7 
seconden op de 100 vlinder en 
100 rug. Een geweldige presta-
tie!
Hopelijk is de 3e competitie-ron-
de, welke 16 januari wordt ge-
houden in Groenendaal, nog 
succesvoller.

V.l.n.r. staand: Lukas Mees-
ter, Jayro Boedhoe, Salim 
Havers, Matthijs van der 
Pol, Levy van Rooyen.
Zittend: Thijmen Pannekoek, 
Thomas Boot, Thomas Dol-
lé, Sven Kuiper.

Swingend voetbal door VEW E1
Heemstede - De E1 junioren 
van de Heemsteedse voetbal ver-
eniging VEW zijn onlangs in het 
nieuw gestoken door de muziek 
school Meer Music (www.meer-
music.nl) uit Hoofddorp. Voor-
zien van nieuwe trainingspakken 
en een mooie sporttas lopen zijn 
er verzorgd bij op zowel de zater-
dagen als de doordeweekse trai-
ningen, zeker nu het weer kou-
der begint te worden. De jon-
gens zelf zijn zeer trots op hun 
nieuwe kleding en spelen vanaf 
nu alleen nog “swingend” voet-
bal, hoe kan het ook anders met 
een muziekschool als sponsor. 
Afgelopen maandag (15 sep-
tember) was het nogmaals feest 

voor de jongens, want hun trai-
ning was vervangen door een 
excursie naar een training van 
het Nederlands Elftal dat zich 
voorbereid op de oefeninterland 
tegen Turkije woensdag 17 sep-
tember in de Amsterdam Are-
na. Jammer dat een aantal vas-
te spelers zoals Kuijt en Hunte-
laar geblesseerd was, al is de 
verwachting dat Huntelaar wel 
weer aansluit voor woensdag. 
Ook konden de VEW junioren 
van dichtbij zien dat spelers als 
van Bommel en van Persie weer 
bij de groep waren en weer kon-
den mee trainen na hun bles-
sures. Het mooiste was het slot 
waarbij de spelers en trainers de 

bus niet konden instappen alvo-
rens hun handtekening af te ge-
ven op de mee gebrachte ballen, 
schoenen, T-shirts, blocnotes en 
zelfs handen van de VEW-jeugd. 
Voorzien van een goed voor-
beeld en nieuwe oefenstof afge-
keken van hun idolen keerde de 
E1 voldaan huiswaarts.

MIX-It Disco
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco!
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix 
tussen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 

Kom jij  op zaterdag 20 novem-
ber ook lekker dansen of wat 
drinken en praten met vrienden 
en vriendinnen? Iedereen is van 
harte welkom van 19.30 tot 22.00 
uur. De entree, inclusief twee 
frisdrankjes is 6,- euro. 

Meer informatie? Bel Casca: 023 
- 548 38 28 of e-mail plexat@
casca.nl of via de website:
www.casca.nl.



Divers
Donderdag 18 november
• Bijeenkomst Christelijk 
maatschappelijke vrou-
wenvereniging Passage in 
de Pinksterkerk. Welkom van-
af 19.20 uur. Lezing over de 
Duitse Keizer in Doorn. 

Vrijdag 19 november
• Lezing Alliance Française 
‘Reis naar het einde van de 
wereld, Antarctica’. Aanvang 
is 20.15 uur en de locatie Pink-
sterkerk, Camplaan 18. 

Zaterdag 20 november 
• Huiskamerkomedie Mo-
derne mensen in gevecht 
met de digitale wereld in 
Theater de Luifel,  Herenweg 
96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 17,50 euro. CJP/65+ 16,50 
euro. Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserve-
ren via theaterlijn: (023) 548 
38 38. 

Zondag 21 november
• Literaire Matinee: Frénk 
van der Linden in gesprek 
met Frans Thomése om 
15.00 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede.
Toegang: 12,50 / 10,- euro. Re-
serveren: www.podiumoude-
slot.nl. of 06-13133626.  

Zondag 21 november
• Beaujolais primeur en 
virtuoze gitaren in café 1e 

Aanleg, hoek Kerklaan en 
Raadhuisstraat.
Beaujolais primeur middag en 
avond: v.a. 16.00 uur.

Zondag 28 november 
• Frank Groothof vertelt, 
zingt en danst het verhaal 
van Peer Gynt. Om 15.00 
uur in De Oude Kerk Wilhel-
minaplein, Heemstede. Toe-
gang: 12,50 euro / 10,- euro. 
Kinderen 7,50 euro. Reserve-
ren  www.podiumoudeslot.nl 
of 06-13133626. 

Regio
Exposities

November
• Expositie ‘van figuratie tot 
abstractie’ Hans Ittmann 
bij Kunsthandel AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 Heem- 
stede.

Donderdag 18 november 
t/m zondag 12 december
• Beeldend kunstenaar 
Maria van Raalten expo-
seert in Galerie de Waag 
aan het Spaarne te Haarlem. 
Haar soms wat naïef aandoen-
de stijl bleek in de negentiger 
jaren zeer succesvol in Tsje-
chië gelet op het veelvuldig 
exposeren in musea en gale-
ries in dit land. De openings-
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
T/m vrijdag 26 november
• Landschapsschilderijen van 
Joyce Brink. Expositie ‘tus-
sen fantasie en werkelijk-
heid’ in het raadhuis van 
Heemstede.
Inlichtingen: 023-5280416.

T/m dinsdag 30 november
• Duo-expositie Benne-
broek ‘Varkens op doek en 
vogels van keramiek’.
Expositie Nolly Cornet en An-
nemarie Honderdors in het 
voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. 
Maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 12.30 uur en 
op woensdag tussen 13.30 en 
16.30 uur. 

T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

T/m 31 december
• Visuele poëzie van Bart 
Jonker in Bibliotheek Heem-
stede, Julianalaan 1. Gratis 
toegankelijk tijdens openings-
tijden van de bibliotheek.
De expositie ´Overwegen, 
overbruggen, overzien´ toont 
de veelzijdigheid van Bart 
Jonker als kunstenaar: als 
schrijver, dichter en fotograaf. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.

Tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoemaker bij 
Galerie Bennebroek.
Naast de oude meesters van 
meestervervalser Leo Hor-
tensius.... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd.
Bennebroekerlaan 87 2121 GS 
Bennebroek.

Muziek

Donderdag 18 en
vrijdag 19 november
• Klassieke muziek op Ha-
geveld, (aanvang 19.30 uur). 

Agenda
Cultuur

Kaarten a 4 euro reserveren: 
023-5100100. Uiterlijk 1 dag 
van tevoren afhalen (Hageveld 
15, balie hoofdingang, tussen 
9.00 en 16.00 uur).

Vrijdag 19 november
• Pianorecital Severin von 
Eckardstein om 20.15 uur  
in De Oude Kerk Wilhelmin-
aplein, Heemstede. Toegang: 
19,50/17,- euro. Reserveren 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Zondag 21 november 
• Theeconcert in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein met Vokaal Ensem-
ble Arcadelt onder leiding 
van Willem Mook. Liederen 
uit de Engelse Renaissance. 
Start: 15.00 uur.
Toegang gratis met deurcol-
lecte. Na afloop thee, koffie en 
gebak in de Pauwehof.

Sinterklaas
Zaterdag 27 november 
(ook op 4 december)

• Sinterklaas 
voorstelling pop- 
pentheater Lila-
luna, Ir. Lelylaan 
10 (gebouw Nova-
college) met een 
nieuw avontuur 
van Sinterklaas en 

zijn Zwarte Pieten. Vanaf 14.30 
uur. Een kinderkaartje kost 
6,50 euro en een kaartje voor 
een volwassene kost 7,50 eu-
ro. Dit is inclusief iets lekkers 
en drinken. De Sinterklaas-
voorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf ongeveer 
4 jaar.

Theater

Donderdag 25 november
• Tragische komedie ‘Eva 
Bonheur) door Theater-
groep Klapstuk (acteurs 
met verstandelijke beper-
king). In Theater de Luifel 
Heemstede. (Zaterdag 27 no-
vember en zondag 12 decem-
ber bij st. De Baan, Nauwe 
Geldelozepad 17 in Haarlem). 
Entreekaarten 7,50 euro per 
stuk via De Baan 023-5314463 
of Casca 023-5483828. www.
theaterklapstuk.nl 

Vrijdag 26 november 
• Cabaret in de Luifel: Mi-
cha Wertheim ‘Voor de zo-
veelste keer’. Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 15,00 euro. 
CJP/65+  14,00 euro. Kaart-
verkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. 
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38.

tijden zijn donderdag t/m zon-
dag vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur. Zie ook www.kzod.nl  en 
www.raalten.com 

T/m zaterdag 27 november
• 60 Jaar gehandicapten-
zorg Hartekamp in beeld 
in de Janskerk te Haarlem, in 
het publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief. Vrle-
den, heden en toekomst van 
De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden 
en archiefmateriaal.
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. De toegang is gratis.
www.dehartekampgroep.nl en 
www.noord-hollandsarchief.nl.

• Tentoonstelling samen-
gesteld door Liz Meertens. 
Dagelijks te bezichtigen van-
af 10.00 tot 19.00 uur in Zui-
derhout, Beelslaan 9, Haarlem.

T/m zondag 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (www.museum-
dezwartetulp.nl). In de ten-
toonstelling zijn vazen te zien 
van 48 keramisten. 

T/m dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl. De toegang is gratis.

T/m 15 december
• In Zorgcentrum Schalk-
weide, Floris v Adrichem-
laan 15 zijn twee exposi-
ties te zien. De een is van de 
leerlingen van Jeichina Ho-
vingh en bestaat uit een diver-
siteit aan aquarelschilderijen. 
De ander bestaat uit zwart-wit 
foto’s en die zijn van de hand 
van Zeger Bax. (09.00-19.00 
uur, tel.: 023-8922900)

T/m donderdag
30 december
• Expositie van Leo Derijcke 
in de Fablo tennishal. Schil-
derkunst met olieverf, acryl 
op doek en hout en etsen. In 
zijn werk staat veelal de mens 
centraal, maar tevens wordt 

hij geïnspireerd door land-
schappen en de natuur. Mar-
celisvaartpad 11, 2015 CS te 
Haarlem (Ramplaankwartier),  
tel.nr. 023-5100537 geopend 
van 08.00 tot 22.00 uur.

T/m zondag 30 januari 
• Water wiegt stilte, nieuwe 
expositie van Nico van den 
Raad in Het Theehuis (Cru-
quisdijk 12 te Cruquius) zie: 
www.theehuiscruquius.nl

T/m maandag 31 januari
• ‘Het ondergeschoven 
kind’, schilderijen-expositie 
Jeannette de Bruin in Ken-
nemer Gasthuis zuid. Geïnspi-
reerd door o.a. de architectuur 
van het voormalige St. Elisa-
beth’s Gasthuis. www.jeannet-
tedebruin.nl tel.: 06-14979352 
of (023) 54 704 43

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Muziek
Vrijdag 19 november 
• Concertkoor Haarlem pre-
senteert ‘Ode for Saint Ce-
cilia’s day’ van G.F. Händel 
en, in samenwerking met 
de Koorschool Sint Bavo, 
de ‘Saint Nicolas Canta-
ta’ van B. Britten. Grote Zaal 
van de Philharmonie. Aanvang 
20.15 uur. www.concertkoor-
haarlem.nl. Toegang: 27 euro. 
Kaarten:  023- 5121212. 

Zondag 21 november 
• Jaarconcert van het Haar-
lems (amateur) Symfonie 
Orkest in Doopgezinde Kerk 
aan de Frankenstraat 24. Van-
af 15.00 uur. Entree 12,50 euro 
65+ en CJP 10,- euro jongeren 
tot 15 jaar gratis. 

Vrijdag 26 november 
• Open je Hart, uniek con-
cert stichting Muziekpro-
jecten Pablo Neruda. Aan-
vang: 20.15 uur in de Adel-
bertuskerk, Rijksstraatweg, 
Haarlem. Kaarten à 15 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal 
of www.neruda.nl / info@ne-
ruda.nl



Heemstede

NIEUWS

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/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

In oktober informeerden wij u over de plannen 

voor 2011, gebaseerd op de begroting voor 

het komende jaar. Op 4 en 5 november 

heeft de gemeenteraad deze begroting 

besproken. In die vergadering hebben de 

politieke partijen ook extra plannen voor-

gesteld. Hieronder zetten wij alvast de 

nieuwe plannen op een rijtje, die de 

gemeente zal uitvoeren op initiatief van 

verschillende politieke partijen. Verderop in 

deze uitgave vindt u een overzicht van alle 

besluiten die in deze bijzondere raads-

vergadering zijn genomen.

Sponsoring van straatmeubilair en 

groenvoorzieningen (voorstel van D66)

Om extra voorzieningen als bijvoorbeeld 

bankjes en groen mogelijk te maken, gaat 

het college van B&W onderzoeken of het 

mogelijk is deze voorzieningen door parti-

culieren te laten sponsoren. 

Monitoren grofvuil (voorstel van HBB, 

PvdA en GroenLinks)

In de begroting is vastgelegd dat inwoners 

vanaf 2011 gaan betalen voor het weg-

brengen of laten ophalen van grofvuil. In de 

begrotingsraad is afgesproken dat dit nieuwe 

beleid na één jaar wordt geëvalueerd. Bij 

deze evaluatie gaat de aandacht uit naar: 

hoe wordt het volume van het grofvuil 

bepaald, hoeveel en welke klachten zijn er 

van bewoners en in hoeverre neemt het 

zwerfvuil toe in Heemstede?

Deelname geluidsnet rond Schiphol 

(voorstel van HBB)

B&W komen met een voorstel om deel te 

nemen aan het geluidsnet. Hierbij wordt 

via een radarmeetpost aan de oostgrens 

van Heemstede het vliegtuiglawaai in onze 

gemeente gemeten.

Sociale cohesie (voorstel van CDA en 

PvdA)

De leden van de gemeenteraad zullen zich 

in het eerste kwartaal van 2011 een dag 

inzetten voor een ouderenproject in 

Heemstede. Verder nodigt de raad inwoners 

en instellingen uit om mee te denken hoe 

we in Heemstede de onderlinge binding 

tussen inwoners kunnen bevorderen, oftewel 

de ‘sociale cohesie’ verbeteren zodat 

Heemstedenaren zich meer betrokken 

voelen bij elkaar.

Invalidenparkeerplaats (voorstel van CDA)

Het college van B&W maakt een plan om 

het parkeren op invalidenparkeerplaatsen 

in betaald parkeerzones nog toeganke-

lijker te maken voor invaliden.

Begrotingskrant

In december wordt huis aan huis 

in Heemstede de ‘begrotingskrant’ 

verspreid. In deze krant leest u hoe 

Heemstede er fi nancieel voor staat, 

wat het gemeentebestuur volgend 

jaar wil bereiken en welke investe-

ringen daarvoor nodig zijn. U vindt 

een compleet overzicht van alle 

gemeentelijke inkomsten en uit-

gaven, uitgesplitst naar verschillende 

aandachtsgebieden.

Begroting 2011: Extra plannen 

Onlinetool www.verbouwkompas.nl
Hulpmiddel bij verbouwingen

Met behulp van de website 

kunnen zowel particuliere 

opdrachtgevers als bouw-

bedrijven stap voor stap heel 

gemakkelijk de 10 populairste 

verbouwingen uitwerken of 

beoordelen op alle wettelijke 

eisen. Ook als u geen bouw-

vergunning hoeft aan te vragen 

moet het werk voldoen aan 

de eisen uit het Bouwbesluit.

Kies de verbouwing die u wilt 

uitvoeren op het Verbouw-

kompas en beantwoord de vragen. Het 

resultaat: een ingevulde checklist die u 

kunt gebruiken bij het overleg met bijvoor-

beeld uw aannemer en eventueel bij het 

aanvragen van een omgevingsvergunning 

voor de activiteit ‘bouwen’. 

Met het Verbouwkompas kunt u ervoor 

zorgen dat er volgens het Bouwbesluit 

wordt gewerkt. U kunt dan rekenen op een 

verbouwing die aan alle eisen van het 

Bouwbesluit voldoet en dus veilig en 

gezond is. 

De gemeente gaat onderzoeken of 

 het mogelijk is extra voorzieningen als bankjes 

en groen door particulieren te laten sponoren.

Onlangs is de site www.verbouwkompas.nl gelanceerd. De site is een initiatief van 

SBR (kenniscentrum voor de bouw), NEN (dat een overzicht geeft van alle normen 

op o.a. het gebied van verbouwingen) en het voormalige ministerie van VROM. Het 

verbouwkompas is een online instrument dat in overzichtelijke stappen aangeeft 

waaraan een verbouwing moet voldoen en hoe dit te realiseren is. Het is een hulp-

middel om ervoor te zorgen dat u bij uw verbouwing aan alle wetteijke eisen voldoet.

•  Subsidie op zonnepanelen en 

zonneboilers

•  Werk aan de weg

•  Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Subsidie op zonnepanelen en 
zonneboilers
Op donderdag 25 november kunt u ’s avonds tussen 18.00 en 21.00 uur in 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 volgorde van binnenkomst inschrijven. Er 

is voor 25 systemen subsidie beschikbaar, dus schrijf u tijdig in. Op is op!

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 energie-

verbruik.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Heemstede bieden dit jaar een subsidie van 

€ 750,-- waardoor u nu een set zonnepanelen voor € 1200,-- kunt aanschaffen.

Is uw cv-ketel aan vervanging toe? Dan is het interessant om de aanschaf van een zonne-

boiler te overwegen. Hiervoor geldt een aantrekkelijke subsidie van het rijk.

Demonstratie

De installateur, Kapitein BV, is op 25 november van 18.00 tot 21.00 uur in het raadhuis om 

uitleg te geven over de verschillende systemen. Ook worden de zonnepanelen en zonne-

boilers getoond.  De installateur verzorgt tevens de inschrijving.

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Werk aan de weg   

Kruispunt Westelijke Randweg N208/Herenweg/Wagenweg

Tot 13 december 2010 werken de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland aan de 

vervanging van het asfalt op de Westelijke Randweg (N208) tussen de Leidsevaart en de 

Wagenweg en op de Wagenweg tussen de Spanjaardslaan en de gemeente Heemstede. 

De werkzaamheden hebben ernstige gevolgen voor het verkeer van en naar Heemstede. 

Kijk op onze website www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Vanaf 22 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 verkeers-

hinder.

Zandvoortselaan, tussen Herenweg en Leidsevaartweg

Tot eind november 2010 worden in de Zandvoortselaan, tussen Herenweg en 

Leidsevaartweg, de fi etspaden op diverse plaatsen hersteld. De werkzaamheden zorgen 

voor beperkte verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Van den Eijndekade

In verband met bouwwerkzaamheden geldt eenrichtingsverkeer op de Van den Eijndekade. 

Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor 

vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het kruispunt 

Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de Van den 

Eijndekade gebruikmaken.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het mel-

den van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

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

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

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

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

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

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

te houden.

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

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

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast
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Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Laan van  het plaatsen van een dakkapel op het  2010.048 

Bloemenhove 19  achtergeveldakvlak  ontvangen 05-11-2010

Wilhelminaplein 19A  het plaatsen van een dakterras  2010.050 

  ontvangen 09-11-2010

Linge 68 het plaatsen van een berging  2010.051 

  ontvangen 08-11-2010

Frederik van  het plaatsen van een dakkapel op het 2010.052

Eedenplein 4 voor- en achtergeveldakvlak   ontvangen 09-11-2010

Reigerlaan 16  het plaatsen van een dakkapel op het  2010.053 

 zijgeveldakvlak  ontvangen 10-11-2010

Herenweg 61  het plaatsen van een mestbak  2010.049

  ontvangen 08-11-2010 

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

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Franz Lehárlaan 117  het kappen van bomen  2010.047 

  ontvangen 05-11-2010

Timorstraat 2  het kappen van een boom  2010.054

  ontvangen 10-11-2010

Herenweg 6  het kappen van een boom  2010.055

  ontvangen 11-11-2010

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

aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Binnenweg 67  het verwijderen van asbest  2010.045 

  ontvangen 06-11-2010

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

aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 november 2010 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Voorweg 69  legalisatie uitbreiding woonhuis  2010.036

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

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

termijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 5 oktober 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Voorweg 69  legalisatie uitbreiding woonhuis  2010.036

Het verzoek ligt vanaf 18 november 2010 gedurende 4 weken op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens 

de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

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

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 12 november 2010)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Heemsteedse Dreef 256 het uitbreiden van een woonhuis  2010.014

Nicolaas Beetslaan 9  het optrekken van de gevel  2010.013

Omgevingsvergunning voor slopen 

Madoerastraat 11  het verwijderen van asbest  2010.025

Struijkenlaan 3, 15,   2010.035

Erasmuslaan 10 t/m 20, 

Meijerslaan 3, 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18 november 2010 op maandag tot en met 

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

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

maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 12 november 2010 )

Van der Horstlaan 50  het realiseren van een trapgat voor een  2010.200

 vaste trap naar de zolderverdieping

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 18 november 2010 op maandag tot en met donder-

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

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

maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 12 november 2010)

met ontheffing bestemmingsplan

Herenweg 115  het vernieuwen van gevelonderdelen  2010.163

 en aanpassing/uitbreiding entree

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 12 november 2010)

met ontheffing bestemmingsplan

Burgemeester van Lennepweg 7 het plaatsen van een erfafscheiding  2010.186

Sportparklaan 55  het inpandig wijzigen van een woning  2010.189

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18 november 2010 op maandag tot en met 

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

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

gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 30 december 2010 worden 

ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 

een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aan-

vragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus 

volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in 

deze rubriek. 
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Huisnummering                             

(verzonden 8 november 2010)

Het intrekken van de huisnummers Herenweg 57, 57A, 57B, 57C en 59.

Het pand bestaat uit 8 bedrijfseenheden en een woonhuis met bedrijfsgedeelte in plaats 

van 4 bedrijfsgedeelten en een woonhuis met bedrijfsgedeelte. 

De 8 bedrijfseenheden en woonhuis met bedrijfsgedeelte krijgen de volgende huisnummers:

8 bedrijfseenheden:  Herenweg 57, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 

1 bedrijfswoning:  Herenweg 59 

1 bedrijfspand behorend bij woning:  Herenweg 59A 

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Agenda

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 25 november a.s. 

om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 25 november 2010 

2. Vragenuur

3. Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland - 

bespreekpunt

4. Knelpunten Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) gecombineerd met 2e bestuursrappor-

tage 2010, 1e begrotingswijziging 2010 en begroting 2011 - bespreekpunt

5. Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) - 

hamerpunt

6. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

7. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeente-

lijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Besluitenlijst Begrotingsraad 4 en 5 november

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

Vaststellen agenda raadsvergadering 4 en 5 november 2010 

Tijdens deze vergadering geldt een spreektijdregeling voor zowel raad als college, zowel in 

1e als in 2e termijn. De spreektijd per fractie is 5 minuten basisspreektijd + 1 minuut per lid 

van de fractie. In totaal 51 minuten. Het college heeft een half uur per termijn. Tijdens de 

raadsvergadering geldt tevens een vaste spreekvolgorde. De spreekvolgorde zal volgens 

het principe grootste coalitiepartij, grootste niet-coalitiepartij, op een na grootste coalitiepartij, 

op een na grootste niet-coalitiepartij enz. ingedeeld worden. Dit betekent dat de volgende 

spreekvolgorde zal worden gehanteerd met tussenhaakjes de spreektijd in minuten: 

VVD (12), PvdA (8), D66 (9), HBB (7), CDA (8) en GL (7). 

Voorgesteld wordt de agendapunten 3 ‘Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 

2012-2014’ en 4 ‘Eerste begrotingswijziging 2011’ tegelijk te behandelen. Over deze stukken 

wordt wel apart gestemd. 

De burgemeester trekt volgnummer 2. Bij een eventueel hoofdelijke stemming zal 

Mw. H.M.A. Hooij (VVD) met de stemming beginnen. De raad gaat akkoord met de agenda.  

Vragenuur

Er zijn geen vragen voor het vragenuur binnengekomen. 

BESPREEKPUNTEN

Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de 

gemeenteraad om tot een besluit te komen. 

Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014

Beslispunten:

1. de programmabegroting 2011, op basis van lasten en baten per programma met betrek-

king tot de jaarschijf 2011, vast te stellen;

2. de kredieten conform punt A, uit de bijlage 'overzicht kredieten 2011' en de voorbereidings-

kredieten conform punt B, uit de bijlage 'overzicht kredieten 2011' beschikbaar te stellen;

3. kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2012-2014.

- Het amendement nr. 1 (van PvdA/HBB/GL) ‘Voor een duurzaam dorp’:

besluit: voor de jaren 2011-2013 wederom jaarlijks 50.000 euro te reserveren voor het 

Wilhelminaplein en hiertoe een bestemmingsreserve te openen; deze 50.000 euro te fi nan-

cieren door de ophoging van de catering- en representatiegelden ongedaan te maken 

(20.000 euro) en de parkeertarieven als volgt aan te passen: met ingang van 2011 de parkeer-

tarieven extra op te hogen naar 1,60 euro per uur, en vanaf 2014 conform het collegevoorstel 

op te hogen naar 2,-- euro, hetgeen 30.000 euro oplevert in de jaren 2011, 2012 en 2013.

-  wordt verworpen met daar voor 7 stemmen en daar tegen 14 stemmen. De fracties van 

PvdA, HBB en GL stemmen voor het amendement. De fracties van VVD, D66 en CDA 

stemmen tegen het amendement. 

- Het amendement nr. 5 (van HBB) ‘deelname geluidsnet Schiphol’: 

verzoekt het college om: deel te nemen aan het geluidsnet met één radarmeetpost in 

Heemstede. Dit meetpunt strategisch langs de oostgrens van de gemeente aan te leggen. 

De metingen voor een termijn van 1 jaar uit te voeren. De benodigde middelen ad 7.500,-- 

euro te bekostigen uit de post onvoorzien.

-  wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van het amendement op te 

nemen en uit te voeren. Het college van B&W zal met een voorstel komen. 

- De motie nr. 2 (van D66) ‘sponsoring straatmeubilair en groenvoorziening’: 

verzoekt het college de mogelijkheden voor sponsoring van groenvoorzieningen en straat-

meubilair te onderzoeken, en een concreet voorstel hierover aan de raad voor te leggen.

- wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van de motie uit te voeren. 

- De motie nr. 3 (van D66) ‘fi nanciering duurzaamheidsbeleid 2012’: 

roept het college op, met het oog op mogelijke fi nanciële meevallers, zich maximaal in te 

spannen om activiteiten in het kader van duurzaamheid die na 2011 nog niet structureel 

gefi nancierd zijn, van een gezonde fi nanciële onderbouwing te voorzien.

-  wordt ingetrokken.  

Als u gaat verhuizen moet u dit ook door-

geven aan uw (nieuwe) woongemeente. 

Vaak gaat dit goed, maar soms wordt dit 

vergeten. De gemeente start dan een 

adresonderzoek op, waarbij de persoon 

-indien mogelijk- erop gewezen wordt dat 

er nog aangifte van de verhuizing gedaan 

moet worden. Als er geen aangifte gedaan 

wordt of als de persoon niet te traceren is, 

besluit het college van burgemeester en 

wethouders deze persoon ‘met onbekende 

bestemming’ uit te schrijven uit de gemeente-

lijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook 

formeel niet meer op dat adres staat inge-

schreven. De gevolgen hiervan zijn dat er 

bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan 

worden en dat er geen gebruik gemaakt 

kan worden van verschillende overheids-

voorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 

wordt, de AOW gekort. Het is daarom van 

groot belang dat alsnog aangifte van een 

verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 

heeft het voornemen om de volgende persoon 

per 12 november 2010 met onbekende 

bestemming uit te schrijven:

T.A. Barada, geboren 14-08-1972, 

Heemsteedse Dreef 90

Als de betrokkene het hier niet mee eens 

is, kan deze binnen twee weken na plaat-

sing van deze publicatie hierop reageren 

door contact op te nemen met de afdeling 

Publiekszaken van de gemeente Heemstede 

(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, telefoon (023) 548 58 68).
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doorwerken naar de jaarschijf 2011 waar nog geen rekening mee is gehouden in de 

begroting 2011;

2.  in te stemmen met het wijzigen van het ozb-tarief 2011 voor eigenaren van woningen 

door deze te verlagen van 0,0822% naar 0,0810% e.e.a. ten gevolge van de recente 

informatie met betrekking tot de herwaardering voor de jaarschijf 2011;

3.  om de eerste begrotingswijziging 2011 te betrekken bij de behandeling van de begroting 

2011 in de raad van 4 en 5 november 2010.

- Het amendement nr. 8 (van PvdA en GL) ‘septembercirculaire 2010 & ozb-tarief 2011’: 

Besluit: de in beslispunt 2 voorgestelde verlaging van het ozb-tarief voor 2011 voor 

eigenaren van woningen van 0,0822% naar 0,0810% niet uit te voeren. Het voordeel uit de 

eerste begrotingswijziging niet toe te voegen aan de post onvoorzien structureel, maar dit 

bedrag te besteden aan groen & milieu, te weten aan: aanplant nieuwe bomen (vervanging 

kap) à 75.000 euro en het restbedrag toe te voegen aan subsidies aan eigenaren voor het 

isoleren van hun woningen, het installeren van zonnepanelen of andere milieubesparende 

maatregelen.

-  wordt verworpen met daar voor 5 stemmen en daar tegen 16 stemmen. De fracties van 

PvdA en GL stemmen voor het amendement. De fracties van VVD, D66, CDA en HBB 

stemmen tegen het amendement. 

Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 16 stemmen en daar tegen 5 stemmen. 

De fracties van VVD, D66, CDA en HBB stemmen voor het voorstel. De fracties van PvdA 

en GL stemmen tegen het voorstel. 

Wat verder ter tafel komt

Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD): stelt voor de begrotingsvergadering in de komende jaren 

weer op één avond te plannen.  

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op 5 november 2010 om 16.07 uur. 

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 on-

dertekend 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 terinzageleg-

ging, 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 beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

- De motie nr. 4 (van HBB, PvdA en GL) ‘monitoren grofvuil’:

verzoekt het college om: na 1 jaar te evalueren en de raad te informeren over. Op welke 

wijze het volume nauwkeurig wordt bepaald. De hoeveelheid en aard van de klachten van 

de bewoners. De toename van de hoeveelheid zwerfvuil in Heemstede.

-  wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van de motie uit te voeren en 

met een voorstel te komen. Het college van B&W geeft tevens aan het met de eerste twee 

overwegingen van HBB oneens te zijn.

- De motie nr. 6 (van CDA en PvdA) ‘sociale cohesie’: 

verzoekt de raad: om zich collectief beschikbaar te stellen zich gedurende 1 dag in het 1e 

kwartaal van 2011 in te zetten voor een ouderenproject in Heemstede georganiseerd met 

hulp van een stichting. Nodigt uit om met burgers en instellingen te verkennen hoe we binnen 

Heemstede de sociale cohesie kunnen bevorderen. 

-  wordt aangenomen. Met daar voor 12 stemmen en daar tegen 9 stemmen. De fracties 

van D66, CDA en PvdA en de raadsleden Mw. I.H.J. Sabelis (GL) en Mw. A. Brummer-van 

der Drift (VVD) stemmen voor de motie. De fractie van HBB en de raadsleden C.G.T.F.J. 

Leenders (VVD), Mw. H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), Dhr. J.H.M. 

Peeperkorn (VVD), Mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), Dhr. E. Albers (VVD) en 

Mw. H.H. van Vliet (GL) stemmen tegen de motie. 

- De motie nr. 7 (van CDA) ‘invalideparkeerplaats’: 

verzoekt het college om met een voorstel te komen om het parkeren op invalideparkeer-

plaatsen in betaaldparkeerzones nog toegankelijker te maken voor invaliden.

-   wordt ingetrokken. Het college van B&W zegt toe het dictum van de motie uit te voeren en 

met een voorstel komen. 

Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 19 stemmen en daar tegen 

2 stemmen. De fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en HBB stemmen voor het voorstel. De 

fractie van GL stemt tegen het voorstel.

Toezeggingen: 

1. De notitie Wonen wordt naar de raad toegestuurd. 

2. Zowel de haalbaarheidsstudie als het bedrijfsplan omtrent Paswerk/De Kringloopwinkel 

zal naar de raad worden toegezonden. 

3. De commissie Samenleving zal een totaalplan gepresenteerd krijgen over het multifunc-

tionele sportpark en het beheer hiervan door Sportplaza. Dit plan zal in de commissie 

Samenleving worden besproken. 

4. Wethouder Botter komt met een plan over de invulling van het Vrijwilligerssteunpunt. Dit 

plan zal aan de raad worden toegezonden. 

5. De raad zal een actueel overzicht ontvangen van de gemeenschappelijke regelingen 

waarvan de gemeente Heemstede deel uitmaakt en de wijze waarop de gemeente 

Heemstede in deze verschillende gemeenschappelijke regelingen zit. Verder zal de raad een 

overzicht ontvangen van de stand van zaken van de uitvoering van de aanbevelingen 

van de Rekenkamercommissie die zij in haar rapport heeft gedaan over de gemeen-

schappelijke regelingen. 

6. De kerntakendiscussie zal opnieuw aan de orde komen in de agendacommissie van 

17 november. Er zullen verschillende alternatieven in de nota kerntakendiscussie gepre-

senteerd worden. 

7. wethouder Van de Stadt zegt toe dat zodra er een volledig uitgewerkt plan is voor het 

Wilhelminaplein hier ook geld voor zal worden gevonden. 

8. het college van B&W komt met een voorstel t.a.v. de deelname geluidset Schiphol. 

9. het college van B&W komt met een voorstel t.a.v. het monitoren van grofvuil en 

10. het college van B&W komt met een voorstel t.a.v. de invalideparkeerplaatsen. Hierin zal 

de optie voor gratis parkeren voor invaliden en de consequenties daarvan worden mee-

genomen.  

Eerste begrotingswijziging 2011

Beslispunten:  

1.  in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2011 naar aanleiding van de uitkomsten 

van de septembercirculaire 2010, de recente informatie met betrekking tot de herwaar-

dering voor de jaarschijf 2011 en de posten die vanuit de najaarsnota 2010 structureel 




