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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
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Tel. 023-5242809

Helaas zijn de ingeleverde en 
ingestuurde kabaaltjes van 
vorige week niet geplaatst.
Er is iets mis gegaan met de 
verwerking van de kabalen.
Excuses voor het ongemak.

In deze krant vindt u alle
kabalen van vorige week èn
de nieuwe van deze week.

Redactie

Per abuis oude
kabaaltjes geplaatst

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Podium Oude Slot
Literatuur

Zondag 16 oktober 2011  Aanvang: 15:00 uur  
Toegang: e 16,- / e 14,-

Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

Kristien Hemmerechts
bespreekt haar romans Gitte en 
De dood heeft mij een aanzoek gedaan 

Mede mogelijk 
gemaakt door 

LifeFit Heemstede

Zondag 16 oktober
Schrijf nu in op:

www.heemstedeloop.nl

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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maximaal 2 peR klant
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Station Heemstede-
Aerdenhout spoorloos
heemstede - Afgelopen weekend was station 
Heemstede-Aerdenhout gedeeltelijk spoorloos 
vanwege spoorvernieuwing. Chris van Dijk maak-
te er een treffende foto van. Sommigen direct om-

wonenden grepen voor het slapen gaan nood-
gedwongen naar oordoppen; al tandenknarsend 
werd gesignaleerd dat het storten van grint en het 
slijpen van de rails tot flinke herrie leidden.
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Gelegenheidskoor Hospice op Binnenweg
heemstede - Op zaterdag 8 ok-
tober kunnen alle Heemstedena-
ren een unieke gebeurtenis aan-
horen: Stichting Hospice Groep 
Haarlem e.o. heeft een gelegen-
heidskoor opgericht. Het gele-
genheidskoor is een bijzonder 
koor: geoefende stemmen geleid 
door een professionele koordiri-
gente  zullen een diversiteit aan 
koorstukken ten gehore. Dit ge-
legenheidskoor treedt op om de 
Internationale dag van de Palli-
atieve Zorg (op 8 oktober) een 
stemgeluid te geven. Ter hoogte 
van Boekhandel Blokker op de 
Binnenweg (waar de Hospice al 
enige jaren speciaal op die dag 
mee samenwerkt) zal een kraam 

staan waar het koor zich zal op-
stellen. Voor u een herkennings-
punt om het unieke stemgeluid 
van dit koor te kunnen horen. De 
koorleden zullen in totaal drie 
keer een kwartier de koorstuk-
ken die ingestudeerd zijn ten 
gehore brengen.  De kraam is 
voor informatie te bezoeken tus-
sen 12.00 en 16.00 uur, het koor 
treedt op om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur. Waarom deze actie? U 
weet allen dat er op de Heem-
steedse Dreef een zogenaamd 
Bijna Thuis Huis is gelegen. Het 
huis biedt onderdak en 24 uur 
verzorging aan mensen die in de 
laatste fase van hun leven zijn en 
thuis niet verzorgd kunnen wor-

den, om welke reden dan ook. U 
weet misschien nog niet dat de 
Hospice óók ondersteuning ver-
leent bij mensen thuis, met be-
hulp van speciaal hiervoor op-
geleide vrijwilligers. De stichting 
grijpt de Internationale Dag van 
de Palliatieve Zorg aan om – via 
hun samenklank – u nog eens 
te wijzen op het bestaan van de 
Hospice en haar mogelijkheden.

Uitslag Tuinenwedstrijd in deze krant
heemstede – Het was geen si-
necure om de drie mooiste tui-
nen van dit jaar uit te kiezen! 
En toch heeft de jury van Tuin-
centrum De Oosteinde dat sa-
men met de redactie gedaan. 
Wie de gelukkige winnaars zijn 
van de tuinenwedstrijd 2011 
leest u elders in deze krant.

Het was wederom een geslaagde 
zomerse actie. Talloze tuinen 
bereikten de krant via mail of 
gewone post met soms een 
dikgevulde enveloppe vol tuin-
foto’s.
Volgend jaar organiseert de 
Heemsteder natuurlijk weer een 
tuinenwedstrijd.



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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

De trambrug was enkel-
sporig uitgevoerd en had 
zogeheten strengelspoor 
naar de dubbelsporige op- 
en afritten en dateert van 
1899. Deze foto is van na 
4 april 1927 toen de spoor-
lijn Haarlem-Leiden werd 
geelectrificeerd. Foto van 
JB Vellekoop/Het Utrechts 
Archief,anno 1956.
Achter de fotograaf is het 
oude station Heemstede-
Aerdenhout en links op foto 
na de trambrug staat nu de 
woonflat Haarlem Hoog en 
de Westelijke Randweg (uit 
1960) na spoorbaanverho-
ging najaar 1957. Laatste rit 
van de tram Haarlem-Zand-
voort werd op 31 augus-
tus 1957 gereden en gauw 
daarna werd de brug dus 
gesloopt.

Ter hoogte van deze tram-
brug was per 1 mei 1927 de 
grens van Heemstede met 
Haarlem,daarvoor was het 

gehele gebied op de foto Heemsteeds grond-
gebied.
Nu bevindt zich links de volkstuinvereniging 
Nooit Rust waar ooit de stenen pilaren van de 

trambrug waren. Rechts nu is de Spoorzicht-
laan en het voormalige AWBZ-gebouw.
Info: Gertjan Stamer/www.stationhad.nl of 
g.j.stamer@quicknet.nl

Het spoor van toen

INGEZONDEN

(Verboden) 
bestrijdingsmiddelen…

In Heemstede Nieuws van 28 september las ik het artikel ‘On-
kruidbestrijding op straat en trottoir’.
Hierin wordt gesteld dat er wordt gewerkt met een ‘select-spray-
methode’. Hierbij rijdt een kleine tractor die is uitgerust met een 
vloeistoftank en spuitboom over de straten en zou via een sensor 
worden gesignaleerd waar er onkruid op straat groeit en zou ver-
volgens alleen die plek bespoten worden.
Nu heb ik deze tractor inderdaad zien rijden maar het artikel ver-
zuimt wel erbij te vermelden dat, op de zogenaamd zeer geavan-
ceerde tractor die kennelijk kan ‘zien’ dat er onkruid groeit, ook 
een man zit met een sprayarm in zijn hand. En die man spuit uit de 
losse pols op onder andere de stoepen, stoepranden, goten etc. 
Daarbij komt ook geregeld bestrijdingsmiddel op aldaar gepar-
keerde auto’s en op plaatsen waar kinderen vaak spelen.
Daarnaast is het al erg genoeg dat de gemeente Heemstede 
meent gebruik te moeten maken van chemische onkruidbestrij-
dingsmiddelen. Maar dat daarbij wordt gekozen voor een omstre-
den middel als glyfosfaat (Roundup) is werkelijk een schande, 
temeer daar er op 15 september 2011 een motie van GroenLinks 
in de Tweede Kamer is aangenomen waarin het gebruik van dit 
middel wordt verboden.
Kortom, de gemeente zit tweemaal fout. Ten eerste omdat wordt 
gesuggereerd dat de toepassingsmethode zeer selectief en com-
putergestuurd zou zijn. En ten tweede omdat de gemeente het 
middel nog gebruikt terwijl dit net landelijk verboden is.
D. Kenselaar
Jacob van Campenstraat 19, Heemstede

Vossen op Bavobegraaf plaats
Heemstede - Sinds enige jaren worden regelmatig vossen op de 
begraafplaats van de Bavokerk en in de tuinen er rondom gesig-
naleerd. Waarschijnlijk wonen de vossen op de begraafplaats. Al 
menig kippenhok is leeggegeten en konijn verschalkt. Nu zitten ze 
ook achter de huiskatten aan. De gemeente Heemstede zegt niets 
te kunnen doen…
I. Schoonderwoerd

INGEZONDEN

Restaurant Landgoed Groenendaal organiseert 
Culinaire schrijfwedstrijd ‘ Let’ s go wild’
Heemstede - De herfst heeft 
zijn intrede gedaan en dat is bij 
uitstek de periode voor mooie 
verhalen bij het haardvuur. Het 
wildseizoen is eveneens in aan-
tocht en voilà, daar zien ze bij 
Restaurant Landgoed Groenen-
daal een ‘wilde’ combinatie: in-

spireer het keukenteam met een 
culinair verhaal en win een diner 
voor twee!
De hoofdrol in het verhaal is 
weggelegd voor een gerecht of 
ingrediënt waar u een smaak-
volle herinnering aan heeft. Het 
moet zeker geen recept wor-

den maar een lekkere anekdote, 
de beschrijving van een mooie 
jeugdherinnering of zelfs een fic-
tieve geschiedenis.
Verse en seizoensgebonden in-
grediënten
De gerechten of ingrediënten uit 
de verhalen dienen als inspira-
tie bij het creëren van het Gour-
MaandMenu voor november. U 
kunt schrijven over een verras-
send voorgerecht, een heerlijk 
hoofdgerecht of zelfs een tong-
strelend nagerecht. De enige 
voorwaarden zijn dat u schrijft 
over verse ingrediënten en dat 
deze makkelijk verkrijgbaar zijn 
in dit seizoen (een gerecht met 
witte asperges of een dessert 
met zomerkoninkjes, hoe sma-
kelijk ook, maken in deze perio-
de helaas geen kans).

Diner voor twee
Wanneer uw verhaal het keu-
kenteam inspireert tot een mooi 
gerecht wordt u uitgenodigd 
voor de onthulling van het nieu-
we GourMaandMenu op dins-
dagavond 1 november aanstaan-
de. Zo kunt u samen met uw 

favoriete tafelgenoot proeven 
wat u heeft geschreven!

Goed te weten:
• De schrijvers van de winnen-
de verhalen worden uitgenodigd 
voor een volledig verzorgd di-
ner voor twee op dinsdagavond 
1 november 2011;
• Het GourMaandMenu bestaat 
uit drie gangen met elk twee 
keuzes. Dat betekent dat er in el-
ke categorie (voor- hoofd- & na-
gerecht) twee diners te winnen 
zijn, u heeft dus zes kansen om 
te winnen!;
• Het culinaire inspiratieverhaal 
mag maximaal twee pagina’s 
lang zijn;
Stuur een mail met uw verhaal 
voor zondag 16 oktober 2011 
naar info@landgoedgroenen-
daal.nl o.v.v. verhalenwedstrijd 
Let’s go wild en u maakt kans op 
een volledig verzorgd diner voor 
twee!
Vergeet niet uw naam, adres en 
telefoonnummer te vermelden. 
De winnaars ontvangen dinsdag 
25 oktober telefonisch bericht. 
De winnende verhalen worden 
na 1 november gepubliceerd op 
de website. Ook daar vindt u alle 
details over de actie: www.land-
goedgroenendaal.nl / mail-en-
win-actie.
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Grondige renovatie 
buurtsuper De Koning

De supermarkt van Ad de Ko-
ning is van het soort dat lang-
zaam verdwijnt. Hij is namelijk 
een zelfstandig ondernemer, on-
afhankelijk van de formule van 
C1000, Jumbo, Coop of Plus. Dat 
heeft veel te maken met de filo-
sofie van de entrepreneur zelf.  
De Amsterdamse familie de Ko-
ning telt diverse supermarktuit-
baters. Van de acht zonen van 
opa de Koning zijn er zeven in 
het vak terecht gekomen. Met 
zijn eigen naam op de gevel gaat 
hij tegen de wind in. “Mijn opa 
had een uitspraak: ‘Je kan beter 
een bananenkar voor jezelf heb-
ben, als zetbaas voor een an-
der zijn’. Dat kwam voort uit een 
diepgewortelde hang naar zelf-
standigheid.” 

Een Amsterdammer op de
Glip
Het is een motto dat bij de klein-
zoon blijkbaar nog steeds hoog 
in het vaandel staat.
Een Amsterdammer in Heemste-
de, gaat dat wel goed? De Ko-
ning: “Dat gaat prima. De men-
sen in Heemstede zijn anders 
dan in Amsterdam, maar ik blijf 
wie ik ben. Lastige klanten be-
staan voor mij niet. De ene per-
soon ligt je beter dan de ander, 
natuurlijk, en die ene mevrouw 
heeft net een ander soort aan-

dacht nodig. Het contact met 
de mensen is nou precies wat 
mijn vak leuk maakt. Een super-
markt is altijd in beweging en je 
gaat mee met de markt. Ik rea-
liseer me wel dat we een klein 
bedrijf zijn. Ik moet niet de pre-
tentie hebben om voorop te lo-
pen. Het is voor ons de kunst het 
net anders te doen dan de gro-
te jongens. Dan heb ik een func-
tie. Als ik Albert Heijn ga na-
doen, leg ik het altijd af. Dat is 
een bedrijf met vele honderden 
mensen achter de schermen en 
dus veel machtiger. Dus doe ik 
het op mijn manier.”

De buurtsuper
Voor de Glip is supermarkt de 
Koning een echte buurtsu-
per. “De mensen komen hier 
voor een deel de boodschap-
pen doen. Want iedere consu-
ment winkelt gemiddeld bij 3 su-
permarkten. Eentje voor de grote 
karren met boodschappen en wij 
zijn er voor de loopafstand. Het 
is een uitdaging om dat stuk-
je steeds meer uit te breiden. 
Daar pas ik mijn assortiment op 
aan. De combinatie met de am-
bachtelijke slagerij van Sjaak 
van der Werff vind ik bovendien 
een groot pluspunt voor de klan-
ten. In Bennebroek heeft de laat-
ste slager zijn deuren immers in-

Heemstede –  Supermarkt de Koning, gevestigd op de knus-
se winkelgalerij in de Heemsteedse wijk De Glip, start deze 
week met een grondige renovatie. Tijdens de verbouwing blijft 
de buurtsuper gewoon open. De klanten zullen het gaan mer-
ken. “Maar”, zegt eigenaar Ad de Koning, “We gaan het onge-
mak zoveel mogelijk beperken.” Bovendien krijgen de mensen 
er straks wel wat voor terug: een gloednieuwe inrichting, van 
alle gemakken voorzien. Vanaf 17  november viert de super-
markt de heropening met een hele rits aanbiedingen.

middels gesloten. En doordat 
de Glipperdreef een doorgaan-
de weg is, komt het publiek ook 
uit plaatsen als Vogelenzang en 
Zwaanshoek.”
Met de renovatie van het pand 
creëert de Koning meer ruim-
te in de winkel, bestemd voor 
een nog breder assortiment. “De 
muren blijven weliswaar staan, 
maar het entree wordt breder, 
zodat er een open karakter ont-
staat. Met de realisatie van een 
zuivelwand tegen de achtermuur 
is de laatste fase op 14 novem-
ber voltooid. Om alle ongemak-
ken goed te maken en de nieu-
we start te vieren, komt er daar-
na een paginagrote advertentie 
in deze krant met speciale aan-
biedingen. Het is even doorbij-
ten, maar mooi wordt het!”
Mirjam Goossens

FM+ HealthClub, de gezelligste 
fitnessclub van Heemstede
Heemstede - De afgelopen 
4 jaar heeft FM+ HealthClub 
bewezen een gezellige club 
te zijn waar leden met plezier 
naar toe gaan. Uitspraken als 
“Het is de enige fitnessclub 
waar ik niet mijn buik hoef in 
te houden als ik binnen kom” 
is maar een van de kreten die 
deze sfeer bevestigen.

De club is kleinschalig maar 
heeft wel alles wat je van een 
professionele fitnessclub mag 
verwachten. Ook het all-inclu-
sive concept spreekt veel leden 

aan. Het all-inclusive concept 
betekent dat alles wat de club 
biedt in het lidmaatschap is in-
begrepen. Zo kunnen de leden 
onbeperkt gebruik maken van 
de zonnebank, massagebank, 
sauna, koffiecorner, indoorhoc-
key en staat er een dieetcoach 
klaar om al uw vragen te beant-
woorden over voeding. 
“Leden komen ook alleen even 
om te zonnen of om te genieten 
van de sauna. Op deze manier 
is een lidmaatschap interessant 
en bezoeken de leden onze club 
frequenter” aldus clubmanager 

Michel Weijers.
Eigenlijk is de club meer dan al-
leen een fitnessclub, er worden 
namelijk ook activiteiten georga-
niseerd zoals een golfdag, fiets- 
en wandeltochten en een hard-
loopgroep die mee doet aan o.a. 
de Heemstede loop. En natuurlijk 
de jaarlijkse kerstborrel!

Wilt u een rondleiding of meer 
informatie? Kom dan langs of bel 
voor een afspraak.
FM HealthClub, Kerklaan 113 
achter, Heemstede Tel. 023 
5478171.

Terugblik 25-jarig jubileum 
Bistro Deux:  Onvergetelijk!
Heemstede - Het is alweer een 
maand geleden dat Bistro Deux 
haar 25-jarig bestaan groots 
herdacht.
De receptie werd boven ver-
wachting druk bezocht door vele 
gasten waarvan  zelfs een groot 
aantal de bistro al 25 jaar gele-
den leerde kennen en al die ja-
ren trouw zijn gebleven. “Dat is 
iets waar wij bijzonder trots op 
zijn”, aldus Annet, Marco en Tan-
ja van Bistro Deux.
Om de feestroes nog even vast 
te houden is ervoor gekozen het 

succesvolle 5-gangen verras-
singsmenu voor 29,50 euro voor-
lopig te blijven serveren.
Ook aan het interieur wordt mo-
menteel hard gewerkt met o.a. 
comfortabele stoelen en mooie 
moderne tafels. Het drietal tot 
slot:  “Wij willen iedereen die ons 
jubileum tot een onvergetelij-
ke dag heeft gemaakt bijzonder 
hartelijk bedanken voor hun be-
zoek met alle bloemen, planten, 
cadeaus en felicitaties die wij 
mochten ontvangen!”

Op de foto Marco en Tanja Rupert.

Groep 7 van de Willinkschool 
op pad met Kinderpostzegels
Bennebroek – Nog deze week 
tot en met vrijdag 7 oktober gaan 
meer dan 200.000 kinderen uit 
groep 7 van ruim 5.500 basis-
scholen op pad om kinderpost-
zegels en kaarten te verkopen. 
Ook de leerlingen van groep 7 
van de Willinkschool doen mee 
met de Kinderpostzegelactie. 
Met de verkoop zetten zij zich 
in om andere kinderen een vei-
lig thuis geven. Het thema van 
de Kinderpostzegelactie 2011 is 
‘Geef kinderen een veilig thuis’. 
Met de opbrengst van de Kin-
derpostzegelactie kan Stich-

ting Kinderpostzegels Nederland 
méér kwetsbare kinderen een 
veilig thuis geven. Niet alleen in 
Nederland zoals op pleegzorg-
boerderij Samen Thuis, maar ook 
in andere landen. Dit jaar doen 
26 kinderen uit groep 7 van on-
ze school mee. We wensen hen 
heel veel succes, want zij helpen  
met hun inzet andere kinderen 
die het minder goed hebben.         
Heeft u de kinderen aan de deur 
gemist? Ga dan naar www.kin-
derpostzegels.nl en bestel uw 
kinderpostzegels en kaarten on-
line.
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Cabaret
Purper speelt in De Luifel
Heemstede - Toen Purper’s mu-
zikaal leider Marco Braam vo-
rig jaar aan Frans -Mister Pur-
per- Mulder vroeg met wie hij 
ooit nog eens wilde werken, 
riep Frans meteen: “Met Marjo-
lijn Touw!”  “Vráág haar dan”, zei 
Marco. Dus belde Frans Marjo-
lijn (o.a. Ciske de Rat, Chicago 
en Mary Poppins), die tot zijn niet 
geringe vreugde meteen “Graag” 
zei. En zo is het gekomen. 
Het thema van het programma 
lag vanaf dat moment voor de 
hand: bewondering. 
Wie bewonder je en wie is jouw 
held? Is dat Michiel de Ruyter, 
Lady GaGa, of is het misschien 
je buurvrouw? Wie weet ken je 
meer helden dan je denkt, en 
dat is een lekker gevoel. Hoe-
wel? Het moet natuurlijk niet 
eng worden. Je moet je held niet 
gaan stalken, of zo. 
Nee, je moet ermee gaan sa-
menwerken. Zoals Frans, Marjo-
lijn, Jeroen en Marco doen. 
Een ode aan de helden, verpakt 
in muzikale hoogstandjes en 
Purperiaanse humor. 
Ramses zong ooit: zing, vecht, 
huil, bid, lach, werk en bewon-
der! En hij had gelijk.  
Purper: Frans Mulder - Marjolijn 
Touw - Marco Braam - Jeroen 
Hardijzer.
Theatergroep Purper is opgericht 
in 1980 en heeft sindsdien vele 
producties op haar naam staan. 
Entertainment, cabaret, gekte in 

close harmony en puur theatraal 
vakmanschap voeren de boven-
toon. De wisselende samenstel-
ling van de groep zorgt ervoor 
dat publiek telkens overrompeld 
wordt door de magische wereld 
die theater heet.

Info
Zondag 16 oktober is de voor-
stelling in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
20,50 euro. CJP/65+ 19,50 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.

Dag van de Dialoog: Smaken verschillen
Heemstede - Waarom in dia-
loog?
We wonen allemaal in dezelfde 
omgeving, maar ontmoeten el-
kaar weinig of helemaal niet. Het 
idee van de Dag van de Dialoog 
is dat mensen die elkaar nor-
maal gesproken niet zo gauw te-
genkomen, in kleine kring erva-
ringen uitwisselen over een the-
ma. Daardoor ontstaat meer be-
grip voor elkaar, meer kennis van 
elkaar en zelfs een sterkere bin-
ding met elkaar. De dialogen le-
veren ook een schat aan ideeën 
op om met elkaar in gesprek te 
blijven, heel belangrijk in een tijd 
van individualisering. Deelne-
mers luisteren echt naar elkaar 
en delen ervaringen. 
U wordt weer van harte uitgeno-
digd om aan te schuiven en deel 
te nemen aan het gesprek op 
woensdag 2 november over het 
thema Smaken verschillen.
Smaken verschillen op veel ver-
schillende gebieden: eten, in-
richting, vrienden, werk, hob-
by’s, kleding, kleur. Allemaal een 
kwestie van smaak.
Maar in hoeverre wordt je door 
smaak beïnvloed? Bepaalt het 
bijvoorbeeld ook je mening over 
mensen met een andere smaak? 
Is smaak bepalend voor keuzes 
die je maakt, bijvoorbeeld voor 
het soort baan of je vrienden? 
In hoeverre laat je je beïnvloe-
den door mensen met eenzelf-
de smaak? 
Vind je het lastig om samen te 
werken of bevriend te zijn met 
mensen met een andere smaak 
of is dat juist een uitdaging?
Oordeel of veroordeel je iets of 
iemand op basis van je smaak?
Of kan je makkelijk accepte-
ren dat smaken nu eenmaal ver-
schillen en sta jij achter de uit-

drukking ‘Over smaak valt niet 
te twisten’. Interessant om met 
anderen over van gedachten te 
wisselen. Want hoort een smaak 
bij een bepaalde leeftijd, be-
volkingsgroep, culuur, man of 
vrouw? Kom mee praten!
Bij uw aanmelding kunt u een 
voorkeur aangeven voor een ta-
fel/locatie/tijd. Daar zal zo veel 
mogelijk rekening mee wor-
den gehouden. U ontvangt een 
schriftelijke bevestiging van uw 
aanmelding. De gesprekken du-
ren gemiddeld 1,5 uur. Deelna-
me is gratis.

De volgende Heemsteedse be-
drijven en instellingen werken 
mee aan de Dag van de Dialoog 
en organiseren een dialoogtafel: 
Voor meer informatie of opgeven  
per email, telefoon of post kunt 
u contact opnemen met Marja 
Tol bij Casca, Herenweg 96, 2101 
MP Heemstede, telefoon (023) 
5483827, mtol@casca.nl.
Uitgebreide informatie en een 
deelnameformulier vindt u ook 
op: www.nederlandindialoog.nl / 
www.casca.nl. 
Geef u snel op en kom in dialoog 
met de mensen uit uw omgeving!   

Fotograaf: Roy Beusker.

Moestuin Leyduin gaat door!
Heemstede - Na een perio-
de van wachten en onzeker-
heid heeft Stichting De Nieuwe 
Akker de vergunningen binnen 
voor de plaatsing van een hek-
werk rond het stuk grond op 
Landgoed Leyduin. Hier zullen 
zij een biologisch dynamische 
tuinderij starten waar stadsbe-
woners eerlijke groenten kun-
nen afnemen en waar iedereen 
welkom is om te komen kijken 
of mee te werken. 
De tuinder en vrijwilligers van 
de Nieuwe Akker hadden ei-
genlijk dit voorjaar al willen be-
ginnen met het inzaaien van al-
le groenten, kruiden en bloe-
men. De vergunning voor het 2 
meter hoge hekwerk dat nodig 
is om de gewassen te bescher-
men tegen de damherten in het 
natuurgebied liet echter op zich 
wachten. Daarnaast werd er 
een bodemonderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van de grond. 
Daarvan is de uitslag inmiddels 
bekend: de grond is goed be-
vonden voor de biologisch-dy-
namische landbouw. Nu de 
vergunningen van de gemeen-
te Heemstede en Bloemendaal 
dan ook binnen zijn (de moes-
tuin ligt precies op de grens 
van beide gemeenten) zal de 
bedrijvigheid op de akker weer 
terugkeren. Op een veldje uien 

en aardappels na, had de grond 
de afgelopen maanden stil ge-
legen. Nu kunnen de voorbe-
reidende werkzaamheden voor 
het teeltseizoen 2012 beginnen. 
Behalve de plaatsing van het 
hekwerk zal ook de oude 
schuur gerestaureerd worden 
en zal de tuin verder klaarge-
maakt worden voor de eerste 
zaden en planten.
De Nieuwe Akker heeft nog 
plaats voor meer deelnemers! 
Als deelnemer aan de moes-
tuin betaal je een vast bedrag 
per jaar en je kan dan weke-
lijks zelf een groentepakket ko-
men oogsten of afhalen op en-
kele afhaalpunten in Heemste-
de en Haarlem.
Op www.denieuweakker.nl 
staat alles te lezen over het 
project en zijn tevens de aan-
meldingsformulieren om deel-
nemer aan Moestuin Leyduin 
te worden, te downloaden.

Kinderboekenweek 5 t/m 15 oktober 
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Het motto van 
kinderboekenweek 2011 is Su-
perhelden! - Over dapper durven 
zijn. In veel kinderboeken staat 
de hoofdpersoon op een bepaald 
moment voor een keuze: grijp ik 
in of blijf ik aan de zijlijn staan. 
De keuze om iets te doen, maakt 
dat helden worden geboren. De 
Kinderboekenweek 2011 wordt 
een eerbetoon aan alle kinder-
boekfiguren die dapper durven 
te zijn. 

Kinderboekenweek-
geschenk & Prentenboek 
Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer 
schreven samen voor de Kinder-
boekenweek Bert en Bart redden 
de wereld. Een leuk, spannend 
en grappig geschenkboek voor 
iedereen die tijdens de Kinder-
boekenweek voor ten minste 10,- 
euro aan kinderboeken koopt. 
Dolf Verroen en gelauwerd illu-
strator Thé Tjong-Khing maakten 
samen het Prentenboek De prins 
op het witte paard.

Activiteiten
• Zaterdag 8 oktober
Schilderworkshop
Wegens groot succes organi-
seren wij dit jaar opnieuw een 
kinderworkshop schilderen. Het 
thema van de workshop is Schil-
der je held! Kinderen vanaf 6 
jaar kunnen er aan meedoen. De 
workshop vindt plaats om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur en wordt be-
geleid door kunstenaar Robbert 
Kiewiet. Toegang vrij. Reserveren 
gewenst.
• Zaterdag 15 oktober   
Uitslag schrijfwedstrijd
Zit jij in groep 6,7 of 8? Doe dan 
mee met de schrijfwedstrijd van 
Casca en boekhandel Blokker. 
Schrijf een kort, leuk verhaal van 
1 pagina (getypt A-4) over jezelf 
als superheld. Inleveren kan tot 
12 oktober bij de boekhandel en 
Casca, Herenweg 96.
Zaterdag 15 oktober om 14.00 
uur is de feestelijke prijsuitrei-
king. Ook wordt je superhel-
denkennis op de proef gesteld 

met de superheldenquiz 2011.
Doe mee en kom allemaal!
 
Neem voor meer informatie con-
tact op met Arno Koek of Willeke 
van der Meer
 
Boekhandel Blokker
Binnenweg 138
2101 JP  Heemstede  
www.boekhandelblokker.nl 
023 – 5282472.

Bibliotheek Heemstede    11.00-12.30 uur
Albert Heijn, Zandvoortselaan 169, 2106 AM 12.00-14.00 uur 
 (met lunch)
Elan Wonen, lokatie Zandvaartkade 6, 2101 WB 12.00-14.00 uur
 (met lunch) 
Casca - de Luifel, Herenweg 96, 2101 MP 14.00-15.30 uur
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, 2101 JP 10.30-12.00 uur    
PKN, lokatie Pinksterkerk, Camplaan 18, 2103 GW  11.00-12.30 uur
Albert Heijn, Blekersvaartweg 57, 2101 CD 12.00-14.00 uur
 (met lunch)



Herfstkrans 
maken op 
woensdag-
middagclub

Heemstede - Op twee woens-
dagen 12 en 26 oktober (met 
een pauze voor de herfstvakan-
tie) maken de kinderen van klei 
paddestoelen en kabouters met 
vilten hoedjes. Samen met bes-
jes, eikels, dennenappels, mooie 
bladeren en takjes maak je hier 
een mooie herfstkrans van. Je 
mag zelf ook herfstmateriaal uit 
het bos meenemen. 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 
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.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Trefpunt-Casca -
culturele middag 
Vogeltrek in Europa
Via Falsterbo in Zweden, Bres-
kens in Nederland en Tarifa in 
Spanje reist u tijdens deze in-
formatieve middag af naar Is-
tanbul. Als een vogel op zijn 
jaarlijkse reis naar het war-
me Zuiden ziet u vliegbeel-
den maar ook prachtige land-
schapsfoto’s. 
Waarom gaan vogels eigen-
lijk op trek? Een wonder van 
de natuur! Marcel Schildwacht 
vertelt u er alles over.  
De dialezing Vogeltrek in Eu-
ropa is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 11 oktober, aanvang 
14.30 uur. Entree: 3,50 euro.  
Reserveren kan telefonisch: 
023-548 38 28-1 op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur. 
De volgende Trefpunt-Casca 
lezing is op dinsdag 25 okto-
ber, Bernadette Wösten vertelt 
dan over kastelen in Nederland 
door de eeuwen heen. Zet ‘m 
vast in uw agenda! 

Wandelen met Casca (55+): 
Viermerentocht
Op twee donderdagen in de 
maand kunt u met Casca wan-
delen: sportief, gezellig en ge-
zond bewegen in de buiten-
lucht. Er wordt in een rustig 
tempo gelopen.  
Op donderdag 13 oktober ver-
zamelen we om 10.30 uur op 
de parkeerplaats van tennis-
vereniging WOC (Brouwers-
kolkweg over spoorwegvia-
duct 2e links). Via ingang Koe-
vlak, langs het Wed, de Konij-
nenberg en de lichtbakkeet lo-
pen we naar het Spartelmeer. 
Daarna langs het Groot Scha-
penkamp, het Vogelmeer, Spin-
nekoppenvlak, Starreberg naar 
de Oosterdel. Vervolgens lopen 
we de passage Rietdel, door 
het Lage Zeeveld richting Koe-
vlak. Een prachtige herfstwan-
deling!
We lunchen gezellig bij de 
Zandwaaier.
U kunt lid worden van de wan-
delclub voor 19,00 euro voor 
het hele seizoen of per keer 
meewandelen voor 2,50 eu-
ro per keer. Dan graag vooraf 
aanmelden door betalen bij de 
receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. De prij-
zen zijn exclusief eventuele 
reiskosten, toegangsprijzen en 
consumpties. Voor meer infor-

matie, aanmelden of afzeggen, 
of twijfel i.v.m. slecht weer, kunt 
u bellen van maandag t/m vrij-
dag van 9-12 uur: 023-548 38 
28-1. 

Thema-avond voor ouders
Alcoholgebruik en jongeren  
Samen met het Centrum van 
Jeugd en Gezin (CJG) heeft 
Casca in de Week van de Op-
voeding op donderdag 13 ok-
tober om 20.00 uur een avond 
georganiseerd over alcoholge-
bruik bij jongeren. Deze bij-
eenkomst vindt plaats bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. 
De zaal is geopend vanaf 19.30. 
Er zijn voor u geen kosten ver-
bonden aan de bijeenkomst.
Uit onderzoek blijkt dat ouders 
meestal heel goed weten of 
hun kind wel eens gedronken 
heeft of niet. Hoeveel ze drin-
ken, is een beter bewaard ge-
heim.
Wat moet u als ouder weten 
over het effect van alcoholge-
bruik op de ontwikkeling van 
uw kind? Wat kunt u als ou-
der doen om meer zicht te krij-
gen op het alcoholgebruik van 
uw kind? Hoe kunt u dit onder-
werp thuis bespreekbaar ma-
ken? En hoe kunt u grenzen 
hanteren en toch in contact 
blijven met uw kind? Deze vra-
gen zullen o.a. aan bod komen. 
U kunt eventueel telefonisch 
reserveren: 023-548 38 28-1, 
maar het is niet noodzakelijk, u 
kunt ook op de avond zelf bin-
nen komen lopen.

Excursie voor senioren
Spoorwegmuseum Utrecht
In het Spoorwegmuseum in 
Utrecht is op dinsdag 18 ok-
tober een speciaal programma 
voor 50-plussers. U zult wor-
den meegenomen langs bij-
zondere kanten van dit muse-
um. 
Het programma staat in het te-
ken van Veiligheid. Er is een le-
zing over het controlecentrum 
waar de dienstregeling be-
waakt wordt, bezoekers krij-
gen vanaf het historische Ma-
liebaanstation een nostalgi-
sche rondleiding en de stati-
onskapper Jan geeft de heren 
een ouderwetse scheerbeurt 
met kwast en mes. Gaat u mee 
op een reisje door de tijd met 
de trein? 
We verzamelen om 9.15 uur in 
de hal van station Heemstede 
en reizen met Openbaar Ver-
voer. Kosten: (incl. pendeltrein 
CS-Museum, entree, rondlei-
ding, lezing en Cascakosten, 
excl. reiskosten en consump-
ties) 17,50 euro – MJK 4,00 eu-
ro. Opgeven door middel van 
betalen uiterlijk maandag 10 
oktober.
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Tot 10 kilo
afvallen in
4 weken

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Geen
hongergevoel

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Persoonlijke
begeleiding

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

2 kilo gewichts-
verlies per 

week

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Kerkdienst PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 9 oktober 
2011, Pinksterkerk: 10.00 uur ds. 
A. Molendijk. Oude kerk: geen 
dienst

Hervormde 
gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Ge-
meente Bennebroek (PKN) Bin-
nenweg 67, Bennebroek:
Zondag 9 oktober 10:00 uur ds. 
J. d. Goei uit Amersfoort.

Winnaars hockeyboeken
Heemstede - Op zaterdag 1 oktober kwam kinderboekenschijf-
ster Barbara Scholten naar Heemstede voor haar nieuwste hoc-
keyboek: Bokini’s en scheenbeschermers.
 
Ruim 20 meisjes kwamen er op af en deden een spel om een van 
de drie boeken te winnen.
Onder het motto: meedoen is belangrijker dan winnen, ontvin-
gen alle meisjes een speciaal Barbara Scholten Hockey-diploma.

Dichtstorten

Wezenlijk
“er verandert wezenlijk niets”

zei men na de fusie:
grote “mannen”
bleken meesters

in ‘t creëren
van ‘n illusie

barbaars
lieten

deze goochelaars
en de zijnen

alles 
in rook opgaan

en zichzelf
verdwijnen

Bart Jonker,
uit de bundel ‘Schrijfzaam’

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

Excursie 
radiomuseum
Heemstede - Historische ver-
eniging Heemstede Benne-
broek organiseert op maandag 
10 oktober een excursie naar het 
nieuwe radiomuseum Stiphout.
Hier is radiomateriaal aanwe-
zig van 1900 tot heden. Enke-
le radio’s kunnen gedemon-
streerd worden. Er is ook desig-
napparatuur te zien van o.a. Le 
Corbusier,die voor Philips een 
radio ontwierp en van Raymond 
Loewy. Het museum is op de zol-
derverdieping van Spaarnwou-
derstraat 3 in Haarlem.
De excursie is 10 oktober om 
10.00 uur ‘s ochtends. Kosten 
5,- euro per persoon,geheel be-
stemd voor het museum.
Er zijn nog enige plaatsen be-
schikbaar. U kunt zich opgeven 
bij Mevr. Th. Jonckbloedt: 023-
4294499.
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Maak kennis met de nieuwe kaart van Sanz
Heemstede – Oktober, de 
maand bij uitstek om gezellig uit 
eten te gaan. Buiten wordt het 
steeds kouder en eerder donker. 
Daarom is het binnen des te leu-
ker. Goed idee om weer eens uit 
eten te gaan met partner, kinde-
ren of goede vriend(en)! Bij bras-
serie Sanz in de Jan van Goyen-
straat is er altijd iets verrassends 
op het menu. Zeker als u het ver-
rassingsmenu bestelt, maar bo-
vendien biedt de menukaart el-
ke zes weken weer nieuwe ge-
rechten. Onlangs heeft Sanz 
haar kaart veranderd. Tijd dus 
om weer eens lekker uit eten te 
gaan bij het mooie restaurant, 
waar de kleur paars net zo her-
kenbaar is als de goede service 
en uitstekende gerechten!
Enkele suggesties om de maal-
tijd te beginnen. Duif, ton-sur-
ton rillette van duif en brioche-
brood met mousseline van picca-
lilly. Of kies de zeebaars, tonijn of 
salade met minigroenten en gei-
tenkaas. Dan het hoofdgerecht. 
Wat dacht u van King Boleet? Een 
heerlijke vegetarische suggestie. 
U eet gegrilde King Boleet (pad-

destoelen) met risotto van limoen, 
gepocheerd ei en groene asper-
ges. Vleesliefhebber? Dan is de 
in ponzu gemarineerde kalfshaas, 
parelgort, gegrilde asperges en 
saus van Madeira wellicht een 
keuze om van te watertanden. 
Liever vis? Kies eens de snoek-
baars, lichtgerookt met opper-
doezer ronde, crème van spits-
kool en jus van kriekedebie.
Wat is een menu zonder nage-

Kinderboekenweek bibliotheek Duinrand
Superhelden! – Over dapper durven zijn
Bennebroek - Op woensdag 5 
oktober start de Kinderboeken-
week. Dit jaar is het een eerbe-
toon aan alle kinderboekenfigu-
ren die dapper durven zijn. Van 
Pippi Langkous tot Pudding Tar-
zan. Naast bewerkingen van 
klassieke heldenverhalen over 
bijvoorbeeld Odysseus, worden 
ook nieuwe helden gecreëerd. 
Vaak zijn het helden tegen wil en 
dank, zoals Harry Potter. Over-

eenkomst tussen alle kinder-
boekhelden is dat hun naam niet 
verloren zal gaan.

Tijdens de periode van de Kin-
derboekenweek kunnen alle kin-
deren van 6 t/m 12 jaar in de 
bieb een quiz maken over hel-
den. Bij het inleveren van het 
antwoordenformulier krijgen de 
kinderen iets lekkers. Alle kinde-
ren worden tevens uitgenodigd 

om mee te doen aan de onder-
staande activiteiten. De kaartjes 
voor de voorstellingen en work-
shops kosten 2,50 euro. 

Muismat maken met je held er 
op in vestiging Bennebroek.
Maak je eigen muismat met je 
boekenheld erop. Kinderen te-
kenen en schilderen hun eigen 
held op een muismat. Van 14.00-
15.30 uur, 2,50 euro.

Voorrangskwestie voetgangers
In de Heemsteder van 28 september 2011 schrijft de heer/ 
mevrouw Leuven: “volgens de gemeente hebben voetgangers 
nooit voorrang, alleen op een zebrapad.” Dit is echter niet correct. 
In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 
1990) staat namelijk:
Artikel 18.1.: Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen 
op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast 
dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan. 
Een voetganger die rechtdoor loopt moet dus voorrang krijgen van 
een afslaande bestuurder die op diezelfde weg rijdt.
Artikel 49.2.: Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders 
van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteek-
plaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor 
laten gaan.
Artikel 54: Bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren, 
zoals wegrijden, achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden, van 
een weg een inrit oprijden, keren, van de invoegstrook de door-
gaande rijbaan oprijden, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook 
oprijden en van rijstrook wisselen, moeten het overige verkeer voor 
laten gaan. Een voetganger die over een uitrit loopt moet dus voor-
rang krijgen van bestuurders.

In het Reglement is de term uitrit echter niet gedefinieerd. De ju-
risprudentie heeft wel een aantal kenmerken ontwikkeld waaraan 
een uitrit moet voldoen. Er moet sprake zijn van verlaagde trottoir-
banden (of uitritblokken) en van een doorlopende bestrating die de 
trottoirs aan weerszijden van de uitrit verbindt.
Helaas is ook de term trottoir niet gedefinieerd in het Reglement. 
Naar algemeen spraakgebruik wordt onder trottoir verstaan: een 
verhoogde voetstraat. Een zodanige voetstraat pleegt ook daar, 
waar hij plaatselijk is verlaagd om voor voertuigen, die een gebouw 
of erf in- dan wel uitrijden, het oversteken te vergemakkelijken, met 
het woord trottoir te worden aangeduid.
Het is nu de vraag of op de Binnenweg uitritconstructies zijn toe-
gepast. Volgens de jurisprudentie moeten de de uitrit de trottoirs 
dus aan weerszijden verbinden. Alleen is een trottoir een verhoog-
de voetstraat en op de Binnenweg zijn geen niveauverschillen aan-
gebracht.
Volgens het bord ter hoogte van de Zandvaartkade heeft verkeer 
van rechts voorrang. Dit betekent dat de gemeente heeft bedoeld 
dat er geen uitritconstructies zijn toegepast. Voetgangers moeten 
dus voorrang verlenen aan het verkeer dat uit de zijstraten komt. 
Het verkeer dat op de Binnenweg rijdt en links- en rechtsaf slaat 
moeten recht doorgaande voetgangers wel voorrang verlenen.
Wat de situatie onduidelijk maakt is dat ter hoogte van de zijwe-
gen wel uitritblokken zijn toegepast en aan de andere zijde de grij-
ze band over het kruispunt doorloopt.
 
Bij een eventueel voorrangsongeval op de kruispunten zal de rech-
ter uiteindelijk bepalen of er sprake is van een uitritconstructie en 
of de gemeente aansprakelijk is voor het creëren van een onduide-
lijke verkeerssituatie.
 
Reinier van Gent
Verkeersmedewerker Milieudienst IJmond
(op persoonlijke titel geschreven)

INGEZONDEN

recht? Een mooi gerecht deze 
herfst is wel de pannacotta van 
peer, hangop van mascarpone 
en kaneel met gedroogd peper-
koek. 
Natuurlijk is de kaart meer uitge-
breid. Feit is dat brasserie Sanz 
altijd iets aparts presenteert, ei-
genzinnig en een feest voor de 
smaakpapillen!
Kijk op: www.sanz.nl of bel:
023-5291892.

Diabetes Fonds zoekt collectanten in Bennebroek
Bennebroek - Het Diabetes 
Fonds zoekt vrijwilligers die in de 
eerste week van november twee 
uurtjes willen collecteren in Ben-
nebroek. Ook in Hillegom wor-
den collectanten gezocht. Dia-
betes (ook wel suikerziekte ge-
noemd) is een ernstige ziekte 
die diep ingrijpt in het leven van 
mensen. Daarnaast heeft het een 
domino-effect. Diabetes kan lei-
den tot een hartaanval, demen-
tie, blindheid en nierfalen. 

De collecteweek is van 30 ok-
tober t/m 5 november. Vrijwil-
ligers kunnen zelf bepalen op 
welke avond ze willen collecte-
ren. Bep Pouëls-Jansen is col-
lecteleider van Hillegom en Ben-
nebroek. Bel voor meer informa-
tie met Henriette Bijl van het Di-

abetes Fonds, telefoonnummer: 
(033) 422 65 20  of stuur een 
mailtje naar collecte@diabetes-

fonds.nl. U kunt zich ook aan-
melden via: http://www.diabe-
tesfonds.nl/collectant

Prijs voor snelste Heemstedenaar 
in Heemstede Loop

Heemstede - Op zondag 16 ok-
tober klinkt het startschot voor 
de tweede Heemstede Loop, me-
de mogelijk gemaakt door LifeFit 
Heemstede.
De Heemstede Loop wordt na 
een uitverkochte eerste edi-
tie voor de 2e keer georgani-
seerd door SportSupport. Vo-
rig jaar namen bijna 1300 lopers 
deel aan dit hardloopevenement.  
Bijna 50% van de deelnemers 
kwam uit de gemeente Heem-

stede. De organisatie heeft voor 
deze editie een sponsor gevon-
den voor de snelste Heemste-
denaar en Heemsteedse op zo-
wel de 5 km als de 10 km. ‘Vree-
burg Ambachtelijk en Culinair’ 
uit Heemstede stelt vier cadeau-
bonnen beschikbaar voor de 
snelste deelnemers afkomstig uit 
de gemeente Heemstede.
Wordt u dat? Wie weet! Inschrij-
ven kan op:
www.heemstedeloop.nl.

Extra bezoekmoment expo Liselot Been
Heemstede – De expositie van Liselot Been mo-
menteel in de raadszaal van het gemeentehuis 
kent een extra bezoekmoment op donderdag 20 

oktober van 18.00 tot 19.30 uur. De bezoekmoge-
lijkheid op maandag 10 okt. van 09.30 – 13.00 uur 
komt daarmee te vervallen.

Diefstal uit rollator
Heemstede – Uit een tuin in de wijk De Glip is enige weken gele-
den een mandje vanaf een rollator gestolen. Wie heeft iets gezien?
Reactie naar de redactie: redactie@heemsteder.nl
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Heemstede - Op vrijdag 14 en 
zaterdag 15 oktober speelt To-
neelgroep Perspektief  ‘De on-
verbeterlijken’ van Hub Fober in 
de regie van Rick Verstraten.
Als de arme Nobbie zijn burger-
bestaan moet verruilen voor het 
eeuwige leven, stuit hij op on-
verwachte problemen. De indi-
viduen die hem opwachten voor 
de hemelpoort zijn alles behalve 
menslievend. Sterker nog, niets 

menselijks is hen vreemd. Voor 
Nobbie valt er misschien niet zo 
veel te lachen, maar voor u als 
toeschouwer des te meer.
Heeft u altijd alvast willen weten 
hoe het er in het hiernamaals uit-
ziet?
Dan is dit uw kans! Mis het niet!
Perspektief heeft wederom voor 
deze productie samengewerkt 
met regisseur Rick Verstraten. 
Onder het mom: “niets is wat het 

lijkt”, zal er  worden gespeeld in 
een decor dat voor diverse on-
verwachte verrassingen zal zor-
gen.

Kaarten à 10,00 euro zijn te be-
stellen via telefoon 023-5321992  
of via de info@perspektief.biz.
De voorstellingen vinden plaats 
in Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvangstijd 
20.15 uur. 

De overbeterlijken in Casca de Luifel

Voltooid leven?
Flip Sutorius in Trefpuntcafé Bennebroek
Bennebroek - “Ook patiënten 
die niet lijden aan een ernsti-
ge ziekte kunnen in aanmerking 
komen voor euthanasie.” Zo luidt 
het nieuwe standpunt rond eu-
thanasie van de artsenfederatie 
KNMG, zoals afgelopen maand 
gepubliceerd.
Heel anders was de situatie 
tien jaar geleden, toen de huis-
arts Fip Sutorius door de Hoge 
Raad veroordeeld werd na het 
verlenen van stervenshulp aan 
oud-senator Brongersma. Bron-
gersma vond dat hij klaar met le-
ven was, maar leed niet aan een 

ziekte die rechtstreeks tot de 
dood zou leiden. Als u zou voe-
len dat uw leven voltooid is, wat 
zou u dan (willen) doen? Hebben 
we daar eigenlijk überhaupt een 
arts bij nodig?
Op vrijdag 7 oktober is de heer 
Sutorius te gast in het Tref-
puntcafé. De heer Sutori-
us zal zijn zienswijze geven en 
er is volop ruimte voor discus-
sie.  Als voorproefje kunt u te-
recht op: http://nieuwsuur.nl/
onderwerp/270444-elk-eutha-
nasieverzoek-serieus-nemen. 
html

Zaal open: 20.00 uur. Aanvang: 
20.30 uur. Toegang is gratis. Voor 
consumpties wordt een bijdrage 
gevraagd.

Flip Sutorius.

Themawandelen
met een coach

Heemstede - Wandelcoach 
Marten Janse organiseert dit 
najaar een aantal themawan-
delingen. ‘Samenleven met je 
buren’ is het eerste thema dat 
aan bod komt. Tijdens de wan-
deling op woensdag 12 oktober 
in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen, ingang Zandvoort-
selaan 130, worden de deelne-
mers bij de hand genomen om 
hun blijdschap en irritaties met 
buren onder woorden te bren-
gen. ”Een goede buur is beter 
dan een verre vriend”, citeert 
Marten het bekende spreek-
woord, “maar in mijn praktijk 
kom ik veel mensen tegen voor 
wie het nabuurschap vertroe-
beld wordt door overlast en ir-
ritaties. Doel van de wandeling 

is om mensen opnieuw naar 
hun buren te laten kijken en 
te helpen voorkomen dat beel-
den zich vastzetten waardoor 
het (vervolg)gesprek bemoei-
lijkt wordt.” 
Tijd: 15.00h – 17.00 uur; woens-
dag 2 november volgt een wan-
deling met het thema ‘carrière-
wending’. De start is bij de in-
gang tot de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen aan de Zand-
voortselaan 130.
De kosten voor deelname zijn 
10 euro per persoon. Voor meer 
informatie:  Marten Janse, te-
lefoon 06  1023 5099, website 
www.wandelcoaching.trans-3.
nl
Aanmelden kan via de mail: 
wandelcoaching@trans 3.nl

Regio - Zondag 9 oktober is het 
weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen,  
in  het Kennemer Sportcenter 
te Haarlem.  Honderd amateur-
kunstenaars uit het gehele land 
tonen op deze dag van 10.30 tot 
17.00 uur de werkstukken, die zij 
in de afgelopen periode vervaar-
digd hebben. Er valt, zoals altijd 
weer veel te zien en te beleven 
op deze meest creatieve mani-
festatie van het jaar.
Artistieke Handen  is een mani-
festatie die vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden. De manifesta-
tie wil amateurkunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. 
Amateurkunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebie-
den. Neem bijvoorbeeld de fijn-
schilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Ver-
der is er natuurlijk het vertrouw-
de aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, origami, kaar-
ten, schilderijen, , houtsnijwerk 
enzovoort, alsook de nieuwste 
trend: scrapbooking. Stands van 
leveranciers van diverse hobby-
materialen vormen een moge-
lijkheid om zelf met een creatie-
ve hobby te beginnen.
Voor de deelnemers is Artistieke 
Handen de ideale plaats om bui-
ten de familie- en vriendenkring 
te laten zien wat zij waard zijn. 
Bovendien ontmoeten zij er col-
lega-kunstenaars waarmee zij, 

in een amicale sfeer, ideeën uit-
wisselen. Ook mogen zij tijdens 
de beurs hun gemaakte kunst-
werken te koop aanbieden. Op 
voorwaarde dat het echte kunst 
is en geen seriewerk. Een regel 
waaraan ze zich maar al te graag 
houden, al is het maar om hun 
goede naam en die van hun col-
lega’s hoog te houden.

Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby uit te kunnen oefe-
nen.  Op zo’n groot evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. Een uitstekende graad-
meter voor het niveau waar-
op je als creatief hobbyist be-
zig bent. Vindt men je werkstuk-
ken mooi dan is er altijd wel ie-

mand die iets wil kopen. De ver-
koop van amateurkunst is er om 
weer financiële middelen te ge-
nereren om nieuwe materialen 
en gereedschappen aan te kun-
nen schaffen.

Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft voor thuis of om ca-
deau te geven, die is verzekerd 
van een uniek werk, waarvan er 
maar één bestaat. Er is geen ga-
lerie ter wereld die zoveel varia-
tie aan kunst in huis heeft; ke-
ramiek, sieraden, tiffany, origami, 
filigraan, houtsculpturen en nog 
veel, heel veel meer.
De toegang bedraagt 7 euro, 65+ 
6 euro, kinderen onder de 12 
jaar, onder begeleiding, gratis, 
evenals het parkeren.

Kennemer Sportcenter Haarl em
Amateurkunstbeurs Artistieke Handen

Literaire matinee met 
Kristien Hemmerechts
Heemstede - Tijdens de lite-
raire matinee van Podium Ou-
de Slot zondag 16 oktober komt 
Kristien Hemmerechts spreken 
over haar laatste twee romans: 
‘Gitte’ en ‘De dood heeft mij een 
aanzoek gedaan’, een dagboek 
uit 2010 waarin Hemmerechts 
negen maanden lang openhar-
tig gebeurtenissen, anekdotes, 
bespiegelingen, nieuwsfeiten 
en uitspraken over de thema’s 
dood, leven en liefde noteerde. 
Hemmerechts schrijft romans, 
verhalen, reisverhalen en essays. 
Ook heeft zij een aantal scena-
rio’s voor korte films geschreven. 
Haar stijl en techniek kenmerken 
zich door een tamelijk afstan-
delijke registratie van gebeur-
tenissen en gedachtes; recht-
streeks ingrijpen in een ver-
haalgebeurtenis doet zij nauwe-
lijks. Zij toont, zonder te morali-
seren, personages en gebeurte-
nissen die vastlopen. Vaak ver-
trekken haar romans vanuit een 
eenvoudig en herkenbaar gege-
ven (een sterfgeval, een schei-
ding), waar vervolgens verschil-
lende verhaallijnen en persona-
ges omheen opgezet worden die 
een complex netwerk opleveren, 
dat niet alleen voor de persona-
ges maar soms ook voor de lezer 
verlammend werkt. Boekhan-
del Blokker is deze middag aan-

wezig met verkoop boeken van 
Hemmerechts. 

Zondagmiddag 16 oktober.  
Aanvang:  15.00 uur.  Locatie: 
Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 14,00 euro. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626. 
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Voormalig Citymanager Haarlem 
gevraagd voor onderzoek Binnenweg
Heemstede – “Waar is de win-
keliersvereniging?” Deze woor-
den sprak fractievoorzitter Hee-
remans (CDA) omdat hij zich 
verbaasde dat tijdens de behan-
deling van het onderwerp ‘ver-
sterking van de economische 
positie van Heemstede’ geen en-
kele vertegenwoordiger van de 
winkeliersvereniging aanwezig 
was in de raadszaal.
Het gemeentebestuur en de win-
keliers maken zich zorgen om de 
economische onrust die er blijkt 
te heersen in Heemstede. Van de 
zijde van de winkeliers komen 
berichten dat de omzetten da-
len. Op de Binnenweg staat een 
aantal panden te kop of te huur 
en het blijkt moeilijk hier nieuwe 
middenstanders voor te vinden. 
Een veelgehoorde klacht is dat de 
huren te hoog zijn om een goed 
renderend bedrijf op te zetten. 
Vanuit de overige sectoren, 
dienstverlening en kleinschalige 
bedrijvigheid wordt niet gespro-
ken in de behandelde notitie van 
het college. 

Opdacht interim manager  
Het voorstel is om de heer De 
Vries, oud-wethouder van de ge-
meente Haarlem en voormalig 
City manager Haarlem een on-
derzoek te laten verrichten. Voor 

een bedrag van 25.600 euro gaat 
hij acht maanden aan de slag. 
De burgemeester somde op wat 
er zoal van hem wordt verwacht.
De Vries evalueert de situatie op 
de Binnenweg na de renovatie. 
Hij gaat een economisch plat-
form oprichten. Daarnaast gaat 
hij een actieprogramma opstel-
len om de aantrekkelijkheid van 
het winkelcentrum te verhogen. 
Opvallend is het onderzoek dat 
De Vries gaat doen naar de rij-
richting op de Binnenweg. De 
huidige zuid- oost rijrichting 
staat daarmee weer ter discus-
sie. 

Wat vindt de politiek?
Nelissen (PvdA) stelde kriti-
sche vragen. “Is het resultaat 
ergens te meten? Wat is nu de 
meerwaarde van dit onderzoek? 
Waarom niet alle winkelcentra 
dan alleen maar de Binnenweg? 
Na acht maanden ligt alles dan 
weer stil?”
Het CDA is van mening dat de 
Binnenweg een spilfunctie heeft 
in onze gemeente en Heere-
mans noemde het ‘het koppend 
hart’. Hij had oog voor de werk-
gelegenheid die de middenstand 
genereert. Radix (VVD) zou ook 
graag zien dat de andere winkel-
centra werden betrokken bij het 

onderzoek en brak een lans voor 
het betrekken van de klanten 
(inwoners) bij dit project. Ook 
Sabelis (GL) wilde graag dat al-
le winkelcentra er bij betrokken 
worden. 
Ze stelde ook vraagtekens bij de 
onafhankelijkheid van de heer 
De Vries. Hij was al eerder be-
trokken bij de klankbordgroep 
voorafgaande aan de renovatie. 
HBB is tegen de inhuur van ex-
terne partijen, maar in dit spe-
cifieke geval, waarbij binnen 
de gemeente de expertise ont-
breekt, kon hij akkoord gaan. 

Antwoord burgemeester 
Mevrouw Heeremans, porte-
feuillehouder economische za-
ken, was blij met de steun van 
de fracties en benadrukte dat 
de ervaringen tijdens het onder-
zoek over de Binnenweg ook af-
straalt op de andere winkelcen-
tra. Na acht maanden zal er ie-
mand vanuit de ambtelijke orga-
nisatie zich gaan bezighouden 
met de economische ontwikke-
ling zodat dit een continu proces 
blijft. Garanties voor enige meer-
waarde kon zij niet geven even-
als meetbare resultaten. Een en 
ander zal pas blijken nadat het 
project is afgerond. 
Eric van Westerloo

En weer een gelukkige 
winnaar bij Bertram

Heemstede - Lekker genieten 
in het beroemde Amstel hotel 
in Amsterdam aan een mooi 
gedekte tafel. Scones, brood-
jes, zoete lekkernijen en thee 
natuurlijk! Dat is de bekende 
high tea, die je kunt winnen 
bij bakkerij Bertram in Heem-
stede. Heel gemakkelijk: spaar 
stempels, lever de volle kaart 
in en maak kans op zo’n leuke 

high tea prijs in de hoofdstad. 
Deze keer was de prijs voor 
mevrouw S. van der Linden uit 
Heemstede. De actie
gaat nog steeds door. Dus u 
bent van harte welkom bij Nol 
Bertram aan de Binnenweg, 
met altijd smakelijke broods-
oorten en let ook op de heer-
lijke, natuurlijke honingen en 
jammen. Lekker voor op brood!

Knuffeldieren voor goede doel, 
einde ijsactie was een groot succes!

Het gebeurde bij Van Dam! Lan-
ge rijen stonden er voor de deur. 
“We hadden tot in de nacht ijs 
gemaakt er was dan ook genoeg 

voor iedereen’, aldus Willem van 
Dam, die met de knuffels-ac-
tie groot succes had. Je  kon 
voor een oud knuffelbeest gratis 

bolletjes ijs scoren. De verza-
melde knuffels – en er waren er 
veel, getuige de foto – gaan al-
lemaal naar Gambia. De kinde-
ren zullen blij zijn met deze gul-
le, lieve gift!
De ijswinkel van Van Dam is nu 
gesloten en gaat in april 2012 
weer open…

Heemstede – Zondag 2 oktober was de laatste ijsdag bij Cho-
colaterie Van Dam. En wat voor dag! Mooier weer was nauwe-
lijks denkbaar voor heerlijk ambachtelijk ijs èn nog voor het 
goede doel ook!

Ladies Pop-up Store
Heemstede - Santa Catarina, 
tweedehands en outlet kinder-
merkkleding, heeft zaterdag jl 
een tweede vestiging geopend. 
Het gaat om een periode van 4 
maanden op de Binnenweg 53 te 
Heemstede. Het is Ladies Pop-

up Store, een nieuw fenomeen 
om groeiende leegstand in de 
winkelstraten tegen te gaan door 
er tijdelijk een winkel te openen. 
De winkel is geopend van dins-
dag tot en met zaterdag van 
10.00-17.00 uur.
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Snuffelmarkten in Vijfhuizen 
en Haarlem op zondag
Regio – Vlooienmarkten zijn 
zeer populair. Op zondag 9 ok-
tober kunnen de liefhebbers van 
snuffelmarkten op liefst twee lo-
caties in de regio gezellig rond-
struinen. In de EXPO Haarlem-
mermeer, voorheen Floriadehal-
len te Vijfhuizen, organiseert De 
Wit een grote Snuffelmarkt van 9 
tot 16.30 uur. Mikki organiseert 
op zondag 9 oktober een gro-
te vlooienmarkt in de Spaarne-
hal te Haarlem en op 23 oktober 
in Sportcentrum Groenendaal te 
Heemstede. Op zondag 16 okto-
ber is hetKennemer Sportcenter 
gevuld met snuffelwaar en kra-
men van Van Aerle. Op alle lo-
caties bieden veel standhouders 
de meest uiteenlopende spullen 
aan. Je kunt het zo gek niet op-
noemen of men kan het aantref-
fen: glas, tin, aardewerk, porse-
lein, instrumenten, vintage, meu-
bels, zeldzame boeken, verlich-
ting, verzamelartikelen, emaille 
keukengerei, enz. enz. Veel be-

langstellenden kijken reikhal-
zend uit, of er bij die bonte men-
geling van spulletjes uit groot-
moeders en moeders tijd iets 
voor hun gading tussen zit. Vaak 
slagen mensen er in om voor 
een paar eurootjes de ultieme 
aankoop van hun leven te doen. 
Voor iedere beurs wel iets te ko-
pen!  Alle organisatoren ver-
wachten vele duizenden bezoe-
kers, die gezellig komen rond-
struinen op deze populaire vlooi-
enmarkten in onze regio. Kom 
ook eens een kijkje nemen op 
deze evenementen.

Op zaterdag 1 oktober is de vrije 
zaterdagmiddagdrive weer van 
start gegaan (22e jaargang). In 
totaal waren er zo’n 80 paren in-
geschreven en nog 10 paren op 
de wachtlijst. Mogelijk vanwege 
het mooie weer hadden er enkele 
afgezegd voor deze middag, maar 
er bleven er nog altijd 66 paren 
over om in vier lijnen te gaan spe-
len. In de A lijn (20 paren) is de 
strijd boven aan al in volle gang. 
Het onderlinge verschil tussen de 
nummers 1 , Agnes en Richard 
Kemper (56,71%) en nummer 10, 
An Vink en Lenie Rixel (51,16%) 
is niet zo groot. Martin Baas en 
John Missaar bleven maar 3 tien-
de % achter. Willie Grooten-
dorst behaalde met haar inval-
partner Mary v.Wieringen 56,71% 
(1), maar werd gecorrigeerd naar 
55% omdat Mary geen lid is van 
de zaterdagmiddag. Vier paren 
eindigden met 56,02% op de vier-
de plaats, Ada en Hans Groene-
veld, Marianne Ligthart en Jan 
Visser, Jet v.Breevoort en Ma-
ry v.Woensel en Loes Brouwer en 
Ellie v.Schie, maar Ellie is geen 
lid, dus werd het 55%. Onderaan 
staan op dit moment George Cer-
neüs en Jan Kleijn met 36,34%. Zij 
vormen nog niet zolang een paar, 
zodat er nog veel misverstanden 
waren. Ook Toos Hoogervorst en 
Tonny Lammers kunnen veel be-
ter dan de uitslag (38,89%) nu 
laat zien.
In de B lijn ( 18 paren) werd door 
Doke Roozen en Pia Muller een 
dreun uitgedeeld. Met 69,27% 
werd de eerste plaats gepakt. 
Mia v.Eig en Ton v.Kampen wer-
den met 59,38% tweede en de 
derde plaats was weggelegd voor 
Kitty Melchers en Ellie Keizer 

met 58,85%.  Ellen Daams en Le-
nie Jansen hadden hun dag niet. 
Met 34,11% eindigden zijn op de 
laatste plaats, zodat zij volgen-
de keer in de D lijn hun kansen 
moeten pakken. Ook Rita Schil-
der en Karin Schuiling waren te 
hoog ingedeeld. Met 34,38% mo-
gen zij ook volgende keer in de D 
lijn gaan optreden. In de C lijn ( 
16 paren) ging de winst naar To-
ny Priem en Wil Hoogenstein met 
61,90%. Judith en Carel Sellme-

ijer werden met 61,61% twee-
de. De derde plaats was voor 
Ans Heemskerk die met Nel de 
Jong (invaller) speelde, Haar sco-
re van 61,01% werd gecorrigeerd 
naar 55%. In de D lijn (12 paren) 
ging de winst naar Wilma Koek en 
Marten Hoogeterp met een score 
van 62,50%. Cora Wit en Jolanda 
Schoemaker werden met 58,75% 
tweede en Rie Aarts en Henk Bra-
ber werden derden met 53,33%
Piet van den Raad

INGEZONDEN

A lijn:  Het eerste tikje is al weer uitge-
deeld door de regerende kampioenen 
van Bel Air. Met 58,75% hebben Irma 
v.Roosmalen en Tine Posthuma de eerste 
plaats weer in hun bezit. Helmie v.d.Berg 
en Joke v.d.Lans volgen op 2 %, terwijl 
Anita v.d.Meulen en Joke v.Dam alweer 
een achterstand hebben van 5 %. Lies-
beth en Joop Warmerdam wilden samenspelen, omdat hun part-
ners er niet waren. Dat werd geen succes. Slechts de reglementai-
re 45% was hun deel. Ria Lengers en Wieck v.Baars zijn te klein voor 
een tafellaken en te groot voor een servet. Als ze in de A lijn spelen 
gaan ze er na één serie weer uit, om vervolgens daarna weer uit de 
B lijn te promoveren. Met 42,50% hebben zij alweer een behoorlij-
ke achterstand opgelopen.
B lijn: Riek en Gerard Hageman hebben een goede stap gezet in de 
richting van de A lijn. Met 57,94% bleven zij Hannie Koek en Yvon 
Tromp net voor (56,25%) Als Yvon en Hannie op spel 4 niet zo driest 
naar klein slem Sans waren gegaan ( 4 down) dan was het waar-
schijnlijk anders om geweest. Ook Jan v.Dam en Herre Mostert pro-
beerden op spel 4 klein slem te maken en werden “maar” twee 
down gespeeld. Els Zonneveld en Nettie v.Egmond kwamen met 
54,42% op de derde plaats terecht. Het verschil tussen de eerste en 
de laatste plaats (Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal) was maar 
15%. Het lijkt een spannende strijd te worden in de B lijn met pa-
ren die aan elkaar gewaagd zijn. Lucy Doeswijk speelde met het as-
pirant-lid Leon Couvee en zij behaalden met 52,78% een goed re-
sultaat. Bridgen speel je met je partner en het is aan te raden dat zij 
beiden het zelfde systeem spelen. Bij Marijke v.Lamoen en Ronald 
v.d.Holst lijkt het af en toe niet te klikken, als je moet afgaan om de 
conversaties na afloop van een spel. Agnes Hulsebosch en Tine Ui-
tendaal hebben ook wel eens een beter start gemaakt in de compe-
titie, met 44.10% staan zij bijna onderaan.
C lijn: Aan Hilda en Henk Uittenbroek is er alles aan gelegen om zo 
snel mogelijk (vijf avonden) terug te keren naar de B lijn en verder. 
Met 64,67% is er een goede start gemaakt. Fia de Kluijver en Mar-
rie Mesman volgen met 62,17%. Het nieuwbakken paar Ilse en Ron 
Rusman kwamen met 59,82% goed voor de dag. Tijdens de topin-
tegraal hadden ze al hun visitekaartje afgegeven. Anneke v.Vree 
speelde deze avond met Conny Rooseman (geen lid Bel Air) en dit 
paar kwam tot 61,17%. Gecorrigeerd naar 55%. Het andere nieu-
we paar moet er nog even inkomen, met 38,67% werden Han en 
Ron Bakker voorlaatste. De laatste plaats was weggelegd voor Di-
ny Heidema en Truus Rekké met 34.35%. Irma Klinkhamer zit nog 
even zonder partner en speelde nu met een kandidaat partner (Di-
ny Dirksen). Met 48,70% mochten de dames niet ontevreden zijn. 
Zij blijven nog even oefenen voordat er een partnerovereenkomst 
wordt gesloten.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Bel-Air

Vrij bridgen 
met 66 paren

Heemstede – Al ruim 25 jaar schildert Joyce Brink 
stillevens, bloemen, abstracten maar vooral Hol-
landse landschappen. Haar schilderijen betitelt ze 
als figuratief-impressionistisch, nieuw-romantisch 

met klassieke inslag ofwel: tussen fantasie en wer-
kelijkheid. Joyce exposeert nu in huize Bosbeek, 
Glipperweg 209 in Heemstede. U kunt haar werk 
daar tot 3 januari 2012 bewonderen.

Expositie Joyce Brink landschapschilderingen
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Wintermode van Reyngoud
maakt vrolijk

Heemstede – Reyngoud eigenares Mea Klay zei het al bij de start van de nieuwe na-
jaars/wintermodeshow: we hebben nog een leuke toegift van de zon gekregen dit 
weekend, maar de nazomer is nu defi nitief voorbij. Voordeel is dat we ons kunnen rich-
ten op de nieuwste wintermode. Na de lange winter van vorig jaar, weten we hoe be-
langrijk een goede winterjas is. Niet voor niets werd de openingsact van de show be-
steed aan dit onmisbare item in Nederland.  “Verschillende momenten en stemmingen 
vragen om passende kleding. Het is de kunst om te mixen en te matchen. Dat wil zeg-
gen: stoer met elegant, kort en lang en grof en fi jn. Laat de extremen maar hun werk 
doen”, vertelde Mea ons. Hot item deze winter zijn de winterwarme vesten, voor bin-
nen en buiten in verleidelijke en stoere breisels.
De vaste mannequins Veronique, Paula, Anita en Aty showden alle modellen gerou-
tineerd en vlot. Achtereenvolgens presenteerden zij korte stoere jasjes, imitatiebont, 
niet van echt te onderscheiden, maar uiteraard niet van levende beestjes afkomstig. 
Al was het maar van- wege de dierendag. Verder zagen we jasjes met de militaire 
touch, luxe blazervesten en korte jurkjes. De pantalons worden weer wat sluiker, dus 
zijn mooie laarzen een absolute must. Tijdens de show waren diverse laarzen van 
Carel van der Meer te bewonderen, die overigens alle schoenmode weer verzorgde.
Opvallend aan de show waren de terugkerende tijdloze kleuren cognac, taupe en kie-
zelkleur, die chique ogen en eenvoudig met andere tinten te combineren zijn. Daar-
naast behoudt de Black & White look haar vaste plaats, zoals te zien was in de Cha-
nelachtige pakjes van de merken Sao Paulo, Expresso en Comma.
Andere modemerken als Oui, Taifun, Gerry Weber, Olsen, Rozu, Bandolera en het 
glamoureuze Dutch Diva passeerden de catwalk.
Reyngoud Mode tracht ieder seizoen met haar modeshow de internationale mode-
trends te vertalen in hun collectie, die draagbaar en betaalbaar  is voor de modebe-
wuste vrouw.
Daar zijn ze met deze najaarsmodeshow ruimschoots in geslaagd.
Mirjam Goossens
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Dit zijn ze:
de winnende tuinen van 2011!

Een goede nummer twee is de sfeervol-
le tuin van de familie Van Raamsdonk 
uit de Verhulstlaan 32 te Heemstede. 
Mooi om de gezinsleden zelf (vader, 
moeder en twee dochters) een kwa-
drant omzoomd met buxus te laten in-
vullen. Zodoende wordt de tuin een af-
spiegeling van alle gezinsleden met 
beeldende kunst, kruiden, lieve rozen 
en lavendel en stoere varens en sier-
grassen. Deze tuin is goed voor een 
waardebon van 50 euro.

Dan de derde prijswinnaar. 
Nu eens een goedgevuld en 
smaakvol ingericht balkon als 
winnaar. Tussen alle ingezon-
den tuinen vielen de foto’s van 
mevrouw Karla van der Kle-
ij op: wat een keur aan planten 
en bloemen op een naar ver-
houding kleine ruimte. Geen 
‘kermis’ van knalkleuren zon-
der veel variatie maar een 
mooie afwisseling van groe-
ne planten en hier en daar op 
de juiste plaatsen terraspotten 
met bloeiers. Een lust voor het 
oog! Karla wint de derde prijs, 
een cadeaubon van 25 euro. 

Alle prijswinnaars zijn reeds op de hoogte gesteld. Vanaf volgen-
de week gaat de Heemsteder ‘op locatie’ naar de winnende tuinen.
(met dank aan Tuincentrum De Oosteinde)

1e prijs

2e prijs

Heemstede – Gelijk maar met de 
deur in huis: W.J. Theil uit de Van
Ittersumlaan 18 in Bennebroek heeft 
de mooiste tuin, zo oordeelde de 
jury. Deze Bennebroeker wint de 1e 
prijs van de Oosteinde Tuinenwed-
strijd en dat is een cadeaubon van 
100 euro. De foto op zich is al een 
pláátje en laat een tuin zien met veel 
elementen. Divers kleurgebruik en 
veelzijdige beplanting plus een cre-
atieve vorm. Dat is dé winnaar van 
dit jaar!

3e prijs
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Geslaagde Dag van de 
Ouderen in Bennebroek

De organisatoren rekenden op 
een hoge opkomst. Om niemand 
teleur te stellen, vroegen zij Sjors 
Van der Panne zowel een och-
tend- als middagprogramma te 
spelen. Het prachtige weer op de 
Dag van de Ouderen (1 oktober) 
weerhield de Bloemendaalse se-
nioren er niet van inderdaad tal-
rijk op te komen. En dat terwijl 
de zanger, 32 jaar jong, voor de 
meesten dé grote onbekende 
was. Maar niet voor lang: want 
hij verleidde en veroverde zijn 
publiek met een intiem en met 
zorg samengesteld programma. 

Eerste cd
Van der Panne en pianist Eelco 
Menkveld voerden hun toehoor-
ders mee in een sprankelende 
tocht door de muzikale wereld 
van Sjors van der Panne. Een 
wereld met Franse chansons van 
Patrick Bruel en de onverwoest-
bare Julien Clerc. Maar ook met 
Nederlandstalig repertoire, zoals 
het breekbare ‘Diep in mij’ van 
de Vlaamse zangeres Yasmine. 
En natuurlijk het liedje dat mis-
schien wel het meest ontroerde: 
‘Wie’ van Robert Long. 
Sjors van der Panne zong ook 
nummers van zijn eind septem-
ber verschenen eerste cd ´Eén 
nacht.´ Een cd vol met zelf ge-
schreven nummers, maar be-
paald niet zijn eerste mijlpaal. 
Zo veroverde hij in 2008 de Pu-
blieksprijs op het Concours de la 
Chanson Alliance Française.

Klik met publiek
In Bennebroek riep het con-
cert van Van der Panne even-

eens zeer enthousiaste reacties 
op. De aanwezigen uitten zich 
in superlatieven zoals je die al-
leen in reclamefolders leest. Ver-
schillende bezoekers bewogen 
zich direct na het optreden naar 
zanger en pianist om hen on-
der complimenten te bedelven. 
En de klik was wederzijds! ´Een 
heel lief en enthousiast publiek´, 
zo omschrijft Sjors zijn toehoor-
ders. ‘We vonden het erg leuk 
om te doen en voelden ons zeer 
welkom.´ 
Van der Panne bereidde beide 
concerten grondig voor: “Ik vind 
het heel spannend om voor se-
nioren op te treden. Past je pro-
gramma, slaat het wel aan? Om-
dat we voor een wat ouder pu-
bliek speelden, hebben we voor-
al rustige nummers gekozen. Bo-
vendien probeer ik in mijn zang 
extra duidelijk te articuleren.” 

Sfeervol en smakelijk 
De sfeervolle omlijsting van het 
concert viel in de smaak. En-
thousiaste vrijwilligers spanden 
zich in om het de Bloemendaal-
se ouderen naar de zin te maken. 
En daarin slaagden ze cum lau-
de! Vooraf serveerden zij de be-
zoekers koffie met gebak. Na af-
loop van het concert stonden de 
glazen Prosecco en alcoholvrije 
drankjes al klaar. Vergezeld van 
allerlei lekkere snacks.  
De bezoekers keerden na hun 
drankje en hapje voldaan huis-
waarts. Wie huis en haard nog 
niet opzocht, was Sjors van der 
Panne. Hem wachtte ’s avonds 
nog een voorstelling. Dit keer in 
Alkmaar.

Bennebroek - Hij kwam, hij zag en hij overwon afgelopen za-
terdag in het Trefpunt in Bennebroek: chansonnier Sjors van 
der Panne. Samen met zijn pianist Eelco Menkveld maak-
te de Amsterdamse zanger de Dag van de Ouderen tot een 
bijzondere belevenis. En natuurlijk stond de puike organisa-
tie borg voor het welslagen van deze hoogtijdag. Een organi-
satie waarin Welzijn Bloemendaal nauw samenwerkte met de 
Zonnebloem, de kerken en de ouderenbonden KBO en PCOB.

Start verkoop kaarten 
Herfstbal op Kinderboerderij
Heemstede - Op woensdag 12 
oktober begint de verkoop van 
de kaarten voor het Herfstbal 
op kinderboerderij ´t  Molentje.  
Vanaf 14.00 uur kunnen de eer-
ste kaartjes worden gekocht. Om 
alvast in de sfeer te komen, wor-
den er die middag tot 16.00 uur 
heerlijke wafels gebakken. En er 
is dan nog ruime keuze in de vijf 
entreetijden!
Daarna zijn de kaarten dagelijks 
verkrijgbaar op de Kinderboer-
derij en het Raadhuis geduren-
de openingstijden. Het Herfstbal 
wordt dit jaar gehouden op za-
terdag 5 november. De kinder-
boerderij is dan met hulp van 
vele vrijwilligers omgetoverd tot 
een sprookjesachtige omgeving 
met honderden lichtjes, waar de 
kinderen samen met alle bosbe-
woners op zoek gaan naar de 
staf van de tovenaar. Lukt het ze 
om langs de heks en de trol te 
komen?
Het Herfstbal (voorheen Midwin-

terfeest) vindt plaats op het ter-
rein van Kinderboerderij `t Mo-
lentje tussen 17.30u ur en 20.15 
uur aan de Burgemeester Van 
Rappardlaan 1 in het Wandelbos 
Groenendaal. 
Kaarten kosten 3,50 euro per 
stuk en geven toegang aan één 
volwassene met twee kinderen 
tot en met 8 jaar. 

Waar is de staf van 
de tovenaar? 
Alle bosbewoners zijn verdrietig, 
want de staf van tovenaar Lode-
wij is gestolen. Deze staf heeft 
hij nodig om met de dieren in het 
bos te kunnen praten, zodat hij 
ze kan helpen en beter kan ma-
ken als ze bijvoorbeeld ziek of 
verdrietig zijn. 
De staf is gestolen door de trol. 
Die trol is niet alleen een beetje 
gemeen, maar hij is ook heel erg 
moe. Hij kan al een tijd niet lek-
ker slapen en hij zou heel graag 
aan zijn winterslaap willen be-

ginnen. Maar alle veertjes zijn uit 
zijn speciale trollenkussen ver-
dwenen en nu heeft hij nieuwe 
veertjes nodig om zijn kussen te 
vullen. 
Tovenaar Lodewij is de enige die 
hem die veertjes kan geven. En 
in ruil voor veertjes krijgt Lodewij 
zijn staf weer terug, heeft de trol 
beloofd! Alle bosbewoners ho-
pen dat de kinderen hen kunnen 
helpen en dat alles weer goed 
zal komen.

Zondag 9 oktober
Kennemer Bokbier-fietstocht
Heemstede - Met de temperaturen van de afgelopen week zou 
je het niet zeggen maar de eerste bokbiertjes worden alweer ge-
tapt. Deze typische herfstdrank, die ooit als feestbier werd ge-
tapt aan het begin van het brouwseizoen is donker van kleur en 
vol zoetig van smaak.

Op zondag 9 oktober is de feestelijke bokbierdag Kennemerland 
met circa 15 deelnemende cafés. In Heemstede is sinds 2002 ca-
fé de 1ste aanleg het vaste punt voor inschrijvingen, een lekker 
soepje, swingende plaatjes op 45 toeren en vanaf 19 uur een jam 
sessie. Inschrijven bij de 1ste Aanleg (hoek Kerklaan/Raadhuis-
straat Heemstede) kan vanaf nu en kost 5,- per deelnemer. 
U ontvangt een stempelkaart, route beschrijving en informatie 
over de deelnemende cafés.

Starten vanaf 13 uur en u dient voor 18 uur weer terug te zijn op 
het startpunt. Onderweg zijn er natuurlijk vele bokbieren te proe-
ven maar een frisje of glaasje wijn kan natuurlijk ook. 

Themadienst 
op 9 oktober 

in Bennebroek
Bennebroek – Over Voedselze-
kerheid  gaat het zondag 9 okto-
ber in de Protestantse gemeente 
Het Trefpunt in Bennebroek. De 
themadienst vangt aan om 10.00 
uur en vindt plaats aan het Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek.
De heer Niek Hoorweg, ontwik-
kelingswerker met 30 jaar erva-
ring in voornamelijk Afrika, zal 
in deze dienst vertellen en beel-
den laten zien over de World Life 
Foundation, waar hij nauw bij 
betrokken is. Deze organisatie 
heeft in Kenia meerdere projec-
ten die zich richten op een viertal 
gebieden die zwaar zijn getrof-
fen door klimaatveranderingen.
Ds. Nak- Visser gaat voor en de 
cantorij verleent medewerking.
Na de viering koffie en is er alle 
gelegenheid in gesprek te gaan 
met de heer Hoorweg.

Antje van der Hoek.

Bijeenkomst 13 oktober
Dialoog tussen christenen en moslims
Heemstede -  Dit seizoen or-
ganiseert de commissie Bezin-
ning en Verdieping van de Pro-
testantse gemeente op 13 okto-
ber en 2 februari avonden over 
de dialoog tussen christenen 
en moslims. Bij die dialoog kan 
het helpen eerst eens te lezen 
in de Koran. Op 13 oktober 
worden stukken uit die tekst ge-
lezen en naast vergelijkbare bij-
belteksten gelegd. Op zoek naar 
overeenkomsten en verschillen. 
Zijn de betekenissen wel het-
zelfde?
Dr Antje van der Hoek  bege-
leidt hierbij. Zij gebruikt de Ne-
derlands- en Engelstalige verge-
lijking van Bijbel en Koran in de 
bloemlezing van dr Marlies ter 
Borg. Belangstellenden zijn har-
telijk welkom om 20 uur in de 

Pinksterkerk aan de Camplaan 
in Heemstede. De toegang be-
draagt vijf euro.



In 2010 is de Binnenweg in Heem-
stede opnieuw ingericht. Het bre-
de “ontmoetingsdeel” van de Bin-
nenweg ter hoogte van de HEMA 
geeft ruimte voor terrassen en 
mogelijkheden om even te zitten. 
De banken van natuursteen met 
in het midden groene beplanting, 
maken van de Binnenweg een 
herkenbare en gezellige winkel-
straat waar men naartoe kan om 
te winkelen, maar waar men ook 
even lekker in de zon kan zitten. 
Echter kan de geplande bank ter 
hoogte van Gall en Gall nog wel 
een kleurtje gebruiken. Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Heemstede biedt daar-
om professionele kunstenaars uit 
Zuid-Kennemerland de gelegen-
heid deze nog te plaatsen bank 
een bijzondere uitstraling te ge-
ven. Een vergelijkbare ‘basisuit-
voering’ staat bij de doorgang 
naar het Res Novaplein.

Bewezen kunst
Aan belangstellende beeldend 
kunstenaars wordt gevraagd re-
cent vervaardigd werk in te stu-
ren (als documentatie maximaal 
A4 formaat), zodat de selectie-
commissie een goed inzicht kan 
krijgen in de professionaliteit van 
de kunstenaar. Kunstenaars wer-
kend/wonend in Heemstede wor-
den uitdrukkelijk verzocht te re-
ageren. De inzendingen worden 

beoordeeld door een selectie-
commissie onder auspiciën van 
Cultuurcompagnie Noord-Hol-
land. 

Schetsontwerp
Uit de inzendingen worden drie 
kunstenaars geselecteerd die 
vervolgens een schetsontwerp 
mogen maken (per kunstenaar is 
hiervoor een ontwerpvergoeding 
van 500 euro beschikbaar). Hier-
uit wordt het definitieve ontwerp 
gekozen. Vervolgens wordt het 
winnende ontwerp door de firma 
Tomaello, in samenspraak met 
de kunstenaar, verwerkt in de 
kunstbank. Voor de kunstenaar 
van het “winnende” ontwerp is 
een onkostenvergoeding van 
1.500 euro beschikbaar voor ho-
norarium en eventueel werkbe-
zoek aan de fabriek van de firma 
Tomaello in Vlaardingen. De op-
levering van de kunstbank staat 
gepland voor medio maart 2012.  

Voorwaarden
Uitgangspunt van de opdracht 
zijn de bestaande zitelementen 
van de firma Tomaello, zoals die 
ook al op de andere plekken in 
de straat geplaatst zijn. Het be-
drijf is gespecialiseerd in prefab 
sierbeton, terrazzobeton en na-
tuursteen. Tekeningen van de lo-
catie en de kunstbank zijn ver-
krijgbaar via afdeling Welzijns-
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Denk mee over uiterlijk 
kunstige bank Binnenweg

Vergelijkbare ‘basisuitvoering’ zo-
als bij doorgang Res Novaplein.

Heemstede - De gemeente Heemstede nodigt beeldend 
kunstenaars uit mee te denken over een bijzondere uitstra-
ling voor een kunstbank op de hernieuwde Binnenweg. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s etc. 
Een uitdaging voor creatieve geesten!

zaken. De kunstinvulling moet 
passen in het platte zitvlak. Wel-
ke technieken daarvoor geschikt 
zijn, is aan de kunstenaar. Be-
langrijk is dat de zitfunctie ge-
handhaafd blijft en de middenin-
vulling (deels) groen kan blijven. 
Het gaat dus om een bescheiden 
kunstuiting.

Meer weten?
Neem contact op met de heer 
Koen Siegrest van de afdeling 
Welzijnszaken via telefoonnum-
mer 023-5485679 of per e-mail: 
ksiegrest@heemstede.nl. 
De brief (inclusief documentatie) 
kan tot 19 oktober 2011 gericht 
worden aan:
Gemeente Heemstede
Afdeling Welzijnszaken
T.a.v. Koen Siegrest
Postbus 352
2100 AJ  Heemstede
ksiegrest@heemstede.nl.

82 Op de 
Herenweg

Heemstede – De politie hield 
donderdagochtend 29 septem-
ber tussen 08.30 en 12.00 uur op 
de Herenweg een verkeerscon-
trole gericht op snelheid. Van de 
2000 passanten reden 150 har-
der dan de daar maximaal toe-
gestane 50 km/u. Hoogstgeme-
ten snelheid was 82 km/u. Al-
le betrokkenen kunnen binnen-
kort een bekeuring op de deur-
mat verwachten.

Snorfietsers 
blijken racers

Heemstede – De politie hield 
dinsdagavond 27 september een 
verkeerscontrole op de Valken-
burgerlaan waarbij bestuurders 
op snelheid en alcoholmisbruik 
werden gecontroleerd. In totaal 
zijn er 79 bestuurders gecon-
troleerd. Vier van hen bleken te 
snel te hebben gereden (hoog-
ste snelheid 73 km per uur waar 
50 km per uur is toegestaan). 
Geen van de aangehouden be-
stuurders had teveel gedron-
ken. Er zijn drie snorfietsers be-
keurd voor te hard rijden (hoog-
ste snelheid 51 km per uur). De 
politie constateerde dat er tij-
dens deze controle opvallend 
veel snorfietsen harder reden 
dan de toegestane 25 km per 
uur. De agenten hebben ook nog 
35 fietsers gewaarschuwd voor 
het rijden zonder goed werken-
de fietsverlichting. 
Vanaf 1 oktober aanstaande zal 
er net als voorgaande jaren in-
tensiever gecontroleerd worden 
op fietsverlichting en bij het niet 
werken hiervan zullen er bekeu-
ringen worden uitgeschreven.

Portemonnee met 
pasjes gestolen

Bennebroek – De politie kreeg 
dinsdagmiddag 27 september 
een melding van een poging op-
lichting na een insluiping die-
zelfde middag in een woning aan 
de Amaryllislaan. De bewoonster 
was aan het werk in de tuin en 
had de deur niet dicht gedaan. 
Op brutale manier is iemand in 
haar woning geslopen en heeft 
onder andere een portemon-
nee met bankpasjes gestolen. 
Omstreeks 17.15 uur, vlak na de 
insluiping, werd de bewoon-
ster gebeld door een vrouw die 
zich voordeed als een bankme-
dewerkster. Deze zogenaamde 
bankmedewerkster vroeg naar 
de pincode van de vrouw. De be-
woonster vertrouwde het niet en 
heeft dan ook haar pincode niet 
gegeven. De politie stelt een na-
der onderzoek in. Getuigen wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie van het team 
Kennemerkust via 0900-8844.

Veel Open Huizen bezocht het afgelopen weekend
Heemstede - Niet ondanks, 
maar dankzij het prachtige na-
zomerweer is de landelijke Open 
Huizen Route bij de ERA Make-
laars drukbezocht. Een eerste 
schatting leert dat er gemiddeld 
per huis ongeveer twee bezoe-
kers zijn geweest. Dit betekent 
dat er ook bij een aantal huizen 
niemand is geweest, maar bij 
sommige huizen wel tien of meer 
bezoekers!
ERA-makelaar van den Put-
ten geeft zijn indruk van de dag 
weer. “De Open Huizen Route is 
zo mooi omdat het alle verkoop-
theorieën aan zijn laars lapt. Het 
gaat gewoon zoals het gaat. On-
danks het mooie weer, de ge-
vreesde concurrent vandaag, 
was het lekker druk. Onze aller-
drukste Open Huizen Route was 
trouwens een paar jaar geleden 
toen er onverwachts sneeuw lag 
in februari. De consument laat 
zich niet sturen door weer of 
wind. Hij doet wat hij wil en te-
recht, daar is deze dag ook voor. 
Bij sommige huizen die al heel 
lang te koop stonden kwam in-
eens veel bezoek. Bij een huis 

hier vlakbij dat recent in verkoop 
is gekomen en goed is geprijsd 
kwam niemand! Als verkoper 
snap je er soms niets van.
Maar ja, de koper heeft geen 
boodschap aan wat lang of kort 
te koop staat. Voor hem be-
gint de speurtocht pas als hij 
wil verhuizen en hij zoekt ge-
woon het huis dat bij hem past, 
ongeacht hoe lang het te koop 
staat. Soms wordt een huis ver-
kocht aan iemand die een straat 
verder woont, maar die de vori-
ge keer nog niet bezig was met 
verhuizen. Afgelopen zaterdag 
kwam er een mevrouw binnen uit 
de andere kant van het land, die 
zich hier wil vestigen. “Zij wil be-
slist vandaag slagen en gaat niet 
nog een keer voor een bezichti-
ging twee uur in de auto zitten.” 
ERA-makelaars hebben een ei-
gen pagina op Facebook waar-
op zij, maar ook de verkopers en 
bezoekers hun ervaringen kwijt 
kunnen. Daardoor krijgt u een 
beeld over hoe de actie lande-
lijk is verlopen. Aan de berich-
ten te lezen zijn de reacties po-
sitief. De actie levert de ERA-ma-

kelaars ook nieuwe aan- en ver-
koopopdrachten op. “Volgen-
de week wordt een drukke week 
met het nabellen en opvolgen 
van alle contacten die die dag 
zijn gelegd via de te koop staan-
de huizen”, kondigt Van den Put-
ten aan. “Als de bezoekers weten 
wat ze kunnen besteden, kunnen 
wij ze prima adviseren met het 
vinden van een aan hun woon-
wensen passende woning en on-
ze hypotheekadviseur Hans Ne-
lissen kan een vrijblijvende hypo-
theekberekening maken en zien 
wat de mogelijkheden zijn. ERA-
makelaars vindt u op www.era.
nl, maar ook op Facebook. In Ne-

derland en België zijn er zo’n 225 
ERA-makelaars. Wereldwijd zijn 
er zo’n 3000 ERA-makelaars in 
een kleine 50 landen.
Van den Putten ERA Makelaars 
O.G. vindt u aan de Bronsteeweg 
45, (t/o de rotonde), in Heemste-
de en is bereikbaar onder tele-
foonnummer 023- 528.54.12 Het 
kantoor is open van 8.45 uur tot 
17.15 uur.  Info: www.vandenput-
ten.com Email: vandenputten@
era.nl voor eventuele vragen. U 
kunt bij het kantoor ook terecht 
voor een gratis waardebepaling 
van uw huis wanneer u over-
weegt om Uw huis te gaan ver-
kopen.

Fietser ziet 
touringcar niet
Heemstede – Op de Zandvoort-
selaan in Bentveld is zaterdag 1 
oktober een 56-jarige fietser uit 
Heemstede om 20.45 uur aan-
gereden door een touringcar. 
Volgens ooggetuigen reed de 
man op zijn fiets richting Zand-
voort en stak plotseling de weg 
over. Hij zag de touringcar over 
het hoofd en raakte de rechter-
buitenspiegel. Het slachtoffer is 
voor onderzoek met een ambu-
lance overgebracht naar het zie-
kenhuis. Hij rook naar alcohol. 
Uit onderzoek zal moeten blij-
ken of de man teveel heeft ge-
dronken.

Vrouwen van Nu 
over Venetië

Heemstede - Op woensdag-
middag 12 oktober komt me-
vrouw Olga Dol een presentatie 
houden bij Vrouwen van Nu over 
Venetië en haar maskers van-
af 1200 tot heden. De middag 
wordt gehouden in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 (ach-
terom) in Heemstede. Aanvang 
is 14.00 uur. Ook niet-leden zijn 
welkom tegen 2,50 euro entree.
Op woensdagmiddag 19 oktober 
wordt de Hermitage in Amster-
dam bezocht.  Op donderdag 27 
oktober is de Provinciale hand-
werkdag in Heemstede.
Vrijdag 28 oktober gaan de vrou-
wen gezamenlijk eten.
Inlichtingen: tel. 5736750 of 
5280340.



pagina 20 5 oktober 2011

Theatrale wandeling met appeltaart 
voor jarig Vrouwennetwerk
Heemstede - Op woensdag 28 
september jl. was het een druk-
te van belang in de binnenstad 
van Haarlem.
Ruim 240 vrouwen afkomstig 
uit 20 Noord- en Zuid-Holland-
se afdelingen van NVVH-Vrou-
wennetwerk namen deel aan de 
jaarlijkse wandeldag van het Ge-
west ‘Het Westen’, die dit jaar 
werd georganiseerd door de afd. 
Heemstede en regio. De voorzit-
ter, Elisabeth Grolman van ’t Net 
vertelt dat dit jaarlijks evenement 
dit jaar in een afwijkende opzet 
was georganiseerd, mede van-
wege het 95-jarig jubileum van 
het Heemsteedse NVVH-Vrou-
wennetwerk op 15 oktober a.s.
Er was een ‘theatrale wandeling” samengesteld.

Gedurende de 4 uur durende 
wandeling zwierven drommen 
vrouwen, herken-baar door de 
NVVH-sticker en o.l.v. een his-
torische gids door de binnen-
stad van Haarlem. De 8 groepen 
bestaande uit 30 vrouwen, kre-
gen in 4 Haarlemse historische 
gebouwen: De Doelen, Histo-
risch Museum, Oude Bavokerk 
en in het lunchcafé De Swarten 
Hondt, een verhaal verteld over 
bekende Haarlemmers zoals 
Pieter Teyler, Kenau van Hasse-
laar, Jan de Lapper, Frans Hals & 
Malle Babbe, Hendrikje de Sto-
venzetster en vele andere. De 
Heemsteedse theatergroep “Li-

ving History”o.l.v. Fred Rosen-
hart speelde met 17 acteurs met 
veel zwier en tot grootvermaak 
van de deelnemers alle theater-
stukken.
Onderweg werd op ludieke wij-
ze voor de inwendige mens ge-
zorgd: koffie met appeltaart, 
meeneemboterhammen, sapjes, 
sultana’s, NVVH appels en tot 
slot een jubileum ijsje bij Bartoli 
onder de Bavokerk.
Het mooie nazomerweer zorg-
de voor deze geweldige dag met 
een ‘gouden randje”. 

Meer informatie over deze actie-
ve en sportieve 55+ vrouwenver-
eniging:  023-5477486.

Muziek, cabaret en familievoorstellingen
Welkom in Crown Theater Aalsmeer!
Regio - Een theater waarvoor 
een stichting is opgericht, ‘draait’ 
met alleen vrijwilligers en zon-
der subsidie van de gemeente 
of andere overheidsinstellingen: 
Dat is Crown Theater Aalsmeer. 
Uniek in Nederland! Het theater 
biedt plaats aan meer dan 800 
bezoekers, heeft de mogelijkheid 
om de zaal te halveren en is ge-
vestigd in het voormalige tv-stu-
diocomplex aan de Van Cleeffka-
de 15 in het Centrum. Parkeren 
kan naast het theater in de ei-
gen parkeergarage. Crown The-
ater Aalsmeer biedt een com-
pleet avondje uit, want vooraf di-
neren kan in het wereldse res-
taurant Eetze met onder ande-
re Oriëntaalse en Italiaanse keu-
kens en nog nagenieten kan in 
7Street met cafés in verschillen-
de stijlen. De programmering 
kan vergeleken worden met wat 
grote theaters in de hoofdsteden 
presenteren. Met man en macht 
is gewerkt om op een gevari-
eerd scala aan voorstellingen te 
kunnen trakteren. Initiatiefnemer 
van dit bijzondere theater is Re-
ne Martijn en deze Aalsmeerder 
heeft met heel veel verschillen-
de theaterbureaus om tafel gezet 
om Aalsmeer en ruime omgeving 
leuke avondjes uit op vrijdag en 
zaterdag te geven. Ook aan de 
kinderen is gedacht. Crown The-

Goede indruk van 
vernieuwde Pauwehof
Heemstede – Het Open Huis 
van sociaal cultureel werk ‘de 
Pauwehof’ van afgelopen zater-
dag kon rekenen op een flink 
aantal enthousiaste bezoekers.
Het heerlijke zomerweer deer-
de het publiek helemaal niet. 
Binnen in het vernieuwde cen-
trum was het trouwens net zo 
goed toeven als buiten. Het pand 
naast de oude kerk aan de Ach-
terweg is namelijk heerlijk licht 
geworden. Weg met het aange-
zicht van stenen muren en weg 
met het bruin. Zacht wit en veel 
licht is nu in het hart gesloten 
van de vele vrijwilligers en de 
cursisten die graag naar de Pau-
wehof gaan. Naast het vernieuw-
de interieur kon kennisgemaakt 
worden met het scala aan ac-
tiviteiten die het sociaal cultu-
reel werk biedt. Heel veelzijdig! 
Hou je van mandala’s tekenen of 
schilder je liever? Zaterdag was 

dé kans om het een en ander 
in praktijk te zien. Dat gold ook 
voor de jazzdans-dames. Wat 
een trotse danseressen en met 
recht: wat is het leuk om sier-
lijk te bewegen op muziek. Dat 
gaat ze goed af, getuige de de-
monstratie. Aan de metamorfose 
van de Pauwehof heeft een aan-
tal gulle gevers zijn bijdrage ge-
leverd. De Bavo Stichting heeft 
geld beschikbaar gesteld voor 
een opbergkast voor de schil-
dergroepen, een grote verrijd-
bare spiegel voor de bewegins-
groepen en in 2 zalen speciale 
daglichtverlichting voor de cre-
atieve cursussen. Ook de Lions-
club Heemstede/Bennebroek 
heeft geld beschikbaar gesteld 
en dat is besteed aan een vitri-
nekast, 12 nieuwe wissellijsten 
en een ophangsysteem om teke-
ningen, schilderijen zonder lijs-
ten op te hangen.

Bennebroek – Tuincentrum De 
Oosteinde bestaat dit jaar maar 
liefst 40 jaar en dat is op ver-
schillende manieren gevierd. 
Ook (juist) de klanten profiteren 
van dit feestelijke jaar. Zo werd 
een stempelkaartactie gehouden 
waarmee gespaard kon worden 
en volle kaarten gaven kans 
op het winnen van bijzonder 

aantrekkelijke cadeaubonnen. 
Afgelopen zaterdag vond dan de 
uitreiking plaats bij het tuincen-
trum aan de Zandlaan.
Cindy Bakker van De Oos-
teinde maakte twee men-
sen erg blij met elk een 
cadeaubon van maar liefst 500 
euro! Genoemde twee prijswin-
naars zijn mevrouw Van Leeu-

ater Aalsmeer biedt een groot 
aantal kinder- en familieshows. 
Alle vrijwilligers staan te pope-
len om publiek te mogen verwel-
komen bij: Het Rosenberg Trio 
op vrijdag 7 oktober, Het mooi-
ste van Sesamstraat op zondag 9 
oktober, de beste Britse popmu-
ziek uit de sixties in de Britisch 
Pop Invasion op vrijdag 14 okto-
ber, toneel met Vuile Huichelaar 
2, ‘t zal je kind maar wezen op 
zaterdag 15 oktober, de musical 
Klein Duimpje op zondag 16 ok-
tober, U2 NL op vrijdag 21 ok-
tober, toneel Het Laatste Nipper-
tje op zaterdag 22 oktober, een 
Tribute to Eric Clapton op vrijdag 
28 oktober en de band Flairck & 

Basily met het Global Orches-
tra op zaterdag 29 oktober. Ook 
in november en december biedt 
Crown Theater Aalsmeer een 
gevarieerd programma met on-
der andere de band De Kast, de 
jubileumshow van Seth Gaai-
kema, orkest Het Groot niet te 
vermijden, pianist Wibi Soerjadi 
en voor de jeugdige bezoekers 
Het grote sinterview met Jochem 
van Gelder op 1 december. Kijk 
voor het complete programma, 
ook shows in januari tot en met 
eind mei, op www.crowntheate-
raalsmeer.nl.
Kaarten bestellen kan via de 
website en via See tickets: 
0900-1353.

wen uit Hillegom en mijnheer 
Winkelman uit Vogelenzang, zij 
winnen ieder een cadeaubon 
t.w.v 500 euro te besteden bij het 
tuincentrum naar eigen keuze.  
Tuincentrum de Oosteinde heeft 

vanwege zijn 40-jarig bestaan 
totaal 5 cadeaubonnen wegge-
geven t.w.v. 500 euro per stuk. 
De prijswinnaars zijn verdeeld 
over de 3 filialen van De Oost-
einde. 

Winnaars jubileum-actie bij 
Tuincentrum de Oosteinde
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Heemstede - Ondanks de war-
me nazomerdag waren de stoe-
len allemaal bezet voor de jaar-
lijks terugkerende najaarsmode-
show van damesmodezaak van 
Vuuren aan de Binnenweg. Op 
zaterdag 24 september waren 
er maar liefst drie shows waarin 
de nieuwe herfst- en wintercol-
lectie werd geshowd door drie 
professionele mannequins. Een 
ladyspeaker praatte alles zorg-
vuldig aan elkaar en het geheel 
werd muzikaal opgeluisterd door 
een live spelende keyboard-toet-
senist. Kortom, alle ingrediën-
ten voor een geslaagde dag. De 
nieuwe najaarsmode is eigenlij-
ke tijdloze mode. Er komen ele-
menten terug van vroeger. Zelfs 
van de jaren dertig, veertig en 
vijftig. Er wordt veel gebruik ge-
maakt van mixcrossing materia-
len, dus verschillende stoffen in 
een kledingstuk. Er kan veel ge-
combineerd worden. Uiteraard 
blijven de grijs, zwart en antra-
ciet tinten, maar dit kan goed 
geaccentueerd worden met een 
kleur. Rood en oranje voeren de 
boventoon, maar blauw en de 
nieuwe kleur groen kan ook heel 
goed. Opvallend zijn de dieren-
prints. Tijger, zebra en giraffen-
prints zijn echt de trend dit sei-
zoen. De geshowde jassen heb-
ben vaak een bontkraag of –
mouwen. Het betreft bij Van Vuu-
ren Mode funfur, oftewel imita-
tiebont in verschillende kleur-
tjes. De mantels krijgen hierdoor 
een chique uitstraling. Sommi-
ge kragen zijn afneembaar, zo-
dat de winterjassen weer een 
andere look krijgen. Er worden 
veel vestjes geshowd, alles kan 
goed gecombineerd worden. 
Kort, lang, alles mag. Er is er zelfs 
een met studs op de schouders. 
Studs zijn metaalkleurige punt-
jes die tegenwoordig helemaal 
‘in’ zijn. En bij van Vuuren bewij-
zen ze dat dat voor alle leeftijden 
kan!  De merken van de kleding 
die de dames showen zijn onder 
andere van Claudia Sträter, Bet-

Najaarsmodeshow bij Van Vuuren Mode

ty Barclay, Taifun, Public, Basler, 
Frank Walder en uiteraard Ger-
ry Weber. Een model draagt de 
fi guurcorrigerende pantalon ge-
naamd ‘de Magic van Michelle’, 
deze broek zit hoog in de tail-
le. De ladyspeaker zegt zelfs de 
pantalon ‘magic’ zit en, het moet 
gezegd worden, geeft duide-
lijk zichtbaar een afslankend ef-
fect. Verder blijven alle model-
len pantalons belangrijk zoals de 
paardrijbroek, de tregging, maar 
ook de wijdere modellen. 

Modefl itsen op
dinsdag 11 oktober
Gastvrouw Jannie van den Hoek 
vertelt nog even aan de krant 
dat de DFVV jacks die getoond 
werden op de wintershow, deze 
maand in de aanbieding zijn. In 
zilver, zwart en wit zijn ze de ge-
hele maand oktober slechts voor 
89,95 euro te koop. In de gezelli-
ge winkel wordt u door een ver-
koopteam van negen modead-
viseuses vriendelijk en deskun-
dig te woord gestaan. Voor mo-
debewuste vrouwen met een ge-
zin, drukke baan en sociaal actief 
leven biedt de webshop echter 
ook uitkomst. Op www.vanvuur-
enmode.nl kunt u hieromtrent al-
le informatie vinden. Zij doen te-
vens mee met de social media 
en zijn te vinden op Facebook. 
Ook hierop zijn regelmatig nieu-
we acties, nieuwsitems en foto’s 
te vinden. Op dinsdag 11 okto-
ber is er een speciale Weberdag. 
Het wordt modefl itsen genoemd 
waarbij mannequins van elf tot 
vier uur de nieuwe collecties van 
Gerry Weber, Gerry Weber Editi-
on en Taifun tonen op de Binnen-
weg nummer 113. Bij Van Vuur-
en Mode kunt u overigens spa-
ren voor korting en een mode-
cheque. Laat u zich dan inschrij-
ven in het klantenbestand. De 
enthousiaste medewerkers ont-
vangen u met plezier en toewij-
ding in de winkel en er staat altijd 
een vers kopje koffi e voor u klaar.
Door Miranda Gommans
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Theo van Dam en Ed Dekker.

Spectaculaire estafette HPC
Heemstede - Afgelopen zon-
dag hebben de wedstrijdzwem-
mers van HPC Heemstede de 
eerste competitiewedstrijd van 
het seizoen gezwommen in Den 
Haag. Terwijl buiten de mus-
sen van het dak vielen, steeg de 
temperatuur binnen tot ver bo-
ven tropische waarden. Maar 
dat mocht de zwemmers niet de-
ren. Nina Schoonbeek is dit sei-
zoen nieuw bij HPC gekomen en 
zij mocht in het eerste program-
ma gelijk de spits afbijten, wat 
zij zeer verdienstelijk deed. Mi-
chael en Anouk van Dam zijn te-
rug bij HPC nadat zij een aan-
tal jaren bij een andere vereni-
ging hebben gezwommen. Mi-
chael zwom zichzelf gelijk naar 
2 nieuwe clubrecords op de 200 
meter vrije slag en de 100 me-
ter vlinderslag. Zus Anouk deed 
niet voor haar broer onder en 
wist op de 100 meter wisselslag 
een clubrecord op haar naam te 
schrijven. Ook Wesley Bos was 
weer in vorm en verbeterde op 
de 100 meter wisselslag zijn ei-
gen clubrecord! Maar zij waren 
niet de enige HPC’ers die goed 
hebben gepresteerd. In totaal 
werden er maar liefst 33 per-
soonlijke records gezwommen 
en dat is opmerkelijk veel aan 
het begin van een seizoen. Uit-
eindelijk hebben de zwemmers 
na de lange zomervakantie nog 
maar vier weken volop getraind. 
Uitschieters waren er te melden 
voor Mike Schouw en Daniël 
Trouwen (resp. 8 en 6 seconden 
op de 100 vrij), Mandy van der 
Linden (6 seconden op de 200 

schoolslag), Martijn Braspen-
ning, Gijs van de Woord en Bram 
Kerkhof (resp. 6, 15 en 24 secon-
den op de 200 school), Floris van 
Wieringen (7 seconden op de 
200 vrij) en Lennart van Winzum 
(11 seconden op de 100 wissel). 
In totaal mochten er 6 gouden, 
9 zilveren en 5 bronzen medail-
les worden opgehaald door Eli-
se Brabander, Anouk van Dam 
(3x), Carmen Meijer (2x), We-
sley Bos (2x), David van Groen 
(2x), Nadia du Fossé (2x), Floris 
van Wieringen (2x), Michael van 
Dam (2x), Roos Burmanje (2x) en 
Timo van der Veen (2x). De es-
tafettes 4 x 50 vrij voor de da-
mes en de 4 x 100 vrij voor de 
heren vormden het spectaculai-
re sluitstuk van deze wedstrijd. 
De vier meiden deden het pri-
ma en eindigden op een mooie 
tweede plaats. De estafette van 
de heren was werkelijk specta-
culair. Michael ging gelijk als 
een waanzinnige van start waar-
na Tim Walstock het overnam en 
de voorsprong vast wist te hou-
den. Ook Jeroen Braspenning en 
Floris van Wieringen zwommen 
een geweldige race waardoor de 
HPC heren met ruim een baan 
voorsprong (!) wisten te eindi-
gen. Trainers Ed Dekker en Theo 
van Dam stonden elkaar met een 
grote grijns aan te kijken. Theo: 
“Wát een start van de competi-
tie! Veel persoonlijke records en 
dat al zo vroeg in het seizoen. En 
die laatste estafette was natuur-
lijk geweldig. We hebben die an-
dere mannen gewoon helemaal 
naar huis gezwommen”!

Veel doelpunten bij Martinus-VEW
Heemstede -De start van de 
competitie was voor VEW zeer 
wisselvallig. Zaterdag 1 okto-
ber stond de wedstrijd Marti-
nus- VEW op het programma. 
Onder zomerse temperaturen 
werd er om 14.30 uur afgetrapt. 
VEW begon voortvarend en had 
na zeven minuten al succes. Bas 
van’tSant zette met een steek-
pass Niels Dekker alleen voor 
de keeper 0-1. Kansen waren er 
over en weer. In de 20ste minuut 
maakte Martinus gelijk, 1-1. De 
mooiste aanval van VEW kwam 
in de 40ste minuut. Over veel 
schijven en in een hoog tempo 
belandde de bal bij Sven Entho-
ven die beheerst 1-2 op het sco-
rebord zette. VEW dacht met een 
voorsprong te rusten maar in 
46ste minuut scoorde Martinus, 

vanaf de zestien meter lijn, 2-2.
In het begin van de tweede helft 
bleef de score in evenwicht tot 
aan de 62ste minuut: Michiel 
Dekker zette zijn broer Niels al-
leen voor de keeper, 2-3 Tien mi-
nuten later werd de leeggespeel-
de George Ursutuanu vervangen 
door Maarten Veenhof . Van’t 
Sant stond aan de basis van de 
2- 4 en weer Niels Dekker, nu na 
aangeven van Veenhof, scoorde 
2-5. Ruim in blessure tijd was het 
Wouter Hamann die ziujn eigen 
doelman verschalkte, 3-5.
VEW-2 pakte het eerste punt 
door bij Terrasvogels 1-1 te spe-
len.

Het programma voor zaterdag
8 oktober:
VEW-1 – ABN/AMRO 14.30 uur

VEW-2- ODIN    10.45 uur
VEW-3- Zandvoort 12.30 uur
IJmuiden- VEW-4   14.30 uur
VEW-vet- Schoten-vet              
14.30 uur
VEW-a- VVC-a   12.45 uur
SCW-b- VEW-b 14.30 uur
Alliance-d- VEW-d1    10.00 uur
BSM-d- VEW-d2    11.15 uur

De VEW-mini´s behaalden in 
de Linnaeus competitie een 0-6 
overwinning bij Olympia Haar-
lem. De super mini´s worden el-
ke zaterdag  getraind door Iwan 
Biesot bij gestaan door enthou-
siaste vaders.

VEW agenda
11 november- 2de ronde klaver-
jas kampioenschap in het club-
huis. Aanvang 20.00 uur.

Koninklijke HFC weet weer wat het kan
Regio - Na een redelijk kansloze 
wedstrijd, afgelopen week tegen 
FC.Chabab, kwam HFC afgelopen 
zondag een stuk beter voor de 
dag tegen ADO’20. De Heems-
kerkse formatie van trainer Mar-
tin de Groot kan bogen op een 
jarenlange ervaring in de hoogte 
regionen van het amateurvoetbal. 
HFC is nog wat onwennig opzoek 
naar de juiste speelwijze tegen de 
verschillende nieuwe tegenstan-
ders. Het warme nazomerweer en 
het gebrek aan extra zuurstof in 
de lucht maakte het voor beide 
teams lastig om 90 minuten vol-
uit te gaan.  De eerste 20 minuten 
toonde HFC de wil om er iets van 
te maken en schiep de ploeg zich 
verschillende kansen. Wouter 
Haarmans drong door tot vlak bij 
het doel, maar zijn inzet werd ge-
blokkeerd  net als een schot van 
Bart Nelis dat strandde in de mê-
lee van benen. Ook de paal werd 
getroffen.
De uitstekend meevoetballen-
de doelman Zonneveld van 
ADO’20 maakte veel diepte bal-
len onschadelijk door ver uit zijn 
doel te komen. Pas na een kwart 
kwam ADO’20 beter in het spel 
en kreeg meer grip op de wed-
strijd. ADO’20 schiep zich kansen 
via de opvallende jongeling Daan 
Rienstra, die bij iedere aanval of 
vrije trap wel betrokken was. In 
het tweede deel van de eerste 
helft had Edwin Dekkers geen 
geluk met een kopbal zag Mel-
vin Bruijn zijn inzet via een HFC 
been naast het doel gaan. Doel-
man Gerard van Rossum redde 
fraai op een inzet van Moham-
med N’koubi. Na balverlies op 
het middenveld nam ADO’20 de 
aanval over. Tot drie maal toe pro-
beerde de HFC verdediging de 
bal weg te werken, nadat de bal 
was ingezet door ADO aanvallers. 
Tenslotte belandde de bal op de 
hand van Carlos Opoku en dus 
een penalty. Frankie Zinhagel liet 
de kans niet onbenut en zo kwam 
ADO’20 kort voor rust op voor-
sprong 0-1
Koud op het veld, na de pauze, le-
verde de actieve Rick Neele een 

Cheque voor Hartstichting voorafgaand de Heemstede Loop
Heemstede - Op zondag 16 ok-
tober organiseert SportSupport 
in opdracht van de gemeen-
te Heemstede de 2e Heemstede 
Loop. De Heemstede Loop me-
de mogelijk gemaakt door Life-
Fit Heemstede, kent 3 verschil-
lende afstanden (1,5 km, 5 km 
en 10 km).
De Heemstede Loop werkt we-
derom samen met twee goede 
doelen. Een landelijk en een re-
gionaal goed doel geven de 2e 

Heemstede Loop kleur. Het lan-
delijke goede doel is de Neder-
landse Hartstichting en het re-
gionale goede doel is de Harte-
kamp groep.
Alle deelnemers kunnen bij de 
voorinschrijving een bedrag do-
neren aan de goede doelen van 
de 2e Heemstede Loop. Voor de 
Hartstichting zal op zondag 16 
oktober Dieuwertje Blok aanwe-
zig zijn om als ambassadeur de 
cheque in ontvangst te nemen 

voor de start van de Heemste-
de Loop. 
Dieuwertje Blok: “ Ik heb al een 
aantal keren de Vriendendag 
gepresenteerd. Dat is hartstik-
ke mooi, want op die dag zit je 
in het hart van de Hartstichting. 
Vrienden maken met hun vrij-
willige inzet voorlichting, pre-
ventie en onderzoek mede mo-
gelijk! Dankzij dat onderzoek is 
mijn man er nog. Hij is hartpa-
tiënt, maar kan gewoon leven. En 

het is nog een goed leven ook. 
Graag lever ik ook een bijdrage 
aan dit sportieve evenement.”
Naast de inzet die Dieuwer-
tje Blok levert aan het evene-
ment hoopt de organisatie op 
een groot aantal deelnemers en 
een flinke bijdrage voor de goe-
de doelen die de 2e Heemstede 
Loop ondersteunen.

Voor meer informatie kijk op 
www.heemstedeloop.nl

voorzet af richting de eerste paal 
waar Melvin Bruijn de bal wist 
binnen te tikken 0-2. 
Binnen twee minuten bracht Ste-
ve Beverley de spanning terug in 
de wedstrijd. Een door de ADO 
verdedigers verkeerd beoordeel-
de dieptepass werd door Beverley 
wel op waarde geschat en alleen 
voor doelman Zonneveld bleef hij 
koel 1-2.
Na rust kon Bart Nelis al snel 
vertrekken na twee maal geel te 
hebben gezien. HFC moest 35 
minuten verder met tien man en 
dat deden zij niet eens onverdien-
stelijk. 
Het kostte de achterblijvers meer 
kracht om het gemis van deze 
middenvelder te compenseren. 
Ondanks deze tegenslag bleef 
HFC meevoetballen, maar echt 
grote kansen bleven uit. ADO’20 
dat vooral consolideerde kreeg 
via Carolina, Bruijn en Neele nog 
kansen het duel helemaal te be-

slissen, maar faalde in de afwer-
king en soms ontbrak het geluk. 
HFC zette nog aan tot een slotof-
fensief waarbij Carlos Opoku zich 
in de aanval posteerde. De verde-
digers van ADO’20 kregen steeds 
meer moeite de bal in de ploeg 
te houden, maar hielden stand. 
HFC gaf ADO’20 goed partij en 
van een groot krachtsverschil 
was dan ook geen sprake. Dit 
moet de ploeg van Pieter Mul-
ders vertrouwen geven voor de 
komende wedstrijden. Als de zie-
kenboeg langzaamaan leeg loopt, 
glooit er nog meer perspectief. De 
ruim 400 bezoekers hadden niet 
alleen door het prachtige weer 
een leuke voetbalmiddag. De 
Kon. HFC gaat aanstaande zon-
dag op bezoek bij koploper Al-
phense Boys in Alphen aan den 
Rijn en ADO’20 ontvangt thuis de 
nummer twee van de ranglijst Le-
onidas.  
Eric van Westerl oo
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Vrijdag 7 oktober t/m
dinsdag 1 november
• Nieuwe tentoonstelling 
in Bennebroek, locatie ‘het
oude gemeentehuis’, Ben-
nebroekerlaan 5. De expo-
santen zijn Joke Rooze en 
Jaqueline Vreeburg.
Joke Rooze maakt beelden. 
Jaqueline Vreeburg exposeert 
haar olieverfschilderijen en 
aquarellen. De openingstijden 
zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

T/m dinsdag 25 oktober
• Expositie in burger-
zaal raadhuis Heemstede 
(Raadhuisplein) van Liselot 
Been, abstracte kunst.
Tijdens kantoortijden.

T/m vrijdag 28 oktober
• Expositie Max Koning in 
de Luifel. Max Koning (2 ok-
tober 1950) werkt als beel-
dend kunstenaar in zijn ate-
lier in Overveen, waar hij met 
veel verschillende materialen 
en technieken kunstwerken 
maakt.
Ook is hij dirigent/organist 
bij een aantal koren en is hij 
actief als componist en arran-
geur.  Bij Casca geeft hij al 
jaren teken- en schilderles-
sen.

T/m zondag 30 oktober 
• Expositie merklappen 
van Elsbeth Matthijsen en 
aquarellen en olieverfschil-
derijen van Anton Brand in 
de bibliotheek van Heemste-
de, Julianalaan 1.
Te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

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

Muziek
Vrijdag 7 oktober
• Podium Oude Slot pre-
senteert het Trio Johan 

Agenda
Cultuur

Clement en tenorsaxofonist 
Scott Hamilton op de ope-
ning van het cultureel sei-
zoen. Aanvang: 20.15 uur.  
Locatie: De Oude Kerk, Wil-
helminaplein, Heemstede.  
Toegang: 21,50 euro / 19,50 
euro. 
Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Zaterdag 8 oktober
• Optreden gelegenheids-
koor Hospice op de Inter-
nationale dag van de Pal-
liatieve Zorg ter hoogte van 
Boekhandel Blokker op de 
Binnenweg.
Het koor treedt op om 
13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 
uur.  

Zondag 16 oktober
• Theeconcert: Duo van 
Amsterdam in de Oude 
Kerk van Heemstede. 
Aanvang: 15.00 uur. Vin-
cent en Jeanine van Amster-
dam spelen kamermuziek op 
viool en accordeon, een bij-
zondere combinatie.
Locatie: Wilhelminaplein. Toe-
gang vrij, wel collecte.
Na het concert in de Pauwe-
hof thee, koffie en gebak.

Theater
Vrijdag 14 en
zaterdag 15 oktober 
• Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘De onverbeterlij-
ken’ in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanvangstijd 
20.15 uur. 
Kaarten à 10,00 euro zijn te 
bestellen via telefoon 023-
5321992 of via de info@per-
spektief.biz.

• Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘De onverbeterlijken’ 
van Hub Fober in de regie 
van Rick Verstraten.
Als de arme Nobbie zijn bur-
gerbestaan moet verrui-
len voor het eeuwige leven, 
stuit hij op onverwachte pro-
blemen. Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvangstijd 20.15 uur.
Kaarten à 10,00 euro zijn te 
bestellen via telefoon 023-
5321992 of via info@perspek-
tief.biz.

Fotograaf: Roy Beusker.

Zondag 16 oktober 
• Voorstelling ‘Helden’ door 
Purper. Cabaret in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 20,50 euro. CJP/65+ 19,50 
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.

Divers
Woensdag 5 t/m
zaterdag 15 oktober 
• Kinderboekenweek BIJ 
Boekhandel Blokker.

Donderdag 6 oktober
• Open dag op de Willink-
school Bennebroek. Kennis-
maken van 9.00 tot 11.30 uur. 

Vrijdag 7 oktober
• Trefpuntcafé Bennebroek 
om 20.00 uur., Akonietenplein 
1. Gast: Huisarts Flip Sutorius. 
Onderwerp: euthanasie. Toe-
gang is gratis.

Vrijdagavond 14 oktober 
• Groei & Bloei – Benne-
broek organiseert een di-
alezing over de Belgische 
Ardennen, verzorgd door de 
heer Erwin van Laar.
O.a. Tot de verbeelding spre-
kende orchideeënsoor-
ten. Loc: Het Trefpunt van 
de Protestantse Kerk, Ako-
nietenplein 1, in Bennebroek, 
aanvang 20.00 uur. Entree 
gratis.

Zondag 16 oktober 
• Literaire matinee met ro-
manauteur Kristien Hem-
merechts. Aanvang:  15.00 
uur.  Locatie: Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 14,00 
euro.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626. 

Regio
Exposities

T/m zondag 16 oktober
• Waagexpositie met de 
vrouw als onuitputtelij-
ke inspiratiebron. Spaarne 
30 te Haarlem. (Openingstij-
den: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur) Zie: 
www.jannijland.com, www.
nunezlarraz.nl en www.kzod.nl 

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia 
Loren, Miles Davis en Er-
nest Hemmingway  zijn er ook 
foto’s te zien zijn met een 
sociaal-politieke lading zo-
als bijvoorbeeld de laatste 
foto van president Allende 
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47. Tel. 023 
542 24 27, www.historischmu-
seumhaarlem.nl 

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

Muziek

Zaterdag 15 oktober
• Organist LEN RAWLE 
speelt op het theateror-
gel in het Kunkels Draai-
orgel museum aan de Kup-
persweg 3, Haarlem. Aan-
vang 15.00 uur, zaal open om-
streeks 14.45 uur open. Toe-
gangsprijs is 12,- en 65+ 10,- 
euro, kinderen tot 16 jaar gra-
tis. Het volgende concert is op 

zaterdag 19 november a.s. met 
Chris Kevin Grunill.

Zondag 16 oktober
• Utrechts Byzantijns Koor 
o.l.v. Grigori S. Sarolea, 
aanvang: 15.00 uur (kerk 
open 14.30 uur). Locatie: Pro-
testantse kerk, Kerkplein 1 
in Zandvoort. Toegang: 5,00 
euro. Voor meer informatie: 
www.classicconcerts.nl

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

Divers
Zaterdag 8 oktober 
• Boekenmarkt op de Dreef 
met de Historische Vereni-
ging Haerlem. De Haarlem-
se Dreef is de ontmoetings-
plaats voor verzamelaars en 
liefhebbers van mooie anti-
quarische en tweede hands 
boeken. Deze Haarlemse boe-
kenmarkt is gelegen op amper 
twee minuten in het verlengde 
van Haarlemse grootste win-
kelstraat, de Grote Houtstraat 
en ligt even voor de Haarlem-
mer Hout en het oude Provin-
ciehuis. 9.00 - 16.30 uur.

Vrijdag 14 oktober
• Lezing Véronique Steijn 
in Teylersmuseum Haar-
lem over Claude Lorrain 
(ca. 1600 - 1682), een van de 
meest geliefde schilders van 
de zeventiende eeuw. Entrée 
gratis voor leerlingen en vrien-
den van Alliance Française; in-
troducées 8 euro. Spaarne 16, 
Haarlem, Tijd: 14.30 uur.

T/m zaterdag 29 oktober
• Van bakerpraat tot ba-
byshower. Gebruiken rond 
zwangerschap en geboorte. 
Het is dit jaar 200 jaar gele-
den dat de Burgerlijke Stand 
in Nederland werd ingevoerd 
en het thema van de Maand 
van de Geschiedenis is ‘ik 
en wij’. In de maand oktober 
staan de activiteiten van het 
Noord-Hollands Archief daar-
om in het teken van geboorte, 
huwelijk en overlijden. Noord-
Hollands Archief / Janskerk, 
Jansstraat 40, Haarlem. De 
toegang is gratis. Meer info: 
www.noord-hollandsarchief.nl



Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

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

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

•  Hoe beveilig ik mijn woning?

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

De gemeente Heemstede heeft een nieuw telefoonnummer: 14 023. Dit nummer is eenvoudig te onthouden, omdat het bestaat uit 

slechts vijf cijfers, namelijk 14 plus het netnummer van de gemeente. U kunt bij dit nieuwe algemene nummer terecht voor uw vra-

gen en meldingen aan de gemeente. 

De natuurlijke oevers die in 2009 zijn 

aangelegd langs de Ringvaart bij de 

Schaepmanlaan in Heemstede slaan aan. 

Landschap Noord-Holland telde er in 

augustus meer dan zeventig soorten plan-

ten, waaronder enkele zeldzame soorten. 

U krijgt dan een van de medewerkers van 

de publieksbalie aan de lijn die uw vraag 

beantwoordt. Kan de medewerker uw vraag 

niet in een keer beantwoorden, dan wordt u 

naar de juiste afdeling doorverbonden voor 

een goed antwoord. 

Bellen met 14 023 

Gemeente Heemstede deelt het nieuwe tele-

foonnummer met de overige gemeenten in de 

De planten kunnen hier groeien doordat de 

oever nu op vijf plekken heel geleidelijk 

afl oopt. Op de overgang van land naar 

water, hebben zich vooral veel moeras-

planten gevestigd. Dit is bevorderd doordat 

de gemeente Heemstede zogenoemde 

vegetatiematten heeft aangebracht. Uit 

deze speciaal geprepareerde matten zijn 

veel soorten planten gegroeid.

Kleine lisdodde (“sigaar”), de kleurige kat-

tenstaart en mattenbies bepalen het beeld 

van de oevers. Ook de beschermde en 

fraai kleurende zwanenbloem bloeide er. 

Deze is weliswaar aangeplant, maar de 

gecreëerde omstandigheden zijn zodanig, 

dat de plant zich heeft kunnen handhaven. 

Riet groeit er weinig, zodat het uitzicht 

behouden blijft. Landschap Noord-Holland 

doet het beheer van deze oevers en dat is 

er vooral op gericht te voorkomen dat er te 

veel riet of bomen gaan groeien.

14 023: Het nieuwe telefoonnummer 
van uw gemeente

Zeventig verschillende 
planten in nieuwe 
natuuroevers 
Schaepmanlaan

regio met het netnummer 023, zoals o.a. 

Haarlem, Bloemendaal en Zandvoort. Ook 

inwoners van deze gemeenten kunnen nu het 

eenvoudig te onthouden 14 023 bellen. Om u 

met de juiste gemeente door te kunnen ver-

binden, wordt u als u het nummer belt gevraagd 

de naam in te spreken van de gemeente die u 

wilt bereiken. U krijgt dan direct een mede-

werker van de juiste gemeente aan de lijn.

Buitenland

Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland 

14 023 te bellen. U kunt de gemeente 

Heemstede vanuit het buitenland bereiken via 

0031 23 548 58 68.

Kosten

Het nieuwe nummer van de gemeente is een 

gewoon, vast nummer. U belt 14 023 tegen het 

lokale tarief. Mobiele bellers betalen de kosten 

voor het bellen naar een vast nummer.

Doorkiesnummers

De directe doorkiesnummers van de gemeente 

blijven gewoon in gebruik. Ook afdelingen of 

gemeentelijke instanties met een eigen num-

mer, behouden dit. 

Vragen aan de gemeente?
Heemstede heeft Antwoord© bel 14 023
of kijk op www.heemstede.nl

Gemeente Heemstede wil samen met kinderen een speelbos realiseren in Park Meermond. Via de website konden zij tot 26 september hun 

ideeën indienen en stemmen op de  ingediende voorstellen. Een groepje kinderen kwam afgelopen woensdag 28 september bijeen voor 

het uitwerken van drie ideeën die waren ingediend op de website www.speelbosmeermond.nl. Eerst mochten zij het gebied verkennen en 

aangeven waar zij het allerliefst hun speelplek wilden hebben.

Vervolg op pag. 2

"Kinderen centraal tijdens eerste 

bijeenkomst Speelbos Meermond"



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -   5  O K T O B E R  2 0 1 1

Foutmelding

Als u producten uit het digitale loket van de gemeente met uw DigiD code wilt aanvragen, 

zoals het verlengen van uw rijbewijs of het aanvragen van een paspoort, is het mogelijk dat 

u niet direct in het digitaal loket kunt komen. Dit is het geval als u geen laatste versie van 

Internet Explorer heeft. Als u met een oudere versie inlogt op het beveiligde deel van het 

digiloket, kan Internet Explorer de pagina niet weergeven. Dit kunt u oplossen door de 

laatste Windows update uit te voeren.

 

Veilig

De nieuwe beveiligingscertifi caten geven zekerheid dat u op de echte website van DigiD 

bent en niet op een nepsite. Voor het bestellen van producten met behulp van uw DigiD kunt 

u veilig gebruikmaken van DigiD door deze certifi caten.

De beveiligingscertifi caten voor het digitaal loket van de gemeente Heemstede zijn 

vervangen. Dit was nodig nadat de certifi caten van Diginotar onbetrouwbaar bleken. 

Op woensdag 26 oktober organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 

de stichting “H et Beveiligingscentrum” de workshop “H oe beveilig ik zelf mijn eigen 

woning”. Het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken in de regio toegenomen. De 

kans op woninginbraak kan echter met 95% teruggebracht worden door de woning te 

beveiligen volgens de standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Dieuwertje Blok neemt namens de Hartstichting een cheque in ontvangst tijdens de 

HeemstedeLoop op zondag 16 oktober. In opdracht van de gemeente Heemstede 

organiseert SportSupport voor de tweede keer dit hardloopevenement. 

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een groot deel van de woning of de gehele woning te 

beveiligen volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk. Maar vaak weet men niet hoe dit 

aangepakt moet worden. Deze workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Videobeelden met voorbeelden van verschillende vormen van inbraak maar ook met 

welke (betaalbare) middelen dit te voorkomen is. 

Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen geld kosten maar onmiddellijk bij-

dragen aan veiligheid.

Uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden 

over de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 

wordt verwezen naar erkende bedrijven.

Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

De workshop wordt gehouden in de Burgerzaal van het raadhuis van Heemstede en begint 

om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Opgeven kan via postbusveiligheid@

heemstede.nl. Voor meer informatie en vragen, neem contact op met Dick Nieuweboer, tel. 

(023) 548 57 45.

De HeemstedeLoop werkt wederom 

samen met twee goede doelen. Een lande-

lijk en een regionaal goed doel geven de 

tweede HeemstedeLoop kleur. Het lande-

lijke goede doel is de Nederlandse 

Hartstichting en het regionale goede doel 

is de Hartekamp groep. Deelnemers 

kunnen bij de voorinschrijving een bedrag 

doneren aan de goede doelen van de 

tweede HeemstedeLoop. 

Voor de Hartstichting zal Dieuwertje Blok 

aanwezig zijn om als ambassadeur de 

cheque in ontvangst te nemen. 

Dieuwertje Blok: “Ik heb een aantal keren 

de Vriendendag gepresenteerd. Dat is 

hartstikke mooi, want op die dag zit je in 

het hart van de Hartstichting. Vrienden 

maken met hun vrijwillige inzet voor-

lichting, preventie en onderzoek mede 

mogelijk! Dankzij dat onderzoek is mijn 

man er nog. Hij is hartpatiënt, maar kan 

gewoon leven. En het is nog een goed 

leven ook. Graag lever ik ook een bijdrage 

aan dit sportieve evenement.”

Kijk voor meer informatie op 

www.heemstedeloop.nl.

Mogelijk foutmelding bij 

inloggen in digitaal Loket

Hoe beveilig ik mijn woning?

Goede doelen steunen 
tijdens HeemstedeLoop

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De eerst-

volgende inloopochtend vindt plaats op vrijdag 7 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. 

U kunt zonder afspraak vrij inlopen om van gedachten te wisselen met de burgemeester 

over ontwikkelingen in Heemstede. 

Inloopochtend burgemeester

Belangrijke telefoonnummers

De belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:

Antwoord© 

Alle Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren eenzelfde gemakkelijk te onthouden tele-

foonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van de gemeente. Momenteel kunnen al ruim acht 

miljoen burgers in Nederland hun gemeente via een 14+netnummer bereiken. Deze nieuwe telefoon-

nummers zijn onderdeel van het landelijke dienstverleningsconcept Antwoord© waarmee gemeen-

ten en andere overheden hun dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeteren. 

Vervolg van pag. 1

Gemeente Heemstede: 14 023

Centrum voor Jeugd en Gezin: 

(023) 529 19 14

Loket Heemstede: 

(023) 548 30 40

Meldpunt Overlast: (023) 548 57 62

I ntergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken:

(023) 548 58 68

Gemeentelijke Belastingen Kennemerland 

Zuid: (023) 512 60 66

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl
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Casca organiseert ook dit jaar een Dag van de Dialoog. Op woensdag 2 november worden 

verspreid over Heemstede tafels neergezet waaraan zes tot acht mensen met elkaar kunnen 

praten over een actueel maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema “Smaken verschillen”. 

U wordt van harte uitgenodigd aan te schuiven en deel te nemen aan het gesprek! Geef 

u op bij Marja Tol: 548 38 27 of mtol@casca.nl. Kijk voor meer informatie op www.casca.nl.

Heemstede gaat in dialoog
En u bent uitgenodigd!

Sportparklaan

Tussen 3 en 9 oktober 2011 worden op de Sportparklaan twee vluchtheuvels aangelegd. 

Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Het sportpark en het tuincentrum blijven bereik-

baar. 

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug

Tot 10 oktober 2011 voert de Gemeente Heemstede groot onderhoud uit aan de 

Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. 

In het weekend van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond 20.00 uur tot en 

met maandagochtend 6.00 uur gewerkt aan de verwijdering en vervanging van de 

asfaltdeklaag. Tijdens dit werk blijft voor beide rijrichtingen telkens 1 rijstrook beschikbaar. 

Fietsers en voetgangers worden over het trottoir geleid.

Voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/Bennebroek, is het niet mogelijk 

linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/Raadhuisstraat. Omleidingsroutes 

worden via bebording aangegeven.

Zandvoortselaan

Tot medio oktober 2011 voert ProRail schilderwerk uit aan de voor- en achterzijde van het 

spoorviaduct Zandvoortselaan. Alleen tijdens steigerverplaatsingen kan enige hinder voor 

het verkeer ontstaan. 

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

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

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar 

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

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

Maaiwerkzaamheden

In opdracht van de gemeente Heemstede worden op diverse wegbermen maaiwerkzaam-

heden uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het werk kan ter plaatse enige verkeershinder 

ontstaan.

  Werk aan de weg

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 13 oktober 

2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart 

 - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring 

 - niet openbaar -

  

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om planschadevergoeding 

 - openbaar - 

Bovenstaande is een voorlopige agenda. De defi nitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 

aan de datum van de hoorzitting op de website worden geplaatst.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07.

In de week van de opvoeding van 10 tot 17 oktober organiseert het Centrum voor 

Jeugd en Gezi n Heemstede een themabijeenkomst over jongeren en alcohol. Graag 

nodigen wij u uit voor de bijeenkomst op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 22.00 

uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. De za al is geopend vanaf 19.30 

uur. Er zi jn voor u geen kosten verbonden aan dez e bijeenkomst. 

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin 

ze steeds meer activiteiten ondernemen 

en mensen ontmoeten zonder dat u daar 

bij bent. Uit onderzoek blijkt dat ouders 

meestal heel goed weten of hun kind wel 

eens gedronken heeft of niet. Hoeveel ze 

drinken, is een beter bewaard geheim. 

Wat moet u als ouder weten over het effect 

van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 

uw kind? Hoe kunt u als ouder signaleren 

of uw kind onverstandig omgaat met 

alcohol? Hoe kunt u dit onderwerp thuis 

bespreekbaar maken? Hoe kunt u grenzen 

hanteren en toch in contact blijven met uw 

kind? 

Programma:

Opening door Floor van Blitterswijk, 

coördinator Centrum voor Jeugd en 

Gezin Heemstede

Sabine Spijker, universitair docent 

hersenonderzoek Vrije Universiteit 

Amsterdam. Zij zal u informeren over 

recent wetenschappelijk onderzoek met 

betrekking tot de invloed van alcohol op 

de hersenontwikkeling.

Marion Kooij, preventiemedewerker van 

de verslavingszorg. Zij zal u handvatten 

geven om in gesprek te gaan met uw 

kind.

Aanmelding voor deze bijeenkomst is niet 

nodig. U bent van harte welkom op donder-

dag 13 oktober. Mocht u nog vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen via 

email: fvanblitterswijk@heemstede.nl of 

bellen naar (023) 529 19 47.

Uitnodiging thema-
bijeenkomst jongeren 
en alcohol

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
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Landzichtlaan 24 het plaatsen van een dakopbouw en 2011.253 

 uitbreiding van de begane grond

 ontvangen 20 september 2011

Vijfherenstraat 60 het bouwen van een steiger 2011.259

 ontvangen 22 september 2011

Lorentzlaan 36 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.260

 voorgeveldakvlak

 ontvangen 22 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Cruquiusweg 37B het plaatsen van 3 vlaggenmasten 2011.249

 ontvangen 15 september 2011

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

 ontvangen 12 september 2011

W. Denijslaan 6 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

 ontvangen 12 september 2011

Azalealaan 5 het plaatsen van een dakopbouw,  2011.256

 het bouwen van een kelder en

 uitbreiden op de begane grond 

 ontvangen 20 september 2011 

Omgevingsvergunning voor bouwen en voor het verstoren van een monument 

(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)

Overboslaan 6 het wijzigen van de entree 2011.255

 ontvangen 21 september 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

W. Denijslaan 25 het kappen van een zeeden 2011.257

 ontvangen 21 september 2011

Heemsteedse Dreef 282 het kappen van een naaldboom 2011.258

 ontvangen 21 september 2011

Drieherenlaan 31A het kappen van 4 naaldbomen 2011.261

 ontvangen 23 september 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Oude Posthuisstraat 40 het verwijderen van asbest 2011.267

 ontvangen 29 september 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 6 oktober 2011 van 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). 

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 aanvragen 

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. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

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

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

Chopinlaan 23 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.237

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Laan van Insulinde 18 het plaatsen van een dakopbouw 2011.251

Lombokstraat 40 het plaatsen van een dakopbouw en uitbreiden 2011.234 

 1e verdieping

De verzoeken liggen vanaf 6 oktober 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met 

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

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

over 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 omgevingsvergunning (verzonden 27 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan 2011.173

Heemsteedse Dreef 136 het uitbreiden van een woonhuis en 

 vergroten van een dakkapel op het 

 zijgeveldakvlak en voorgeveldakvlak

 

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 30 september 2011)

Omgevingsvergunning voor kappen

Spaarne en Bronsteevaart het kappen van 1 salix, 1 populus en 1 ulmus 2011.233

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 6 oktober 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

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

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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Raadsbesluiten 29 september 2011

Aanwezig: 19 van 21 raadsleden

1.  Herdenking van de heer J.H.M. Peeperkorn (VVD) als lid van de Gemeenteraad 

Heemstede

  Dhr. Peeperkorn wordt herdacht, in aanwezigheid van zijn echtgenote en zijn oudste 

dochter, door burgemeester Heeremans en door VVD-fractievoorzitter dhr Leenders.

De raad neemt een minuut stilte in acht.

2. Vaststellen Raadsagenda 29 september 2011

 De raad besluit de agenda vast te stellen zonder de agendapunten 7, 9 en 11.

3.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer W.O. Roeloffs als lid 

van de Gemeenteraad

 De raad besluit unaniem dat dhr. Roeloffs wordt toegelaten tot de gemeenteraad.

4.  Afscheid van mw. J.H.C. van den Berg (CDA) als lid van de Gemeenteraad Heemstede

  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. van Vlijmen 

als lid van de Gemeenteraad

 De raad besluit  unaniem dat dhr. van Vlijmen wordt toegelaten tot de gemeenteraad.

5. Benoemingen in raadscommissies

  De fracties van VVD en CDA doen een voorstel voor benoeming van leden van hun 

fracties in de raadscommissies Ruimte, Samenleving en Middelen.

De raad besluit unaniem conform het voorstel.

6. Vragenuur

 Er zijn geen vragen ingediend.  

8.  Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

2010 

  De raad besluit unaniem de Jaarrekening 2010 van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Zuid-Kennemerland goed te keuren.

10.  Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische 

positie Heemstede’

  De raad besluit een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 25.600, - en dit te 

ontrekken aan de reserve 'tijdelijke uitbreiding formatie Ruimtelijk Beleid' voor de inhuur 

van Martin de Vries.

  De PvdA legt een stemverklaring af, waarin de PvdA aangeeft dat het evaluatiemoment 

over ca 4 maanden zeer belangrijk zal zijn.

  Het besluit is vastgesteld met 17 stemmen voor en 2 stemmen tegen. De fractie van 

GroenLinks stemt tegen.

12.  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van 

Ostadeplein. 

  De raad besluit unaniem de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor 

het bouwen van een bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein.

13. Vaststelling defi nitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2. 

  De raad besluit unaniem het defi nitief plan voor de Herinrichting Herenweg fase 2 vast 

te stellen en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 325.000.

14. Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord

 De raad besluit unaniem

  1.  De ingediende zienswijze niet ontvankelijk te verklaren wegens het niet tijdig indienen;

 2. De verklaring van geen bedenkingen vast te stellen. 

15.  Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

  De raad besluit unaniem toestemming te geven tot het aangaan van de nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

16. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

  De raad besluit de afhandeling van de ingekomen brieven vast te stellen conform de 

afhandelingsvoorstellen van de griffier, muv brief #9 (motie gemeente Bloemendaal 

inzake Oost-Westverbinding N205-N206). De raad verzoekt de wethouder een schrifte-

lijke reactie op deze motie. Motie en reactie worden geagendeerd in de cie Ruimte in 

oktober.

17. Wat verder ter tafel komt

  Mw. Brouwers heeft geconstateerd dat het Hildebrandhuis (deels) leeg staat en informeert naar 

ontwikkelingen met nieuwe huurders en naar het achterstallig onderhoud aan de binnenkant.

  Wethouder van de Stadt meldt dat hij in gesprek is met mogelijk nieuwe huurders en 

deelt de opmerking over het onderhoud aan de binnenkant

  Mw. Brummer heeft geconstateerd dat na afronden van de 1e fase van de herinrichting 

Herenweg een gevaarlijke situatie is blijven bestaan bij het linksaf gaan op de Hugo de 

Grootlaan.

  Wethouder Kuiper zegt toe dat er direct poolshoogte genomen zal worden en dat zo 

nodig passende maatregelen zullen worden genomen. 

Schiphol heeft via burgemeester Heeremans een werkbezoek voor de raad aangeboden. 

De raad heeft belangstelling voor zo’n werkbezoek.

Sponsorloop

Verordening Winkeltijden Heemstede

Op 3 oktober 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de 

Voorwegschool voor het houden van een sponsorloop voor leerlingen op donderdag 

6 oktober 2011 van 13.00 tot 15.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, 

toestemming gegeven de volgende wegen af te sluiten op donderdag 6 oktober 2011 van 

12.00 tot 15.30 uur:

de gehele Voorweg (tussen Valkenburgerlaan en Achterweg)

de gehele Achterweg (tussen Wilhelminaplein en Meerweg) 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

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

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen

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

“Winkelcentrum Binnenweg/Raadhuisstraat” open mogen zijn. 

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

telefoonnummer (023) 548 56 07.

6 november 2011

13 november 2011

20 november 2011

27 november 2011

4 december 2011

11 december 2011

18 december 2011
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Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling 
Gemeentebelastingen

Bij besluit van 29 september 2011 heeft de raad de toestemming gegeven tot het aangaan van 

de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011.

De Gemeenschappelijke Regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 

2011. Tegelijkertijd is de Gemeenschappelijke regeling belastingen 2007 vervallen. 

Belangrijkste redenen om te komen tot een nieuwe regelingen zijn:

1.  De gemeente Bennebroek is - gezien de fusie met de gemeente Bloemendaal - geen 

onderdeel meer van de regeling

2.  Het vastleggen van de aanbevelingen uit het evaluatierapport, zoals duidelijke taak-

afbakening van beleid en uitvoering, vastleggen van data inzake tijdige wederzijdse 

levering van informatie en het afspreken van een nieuwe wijze van kostenverrekening.

De nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

“Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Verkeersbesluit(en)

Agenda's

Het instellen van éénrichtingsverkeer op 

het Haemstedeplein, in het deel vanaf de 

Zandvaartkade tot het T-kruispunt van het 

Haemstedeplein.

Hier worden de borden C02 en C03 (van 

bijlage 1 van het RVV 1990) met het onder-

bord "uitgezonderd fi etsers en brom-

fi etsers" (B54) geplaatst. Het bord C12, 

zoals weergegeven op de bij dit besluit 

behorende tekening wordt verwijderd. 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 

vanaf 5 oktober 2011 6 weken ter inzage. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de dag waarop dit besluit is ver-

zonden bij burgemeester en wethouders 

een bezwaarschrift indienen ingevolge het 

bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 7:1 van 

de Algemene wet bestuursrecht. Een 

bezwaarschrift dient te worden onder-

tekend en in ieder geval de volgende 

onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waar-

tegen het bezwaar zich richt;

de gronden waarop het bezwaar rust.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft 

geen schorsende werking. Als een belang-

hebbende die een bezwaarschrift heeft 

ingediend, in afwachting van de uitkomst 

van de bezwaarschriftenprocedure, schor-

sing wenst van het besluit, kan hij/zij een 

verzoek om voorlopige voorziening in-

dienen bij de President van de Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 

1621, 2003 BR te Haarlem. Een verzoek 

om voorlopige voorziening kan ingevolge 

artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-

recht worden ingediend indien onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belangen, dit 

vereist.

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 11 oktober 2011 om 

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

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 11 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Samenleving

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

(A-stuk)

Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 12 oktober 2011 om 

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

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 12 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Najaarsnota 2011 (A-stuk)

Lokale prioriteiten politie basisteam Kennemerkust 2012 (B-stuk)

Invoeren betaald parkeren Wandelbos Groenendaal (B-stuk) 

Terugkoppeling uit de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 13 oktober 2011 om 

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

wezig te zijn.  

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 13 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Verzoek om wijziging bestemmingsplan “Centrum en omgeving” (A-stuk)

Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede 2011- 2012 (B-stuk)

Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ Zuid Kennemerland in oprichting (milieutaken) 

(B-stuk)

Sponsoring van straatmeubilair en openbaar groen (B-stuk)

Evaluatie groenbestekken o.v.v. HBB (C-stuk)

Plan van aanpak evaluatie herinrichting Binnenweg o.v.v. GroenLinks (C-stuk)

Brief van burgemeester en wethouders van Bloemendaal inzake toezending motie 

oost-west verbinding N205-206 

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl

24 uur per dag, 7 dagen per week, 

365 dagen per jaar

www.heemstede.nl



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -   5  O K T O B E R  2 0 1 1

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

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

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

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

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

en de reden van bezwaar. 

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

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

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

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

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

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

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw 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 waar-

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

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

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

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

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

punt. 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 over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan 

afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Verloren: hoorapparaten!
Heemstede – Wie heeft een setje hoorapparaten gevonden 
in zwembad Groenendaal?
Bel svp: 06-46222092.

Schrijfwedstrijd Kinderboekenweek 
met thema superhelden

Heemstede - Ben je al bijna 
klaar met je korte verhaal voor 
de Kinderboekenweek?  
Van 5 tot en met 15 oktober is 
het weer zover: Boekhandel 
Blokker en Casca hebben dit jaar 
weer een schrijfwedstrijd geor-
ganiseerd.
Zit jij in groep 6, 7 of 8? Doe 
dan mee met de schrijfwedstrijd! 
Schrijf een kort verhaal van 1 pa-
gina (A4) over hoe jij als super-
held de stad redt. Vergeet na-

tuurlijk niet om jezelf super-
krachten of een supergave - zo-
als supersterk of onzichtbaar zijn 
- te geven. 
Wil je meedoen?
Inleveren kan tot 12 oktober (ge-
typt – één A4) 
• via de mail: plexat@casca.nl. 
• of: bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 
• of: bij de receptie van Casca de 
Luifel, Herenweg 96, beiden in 
Heemstede 

De feestelijke prijsuitreiking is 
op zaterdag 15 oktober om 14.00 
uur bij Boekhandel Blokker. 
Het winnende verhaal wordt in 
de regionale krant geplaatst, 
op de website van Casca en in 
Boekhandel Blokker, én je mag 
een boek uitzoeken t.w.v. 25 eu-
ro.
De tweedeprijs winnaar mag een 
boek uitzoeken t.w.v. 20 euro en 
de derde prijs is een boek t.w.v. 
15 euro.

Welzijn Bloemendaal 
gaat film kijken

Regio - Maandag 10 oktober 
wordt de film The Scent of Pa-
paya vertoond. De twaalfjari-
ge Múi, een verlegen stil meisje 
vindt een baan als huishoudster 
bij een welvarende Vietnamese 
familie. Ze werkt hard en neemt 
zo de plaats in van de overleden 
dochter.

De vrouw des huizes hoopt dan 
ook dat haar zoon met Múi zal 
trouwen, zodat ze nog langer 
bij elkaar kunnen blijven. Maar 

de liefde laat zich niet dwin-
gen… Locatie: Ontmoetings-
ruimte aan de Kerkweg te Voge-
lenzang. Aanvang 14.00 uur
Kosten 3,-. Info 023-584 5300.

Film
Dinsdag 11 oktober, Een korte 
fietstocht rond de Westeinder-
plassen. Laag tempo. Verzame-
len 10.00 uur, Bennebroekerlaan 
5 (voormalig gemeentehuis) te 
Bennebroek.
Info 023-584 5300.

Postzegelbeurs
Heemstede – De Haarlemse postzegelvereniging ‘Op Hoop van 
Zegels’ organiseert op zondag 9 oktober een postzegelbeurs in 
Casca de Luifel. De locatie aan de Herenweg 96 is geopend voor 
bezoekers van 11.00 tot 15.30 uur. Toegang gratis.
Inlichtingen: 023-5334252, (R. Hagenaars, Haarlem).

Kerk 
Cruquiushoeve
Regio – Viering op ‘de Cruquius-
hoeve’, gebouw ‘de Rank’, Spie-
ringweg 801 te Cruquius.
Zondag 9 oktober, - 15.00 uur, 
Els van Dongen




