
men dat ook wel de zogeheten 
verdwijnziekte.” Toch is er ook 
goed nieuws voor alle imkers. 
Want ondanks werd door Ame-
rikaanse wetenschappers ont-
dekt dat een combinatie van een 
schimmel en parasiet de oorzaak 
zou zijn dat de bijen wereldwijd 
sterven. Lemmers: “Mogelijk 
komt er nu snel een geneesmid-
del op de markt. Verder is het ge-
woon afwachten hoeveel volken 
in het voorjaar van 2011 de win-
ter uitkomen. Mocht het groot-
ste gedeelte van de bijenvolken 
dood zijn, dan hou ik het echt 
voor gezien. Vroeger ging 10% 
van de bijen dood, nu is dat al 
opgelopen naar meer dan 50%. 
En bij mij de laatste jaren zo’n 
80%.”
Het bijenhuis op de Kinderboer-
derij zal weer worden opge-
bouwd. De gemeente werkt hard 
aan de wederopbouw van het 
bijenhuis. “Volgend jaar bestaat 
de oudste gemeentelijke kinder-
boerderij van het land op de kop 
af 60 jaar. Dat zal groots wor-
den gevierd. Hopelijk kunnen wij 
dan in april, wanneer het seizoen 
voor de imker weer begint, het 
nieuwe onderkomen voor de bij-
en feestelijk openen. En dat dan 
met minder bijensterfte in Ken-
nemerland. Dat zou voor ons al-
len een mooi cadeau zijn.”

Heemstede  - Heemsteedse im-
ker Pim Lemmers heeft wel een 
zeer turbulent bijenjaar achter 
de rug. Hij zag bijen levend ver-
branden en bovendien gingen 
bijen dood aan een mysterieuze 
bijenziekte. Gelukkig vielen de 
hogere honingopbrengsten mee, 
in vergelijking met 2009. 
“Het jaar begon dramatisch”, 
zegt Lemmers. “Met vernielin-
gen en later brandstichting aan 
het bijenhuis op Kinderboerderij 
‘t Molentje in Heemstede. Bij die 
brand eind januari kwamen ze-

ven bijenvolken om het leven en 
heeft niet alleen voor mij, maar 
eigenlijk voor alle betrokkenen 
op de boerderij een enorme im-
pact gehad. Het achtervolgt mij 
in ieder geval nog dagelijks.”
Dankzij donaties kon Lemmers 
toch weer bijen en kastmateriaal 
kopen. ”Die volken gingen ver-
volgens in april naar een fruitte-
ler in de buurt van Hoorn. Dank-
zij het mooie voorjaar werd er 
volop honing geoogst. Helaas 
zorgde een mindere zomer, met 
een koude augustusmaand, voor 

minder zomerhoning. In de zo-
mer werden ook de daders van 
de vernieling en de brandstich-
ting opgepakt. Daarnaast kwa-
men in Kennemerland ook nog 
eens veel minder zwermmeldin-
gen van bijen binnen. Vorig jaar 
waren dat er meer dan dertig. Dit 
jaar waren dat er amper twintig. 
Twee hiervan werden met behulp 
van de brandweer geschept.”
De bijenhouder gaat met minder 
volken de winter in: “Vorig jaar 
had ik nog 36 volken, tegen 25 
dit jaar. Helaas zijn er nu al een 
paar volken die door de ziekte 
zijn overleden. Binnen een paar 
weken tijd gaan er dan ineens 
10.000 bijen dood. Imkers noe-
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S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Imker blikt terug

Pim Lemmers op de plek waar 
het bijenhuis stond en waar 
medio april 2011 weer een 
nieuw bijenhuis komt te 
staan. (Foto: Daan Hendriks)

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
M O O I

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Gouden penseelwinnaars Beatrixschool
 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Hollands 
Wild

“Wild
enthousiast”
Worden Wij van ons

nu in ons
assortiment!!!

Heemstede - Op woensdag 
6 oktober werd op de Prinses  
Beatrixschool de Kinderboeken-
week feestelijk geopend. Fred 
Rosenhart van theatergezel-
schap ‘Living History’ voerde met 

een aantal acteurs het toneel-
stuk ‘Mees en Kees in de gloria’ 
op. Deze speciale voorstelling 
was een combinatie van het the-
ma van de Kinderboekenweek, 
het Kinderboekenweekgeschenk 

‘Mees Kees in de gloria’ en het 
50-jarig lustrum van de school.
Het thema van de Kinderboeken 
week is dit jaar ‘De tekenten-
toonstelling’ waarbij illustraties 
in kinderboeken centraal staan.
In het kader van het thema 
heeft de school een wedstrijd 
georganiseerd waarbij kinde-
ren een illustratie mochten ma-
ken van hun favoriete  boek. De 
drie mooiste illustraties kunnen 
de felbegeerde gouden penseel 
winnen.
Op vrijdag 15 oktober gaf Di-
recteur Jan Vos van Marken het 
startsein voor de spannende 
ontknoping en heette ‘Mees en 
Kees’, de hoofdrolspelers van het 
openingsstuk van harte welkom. 
Het duo gaf een ludieke voor-
stelling en de spanning werd 
steeds groter... Uiteindelijk wer-
den de gouden penseelwinnaars 
bekend gemaakt.
De winnaar uit de bovenbouw 
is Matthijs Hagens uit groep 7. 

Hij heeft ‘De grijze jager’ gete-
kend met wasco. De winnaar uit 
de groepen 3/4/5 is Victor Goed-
huis. Victor heeft ‘Dolfje Weer-
wolfje’ met verf vormgegeven. 
Maerle Huizinga is de winnaar 
uit de  groepen 1 en 2. Zij heeft 
een prachtige kleurrijke  teke-
ning gemaakt bij een paarden-
boek. 
Onder oorverdovend applaus 
werd aan de prijswinnaars de  
gouden penseel en een verfdoos 
uitgereikt.  Als verrassing kregen 
ze nog een zelfgemaakte  teke-
ning van Mees en Kees. 
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Huwelijken:
M. Spijker & M.M. Beukers

Geboorte:
Geen

Heemstede - Landschap 
Noord-Holland heeft de Ge-
meente Heemstede voorgedra-
gen voor de landelijke Biodiver-
siteitsprijs. Deze prijs is inge-
steld om in het Biodiversiteits-
jaar aandacht te vragen voor 
het voortbestaan van planten en 
dieren. Voor Noord-Holland is 
Heemstede voorgedragen om-
dat deze gemeente veel groe-
ne initiatieven uitvoert of on-
dersteunt. De prijsvraag is een 
initiatief van Landschapsbeheer 
Nederland. Op 21 oktober wordt 
de winnaar bekend gemaakt.
De gemeente Heemstede is van 
oudsher een groene gemeen-
te maar er wordt ook goed voor 
dat groen gezorgd. Vaak is de 
gemeente Heemstede de initi-
atiefnemer, maar de gemeente 
ondersteunt ook burgers of or-
ganisaties die iets voor de na-
tuur doen. Voorbeelden te over. 
Het zuidelijk deel van het wan-
delbos Groenendaal wordt door 
paarden en Schotse hooglan-
ders begraasd en maakt daar-
door een natuurlijke indruk. Ook 
dood hout blijft liggen en na-
tuurlijke bosverjonging wordt 

bevorderd. De broedende ooie-
vaar aan de Fazantenlaan is zeer 
bekend, maar weinigen weten 
dat de gemeente Heemstede 
in het gebied er om heen zorgt 
voor gunstige natte omstandig-
heden. Aan het Princezand heeft 
de gemeente Heemstede een 
natuuroever aangelegd en een 
drassig stuk kruidenrijk gras-
land. Er groeien rietorchissen en 
het zeldzame pijptorkruid.

De Manpadslaan is beroemd 
vanwege de vele stinsenplanten 
die er gewoon in de berm groei-
en. Door wat later te maaien 
zorgt de gemeente ervoor dat dit
een hele rijke berm blijft. An-

dere bermen zijn ingezaaid met 
bloemen waar vlinders profi-
teren van de uitbundige bloei. 
Ook zijn er grotere ingrepen ge-
weest die goed zijn voor plan-
ten en dieren. Voorbeelden zijn 
het nieuwe Meermond (6,5 ha) 
en een natuurbouwzone langs 
het water in het Heemsteder-
veld. Ook heeft de gemeente 
grootse plannen met het zan-
dige tuinbouwgebied aan de 
Manpadslaan (24 ha). Dit wil de 
gemeente gebruiken voor een 
landschappelijke herinrichting 
met enige vormen van recreatie 
en natuurontwikkeling. Om er 
voor te zorgen dat de gemeen-
te de juiste beslissingen neemt 

 Mooie natuur binnen gemeente
Heemstede voorgedragen voor prijs

en niet gaat bouwen op plekken 
waar zeldzame planten groeien, 
is er een inventarisatie gemaakt 
van alle planten buiten de be-
bouwde kom. De gemeente 
Heemstede doet er dus veel aan 
om planten en dieren binnen de 
gemeentegrenzen te behouden.
De prijsvraag is in het kader van 
het symposium Het landschap 
ben je zelf van Landschapsbe-
heer Nederland. De organisa-
tie wil hiermee de aandacht van 
overheden en burgers vestigen 
op het belang van biodiversiteit. 
Op 21 oktober wordt in Drieber-
gen bekend gemaakt welke ge-
meente de prijs wint.

Schatten uit het archief van 
Heemstede en Bennebroek
Heemstede - Op donderdag 4 
november organiseert de Histo-
rische Vereniging Heemstede-
Bennebroek haar najaarsbijeen-
komst in Het Trefpunt, Akonie-
tenplein in Bennebroek. 

Nabij de Glip op de grens van 
Heemstede en Bennebroek is 
van ca 1700 tot ca 1850 blauw-
sel gemaakt voor de talrijke ble-
kerijen en wasserijen in de om-
geving. Anja Kroon heeft dit on-
bekende stukje geschiedenis 
bestudeerd, vertelt erover en 
laat afbeeldingen zien. Daarna 
laat Hans Krol, archivaris, een 
groot aantal schatten zien uit 
het archief van de de HVHB. Uit 
schenkingen en aankopen be-

schikt de Historische Vereni-
ging over een aantal zeer inte-
ressante topstukken uit de ge-
schiedenis van Heemstede en 
Bennebroek. Deze zijn normali-
ter opgeslagen, maar worden nu 
getoond. Aan veel van de voor-
werpen zit een heel verhaal vast 
en dat krijgen de toehoorders 
nu te horen. Zo zijn er onder an-
dere een merklap uit 1912, ge-
borduurd door de 13-jarige Sa-
ra Deen, leerlinge van de Voor-
wegschool; ze overleed vijf jaar 
later en een obligatie, uitgege-
ven door de Gemeente Heem-
stede in 1920 met een rente van 
maar liefst 7 procent. Kom daar 
nu maar eens om bij uw bank!
Toegang tot de najaarsbijeen-

komst is gratis, ook voor niet-
leden. De zaal is geopend vanaf 
19.30 uur. Het programma start 
om 20.00 uur en duurt tot circa 
21.30 uur. Daarna is er gelegen-
heid tot napraten onder het ge-
not van een glas van de speci-
aal voor de HVHB geselecteer-
de Heemstede/Bennebroek wij-
nen. Ook kunt u dan een aantal 
tentoongestelde archiefschatten 
bekijken. 

Het is deze avond ook moge-
lijk om het boek Binnenweg en 
Raadhuisstraat. Van ‘wildernis-
se’ tot winkelstaat in te kijken 
en te kopen. Deze publicatie 
van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek is zo-
juist verschenen.  Vijf deskun-
dige auteurs gaan in op de rij-
ke geschiedenis van de belang-
rijkste winkelstraten van Heem-
stede. Hoe is de Binnenweg 
ooit ontstaan, en hoe heeft die 
zich tot de winkelstraat ontwik-
keld die ze nu is? Daarnaast be-
vat het boek portretten van een 
groot aantal winkels en winke-
liers. Kortom, een boeiende mix 
van verleden en heden. 
Het boek kost voor leden 19,95 
euro en voor niet-leden 24,95 
euro. (Ook verkrijgbaar bij 
Boekhandel Blokker, Primera De 
Pijp en Bruna in Heemstede en 
via www.hv-hb.nl). 

Lekker kokkerellen voor de feestdagen?
Engelse Christmas cake en feestelijke menu’s
Heemstede - Verheugt u zich al 
op de feestdagen? Met één van 
deze culinaire workshops weet 
u zeker dat u iets bijzonders op 
tafel kunt zetten! In de workshop 
Engelse Christmas Cake van 1 

les op dinsdag 16 november van 
9.00-12.00 uur leert u een tradi-
tionele Engelse cake met gecon-
fijte vruchtjes te maken. Graag 
een springvorm van 22 cm. mee-
nemen. De workshop Feestelijke 

menu’s van 3 lessen start ook op 
dinsdag 16 november, maar in 
de avonduren van 19.30-22.30 
uur. Per les wordt er een com-
pleet feestelijk menu gemaakt. 
Leuke ideeën voor de decem-

berfeesten, die u ook als losse 
onderdelen in een ander me-
nu kunt gebruiken. U leert ook 
waar u op kunt letten om een 
mooi passend geheel te krijgen. 
De cursussen zijn in de leskeu-
ken bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede en  wor-
den gegeven door Casca-kok 
Erna van Garderen. Aanmelden 
kan van maandag t/m vrijdag 
van 9-12 uur: tel. (023) 548 38 
28-1 of via www.casca.nl.



Heemstede - Schrijfster Nelleke 
Noordervliet verzorgt de eerste 
literaire matinee van het nieu-
we culturele seizoen van Podi-
um Oude Slot op zondagmiddag 
24 oktober. Boekhandel Blok-
ker is deze middag in het Oude 
Slot aanwezig voor de verkoop 
van de boeken van de schrijfster. 
Noordervliet is een van de meest 
productieve en veelzijdige schrij-
vers uit de moderne Nederland-
se literatuur. Ze schrijft romans, 
verhalen, essays, poëzie en co-

lumns. Er is één belangrijke con-
stante in haar werk: geschiede-
nis. Als geen ander kan Noor-
dervliet in haar romans verban-
den leggen tussen het verleden 
en onze tijd. Zo geeft haar roman 
Pelican Bay via twee verhaallij-
nen een indringende blik in de 
Hollandse slavenhandel in de 
18e eeuw en in de doorwerking 
van het verleden in het heden. In 
de roman Snijpunt uit 2008 raakt 
Noordervliet meer dan in eer-
der werk aan de thema’s van de-
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Zondag 
Vlooienmarkt
Heemstede - Zondag 24 ok-
tober wordt in sportcentrum 
Groenendaal Heemstede  een 
grote snuffelmarkt is er van 
9.30 tot 16 uur kunnen de lief-
hebbers gezellig rondstruinen.  
U ziet er de meest uiteenlo-
pende goederen uit groot-
moeders- en moeders tijd. Al-
vast voor de kalender: De vol-
gende markten zijn op 28 no-
vember, 16 januari, 13 februari 
en 27 maart. 

Binnenkort: Kunstlijn!
Heemstede - Ook dit jaar wordt 
de jaarlijkse Kunstlijnmanifes-
tatie in Heemstede op grootse 
wijze aangepakt. Niet minder 
dan 30 kunstenaars tonen hun 
werk gedurende het z.g. Kunst-
lijnweekend (zaterdag 6 en zon-
dag 7 november) in hun eigen 
atelier, in galeries, in z.g.’chambre 
d’amis’, in scholen en in een  
heuse molen!

In de Heemsteder van begin 
november vindt u hierover uit-
gebreid informatie in de vorm 
van een fiets- en wandeltocht 
langs al deze adressen in Heem-
stede. Daarnaast zullen op 
speciale kunstlijnpagina’s de 
exposerende kunstenaars en 

de plekken waar zij hun werk 
tonen tonen aandacht krijgen! 
De officiële opening van de-
ze jaarlijkse manifestatie vindt 
plaats op woensdag 3 november 
in het Raadhuis van Heemstede, 
Raadhuisplein 1 in de Burgerzaal 
waar de werken van de deelne-
mers op de Centrale Expositie  te 
bewonderen zijn.
De opening van de Heemsteedse 
Kunstlijn zal om 15.30 uur wor-
den verricht door de wethou-
der Cultuur de Heer Jur Botter. 
Een bijzondere noot: tijdens de 
opening treedt een van de deel-
neemsters (Vera Bruggeman) op 
met haar eigen ensemble. 
Zie ook:
www.kunstlijnhaarlem.nl

Nieuwe bundel Marc van Biezen
Stiltetherapeut
Heemstede – Stiltetherapeut 
heet de vierde en nieuwste bun-
del van Marc van Biezen.
Net als in Van Biezens vorige 
bundels spelen in Stiltetherapeut 
de liefde, het leven en de dood 
de hoofdrol. Maar er is meer aan 
de hand: God bedoelt het goed, 
samen staan we sterk en som-
mige dingen zijn leuk voor later.
U zult zien: alles loopt goed af.

Literair café
twee bier graag

en kan die dichter weg?

In therapie
Zou jij zo lang mogelijk over dat 
moment willen praten? Dan haal 

ik de kinderen van zwemles.

Overspannen stiltetherapeut
Smoel houden allemaal!

Trio
Liefde moet voor haar 

Van twee kanten komen

Het rode licht
Wacht met springen

Er kan nog een trein komen

In Stiltetherapeut komen nuch-
terheid, cynisme, zwarte humor, 
durf en seksualiteit zeer gevat 

samen in juweeltjes van gedich-
ten. Ook de landelijke pers is er 
lovend over.
Stiltetherapeut * Marc van Bie-
zen * ISBN 978 90 499 5156 6
12,95 euro. In Heemstede te 
koop bij boekhandel Blokker.
Marc van Biezen is de auteur 
van de bundels: Afwezigheids-
assistente, Ervaringsdeskundige 
en Ex-mondschilder. Samen met 
collega-dichter Jaap Stiemer 
maakte hij de cd KRANK ZIN, 
een ‘ontluisterboek voor zacht-
horenden’. Met fotograaf Adrie 
Mouthaan maakte hij het boek 
Beest. Op 30 oktober draagt au-
teur Marc van Biezen voor uit ei-
gen werk bij boekhandel De Vries 
in Haarlem. Tijd: van 15-16 uur. 
Gedempte Oude Gracht 27.

Praatcafé 
Hoog 

Sensitiviteit
Heemstede - De Vereniging 
Hooggevoelig Nederland orga-
niseert op dinsdag 2 november 
een praatcafé over Hoog Sen-
sitiviteit van 19.30 uur tot 21.30 
uur. Het praatcafé wordt gehou-
den in het Touchdown Center 
aan de  Havenstraat 87, 2102 LB 
te Heemstede.
Het betreft een interactieve bij-
eenkomst voor hoogsensitieve 
personen en voor personen die 
affiniteit hebben met dit onder-
werp. Leden van de vereniging 
hebben gratis toegang. Voor 
niet-leden wordt een bijdrage 
van 5 euro gevraagd.   
Aanmelden/ informatie: Ineke 
Flaman, tel. 06-28272529 of per 
e-mail Ineke@chilon.nl 
Info: www.vereniginghoogge-
voelig.nl en www.chilon.nl 

Foto: Allard Willemse.

Pianorecital Oude Slot
Heemstede - “De piano is mijn 
beste vriend”, volgens Anzhelika 
Fuks. Anzhelika, een jonge pia-
niste die op vijf jarige leeftijd de-
ze vriend ontdekte. Fuks is van 
Hongaars/Oekraïense. Na ja-
ren lange intensieve pianostudie 
won zij op 12 april 2008 de Derde 
Prijs van het 8ste Internationaal 
Franz Liszt Pianoconcours. Als 
onderdeel van deze prijs is Anz-
helika regelmatig in Nederland 
te bewonderen. Op donderdag 
28 oktober geeft zij een pianore-
cital in Heemstede en wel op het 
podium van Het Oude Slot. Vol-
gens de kenners heeft Anzhe-
lika een mooie carrière voor de 
boeg. Door haar passie, virtuosi-

teit, muzikaliteit en temperament 
kan zij een groot pianiste wor-
den. Met haar spel weet zij con-
tact te maken met het publiek. 
Het programma: Beethoven so-
nata ‘Les Adieux’ op. 81 A / Cho-
pin Etude op. 25 , no. 10 / Chopin 
Nocturne op 48, no. 1 /Rachma-
ninov Sonata no. 2 / Liszt Hunga-
rian Rhapsody no. 6. 

Donderdag 28 oktober aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- eu-
ro/ 15,50 euro. Reserveren 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig aan de 
zaal.

Dining with the Stars
Heemstede – Dit najaar vindt 
de derde editie van Dining 
with the Stars plaats van 1 
tot en met 7 november. Twee-
maal per jaar bieden Neder-
landse Michelin-sterzaken 
de mogelijkheid om te genie-
ten van een gastronomisch 
5-gangendiner voor slechts 
50 euro. Reserveren kan van-
af woensdag 13 oktober 10 
uur ‘s ochtends op www.di-
ningwiththestars.nl. Ook Le 
Cheval Blanc uit Heemstede 
neemt deel. 

Zo’n 75 toprestaurants uit het 
hele land, waaronder Parkheuvel 
(**), Niven (*), De Leest (**) en 
De Bokkedoorns (**) zijn ditmaal 
weer van de partij. Het concept 

blijft ongewijzigd: 50 euro voor 
een 5-gangendiner en 40 euro 
voor een lunch van vier gangen. 
Restaurants met meer dan één 
Michelin-ster mogen een toe-
slag van maximaal 15 euro vra-
gen. 
Dining with the Stars / SeatMe.nl
Dining with the Stars is een initi-
atief van SeatMe.nl. Op de web-
site www.seatme.nl kan de be-
zoeker snel zien welke restau-
rants in zijn buurt nog een ta-
fel vrij hebben om deze vervol-
gens eenvoudig online te reser-
veren. Alle reserveringen worden 
direct bevestigd. Met elke reser-
vering spaart de bezoeker bo-
vendien SeatMe Spaarpunten, 
die kunnen worden ingewisseld 
voor gratis diners.

ze tijd: wat vermag het humanis-
me tegen de behoefte aan reli-
gie? Waarom willen mensen ge-
loven? En hoe verwerf je waar-
digheid en zelfrespect? Een mooi 
en boeiend uitgangspunt voor 
een literaire matinee. 
Zondagmiddag 24 oktober, 15.00 
uur. Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemstede. 
Toegang: 12,50 euro/ 10,00 eu-
ro. Reserveren 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. Indien 
voorradig aan de zaal.
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Nelleke Noordervliet 
Literaire matinee Zilversieraden 

maken
Heemstede - In deze cursus 
maken de deelnemers zelf met 
zilverklei een uniek sieraad, bij-
voorbeeld een hanger, pando-
ra-style bedel, oorbellen, enz. 
De mogelijkheden van zilver-
klei zijn eindeloos. Zilverklei 
bestaat uit hele kleine deel-
tjes zilver, bindmiddel en wa-
ter. Kneedbaar zilver heeft de 
eigenschappen van klei en kan 
op eenvoudige wijze “gekneed” 
worden tot een sieraad. Nadat 

het sieraad is gevormd, wordt 
het verhit, zodat het bindmid-
del verbrandt en het zilver hard 
wordt. Hierna wordt het sieraad 
gepolijst. Aan het eind van de 
cursus heeft u als resultaat een 
uniek zelfgemaakt zilveren sie-
raad!
De cursus bestaat uit 2 lessen 
en wordt gegeven door Mirjam 
Kruijff bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. De 
data zijn woensdagavond 17 en 
24 november van 19.30-21.30 
uur. Aanmelden kan van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur: telefoon (023) 548 38 28 – 1. 
Of via www.casca.nl.
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Lebbis in theater de Luifel
Heemstede - Hans Sibbel ver-
betert de wereld. En begint bij 
zichzelf. Elke solo is weer be-
ter dan de vorige. Oprechter zijn 
verontwaardiging, groter zijn en-
gagement, persoonlijker zijn be-
trokkenheid.
Lebbis geeft op stormkracht 
meningen, buitelt over zich-
zelf heen, spreekt zichzelf te-
gen, probeert je in verwarring te 
brengen en is daarnaast, daar-
boven en daaronder ontzettend 
grappig.

Deze ‘unplugged’ versie is een 
60 minuten durende voorstelling, 

waar Lebbis terug gaat naar de 
roots. Terug naar de rauwe, ge-
improviseerde stand-up come-
dy met 1 microfoon. Uniek aan 
deze ‘unplugged versie’ is dat 
er iedere avond ruimte is voor 
nieuwe stukken, inzichten. Zo 
blijft Lebbis scherp en verrast 
hij iedere avond opnieuw zich-
zelf en zijn publiek.

Lebbis kreeg voor zijn voorstel-
lingen Het Kwaad in 2007 en 
Hoe laat begint het schieten, 
vorig jaar in Theater de Luifel, 
een nominatie voor de VSCD-
Poelifinario. 

Wanneer?
Vrijdag 29 en zaterdag 30 okto-
ber is de voorstelling te zien in 
Theater de Luifel,  Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 17,50 euro; 
CJP/65+ 16,50 euro. 
Voor beide voorstellingen zijn 
nog een aantal kaarten verkrijg-
baar. 
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.

Voor verdere informatie:
www.lebbis.nl
www.theater deluifel.nlFo

to
: M

ar
tin

 O
ud

sh
oo

rn
.

Heemstede gaat weer in dialoog
Dag van de dialoog – thema: elkaar leren kennen:
wie ben jij?
Dinsdag 2 november
Jongeren, ouderen, werkenden, niet-werkenden, alleenstaan-
den, gezinnen, anderstaligen, we wonen allemaal in dezelfde 
omgeving, maar ontmoeten elkaar weinig of helemaal niet. Het 
idee van de Dag van de Dialoog is dat mensen die elkaar nor-
maal gesproken niet zo gauw tegenkomen, in kleine kring erva-
ringen uitwisselen over een thema. Daardoor ontstaat meer be-
grip voor elkaar, meer kennis van elkaar en zelfs een sterkere 
binding met elkaar. 
De dialogen leveren ook een schat aan ideeën op om met elkaar 
in gesprek te blijven, heel belangrijk in een tijd van individualise-
ring. Deelnemers luisteren echt naar elkaar en delen ervaringen. 
U wordt weer van harte uitgenodigd om aan te schuiven en deel 
te nemen aan het gesprek op dinsdag 2 november over het the-
ma Elkaar leren kennen: wie ben jij?
Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur aangeven voor een ta-
fel/locatie/tijd. Daar zal zo veel mogelijk rekening mee worden 
gehouden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw aan-
melding. De gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur. Deelname is 
gratis. De volgende Heemsteedse bedrijven en instellingen wer-
ken mee aan de Dag van de Dialoog en organiseren een dia-
loogtafel: 
Bibliotheek Heemstede  11.00-12.30 uur
Albert Heijn, Zandvoortselaan 169  12.00-14.00 uur
 (met lunch)
Elan Wonen,lokatie Zandvaartkade 6, 12.00-14.00 uur
 (met lunch) 
Casca - de Luifel, Herenweg 96,  14.00-15.30 uur
Het Overbos, Burg. van Lennepweg 35 14.30-16.00 uur
PKN, lokatie Pauwehof, Achterweg 19 20.00-21.30 uur

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 aanmeldingsformulier vindt u ook 
op: www.heemstedeindialoog.nl / www.casca.nl.  Geef u snel op 
en kom in dialoog met de mensen uit uw omgeving!
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Klassiek kamermuziekconcert Bennebroek
Bennebroek – Op donderdag 4 
november, om 12.30 uur, vindt in 
GGZ inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
een klassiek kamermuziekcon-
cert plaats. Het is vrij toeganke-
lijk.
Het ensemble Grazia Kwar-
tet, bestaande uit Quirine van 
Hoek - viool, Jeroen Koster - vi-
ool, Maaike-Merel van Baarzel 
- altviool, Claire Bleumer - cel-
lo, zal een gevarieerd klassiek 
programma brengen met wer-
ken van Handel, Haydn, Andries-
sen en Dvorak. Het programma 
duurt 50 minuten.
Het in Utrecht gevestigde Gra-

ziakwartet is in 2008 opge-
richt en bestaat uit aanvoer-
ders van het symfonieorkest 
van het Utrechts Conservatori-
um. Gezamenlijk hebben de le-
den van het Graziakwartet een 
grote passie voor klassieke mu-

ziek en het strijkkwartet in het 
bijzonder. Het kwartet wordt ge-
coacht door Chris Duindam (vio-
list van het Combattimento Con-
sort) en Elisabeth Perry (concert-
meester van de Radio Kamer Fil-
harmonie). In 2008 verzorgde het 
Graziakwartet een radio-opname 
voor de omroep IKON. Tijdens de 
zomer 2009 werd het Graziak-
wartet toegelaten tot de master-
class van het Alban Berg kwar-
tet aan de vermaarde Accade-
mia Musicale Chigiana in Siena, 
Italië. In hetzelfde jaar werd het 
kwartet uitgenodigd te spelen op 
het Internationaal Kamermuziek-
festival Den Haag.

Graziakwartet.

75 Jaar jong in Noord-Holland!
Vrouwen van Nu schenkt buitenbanken
Heemstede - Dit jaar be-
staat de NBvP, Vrouwen van Nu 
(vroeger de Plattelandsvrou-
wen geheten) 80 jaar in Neder-
land en 75 jaar in Noord-Hol-
land. De NBvP, Vrouwen van Nu 
is de grootste vrouwenbewe-
ging in Nederland en heeft ook 
in Heemstede een groot aantal 

leden. De afdeling Noord-Hol-
land geeft ter gelegenheid van 
haar 75-jarig bestaan aan het re-
creatieschap Noord-Holland di-
verse buitenbanken in verschil-
lende natuurgebieden. In deze 
regio is dat de Westbroekplas in 
Velserbroek. Op donderdag 21 
oktober a.s. zal dit bankje offi-

cieel aangeboden worden. Om 
14.00 uur begint het programma 
met een ontvangst waarna archi-
varis Wim Bosman van gemeen-
te Velsen informatie geeft over 
Velserbroek en de Westbroek-
plas. Een uur later wordt het 
bankje onthuld en is er een hap-
je en drankje in café Spaarndam.

Zondag Re-Styling middag bij
Hair & Beauty Lounge Heemstede
Heemstede - Aanstaande zondag 24 ok-
tober organiseert Hair & Beauty Lounge 
Heemstede in samenwerking met styling-
bureau A-Sisters een ‘Re-Styling’ middag.

Het schoonheidsinstituut aan de Blekersvaart-
weg biedt buiten de luxe Oosterse arrange-
menten een groot assortiment aan behandelin-
gen en services. Het totaalconcept van body & 
beauty ruimtes, Redken kapsalon, nagelstudio 
en fotostudio leent zich prima om daar ook mo-
de bij te betrekken.
Dus hebben Mieke van HBL Heemstede en de 
dames Nel en José van A-sisters de koppen bij 
elkaar gestoken om een spetterende middag in 
stijl te organiseren.

De middag staat in het teken van de nieuw-
ste modetrends, make-up & haartrends, body 
& beauty. 

Een ideaal moment dus om eens kennis te ma-
ken met de rustgevende en exclusieve sfeer bij 
Hair & Beauty Lounge Heemstede. 
U kunt volop genieten van proef-massages, 
make-up workshops, herfst/winter collecties, 
advies door uw kleuranaliste, een presenta-
tie van exclusieve theesoorten, kunst, hoeden, 
sierraden en tassen, een modepresentatie en 
meer leuke extra’s.
U bent van harte welkom tussen 14 en  17 uur. 
U zult uiteraard worden ontvangen in stijl, met 
een heerlijk glas champagne. Zussen, moeder- 
en dochter of een gezellige groep vriendin-
nen? U bent welkom voor deze onvergetelijke 
middag! De entree is gratis. Aanmelden is niet 
verplicht maar wel gewenst via info@hblheem-
stede.nl of info@A-sisters.nl , of aan de recep-
tiebalie van Hair & Beauty Lounge Heemstede, 
Blekersvaartweg 14 a, Heemstede.
Tel: 023-5474435. www.hblheemstede.nl 
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Recreatief fietsen
Gezellig en sportief een paar uur fietsen langs 
een mooie route.
Locatie Noord: woensdag 3 november,  9.45 uur, 
door de Kennemerduinen

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

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

Wandelen in de Kennemerduinen
Onder begeleiding kunt u maandelijks prachti-
ge wandelingen maken

Dinsdag 16 november, 14.00 uur, Zeeweg, 
ingang Kennemerduinen

Wandelen rondom Bennebroek
Een wandeling van circa zeven kilometer
Woensdag 27 oktober en woensdag 24 novem-
ber, om 10.00 uur, Bennebroekerlaan 5

Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 1 november om 10.00 uur vanaf ’t 
Panneland

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

THEMA-OCHTEND
Niet alleen gezellig, naast ontmoeting ook 
belangrijke en ontspannen thema’s.
Locatie Zuid: dinsdag 26 oktober, 14.30 uur: 
Een prachtige fotopresentatie over onbekend 
India
Bibliotheek Duinrand, Bloemendaal: donderdag 
11 november van 11.00 – 13.00 uur: Mischa de 
Vreede over het boek  ‘De grote zaal’ van Ja-
coba van Velde. 

CURSUS
Kerstkaarten maken
Locatie Zuid: op donderdag 4 november van  
9.30 – 12.00 uur

Museumplusbus
Vrijdag 26 november met de Museum Plus bus 
naar Amstelveen en Amsterdam. Als u zich hier-
voor heeft aangemeld ontvangt u bericht over 
vertrekplaats en tijd.

Aanmelden voor activiteiten bij Welzijn Bloe-
mendaal

JONGEREN

• Teen Buzz Bennebroek. Elke dinsdagavond is 
er weer van alles te doen. Doe mee op 2,  9, 
16 en 23 november. Leeftijd 11 – 15 jaar, vrije 
inloop en gratis entree. Locatie: parkeerplaats 
naast de tennisbaan bij de Geitewei.

KIJK OP
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

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

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

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

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

Conditietraining
Gymnastiek, gericht op het verbeteren en/of 

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

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

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

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

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

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

JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!

 
Zaterdag 4 september staat de jongerenbus 
op de Jaarmarkt in Bloemendaal 

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

Kijk vooral op:
www.jongerenbloemendaal.hyves.nl 

Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal

Internationaal bezoek jongeren 
zorgt voor vriendschap en begrip

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

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

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

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

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

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

Jongeren uit allerlei landen...

Lopen voor de Voedselbank
Beste Business team Pasta di Mamma!
Regio - Op zondag 17 oktober 
hebben medewerkers van Pas-
ta di Mamma wederom prijzen 
in de wacht gesleept tijdens de 
eerste editie van de Heemstede 
Loop. Onder het motto ´Wij ren-
nen voor de Voedselbank!´ liep 
het business team van het Itali-
aanse restaurant wederom mee 
voor de Voedselbank. En met 
succes. De Grachtenloop en 
Achmealoop in Haarlem op de 5 

km waren ook al met een eerste 
prijs bekroond. 

De inzamelactie door vrijwilli-
gers van Pasta di Mamma sluit 
aan bij een grotere inzamelac-
tie ‘Wij rennen voor de Voedsel-
bank’, die het restaurant organi-
seert voor de Voedselbank Haar-
lem en Haarlemmermeer. Zo 
biedt Pasta di Mamma vrijwilli-
gers aan voor de supermarktin-

zamelacties, wordt de fooienpot 
een maand lang gedoneerd en 
zal de initiatiefnemer, Andy van 
de Dungen (oprichter Pasta di 
Mamma) op 7 november zelfs de 
42 km lange New York marathon 
voor ze rennen.

Meer informatie?
www.pastadimamma.nl www.
voedselbankhaarlem.nl en www.
voedselbankhaarlemmermeer.nl

Pasta di Mamma team rent voor de Voedselbank.

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

Regen

De regen valt gestadig neer
Daar kan ik heel slecht tegen

Een natte, ingepakte heer
Knikt pijnlijk, haast verlegen.

 Wat verderop, een paraplu
Met een charmante dame

Zij zegt, meneer wat doet U nu,
U moest zich werk´lijk schamen.

 ´k Bekeek, dacht ik, mijn regenjas
Maar echt, het bleek een drama

Drijfnat liep ik door elke plas
In mijn roze pyjama.

 Met dit soort regen ben ´k zo´n dag
Volslagen, echt compleet van slag.

 Jack Voermans, uit de bundel “Rijmsels VIII”

Dichtstorten

Vrijwilligerswerk 
Vacature Top 3
Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede publiceert haar va-
cature Top 3. Staat er een leu-
ke functie bij, neem dan contact 
op met één van de medewerkers 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede. We zijn bereik-
baar van dinsdag t/m donderdag 
tussen 9-12 uur: 023 – 5483824. 
Op www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl vindt u nog meer vaca-
tures!

Vrijwillige chauffeurs
Voor verschillende organisaties 

zijn wij op zoek naar enthousias-
te chauffeurs en/of begeleiders 
voor een paar uur per week. Het 
kan gaan om maaltijden rond-
brengen, oudere mensen naar 
het ziekenhuis brengen of kin-
deren met een beperking naar 
hun dagactiviteit rijden. Beschik 
je over een eigen auto en rij je 
graag dan is dit een leuke vrijwil-
ligersfunctie. Voor de gemaakte 
kilometers is er een vergoeding.

Vrijwilliger voor fietsles
Veel vluchtelingen willen graag 
leren fietsen. Van de gemeente 
ontvangen zij een fiets om zich 
te kunnen voortbewegen. Voor 
deze mensen zijn wij op zoek 

naar vrijwilligers die met name 
aan vrouwen, fietsles willen ge-
ven zodat ze zelfstandig kunnen 
deelnemen aan het verkeer.

Creatieve vrijwilligers
Voor een bewonerscommissie 
die diverse activiteiten voor haar 
leden organiseert, zijn wij op 
zoek naar enthousiaste vrijwil-
ligers die bij diverse activiteiten 
willen meehelpen. De taken kun-
nen bestaan uit het begeleiden 
van kinderen bij hun knutsel-
werk, samen spelletjes doen, li-
monade schenken of het ontvan-
gen van bezoekers, een praatje 
maken of activiteiten opzetten 
voor bewoners.

Herfstkrans maken
Heemstede - Het is herfst. In 
het bos kun je nu veel herfst-
bladeren vinden in alle kleuren 
van geel tot donkerbruin, eikel-
tjes, kastanjes, beukennootjes 
en dennenappels. Hiervan ma-
ken de kinderen bij de woens-
dagmiddagclub op twee woens-
dagen, 3 en 10 november, een 
mooie herfstkrans. De eerste 
middag gaan ze zoeken naar 
materialen, de tweede middag 

lekker ermee aan de slag. De 
woensdagmiddagclub is (bijna) 
elke week van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kinderen kun-
nen hier vooral knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 eu-
ro. Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl. 



Gewichtsconsulente om in LaRi-
va professioneel advies te kun-
nen geven over gezonde voeding 
en de zin en onzin van diëten. 
Wie de uitdaging aangaat om 
een mooier, gezonder lichaam te 
krijgen, kan kiezen uit veel trai-
ningsprogramma’s. LaRiva biedt 
meer: voor een totale volumeaf-
name, maar ook om plaatselijk 
af te slanken, bijvoorbeeld op de 
buik, billen, dijen of armen.   
“Alle oefeningen zijn gericht op 
vetverbranding”, legt Pascale 
uit. “Als het streefgewicht is be-
haald, gaan we over op spierop-
bouw. Elk lichaam is anders, dus 
passen we onze oefeningen aan. 
Ook zwangere vrouwen kunnen 
hier veilig trainen terwijl slan-
ke vrouwen er hun lijn kunnen 
onderhouden. Cliënten met reu-
ma of rugklachten trainen zon-
der pijn en dat maakt LaRiva ook 
geschikt voor oudere leeftijden. 
Mannen zijn helemaal enthousi-
ast over het instituut. Ze komen 
voornamelijk voor hun buik en 
trainen tijdens de aparte man-
nenuren op dinsdag- en donder-
dagavond en op vrijdagmiddag. 
Daar is enorm veel animo voor. “

‘Maatje 38!’ , riep ze trots
Pascale zat binnen een half jaar 
op haar streefgewicht. Uitein-
delijk woog ze minder dan vóór 
haar zwangerschap. “Vaak den-
ken mensen dat veel afvallen 
niet lukt. Iemand weegt 75 ki-
lo, streeft naar 65 kilo, durft niet 
te dromen van 60 kilo. Mensen 
zijn teleurgesteld door eerdere 
diëten en het jojo-effect. Ik be-
loof niet dat iedereen maatje 36 
kan krijgen, maar wie hier traint, 
krijgt het lichaam waarin zij of hij 
zich goed voelt.”
Hoe belangrijk dat gevoel van 
welzijn en schoonheid is, laten 
cliënten van LaRiva regelmatig 
zien. Iemand die twintig kilo is 
afgevallen, kwam onlangs bloe-
men brengen. Een andere oud-
cliënt wipte even binnen in een 
nieuwe outfit: “Maatje 38!”, riep 
ze trots. 
Pascale: “Allemaal vrouwen 
die de hoop hadden opgege-
ven, maar toch besloten om bij 
ons aan te kloppen. Ze vinden 
het een wonder, zoals ze er nu 
uitzien. Maar dan zeg ik stellig: 
Je hebt het helemaal zélf ge-
daan!” LaRiva, Raadhuisstraat 
27, Heemstede. Tel:023 547 44 19. 
www.lariva.nl
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Welkom bij LaRiva

Omdat ontspannen afslanken kan!
Heemstede - Wie het instituut 
LaRiva aan de Heemsteedse 
Raadhuisstraat betreedt, belandt 
meteen in een oase van rust. Het 
licht is gedempt, het is er wel-
dadig stil en prettig warm. Alsof 
je even met vakantie bent, weg 
van de drukte van alledag. Eén 
vraag stelt de bezoeker zich ech-
ter meteen: waarom heb ik deze 
plek niet eerder ontdekt? 
Twee jaar geleden opende dit 
‘instituut voor natuurlijke figuur-
correctie’ zijn deuren en sinds-
dien is het een succes. De toe-
gepaste afslankmethode werkt 
écht: blijvend gewicht verliezen 
wordt daarmee mogelijk. Ieder-
een die met extra kilo’s of zelfs 
ernstig overgewicht worstelt, zou 
hier een kijkje moeten nemen. Al 
was het maar om te ontdekken 
dat drempelvrees overbodig is. 
In de ruimte achter in het insti-
tuut wordt getraind in warmte-
cabines. 
De oefeningen worden liggend 
op een matras gedaan, dus op 
comfortabele wijze. Na de oe-
feningen kan een ozontherapie 
worden ondergaan die de stof-
wisseling stimuleert en de cel-
lulite vermindert. Deze unieke 
aanpak heet de Thermo Fysische 
Methode en is internationaal ge-
renommeerd.      
“Twintig minuten trainen in een 
warme cabine staat gelijk aan 
twee uur intensief sporten op 
de sportschool”, vertelt Pasca-
le Zwaan, begeleidster in LaRi-
va. “Door de warmte zijn de oe-
feningen zeer effectief”, stelt ze 
met klem. In de aangenaam war-
me trainingsruimte is de sfeer 
ontspannen. Pascale: ‘Cliënten 
voelen zich hier op hun gemak. 
Als mensen hier voor het eerst 
komen, zijn ze onzeker over hun 
lichaam, soms zelfs beschaamd. 
Maar als ze beginnen af te slan-
ken, lopen ze trots en zelfverze-
kerd rond.‘
Pascale weet uit eigen ervaring 
hoe dat voelt. Voordat ze ander-
half jaar geleden een interne op-
leiding kreeg en bij LaRiva aan 
de slag ging, was ze zelf cliën-
te van het instituut. Haar verhaal 
moet voor veel vrouwen herken-
baar zijn: ook zij kwam tijdens 
haar zwangerschap aan en pro-
beerde daarna tevergeefs af te 
vallen. Op een dag besloot ze 
niet meer af te wachten of het 
vanzelf goed zou komen, maar 
voor LaRiva te kiezen.  

‘Gun het jezelf’
Pascale: “Twintig kilo was ik 
aangekomen. Na de bevalling 
raakte ik snel tien kilo kwijt, al-
les leek weer goed. Ik pakte een 
oude spijkerbroek en dacht: ha, 
nu pas ik die weer. Maar verder 
dan de knieën kwam die niet. Ik 
ging opletten op wat ik at, spor-
ten en hardlopen. Maar afvallen 
lukte niet.”
LaRiva was toen net open, Pas-
cale liep er regelmatig langs. 
Even spieken door de ruiten, niet 
echt naar binnen durven. “Tot 
mijn moeder op een dag zei: kom 
op, nu ga je. Gun het jezelf.”    
Ze weet nog precies hoe het 
was, de eerste keer op de weeg-
schaal en in ondergoed voor de 
spiegel. “Je bent dan heel kwets-
baar”, ervoer Pascale. “Als be-
geleidster ben ik nu heel voor-
zichtig in deze situatie. We stel-
len mensen gerust, benadrukken 
het positieve aan hun lichaam. 
Het mooie aan deze methode is 
dat we van te voren kunnen be-
rekenen hoeveel centimeter eraf 
gaat. Daarom wordt de eerste 
keer dat iemand binnenkomt het 
lichaam op negen punten geme-
ten. Samen kijken we dan wat 
haalbaar is. Van te voren geven 
we een centimetergarantie. Als 
mensen zich aan het program-
ma houden en die centimeters 
toch niet kwijtraken, krijgen ze 
het geld terug. Het werkt!”

Maar klanten moeten zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen en 
hun eetstijl aanpassen, bena-
drukt Pascale. Sinds kort volgt 
zij de opleiding Voedingsleer en 

Heemsteeds succes
Publieksprijs voor Mom in Balance
Heemstede - De winnaar van 
de publieksprijs van de Gou-
den Kans 2010, de prijs voor de 
meeste innovatieve onderne-
mer in Noord-Holland, is don-
derdag 14 oktober bekendge-
maakt. Mom in Balance wist 
de meeste stemmen te behalen 
met een unieke dienst: sportbe-

geleiding voor zwangere vrou-
wen. Tien ondernemers streden 
in Amsterdam-Noord om de vak-
juryprijs én publieksprijs. Mom 
in Balance is het initiatief achter 
een professionele dienst waar-
in zwangere vrouwen professi-
onele sportbegeleiding krijgen. 
Esther van Diepen van Mom in 

Balance nam de publieksprijs in 
ontvangst van Carolien Gehrels, 
wethouder Economische Zaken 
van de gemeente Amsterdam. 
Tijdens de internetverkiezing 
wist Mom in Balance maar liefst 
712 van de in totaal 3.465 uitge-
brachte stemmen te behalen.
Info: www.mominbalance.nl

Deelnemer Heemstede Loop 
uit Wateringen (ZH) overleden
Heemstede - Tijdens de 
Heemstede Loop op zondag-
middag 17 oktober in Heemste-
de is een 59-jarige deelnemer 
uit Wateringen aan een hart-
stilstand overleden. Ter hoog-
te van de brug bij de Ritzema 
Boskade werd de man onwel. 
Hulpverleners waren direct ter 
plekke. De man werd per am-
bulance overgebracht naar een 
ziekenhuis in Haarlem waar hij 
later overleed.
Tijdens het hardloopevenement 
was er geen duidelijkheid over 

de ernst van de situatie en heb-
ben de organisatoren besloten 
de Heemstede Loop niet af te 
breken. Wel werd de huldiging 
afgeblazen en werd afgezien 
van verdere feestelijkheden.

Organisator SportSupport en de 
gemeente Heemstede spreken 
van een diep trieste gebeurte-
nis en een grote domper op een 
verder fantastisch verlopen 
dag. Zij betuigen hun medele-
ven aan de familie van de over-
ledene.

Slimste school in Heemstede?
Heemstede – De kennisquiz 
‘De Slimste School van Noord-
Holland’ wordt op RTV Noord-
Holland uitgezonden. Het TV-
programma gaat van start op 
zaterdag 6 november. Ook de 
Voorwegschool uit Heemste-
de is geselecteerd! Opnamen 
daarvoor worden gemaakt in 

Studio 24 te Hilversum op don-
derdag 21 oktober. Erik van der 
Hoff presenteert het program-
ma. Wie weet wordt de Voor-
wegschool wel de allerslimste 
school van de provincie!

Voor meer informatie kijk op: 
www.deslimsteschool.nl

Speelgoedbeurs Jacobaschool
Heemstede - Het is weer bij-
na tijd voor de Speelgoedbeurs 
in de Jacoba School in Heem-
stede! Die vindt plaats op zater-
dag 6 november. Het adres van 
de school is Lanckhorstlaan 9. 
Inbreng: van 9.00 tot 10.00 uur 
die dag; verkoop: van 11.30 tot 
12.30 uur. Voor informatie: 023-
542 32 00.

Of je nu voor 5 december iets 
leuks zoekt, voor een kinderver-
jaardag of zomaar: van de kleine 
prijzen bij deze speelgoedbeurs 
word je altijd blij! Autootjes, trei-
nen of puzzels, poppen en pop-
penkleertjes, barbies en bar-
biekleertjes, knuffels, petshop, 
kinderboeken, jaargangen Do-
nald Duck (of andere kinder- en 
tienerbladen), gezelschapsspel-
len en nog veel en veel meer...
Er zijn ook andere kinderartike-
len, zoals autostoeltjes (mits in 
prima staat) en stoelverhogers, 
buggy’s, kinderstoeltjes en –ta-
feltjes.

De verkoop van het speelgoed is 
van 11.30 tot 12.30 uur. En zoals 
vanouds: het speelgoed is heel, 
compleet en schoon!
Heb je nog speelgoed dat er nog 
prima uitziet, dan kun je dit in-
brengen op zaterdagmorgen van 
9.00 tot 10.00 uur. Deze keer kun 
je net als bij de kledingbeurs 
– als je dat wilt – ook zelf het 
speelgoed dat je wilt verkopen 
thuis inschrijven op een lijst en 
labelen. Dan graag een letter en 
het instructiepakket aanvragen 
via de mail: royalprins@telfort.nl.

Speelgoed dat is verkocht kan 
meteen na de verkoop op za-
terdagmiddag tussen 14.30 en 
15.00 uur worden afgerekend.
Speelgoed dat eventueel niet is 
verkocht kan worden opgehaald 
of mag worden achtergelaten 
voor de Heemsteedse Stichting 
K.O.E.
Van het verkochte speelgoed is 
80% van de opbrengst voor de 
verkoper en 20% voor de beurs.
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Snorfietser gewond
bij eenzijdig ongeval
Regio – De politie kreeg in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
een melding van een eenzijdig 
verkeersongeval met letsel op 
de Aalsmeerderdijk. Een 17-ja-
rige snorfietser uit Rijsenhout 
kwam door onbekende oorzaak 

in botsing met een geparkeerde 
personenauto. De knaap kwam 
met zijn hoofd op het wegdek te-
recht. Hij is voor onderzoek en 
behandeling van zijn verwon-
dingen naar een ziekenhuis ver-
voerd.

Kunst met emotie
Heemstede – Zaterdag 16 
oktober werd bij de Praktijk 
Heemstede de expositie ge-
opend van beeldend kunste-
naar Charlotte Groutars. De 
48-jarige Groutars, woonachtig 
in Haarlem, werkt met materia-
len als steen, brons en metaal. 
Ook ontwerpt ze sieraden, voor 
zichzelf en voor andere men-
sen in haar omgeving. Charlot-
te Groutars legt veel emotie in 
haar kunst en laat zich inspi-
reren door gebeurtenissen in 
haar dagelijks leven. Zo maak-
te zij een beeldje voor de we-

duwe van haar verongelukte 
tandarts, dat ook op de exposi-
tie te zien is. De tentoonstelling 
werd geopend door haar oud-
ste dochter Davine, derdejaars 
student Industrial Design aan 
de TU-Eindhoven. Davine toon-
de het creatieve talent van haar 
moeder te bezitten door bij de 
gelegenheid een zelfgemaakt 
gedicht voor te lezen.
De expositie is dit weekend te 
bezichtigen van 16.00-18.00 
uur bij De Praktijk Heemstede, 
Jan van Goyenstraat 25-27.
Mirjam Goossens

Verbazing artikel valkerij
In uw krant van 13 oktober las ik met verbazing een artikel 
‘verruiming valkerij ramp voor natuur’. Hierin laat mevrouw Santen 
van de Vissenbescherming blijken het jammer te vinden dat ge-
bruikt wordt gemaakt van afgerichte roofvogels. Vervolgens haalt 
zij het probleem aan van huisvesting, de roofvogels zouden in veel 
te kleine ruimte verblijven en kunnen zich hierdoor niet goed ont-
plooien. Mevrouw Santen, wat dacht u van de vissen? In duizenden 
huishoudens staat een vissekom met 1 of 2 goudvissen, in héél veel 
dierenzaken  met een aparte afdeling voor vissen, staan bakken van 
20 bij 20 cm waarin soms 60 tot 70 jonge vissen zwemmen. Zo kan 
ik nog wel even doorgaan met wat er allemaal mis is in deze bran-
che of liefhebberij of hoe u het ook noemen wilt. En dan zorgen 
maken over de roofvogels? Deze vogels hebben het duizend keer 
beter dan de vissen in ons land. Liever daarover zorgen maken.
Bert Kruithof, Roosje voslaan, Heemstede.

INGEZONDEN

Hulp aan Polen, nog steeds nodig
Heemstede – Mevrouw Cor 
Winnubst-Kramer uit Heemstede 
zorgt ook dit jaar weer voor kerst-
pakketten die naar Polen worden 
gestuurd. In diverse gebieden 
in dat land heerst nog altijd ar-
moede. “Deze gezinnen kunnen 
niet terugvallen op instanties zo-

als hier zijn”, vertelt Cor. Daarom 
organiseert de Heemsteedse 
ieder jaar de kerstpakketten- 
actie. Vorig jaar kregen dertig 
gezinnen in arm Pools gebied 
een pakket voor Kerstmis. Er is 
bij ouderen en gezinnen tekort 
aan kleding, schoenen, school-

artikelen en voedsel. De pakket-
ten vinden hun weg via de pak-
kettendienst Haarlem-Hoofd-
dorp-Velserbroek.
Informeer bij Cor Winnubst-Kra-
mer, 023-5282505, Joh. Vermeer-
straat 24, 2102 BV Heemstede.
Doet u mee?

‘Veilig drinkwater in Uganda’
Kalenderactie Rotaryclub Heemstede
Heemstede - Rotaryclub Heem-
stede zet zich al jaren in voor vei-
lig drinkwater. Wat voor ons de 
gewoonste zaak van de we-
reld is, schoon drinkwater, is he-
laas voor veel mensen in de we-
reld niet zo. Meer dan een mil-
jard mensen leven tussen hoop 
en vrees zonder veilig drinkwa-
ter. Het kost slechts één euro om 
iemand een jaar lang aan veilig 
drinkwater te helpen en de kans 
te geven een eigen bestaan op te 
bouwen. Rotaryclub Heemstede 
heeft ten behoeve van de fund-
raising dit jaar een unieke ka-
lender 2011 ontworpen ten be-
hoeve van o.a. regenwatertanks 
voor lagere scholen in Uganda. 
2/3 van de opbrengst (10 euro) 
gaat rechtstreeks naar het wa-
terproject. Per kalender hebben 
dus 10 mensen toegang tot vei-
lig drinkwater. De kalender kost 
14,95 euro per stuk. 
Waterproject 
Rotaryclub Heemstede zet zich 
al jaren in voor veilig drinkwa-
ter via haar Stichting Aquaquest, 
onder leiding van Dolf Jaeger. 
Hij legt uit: “Tientallen regenwa-
tertanks hebben we met succes 
gebouwd. Helaas zijn er nog veel 

dorpen niet voorzien van veilig 
drinkwater en moeten vaak kin-
deren een hele dag lopen naar 
de eerste veilige drinkwater bron. 
Daarom drinkt men vaak wa-
ter uit onveilige waterbronnen, 
wat ziekten en sterfte tot gevolg 
heeft. Het bouwen van regenwa-
ter tanks maakt letterlijk het ver-
schil tussen leven en dood.”  Ro-
taryclub Heemstede heeft  voor 
dit waterproject rechtstreeks 
contact met de Rotaryclub of Ig-
anga in Uganda. Zo zorgen zij 
ervoor dat elke euro direct goed 
terecht komt. Het project bestaat 
uit het voorzien in vijf regenwa-
tertanks in het district Kamwege 
in Uganda (bij elke lagere school 
één, uit de dorpen Bwizi, Nkoma, 
Rwamwanja, Mpanga and Rwe-
bikwato) waar zo’n 32.000 men-

sen leven.  Daarnaast wil Rota-
ryclub Heemstede nog eens 10 
kleinere tanks bij huizen laten 
bouwen waar ouderen wonen 
en 5000 muskietennetten aan-
schaffen om te helpen bij de be-
strijding van malaria. Een klei-
ne 10.000 kinderen hebben geen 
schoon drinkwater.  De bevol-
king is zeer arm en is ook daar-
naast zwaar getroffen door HIV/
Aids. Het waterproject geeft de 
inwoners van het district Kam-
wege de kans een eigen bestaan 
op te bouwen, door een betere 
gezondheid en hygiëne.  De aan-
schaf van de tanks, de hulpma-
terialen en de aanleg ervan ge-
beurt onder  supervisie van le-
den van de plaatselijke Rotary-
club en Rotaryclub Heemstede. 
De voortgang van het waterpro-
ject zult u straks kunnen volgen 
op www.rotary.nl/heemstede.
Leuk kado met groot effect
Het formaat van de kalender is 
A3+ (320x 450 mm) en er zijn 
12 pagina’s met prachtige foto’s. 
Per kalender zijn 10 mensen een 
jaar geholpen met veilig drink-
water. Te bestellen via Wim Hei 
hei@planet.nl. (tot uiterlijk 15 
december 2010).

60e Huisconcert in kerstsfeer 
in huize Van der Meer
Heemstede - Naar aanleiding 
van het 60e concert is er een 
speciaal programma samenge-
steld bij pianist/entertainer Loek 
van der Meer. De concerten met 
een avondvullend programma 
vinden dit jaar plaats op zater-
dagavond 11 december en zon-
dagmiddag (matinee) 13 decem-
ber.

Het concert is licht klassiek in 
een ongedwongen sfeer voor 28 
gasten. De formule is altijd de-
zelfde en kenmerken zich muzi-
kaal door een grote variatie. De 
avonden zijn van een intiem ge-
halte. Het huisconcert biedt de 
voldoening om de gevoelens di-
rect over te dragen. Steeds zijn 
er andere musici. Er wordt naar 
goed in het gehoor liggende mu-
ziek gestreefd en fris gebracht 
door artiesten voor wie de ambi-
ance van een huiskamerconcert 
niet altijd vanzelfsprekend is. Zij 
lichten de muziek ook toe. Ge-
zien het conservatorium-niveau 
staan zij borg voor een meer dan 
goede kwaliteit.

Medewerking verlenen Klarinet-
tiste Marijke Admiraal uit Am-
sterdam. Zij studeerde aan het 
Hilversums Conservatorium af 
met het diploma Docerend Mu-
sicus Klarinet. Hierna volgde ze 
nog enige klarinetlessen bij Sjef 
Douwes in Den Haag. Gespeeld 
wordt o.a. Het Klarinetconcert 
No 1 van Carl Maria von Weber 
voor klarinet en piano.
Violiste Christina Knoll uit Haar-
lem: Zij is geboren in Zimbab-
we, 8 jaar gewoond in Zuid Afri-
ka en kwam in 1991 naar Neder-
land om viool te studeren aan 
het Conservatorium. Zij haalde 
haar Bachelor diploma in Am-
sterdam. In Rotterdam haalde zij 
haar diploma Uitvoerend Musi-
cus. Het programma is nog niet 
geheel rond. In ieder geval speelt 
zij met de pianist Beethoven, so-
nate nr 8-deel 2. Waarschijnlijk  
Romance 
van de Noorse componist Jo-
han Severin Svendsen. Mezzo-
sopraan Charlotte Beukers uit 
Haarlem. Zij heeft reeds vele ja-
ren les bij zangpedagoge Het-

ty Jansen uit Haarlem en zal met 
pianobegeleiding zingen Una 
Voce Poco Fa uit Il Barbiere di Si-
viglia en o.a. Liederen van Schu-
bert, Brahms en Mendelssohn.
Verder, samen met de klarinet en 
piano Der Hirt auf dem Felsen 
van Schubert.
Loek van der Meer speelt solo 
een Spaanse Zarzuela: La Boda 
De Luis Alonso (de bruiloft van 
Luis Alonso) van Gerónimo Gi-
minez. Het muziekstuk is bijzon-
der en aangekocht bij een mu-
ziekuitgeverij in Londen en komt 
uit Spanje. Op YouTube te beluis-
teren. Hij begeleidt op een schit-
terende concertpiano van Koot’s 
Pianohandel uit Haarlem, een 
Schulze Pollmann, die hem voor 
het concert ook stemt.Gijs Nie-
len staat borg voor een uitste-
kende service.

De concerten vinden plaats op 
zaterdag 11 december. Ont-
vangst met koffie om 20.00 uur 
en zondagmiddag (matinee). 
Ontvangst om 14.00 uur.
Het belooft weer een muzikale 
happening te worden!
Een geheel verzorgde avond 
kost 19 euro. Informatie en re-
serveren bij Loek van der Meer, 
JP Strijboslaan 1, tel 5284495.
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Een tientje sparen betekent Eftelingcadeau

Spaarweek bij de Rabobank

Jongeren hebben steeds meer 
moeite met omgaan met geld. 
Rabobank stelt daarom een gra-
tis virtuele leerlijn ‘leren omgaan 
met geld’ ter beschikking voor 
alle basisscholen in Nederland. 
In samenwerking met Klasse TV 
is deze leerlijn ontwikkeld voor 
alle groepen van de basisschool. 
Het is een virtueel lespakket dat 
gratis toegankelijk is voor al-
le scholen via www.klassetv.
nl.  Via visuele materialen (film-
pjes, praatplaten, woordweb, 
webquests, ed) wordt het ge-
sprek op gang gebracht over al-
les wat te maken heeft met geld. 
Op deze manier leren kinde-
ren de waarde van geld en hoe 
ze er verstandig mee om kun-
nen gaan. Rabobank Haarlem 
en Omstreken verrijkt dit lespak-
ket door het geven van gastles-

sen op school of een presentatie 
tijdens de ouderavond. Naast dit 
lespakket geeft de Rabobank op 
www.rabobank.nl/financieelop-
voeden handige tips en adviezen 
aan ouders hoe kinderen op een 
speelse manier de waarde van 
geld te leren kennen. Niet alleen 
door te leren sparen maar juist 
ook door te leren geld uitgeven. 

Behoefte aan educatie
Uit onderzoek blijkt dat jonge-
ren steeds meer moeite hebben 
met omgaan met geld. Volgens 
het Nibud komt 1 op de 3 jon-
geren in de schulden. Volgens 
Platform CentiQ, een samenwer-
kingsverband van onder ande-
re het ministerie van financiën, 
het Nibud en de Consumenten-
bond, vertoont 5% van de basis-
school leerlingen al voortekenen 

Regio - Rabobank Haarlem en Omstreken organiseert 25 tot 
en met 29 oktober de Rabo Spaarweek. Kinderen van 4 tot 12 
jaar met een spaarrekening bij de Rabobank zijn dan van har-
te welkom om hun spaargeld te storten op hun spaarrekening. 
Stortingen vanaf 10 euro worden beloond met een Eftelingca-
deau. De Rabobank biedt ouders hulp bij het financieel opvoe-
den van hun kind. Door het kind spelenderwijs te leren om-
gaan met geld. De Spaarweek maakt deel uit van het thema 
‘Spelenderwijs leren omgaan met geld’. Met de Rabo Spaar-
week wil de bank sparen voor kinderen leuk maken.

van problematisch gedrag. Be-
langrijkste oorzaak hiervoor is te 
weinig aandacht voor de financi-
ele opvoeding. Te weinig ouders 
geven zakgeld als leergeld. 

Financiële opvoeding kind
Uit onderzoek van de Rabobank 
blijkt dat 63 procent van de ou-
ders het ook een verantwoorde-
lijkheid van de bank vindt onder-
steuning te bieden bij de financi-
ele opvoeding. ‘Een kind kan niet 
vroeg genoeg beginnen met ex-
perimenteren met geld. Dit be-
gint natuurlijk met kleine be-
dragen, het zakgeld,’ aldus Ed-
gar Korteweg, manager Retail. 
Ouders denken vaak ten on-
rechte dat kinderen moeten le-
ren sparen, maar het gaat juist 
meer om het leren uitgeven van 
geld waarmee ze de waarde van 
geld leren kennen. Met de initia-
tieven rondom het thema “Leren 
omgaan met geld” hoopt de Ra-
bobank de maatschappelijke rol 
met ouders te delen. Zowel ou-
ders als leerkrachten kunnen het 
financiële gedrag van kinderen 
monitoren en waar mogelijk bij-
sturen. En gaat het een keer mis, 
dan is dat een goed leerpunt 
voor een kind.

Heemstede - Tijdens de eer-
ste HeemstedeLoop afgelo-
pen zondag, renden ook veel 
kinderen mee. Ze namen 
deel aan de Familyrun, een 
parcours van 1,5 km. Aan de 
finish stonden uiteraard hun 
trotse ouders te wachten en 
gaven hun sportieve kroost 
een welkom onthaal.
Foto’s: familie Meijaard.

Familyrun met
sportieve kinderen!

Begraven in Parijs
Ver weg van de rijen voor de kassa van het Parijse Louvre en de 
Eiffeltoren, ligt in het 20ste arrondissement het kerkhof Père La-
chaise. Deze begraafplaats is de laatste rustplek van beroemdhe-
den en minder bekende doden. 
Bij het betreden van Père Lachaise kun je een plattegrond aan-
schaffen van de vele  markante graven. Alsof je in de Efteling bent. 
In dit geval is de kaart niet bedoeld om de snelste route naar de 
Fata Morgana te lopen, maar het graf van Chopin of Oscar Wil-
de te vinden in het labyrint van lanen en paadjes. Zomaar rondlo-
pen kan natuurlijk ook, maar al snel ben je het spoor bijster. Dus 
met enige gêne schaffen we een plattegrond aan(2 euro);  met-
een de enige commerciële kant van Père Lachaise. Het groot-
ste kerkhof van Parijs is een openluchtmuseum van prestigieu-
ze grafmonumenten en Romantische beeldhouwwerken  Toch is 
het wat het is, een laatste rustplaats. Op deze mooie herfstdag lo-
pen meer mensen rond, met en zonder wegenkaart in de aanslag. 
Ze zijn van alle leeftijden en spreken verschillende talen. Maar ge-
praat wordt er uitsluitend op gedempte toon. Wellicht uit respect 
voor de overledenen.
De gang over de paden is overigens niet zonder risico. Manoeu-
vreren over de grove ronde stenen zorgt voor hachelijke situa-
ties. Met hakken hoger dan tien millimeter loop je al gevaar om te 
zwikken, met alle gevolgen van dien. Ook met gedegen schoeisel 
ben je niet uit de gevarenzone. In oktober bestaat een grote kans 
om door een regenbui van kastanjes getroffen te worden. Het zou 
een bizarre elegie zijn: Op weg naar het graf van Edith Piaf wer-
den enkele venijnige kastanjes haar fataal. 
Bij de eenvoudige grafsteen van de legendarische chansonnière 
heerst een serene stilte. Enkele bewonderaars lopen om het graf 
en laten iets achter dat hun persoonlijke band met ‘de kleine mus’ 
symboliseert; een foto, een roos of iets anders. Haar begrafenis in 
1963 schijnt honderdduizenden mensen te hebben getrokken en 
legde het verkeer in de hoofdstad volkomen plat. Edith Piaf werd 
maar 48 jaar. Ze had haar leven geleefd in de overdrive en was op 
deze leeftijd ‘op’. 
Een ander graf dat meer bezocht wordt dan de anderen is dat 
van Jim Morrison. Bij zijn verder onopvallende grafsteen staat een 
dranghek. Als een bedevaartplek komen zowel babyboomers als 
jonge mensen op bezoek. Bijna 40 jaar na zijn dood is het graf van 
de leadzanger van de band The Doors een publiekstrekker van Pè-
re Lachaise. De vermoedelijk aan een drugsoverdosis gestorven 
Morrison, die maar 27 jaar oud werd, is een symbool geworden. 
Maar van wat eigenlijk?  Van de eeuwige jeugd? Van een onbe-
grepen, onafgemaakt leven? Een foto van zijn aantrekkelijke ge-
zicht leunt tegen de steen. Altijd jong en mooi gebleven. De boom 
bij zijn graf zit vol ingekerfde teksten: ‘We love you, Jim’, of ‘Can 
you show me way to the next whiskeybar’, naar een hitsingle van 
de band.  Als jonge meisjes zich willen laten fotograferen bij het 
graf van iemand die hun opa zou kunnen zijn, roept het vragen op. 
Stiller is het bij de graven van de ‘mindere’ goden. Uit een soort 
van oranjegevoel, speur ik naar het graf van Karel Appel. Hij ligt 
weliswaar in een voor hem ongetwijfeld inspirerend kwartier, maar 
niet aan een hoofdweg. Net als we de moed opgeven, zie ik hem: 
een simpele oude steen met daarop: Karel Appel, peintre 1921-
2006. Een mooi stilleven vormt enkele verwelkte rozen en uitge-
knepen verftubes op zijn graf. Hier weinig commotie en minder 
drama. Mogelijk hoort het bij een voltooid leven. 
Mirjam Goossens

Vakantiecolumn 
Door Mirjam Goossens
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Samen Eten
Elke laatste dinsdag van de maand kunt u samen 
met leeftijdsgenoten genieten van een heerlijke 
maaltijd. Het thema is: ‘Eten wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 30 november staat op het me-
nu: gebonden champignonsoep, cordon blue met 
roomsaus, witlof met ham, gebakken krieltjes, 
frisse salade (ijsbergsla, rucola,wortel), appel-
compote en als dessert een fruitcocktail.
De maaltijd wordt besloten met een kopje kof-
fi e of thee. 
Aanvang vanaf 12.30 uur.
Maaltijdbonnen van 9,50 euro zijn te koop bij 
de receptie van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op telefoon
023-528 85 10.

Thema Plus, ‘Buurtbemiddeling’ 
Buurtbemiddeling Heemstede kan in geval van 
burenconfl icten uitkomst bieden. Zij spelen niet 
voor rechter en vellen ook geen oordeel. Wel 
proberen zij de ruziënde partijen weer aan de 
praat te krijgen en hen samen tot een oplossing 
te laten komen.

Nelleke van Wonderen, coördinator geeft uitleg 
over de organisatie ‘Buurtbemiddeling’ en ver-
telt hoe deze organisatie werkt. 
Op woensdag 17 november om 10.00 uur bent 
u welkom in het centrum van  Welzijn Ouderen 
Heemstede (WOH).
Graag van tevoren opgeven. Dit kan door een 
kaart te kopen à 3,00 euro (inclusief koffi e/
thee) bij de receptie van WOH.
 
Cursus mobiel bellen
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede biedt een 
cursus mobiel bellen aan.
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen 
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel. De 
cursus bestaand uit 3 bijeenkomsten op donder-
dag 4 november, 11 november en 18 november 
van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten cursus 15,00 euro incl. koffi e of thee. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Voor verde-
re inlichtingen en reserveren: Welzijn Ouderen 
Heemstede, telefoon 023-528 85 10

SING-IN
Bij Sing-In is nog volop plaats voor nieuwe le-
den. Het is een koor waar niet uitputtend wordt 
geoefend, maar meer een koor waar men ge-

zellig kan meezingen. Het repertoire bestaat uit 
ruim 200 liederen in het Nederlands, Engels en 
Duits.
Er wordt gezongen op dinsdagochtend van 
10.00 tot 11.40 uur met tussendoor een 
koffi epauze in het centrum van Welzijn
Ouderen Heemstede. Informatie bij Dick van 
Leeuwen, tel: 023-5442260.

Kerststallen in de Abdij van Egmond
Verschillende Kerstgroepen uitgebeeld in de 
meest uiteenlopende vormen en stijlen. 
St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen heeft dit 
jaar gewerkt aan een groots opgezette ‘Betle-
hem-kerstdorp’, die een onderdeel vormt van 
bijzondere kerstgroepen. 
De KO-Bus rijdt op woensdag 24 november, men 
wordt thuis opgehaald en weer teruggebracht. 
Voor dit uitstapje moet men goed ter been zijn 
en blijft de rollator thuis.
Kosten zijn 20,00 euro per persoon inclusief 
rondleiding  met koffi e en gebak.
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede.

website: www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten
Elke laatste dinsdag van de maand kunt u samen 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Ongeloof over plannen begroting 2011
(Brief aan gemeente Heemstede)
Met stomme verbazing heb ik kennis genomen 
van de bezuinigingsplannen van de gemeente 
Heemstede.
De vraag rijst of u wel deze gemeente verte-
genwoordigt of mogelijk van een andere planeet 
bent...

- Afschaffi ng takkenronde.
Heemstede is een groene gemeente en bomen 
en struiken hebben de eigenschap dat zij groei-
en\uitlopen.
Hoe had u zich dit voorgesteld bij mensen die 
geen auto hebben of geen aanhanger of de leef-
tijd niet meer hebben om het weg te krijgen?
Moeten die met de takkenbos op de nek  naar de 
stort gaan, of was het de bedoeling het voor het 
Raadhuis neer te leggen, als zijnde een natuurlijke 
haag voor kleine dieren en insecten?

- Afschaffi ng ophalen grofvuil.
Er wordt geen alternatief geboden voor mensen 
zonder vervoer en dit voorstel kost meer dan het 
oplevert, want men zet het overtollige echt buiten, 
waardoor de gemeente snel zal vervuilen (Haag-
se toestanden)

- Betaling bij meer dan 3 m3 afval, en wie houdt 
dat bij en die mensen, kosten die niets?

- Verhoging aansluiting op het riool.
De kosten bij de rioolzuiveringsinstallaties stijgen 
op jaarbasis niet zodanig als u nu suggereert en 
zijn licht stijgend, terwijl dit in een andere belas-
ting al verrekend wordt! Vanwaar die explosieve 
stijging voor rioolaansluiting?

- Verhoging afvalverwerkingsrechten met 1 tot 2 
euro per type container.
Ergens kan ik begrip opbrengen, aangezien kos-
ten voor verwerking\loon\materieelkosten\opha-
len stijgen, maar er zit ook een onredelijkheid in.
In mijn eigen buurt zijn diverse mensen met een 
kleine container, doch met huisvuil voor drie gro-
te containers en dit dus vrolijk in de grote contai-

ners stoppen, inclusief het ledigen van kattenbak-
ken, zonder omverpakking.
Verder vindt er een scheiding plaats van glas,
papier en plastic, wat een aanzienlijke kostenbe-
sparing is.
Het is mij volstrekt onbegrijpelijk wie met derge-
lijke onzinnige, ondoordachte voorstellen is geko-
men.

Een goede bezuiniging zou zijn als de bezem eens 
door de afdelingen bij de Gemeente gaat. Geen 
gedwongen ontslagen, maar natuurlijke afvloeiing 
en fl exibele FTE’s .
Inkrimping\samenvoeging van afdelingen leve-
ren al snel meer resultaat op, van het geen u met
boven vermelde voorstellen wenst te bezuinigen.
Het is de gemeente geweest welke diverse nuts-
voorzieningen heeft doen privatiseren, zonder dat  
al het bijbehorende personeel afvloeide binnen de 
gemeentestructuur.

Ook een versobering van de gemeentelijke ver-
goedingen van Raadsleden en college, versobe-
ring van het ‘borreluurtje’ na de raadsvergadering  
zouden een goede bijdrage zijn op de bezuinigin-
gen.

Opgemerkt dat het geven van het goede voor-
beeld motiverend werkt voor inwoners, die er mee 
worden opgezadeld.

Het invoeren van kattenbelasting, waarvan de 
uridische afdeling van de Gemeente stelt dat een 
wijziging van het besluit des overheids is, doch ik 
heb van de overheid (schriftelijk) het tegenover-
gestelde vernomen.

Ten slotte nog dit, u zit/werkt daar namens en
door en voor ons en het moet niet zo zijn dat u 
tegen ons werkt, want dan is er structureel iets 
goed mis.

Bernard Tomassen
Dr.J.R.Thorbeckelaan 59
2104 XH Heemstede

INGEZONDEN Nieuw lid
winkeliersvereniging centrum:

Powhiri! Kinderkleding
Heemstede – De Binnenweg 
is sinds kort een nieuwe, leuke 
kinderkledingzaak rijker. In het 
hoekpand op nummer 49, waar 
vroeger fi nanciele zaken wer-
den gedaan bij ‘Fiduce’, verkoopt 
Mary Liebrand leuke en betaal-
bare kinderkleding. De naam van 
de winkel is de Nieuw-Zeeland-
se naam voor Welkom: Powhiri!
De zaak is ook gelijk lid van de 
winkeliersvereniging geworden. 
Mary, kersverse onderneem-
ster, heeft vele jaren met plezier 

in het Casino Scheveningen ge-
werkt. De vriendelijke Aalsmeer-
se wilde echter graag iets voor 
haarzelf beginnen met een leuk 
aangeklede winkel als resultaat. 
Kom ook eens kijken naar de 
spijkerbroeken, tuniekjes, shirts, 
lekkere winterjassen, coole rie-
men en nog veel meer. Voor jon-
gens en meiden, in de maten 92 
t/m 176. Powhiri verkoopt tevens 
de bekende KiKa-beren en sleu-
telhangers. 
Info: 06-46006336.
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Geheimhouding planschade-
rapporten slechte zaak

Al in september 2008 is er in op-
dracht van de gemeente voor de 
woonwijken Noordwest en de 
Vogelparkwijk een planscha-
de risicorapport opgesteld, door 
het (voormalige) bureau Maan-
dag Planschadeadvies. Dat rap-
port is op 7 oktober 2010 door 
B&W vrijgegeven. Het behan-
delt de planschades die het ge-
volg zijn van de nieuwe bestem-
mingsplannen voor de genoem-
de wijken. Het rapport is tot nu 
toe door B&W geheim gehou-
den voor de burgers én voor de 
raadsleden. Dit laatste is desge-
vraagd bevestigd door enkele 
betrokken raadsleden. 

Dit duurbetaalde rapport is ui-
terst summier. De behandelde 
vraagstelling van de gemeente 
is vaag en onnauwkeurig. In de 
conclusies van het rapport wor-
den planologische nadelen te-
gen voordelen weggestreept, 
zonder dat dit op enige wijze 
cijfermatig is onderbouwd. De 
conclusies zijn evenmin onder-
bouwd met verwijzingen naar 
vakliteratuur en jurisprudentie. 
Het rapport is niet gebaseerd op 
een deugdelijke planvergelijking, 
alleen al omdat het is opgesteld 
toen de nieuwe plannen voor 
de woonwijken Noordwest en 
de Vogelparkwijk nog gemaakt 
moesten worden en zelfs de al-
gemene uitgangspunten voor de 
nieuwe bestemmingsplannnen 
nog moesten worden vastge-
steld. (Dit laatste is eerst op 29 
januari 2009 gebeurd.) Dit rap-
port maakt al met al een uiterst 
amateuristische indruk.

Desalniettemin komt ook dit 
rapport tot de slotsom dat er 
planschade in de plangebie-
den woonwijken Noordwest en 
Vogelparkwijk zal intreden, in to-
taal ten bedrage van 3.062.500 
euro. Dat is liefst 7% van de 
gemeentebegroting, die voor 
2010 ca. 44 miljoen euro be-
loopt! De gemeente heeft bij 

de behandeling van deze plan-
nen daarentegen voortdurend 
gesteld: “Er is geen sprake van 
planschade.” Terwijl zij dit rap-
port dus op de plank had lig-
gen, en terwijl ettelijke burgers 
uitdrukkelijk voor een zeer aan-
zienlijke planschade hebben ge-
waarschuwd!

De ingetreden planschade is in 
werkelijkheid nl. nog veel groter, 
met een factor van ca. 20, dan 
dit duurbetaalde doch ondeug-
delijke rapport aangeeft. Voor 
het pand Van Slingelandtlaan 9 
alleen al is de planschade door 
een professionele makelaar ge-
taxeerd op: 75.000 euro. Voor de 
woonwijken Noordwest zou de 
totale planschade zo in feite ca. 
60 miljoen euro gaan bedragen! 
De gemeenteraad heeft, door 
het plan woonwijken Noordwest 
aan te nemen, de gemeente met 
een vrijwel niet op te brengen 
last opgezadeld. Vermeld moet 
worden dat de fracties van HBB, 
D66 en GroenLinks hebben te-
gengestemd.

Deze uiterst kwalijke gang van 
zaken dreigt zich te herhalen bij 
het nieuwe plan Centrum e.o. 
Dat is op 20 september 2010 in 
procedure gegaan, in de com-
missievergadering Ruimte. Ook 
voor dit plan is er een planscha-
de risicoanalyserapport opge-
steld. Wethouder Pieter van de 
Stadt heeft ter vergadering aan-
gekondigd dat ook dit rapport 
voor de burgers geheim gehou-
den zal worden, totdat het nieu-
we plan zal zijn vastgesteld, De 
burgers zouden het dus op-
nieuw bij hun inspraak zon-
der dit essentiële rapport moe-
ten doen – dat in ieder geval een 
zeker, zij het dus veel te optimis-
tisch beeld geeft van de financi-
ele consequenties.

Mr ir Henk S.M. Kruijer,
Heemstede.
Tel. 023 – 529 28 30. 

INGEZONDEN

Actief op de digitale snelweg

Protestantse 
gemeente 

Heemstede
Heemstede - Zondag 24 
oktober: Oude Kerk: 10.00 
u. ds. Pieter Terpstra, m.m.v. 
de Cantorij o.l.v. Wil Bakker, 
met crèche en kindermu-
ziekdienst; Kennemerduin: 
10.30 u. dr. Henk Koetsier; 

Pinksterkerk: geen dienst.

5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Heemstede - Computers, je 
kunt er niet meer zonder. Of het 
nu gaat om contact houden met 
vrienden, iets winkelen via inter-
net, een vakantie boeken, geld-
zaken beheren of een presenta-
tie maken. 
Bij Casca kunnen beginners én 
gevorderden zich bekwamen of 
meer specialiseren tijdens de 
binnenkort startende cursussen 
of specials. In de cursus Ken-
nismaking met de PC - vervolg 
gaat u verder met Windows, in-
ternet en email en tekstverwer-
ken met word. Deze cursus start 
op maandag 15 november van 
19.30 tot 22.00 uur. U leert in 
de cursus Digitale fotobewer-
king voor beginners met Ulead 
Photo Expres 3 onvolkomenhe-
den op foto’s, zoals rode ogen 

en krasjes, te donker of te licht 
te herstellen. Ook leert u de fo-
to’s te verbeteren, filters gebrui-
ken, leuke effecten toepassen 
en foto’s samenvoegen. Een fo-
tobewerkingsprogramma wordt 
bijgeleverd. De cursus Digita-
le fotobewerking voor beginners 
met Ulead Photo Expres 3 start 
op woensdag 17 november van 
19.00-22.00 uur. Misschien wilt 
u leren om een mooie dia-pre-
sentatie te maken? Met beeld 
en geluid spreekt zo’n presenta-
tie zeker meer aan! Dat kan op 
een leuke en snelle manier met 
tekst, plaatjes en versieringen in 
de cursus Beter presenteren met 
powerpoint. Deze start op don-
derdag 18 november van 19.00 
tot 22.00 uur. 
Senioren kunnen natuurlijk met 

de reguliere cursussen mee-
doen, maar hebben ook hun ei-
gen programma. De basis van 
tekstverwerken o.a. opstarten, 
tekst invoeren, afsluiten en op-
slaan, wordt behandeld in de 
cursus Word voor senioren 55+.  
U leert werken met meer docu-
menten tegelijk, schermweerga-
ve, lettertypen, opmaak e.d. Er is 
ruimte voor persoonlijke vragen. 
Basiskennis van Windows is voor 
deze cursus wel noodzakelijk. De 
cursus Word voor senioren 55+ 
start op vrijdag 19 november van 
13.30 tot 15.30 uur. 
Professionele docenten geven 
uitleg en beantwoorden uw vra-
gen. Er is ook veel tijd om te oe-
fenen met de nieuw aangeleerde 
stof. Computercursussen wor-
den gegeven bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan op werkdagen van 
9-12 uur, telefoon: 023-548 38 28 
-1 of via www.casca.nl.

Kerkdienst 
ziekenhuis
Regio - Zondag 24 oktober 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats.
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek.
De kerkzaal bevindt zich op de 
begane grond naast het restau-
rant (volg route 55). 

Voorganger is ds. mw. P. Re-
nes. De zang wordt ondersteund 
door het Sint-Ceciliakoor uit 
Nieuw-Vennep. (avondmaalvie-
ring)
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Appartementen Haarlemse binnenstad weer in trek
Voorzichtig herstel huurwoningmarkt

De huurprijs van een gemid-
deld appartement in de vrije sec-
tor in Haarlem steeg sinds het 
eerste kwartaal van 2010 met 
9 %. Was de gemiddelde huur-
prijs in het eerste kwartaal van 
2010 nog 1119 euro per maand, 
het prille herstel van de appar-
tementenhuurmarkt leidde er 
in het tweede kwartaal toe dat 
de gemiddelde maandhuurprijs 
steeg naar 1167 euro. In het der-
de kwartaal van 2010 is de huur-
prijs van een appartement verder 
gestegen naar 1.220 euro.
Het aantal huurtransacties in de 
gemeente Haarlem steeg met 14 
%. Deze stijging is voor het

grootste deel te danken aan het 
aantal verhuurde appartemen-
ten in het centrum van Haarlem,
waar in het derde kwartaal van 
dit jaar zelfs 35 % meer apparte-
menten verhuurd zijn dan in het 
tweede kwartaal van 2010.
Sander Koops van Koops Make-
laardij in Haarlem herkende de-
ze ontwikkeling in de Haarlemse 
woningmarkt al in de zomer van 
dit jaar, maar vond het aanvan-
kelijk nog te vroeg om de ver-
betering van dit segment van de 
huurmarkt naar buiten te bren-
gen. Nu blijkt dat het voorzich-
tig herstel doorgezet heeft in 
het derde kwartaal, durft Koops 

De Haarlemse huurwoningmarkt lijkt de financiële dip lang-
zaamaan te boven te komen. De laatste 12 maanden steeg het 
aantal verhuurde woningen  in de vrije sector met zo’n 14 %. 
Een belangrijke verklaring voor deze stijging is de stagneren-
de koopwoningenmarkt alsmede de onzekerheid van de hy-
potheekrente aftrek op lange termijn. De huurprijs van appar-
tementen beleeft nu echter voor het eerst sinds lange tijd een 
stijging door van maar liefst 9 % ten opzichte van het begin dit 
jaar. Vooral appartementen in de Haarlemse binnenstad bele-
ven momenteel een groei in populariteit.

echt te spreken van een positie-
ve trend. Een groot deel van de 
prijsstijging is volgens hem het 
gevolg van de grotere belang-
stelling voor appartementen in 
het centrum van Haarlem, waar 
de huurprijzen hoger zijn. Ook 
de leegstand van huurwonin-
gen in de regio Haarlem neemt 
af. Het aantal dagen dat een wo-
ning in Haarlem te huur staat is 
in 2010 gedaald van 70 naar 63 
dagen.
De huurprijs van een gemiddeld 
woonhuis in de vrije sector is in 
Haarlem in 2010 het hele jaar 
stabiel gebleven en schommelt 
rond de 1.560 euro per maand. 
Volgens Koops zal het herstel 
van dit deel van de huurmarkt, 
vallend in het hogere prijsseg-
ment, pas in 2011 plaatsvinden. 

Koops Makelaardij Haarlem, Ge-
dempte Oude Gracht 152A, 2011 
GX Haarlem             
Koops Makelaardij Amstelveen
Amsterdamseweg 576, 1181 BZ 
Amstelveen

Energieleverende woning 
House of Tomorrow Today
In Sterksel (gemeente Heeze-
Leende), nabij Eindhoven, wordt 
de eerste energiezuinige woning 
in Nederland met een hoog leef-
baarheidniveau gebouwd. Het 
experimentele huis draagt de 
naam House of Tomorrow To-
day (HoTT). De ambitie van HoTT 
is scherp: een energieleverende 
woning neerzetten zonder con-
cessies aan wooncomfort. De 
flexibiliteit van het project biedt 
de mogelijkheid om in te spe-
len op verschillende omstandig-
heden van de omgeving, die de 
ervaringen van bewoners beïn-
vloeden. De woning zal voorjaar 
2011 worden opgeleverd.
In energiezuinige woningcon-
cepten bleek een grote ener-
giebesparing soms ten koste 
te gaan van het binnenklimaat. 
Dergelijke woningen gebruiken 
weinig energie, maar er is ook 
gebrek aan daglicht en frisse 
lucht. Dit terwijl mensen tot wel 
90 procent van hun leven bin-

nen gebouwen door brengen, 
terwijl één op de drie gebouwen 
een slecht binnenklimaat heeft. 
Dit kan leiden tot allergieën, de-
pressies en een verminderd ver-
mogen om te leren. Daarom is 
het belangrijk dat de gebruikers 
al tijdens het ontwerp centraal 
staan.

Over HoTT
HoTT is een initiatief van Prof. dr. 
ir. Jos Lichtenberg, hoogleraar 
productontwikkeling aan de TU 
Eindhoven, bedenker en voorzit-
ter van de stichting Slimbouwen 
en mede-eigenaar van Inno-Ex-
perts dat innovatieve en duur-
zame ambities van klanten om-
zet in projecten. Hij werkt hier-
bij samen met verschillende par-
tijen, waaronder WVTTK Archi-
tecten en Velux Nederland, aan 
dit project.
Informatie op: www.slimbou-
wen.nl, www.actiefbouwen.eu, 
www.wvttkarchitecten.nl.

Verwarming van de buitenkamer
Houdt u ook zo van een vurig type?
In de nazomer en herfst kun je 
nog volop buiten vertoeven. Toch 
wil het dan ’s avonds vaak wat 
fris aanvoelen. Met de warmte 
van een vuurkorf of vuurschaal 
wordt het snel weer comfortabel. 
De Belgische producent barbe-
cook breidt haar collectie uit met 
nieuwe vuurkorven. Zo zit je er 
letterlijk warmpjes bij!

Squadra vuurkorf
Een vuurkorf is een goedkoper 
en sfeervoller alternatief voor 
een elektrische terrasverwar-
mer en werkt net als een open 
haard. De korf houdt de hout-
blokken bij elkaar en de warmte 
verspreidt zich door openingen 

aan de zijkant. De houtblokken 
geven urenlange warmte en het 
knapperend geluid zorgt voor 
iets magisch. De nieuwe Squa-
dra vuurkorven van barbecook 
zijn rechthoekig. Daardoor heb-
ben zij een flinke houtblokcapa-
citeit en een moderne maar ook 
‘warme’ uitstraling!

Vuurschaal Trendy
Naast de nieuwe vuurkorven in-
troduceert barbecook ook een 
nieuwe vuurschaal: Trendy. De-
ze ronde schaal heeft een dich-
te zijkant waardoor alle warm-
te omhoog gaat. Dat maakt de 
vuurschaal Trendy ook ideaal om 
boven te grillen. 

Verkoopinformatie
De Squadra vuurkorven en vuur-
schaal Trendy zijn sinds septem-
ber 2010 verkrijgbaar.
Squadra vuurkorf (L x B x H: 40 x 
40 x 66 cm): verkoopadviesprijs 
32,95 euro. 

Squadra vuurkorf (L x B x H: 62 x 
61 x 48,5 cm): verkoopadviesprijs 
65,00 euro. 

Vuurschaal Trendy (doorsne-
de 59 cm, hoogte 31,5 cm): ver-
koopadviesprijs 99,00 euro. 

Kijk voor meer informatie en 
verkoopadressen op:
 www.barbecook.com

Hot.... Deze energieleverende woning (voorgevel)!

Achtergevel.
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Daten met planten: er groeit iets moois…

Daten met 
planten
Met planten kun je een persoon-
lijke relatie hebben. Het praten 
met planten of het geven van 
koosnaampjes is niet ongebrui-
kelijk. Ga dit najaar eens “da-
ten” met planten bij tuincentrum 
of bloemist. Je maakt daarbij el-
ke dag kans op één van de 500 
exemplaren van het unieke boek 
“Ik & Mijn Plant” van stichting 
Bloemenbureau Holland. Wan-
neer je je verdiept in kamer-
planten, ontdek je wat ze voor 
jou kunnen betekenen. Met het 
boek krijgt elke plantrelatie een 
kans van slagen. Sterker nog, de 
kans is groot dat er iets moois 
groeit tussen jou en je plant! 

Groene vriend 
Er zijn zoveel verschillende ka-
merplanten dat er voor iedereen 
wel een match is. In het boek 
“Ik & Mijn Plant” heeft stichting 
Bloemenbureau Holland een 
plantentest ontwikkeld voor het 
vinden van jouw ideale groene 
partner. Aan de hand van een 
stappenplan kom je bij hem of 

haar terecht. Welke plant bij jou 
hoort? Sowieso wordt het een 
huisvriend… met benefits. In ruil 
voor een beetje verzorging ge-
ven kamerplanten namelijk veel 
terug. Ze geven een natuurlijke 
sfeer, hebben een rustgevende 
werking en zuiveren de lucht. 

Gratis boek “Ik & Mijn Plant”
Iedereen die tussen nu en met 
14 november 2010 voor minimaal 
15,- euro aan kamerplanten be-
steedt bij deelnemende bloemis-
ten en tuincentra maakt dage-
lijks kans op één van de 500 gra-
tis exclusieve boeken “Ik & Mijn 
Plant” (150 pagina’s) die dage-
lijks worden verloot. Het boek 
is een eenmalige uitgave en be-
vat, naast een plantentest, we-
tenswaardigheden en anekdotes 
over bijvoorbeeld het IQ van ka-
merplanten en de invloed op de 
psyche. Uiteraard krijg je een-
voudige verzorgingstips om de 
relatie met je plant optimaal te 
houden. 
Meer informatie over deelname 
aan de actie van stichting Bloe-
menbureau Holland en een over-
zicht van deelnemende bloe-
misten en tuincentra vind je op 
www.ikenmijnplant.nl. De web- 
site is vanaf 1 oktober online.

Natuurlijk design in huis: Vlinder-
orchidee (Phalaenopsis).

Puur, natuur, design & klasse:
Orchidee met stijl

Spectaculaire kleuren, op-
windende vormen en adem-
benemende bloemen: de or-
chidee is overduidelijk geen 
gewone plant. De orchidee 
geeft meteen allure aan een 
ruimte en is, tegen elke ver-
wachting in, een zeer gemak-
kelijke plant. Weinig planten 
laten zich zo makkelijk sa-
menvatten als de orchidee: 
puur, natuur, design en klas-
se!

Diversiteit
Alhoewel de orchidee met vlin-
derachtige bloemen (Phalaenop-
sis) de bekendste is, zijn er vol-
op verrassende soorten verkrijg-
baar zoals de tijgerorchidee (On-
cidium), Vanda, de viooltjesor-
chidee (Miltonia), Cymbidium en 
het venusschoentje (Paphiopedi-
lum). Naar schatting zijn er we-
reldwijd meer dan 25.000 soor-
ten en er worden nog steeds 
nieuwe orchideeën ontdekt. Het 
kleurenpalet van de orchidee is 
zeer groot en varieert van wit tot 
(bijna) zwart. Daarnaast zijn er 
bloemen met bijvoorbeeld een 
streepjesmotief of een tijger-
print.

Luchtwortels
Veel orchideesoorten groei-
en van nature niet in de grond. 
Het zijn zogenaamde epifyten en 
groeien met hun wortels aan bo-
men of rotsen. Mede hierdoor 
denken veel mensen dat het een 
plant voor gevorderden is. Niets 
is minder waar; de plant is zeer 
makkelijk in de omgang en ge-
dijt het beste op ‘vriendelijke 
verwaarlozing’.
De meeste soorten kunnen op 
willekeurige plek in huis worden 
neergezet en hoef je niet vaak 
water te geven.
De bloeitijd is meestal meer dan 
twee maanden. Wie af en toe 
speciale orchideeënvoeding bij 
het gietwater voegt, zal merken 
dat de bloei uitbundiger is en 
extra lang duurt. 

Symboliek
Veel bloemen en planten heb-
ben een betekenis. De orchidee 
staat symbool voor vriendschap. 
De plant is daarom ook een ide-
aal cadeaugeschenk!

Kijk voor meer informatie en bij-
zondere orchideeën op:
www.orchids-info.com

Venusschoentjes (Paphiopedi-
lum) zijn natuurlijke sfeermakers 
(foto’s: Bloemenbureau Holland).

Nieuw:
Gek op Groen Agenda 2011.

Gek op groene agenda
De nieuwe Gek op Groen Agen-
da 2011 is gevuld met schitte-
rende foto’s, heerlijke recep-
ten, inspirerende tips en weetjes 
voor interieur, tuin, terras en bal-
kon. De Gek op Groen Agenda 
is natuurlijk genieten. Bovendien 
maak je kans op verwenprijzen 
en krijg je korting op uitstapjes.
 
Overzichtelijk
Het calendarium is overzichtelijk 
ingedeeld in weken. Dankzij de 

spiraalband kan de agenda open 
blijven liggen, zodat je in een 
oogopslag alle gegevens ziet en 
snel afspraken kunt noteren. Ie-
dere maand biedt bovendien vol-
doende ruimte voor notities. Met 
het overzicht van alle school-
vakanties en feestdagen kun je 
ruim van te voren tijd vrij maken 
om te genieten van je tuin, te re-
laxen tijdens een boswandeling 
of een weekend er even hele-
maal tussen uit te gaan.

Vol verrassingen
Met de Gek op Groen Agen-
da 2011 maak je kans op mooie 
prijzen, van een Middellandse 
Zee cruise, een skivakantie in 
Oostenrijk tot een heerlijk ver-
wenarrangement in een well-
ness centre en een idyllisch ver-
blijf in een tent op een boerde-
rij. In de agenda vind je bonnen 
voor korting op de toegang tot 
dierentuin, doolhof, kasteeltuin, 
inspiratietuin en andere buiten-
attracties.
 
Verkrijgbaarheid 
De agenda is vanaf 1 novem-
ber aanstaande verkrijgbaar bij 
een groot aantal tuincentra, voor 
een verkoopadviesprijs van 9,95 
euro.
Wil je kans maken op één van 
vijftig gratis exemplaren ga dan 
naar de website www.gekop-
groen.nl. Daar vind je tevens 
meer informatie en een overzicht 
van aangesloten tuincentra.



Kleurenpallet (Foto’s: IBC).
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Scilla siberica, met als Neder-
landse naam sterhyacint, is door 
een jury van groendeskundigen 
verkozen tot Bloembol van het 
Jaar 2010. Een terechte winnaar: 
niet alleen door zijn vrolijke uit-
straling maar ook omdat het een 
super makkelijk bolgewas is. 
Plant de bloembol in het najaar 
en vanaf maart verschijnen de 
blauwe bloemen. Heeft de ster-
hyacint het naar zijn zin? Dan 
kan de voorjaarsbloeier zich jaar 
in, jaar uit flink uitbreiden.

Overal
In de herfst een plekje vinden 
voor de sterhyacint (Scilla siberi-
ca) is niet moeilijk, want de bol-
letjes kunnen op veel verschil-
lende plaatsen worden geplant. 
Zo voelt de sterhyacint zich pri-
ma thuis onder bladverliezende 

heesters en bomen, maar ook op 
een zonnig plekje in de border 
verrijkt de Bloembol van het Jaar 
het lentegevoel. Als de bloemen 
zijn uitgebloeid dan kan de ster-
hyacint gewoon in de grond blij-
ven zitten. Elk voorjaar bloeien ze 
gewoon weer opnieuw. De ster-
hyacint behoort tot de verwilde-
ringsbollen en ze kunnen, als ze 
op de goede plek staan, zichzelf 
vermeerderen. De bolletjes wor-
den vijf tot tien centimeter diep 
geplant. 

Combinaties
In een border met wat schaduw 
is de sterhyacint een prachtige 
partner voor het leverbloempje, 
een vaste plant die met zijn diep-
blauwe bloemen prachtig kleurt 
bij de sterhyacint. Ook tussen en 
naast sleutelbloem (Primula) en 

Bloembol van het Jaar: planten in 
het najaar, bloei in het voorjaar.

Najaar: planttijd voor bollen

Bloembol van het Jaar: Sterhyacint 

hosta is de sterhyacint een ver-
rassend mooie aanvulling. Heel 
natuurlijk is de combinatie met 
andere lentebloeiers zoals klein-
bloemige narcissen. 

Wit
De sterhyacint wordt tien tot vijf-
tien centimeter hoog. Het bolle-
tje bloeit met meerdere bloem-
stelen. De stervormige, hangen-
de bloemen zijn blauw van kleur 
met een donker streepje. Be-
halve de blauwe sterhyacint is 
er ook een witte: Scilla siberica 
‘Alba’. Met haar witte bloemen 
is deze sterhyacint op een plek 
met wat schaduw een opvallen-
de verschijning. 

Kijk voor meer informatie en in-
spiratie op www.bloembollen-
centrum.nl 

Herfstklus voor een vrolijk voorjaar
Het najaar is dé tijd om aan de 
slag te gaan als je in het voorjaar 
wilt genieten van een kleurrijke 
tuin met tulpen, narcissen, blau-
we druifjes en hyacinten. Okto-
ber en november zijn de bes-
te maanden om lentebloeien-
de bloembollen te planten. Het 
is een eenvoudig herfstklusje en 
vanaf januari verschijnen de eer-
ste bloemen!

Vuistregel
Bloembollen planten is kinder-
lijk eenvoudig. In een mum van 
tijd zitten de bollen in grond. De 
vuistregel is dat een bloembol 
(met het puntje omhoog) twee 

keer zo diep wordt geplant als 
de bol hoog is. Is de bloembol 
vijf centimeter hoog dan wordt 
de bol dus ongeveer tien centi-
meter diep geplant. Vanaf janua-
ri verschijnen de groene puntjes 
boven de grond en nog wat later 
de eerste bloemknoppen.

Natuurlijk
Om een natuurlijke lente-uit-
straling in de tuin te creëren is 
het leuk om verschillende soor-
ten en kleuren tulpenbollen 
in een mand of emmer te mixen 
en op willekeurige plekken in 
de tuin uit te strooien en te 
planten. Zo is het verrassings- 

effect in het voorjaar optimaal!

Bloeitijd
Elke bloembol heeft zijn eigen 
bloeitijd. Op de meeste verpak-
kingen staat aangegeven wan-
neer dat is. In januari bloeien 
bijvoorbeeld winterakonieten 
en sneeuwklokjes gevolgd door 
crocussen en irissen in februa-
ri. De eerste narcissen, hyacin-
ten en blauwe druifjes laten zich 
in maart zien. Tulpen bloeien in 
april/mei en sieruien sluiten het 
bloembollenseizoen in juni af.

Nationale Bloembollenmarkt
In het weekend van vrijdag 15 

Vanaf november verkrijgbaar: 
kerststerren (Bloemenbureau 
Holland (BBH).

Begin november zijn ze er weer: 
kerststerren. Deze bekende 
planten lenen zich uitstekend 
voor het creëren van een natuur-
lijke kerstsfeer. Geef de ster dit 
jaar eens een eigentijdse uitstra-
ling. Zet bijvoorbeeld roze kerst-
sterren in een houten schaal of 
een groepje witte mini’s op een 
tableau. Ook de bekende rode 
ster laat haar hippe kant zien in 
bijvoorbeeld een hoge pot. Kort-
om, stylen met sterren!

Sterrenstatus
De kerstster is een kleurrijke 
topper tijdens de feestdagen. De 
plant met gekleurde schutblade-
ren is anno 2010 verkrijgbaar in 
een groot aantal kleuren zoals 
wit, geel, roze, zalm en natuur-
lijk feestelijk rood. Door de ver-
rassende kleuren blijft de ster 
tijdloos en voelt zich in ieder in-
terieur thuis. Trendy, klassiek of 
landelijk; de kerstster past zich 
moeiteloos aan. Naast de beken-
de middelgrote plant is de kerst-
ster er ook in kleine maatjes en 
bijzondere vormen. Juist door 
deze grote variëteit (en kleuren) 
zijn de stylingmogelijkheden 
haast onbeperkt. Opvallend is 
bijvoorbeeld de hangende kerst-
ster of die op stam, maar ook een 
schaal vol mini’s steelt de show. 

Spotlights
Kerststerren zijn vanaf begin no-
vember optimaal verkrijgbaar 
bij bloemist, tuincentrum en su-
permarkt. Geef deze makkelij-
ke planten een plek in de ‘spot-
lights’, want ze hebben wel na-
tuurlijk (!) licht nodig. Wanneer 
je regelmatig water geeft, bloeit 
de ster wekenlang en straalt hij 
tot aan het vroege voorjaar!
Kijk voor meer informatie en
inspiratie op www.kerstster.info

oktober tot en met zondag 17 
oktober 2010 vindt de Nationale 
Bloembollenmarkt op Keukenhof 
plaats. Kwekers bieden bijzon-
dere bolgewassen aan. Boven-
dien geven de tuinmannen van 
Keukenhof plantdemonstraties 

vol nuttige tips en adviezen. Par-
keren en toegang tot Keukenhof 
is geheel gratis!

Meer info, tips en inspiratie over 
bloembollen is te vinden op 
www.bloembollencentrum.nl

Bloembollen planten voor fleurig 
voorjaar.

Stylen met sterren
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&Interieur
Wonen

Kleur workshops bij 
Verfhandel Ree

Heemstede - Vanavond vindt 
bij Verfhandel Ree een Kleur 
workshop plaats. Een infor-
mele maar vooral inspirerende 
workshop met een persoonlijk 
karakter over het gebruik van 
kleur in uw interieur. 
Een kleine groep deelnemers 
begint vanavond onder het ge-
not van een kopje koffie met 
een presentatie van één van de  
kleurstylistes van Sikkens over 
wat kleur precies doet in een 
ruimte. Daarna zijn de (voorna-
melijk) dames in de gelegen-
heid om hun favoriete kleurstijl 
te ontdekken middels het ma-
ken van een moodboard.  Met 

diverse materialen en persoon-
lijke adviezen van de styliste en 
van de medewerkers van Verf-
handel Ree ontwikkelen zij op 
dit moodboard uiteindelijk hun 
eigen stijl. Na deze gezellige en 
vooral inspirerende workshop 
durven deze deelnemers zeker 
meer kleur in hun interieur te 
brengen! 
 Heeft u deze KLEUR workshop 
gemist? Op 17 november (van-
af 19.30 uur) zijn er nog en-
kele plaatsen beschikbaar. U 
kunt zich aanmelden via het 
inschrijfformulier in de winkel 
(Binnenweg 89) of via www.
verfhandelree.nl. 

Het blijkt dat de interesse van 
jongeren en jonge gezinnen in 
inboedelverzekeringen is afge-
nomen. Naast de gestegen kos-
ten wordt ook het feit dat ze er 
niet bij stil staan als verklaring 
aangedragen. “Dat laatste is 
erg herkenbaar”, zegt Simon van 
Poelje, die naast zijn fulltime-
baan als technisch coördinator 
bij de alarmcentrale van Home-
safety al jarenlang fulltime vrij-
williger bij de brandweer is. “De 
meeste mensen denken niet aan 
brand of brandpreventie totdat 
zijzelf of iemand dichtbij door 
brand wordt overvallen. En dat 
is zo jammer, want goede voor-
bereiding kan veel schade aan 
mens en huis voorkomen.”
In de aanloop naar de brand-
preventieweken – van 1 t/m 31 
oktober – zet Simon alvast de 

belangrijkste feiten op een rijtje. 
 
Voorkomen van brand
Simon: “Ten eerste is het natuur-
lijk belangrijk om brand te voor-
komen. De meest voorkomen-
de oorzaak van een huisbrand is 
kortsluiting in elektrische appa-
ratuur door stof of oververhitting. 
Wasdrogers, cv-ketels en televi-
sies, en dan vooral oudere tv’s 
waar stof in de achterkant komt, 
staan bovenaan het lijstje van 
boosdoeners.”

Tips van Simon van Poelje
ter voorkoming van brand: 
• Laat een erkend installateur 
periodiek onderhoud verzorgen 
aan de cv-ketel
• Maak de wasdroger regelma-
tig stofvrij. Niet alleen het filter 
in de deur, maar ook het tweede 

stoffilter (vaak onderin de was-
droger).
• Ga nooit even weg van huis met 
de wasdroger aan en laat hem ‘s 
nachts als je slaapt nooit wer-
ken!
• Mensen met een open haard: 
Laat ieder jaar je schoorsteen 
vegen en brand alleen open 
haard hout. Geen hout van een 
oud kastje, de oude verfresten 
kunnen brand in de schoorsteen 
veroorzaken
• Zet kaarsen nooit dichtbij gor-
dijnen en buiten bereik van kin-
deren. 

Tips van Simon van Poelje
voor de rookmelder: 
• Houd je rookmelder stofvrij 
• Vervang de batterij van de 
rookmelder regelmatig om er ze-
ker van te zijn dat deze het doet 
als er daadwerkelijk brand is. 
• Hou je van gemak en wil je je-
zelf en je woning optimaal be-
schermen, overweeg dan een in-
braaksysteem in combinatie met 
een rookmelder en een abon-
nement op een meldkamer. Het 
voordeel hiervan is dat de rook-

Tips van brandweerman Simon van Poelje

De beste brandpreventie?
Laat je niet verrassen!

Onderscheidend en bijzonder:
de keukens van Dévies Cookcompany

Edward en Paulien de Jong zijn 
de gezichten van Dévies Cook-
company. De zaak aan de Turf-
markt in Haarlem bestaat dit jaar 
maar liefst 80 jaar en dat is een 
respectabele leeftijd. Tevens een 
bewijs van kwaliteit, want een 
bedrijf dat al zo lang bestaat, dat 
moet wel een goed en gedegen 
firma zijn. De keukens bij Dé-
vies Cookcompany zijn onder-
scheidend en bijzonder; die zie 
je niet overal! De zaak is niet op 
een keukenboulevard gevestigd 

en dat onderstreept het onder-
scheidend karakter ook. Bij Dé-
vies Cookcompany vind je mo-
derne, strakgestroomlijnde keu-
kens maar je kunt er ook ge-
makkelijk terecht voor een keu-
ken met ontwerp uit de jaren ’20. 
“Een keuken moet immers wel 
bij je huis passen”, vinden Ed-
ward en Paulien. 
En een keuken is natuurlijk niet 
iets dat je even gauw uitkiest, 
je wilt je goed voorbereiden en 
meestal heb je tal van vragen. 

Voor Edward en Paulien geen 
enkel probleem. Of het gesprek 
nu een uur duurt of tweeënhalf 
uur... belangrijk is dat je tevreden 
bent en helemaal zin hebt in die 
stijlvolle keuken thuis. Uiteraard 
voorzien van alle inbouwappara-
tuur en moderne snufjes. 
Tachtig jaar ervaring en bekende 
namen vestigen de traditie: kom 
eens kijken bij Dévies Cook-
company, Turfmarkt 6-8 (aan 
het Spaarne) Haarlem. Tel. 023-
5313645.

melder periodiek wordt onder-
houden door een erkend instal-
lateur en dat dagelijks van af-
stand gecheckt wordt of alles 
nog werkt. Je woning is boven-
dien ook beschermd als er nie-
mand thuis is. De rookmelding 
van het alarmsysteem komt bin-
nen bij de meldcentrale die met-
een de brandweer alarmeert. 
Een dergelijke snelle reactie kan 
de schade in en aan het huis 
enorm beperken.

Tips van Simon van Poelje
voor blusmiddelen en
vluchtroute: 
• Leg de blusdeken/ brandblus-
ser op een centrale plek in huis 
(niet de keuken of bijkeuken) 
waar je makkelijk bij kunt. Zo 
hoef je niet eerst door de ruimte 
waar brand is heen, maar kan je 

een beginnende brand snel met 
blusdeken/ brandblusser stop-
pen. 
• Zorg dat je weet hoe de blus-
deken en brandblusser werkt. 
Lees de gebruiksaanwijzing nu. 
Op het moment dat er brand is, 
verspil je dan geen kostbare tijd.
• Een goede vluchtroute gaat van 
boven naar beneden (in verband 
met opstijgende rook) en bij 
voorkeur naar de straatzijde van 
het pand (zodat je gezien wordt 
en hulpverleners je kunnen be-
reiken) 
• Mensen doen de voordeur/ 
achterdeur ’s nachts vaak op 
slot. Zorg dat je sleutels binnen 
handbereik hebt. Als er ’s nachts 
brand uitbreekt, kun je dan snel 
naar buiten vluchten. (Hang ze 
alleen niet in het zicht voor in-
brekers).
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60 Jaar gehandicaptenzorg 
Hartekamp in beeld
Regio - Van dinsdag 2 tot en 
met zaterdag 27 november is in 
de Janskerk te Haarlem, het pu-
bliekscentrum van het Noord-
Hollands Archief, de tentoon-
stelling ‘Verbinding Verbeeld - 
60 jaar gehandicaptenzorg door 
De Hartekamp Groep’ te zien. De 
tentoonstelling geeft een beeld 
van verleden, heden en toekomst 
van De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden en 
archiefmateriaal.

De Hartekamp Groep is een or-
ganisatie die ondersteuning 
biedt aan mensen met een ver-
standelijke beperking in de re-
gio Kennemerland en omgeving. 
In de afgelopen 60 jaar heeft De 
Hartekamp Groep een reputatie 
opgebouwd als een betrouwbare 
instelling voor gehandicapten-
zorg met veel kennis en ervaring. 
Ooit begonnen door de Broeders 
Penitenten met een kleine groep 
jongens in een landhuis op het 
landgoed De Hartekamp, is De 
Hartekamp Groep uitgegroeid 
tot een professionele organisatie 
voor 1900 cliënten van alle leef-
tijden.
De tentoonstelling geeft een 
goed beeld van de veranderin-
gen die De Hartekamp Groep in 
de loop der jaren heeft doorge-
maakt en laat vooral zien hoe cli-

enten en medewerkers dit heb-
ben beleefd. Ook is te zien hoe 
de voorzieningen en middelen 
zijn verbeterd en de uitstraling 
is veranderd. Vroeger zat men 
ver weg van de samenleving, en 
maakte men gebruik van spe-
ciale huisvesting en dagbeste-
dingslocaties. Nu verblijven de 
cliënten midden in de samenle-
ving in gewone huizen in woon-
wijken en zijn de werkplekken zo 
gewoon mogelijk.
Een kleine expositie van kunst-
werken gemaakt door cliënten 
van de KunstWerkWinkel van De 
Hartekamp Groep maakt deel uit 
van de tentoonstelling.

Foto’s
De tentoonstelling is tot stand 
gekomen in samenwerking tus-
sen De Hartekamp Groep, het 
Noord-Hollands Archief en beel-
dend kunstenaar en fotoconser-
vator Jacqueline Bieze. Laatst-
genoemde stelde de tentoon-
stelling samen en nam een deel 
van de hedendaagse fotografie 
voor haar rekening. De overige 
foto’s zijn voor zover bekend van 
Jan Veen (overleden in 2008), 
voormalig huisfotograaf van De 
Hartekamp Groep, en van Ge-
rard Out, de huidige fotograaf 
en filmmaker van De Hartekamp 
Groep.

De historische foto’s zijn onder-
gebracht bij het Noord-Hollands 
Archief. Ze moeten nog worden 
beschreven. Indien u informa-
tie hebt over de achtergrond van 
de historische foto’s of weet wie 
er zijn afgebeeld, kunt u contact 
opnemen met de afdeling Com-
municatie van De Hartekamp 
Groep, tel. (023) 5101425.

Het adres van de Janskerk is 
Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem. 
De openingstijden zijn: dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, zaterdag 
van 9.00 tot 14.00 uur. Ter gele-
genheid van de Kunstlijn Haar-
lem is de Janskerk op zaterdag 
6 november van 9.00 tot 17.00 en 
op zondag 7 november van 11.00 
tot 17.00 uur geopend.
De toegang is gratis.
Voor meer informatie: www.de-
hartekampgroep.nl en www.
noord-hollandsarchief.nl.

Rommelmarkt Noordwijkerhout
Regio - Zondag 31 oktober 
wordt een gezellige rommel-
markt gehouden in sporthal de 
Schelft in Noordwijkerhout. De 
vlooienmarkt duurt van 10.00 

tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt 2 euro per persoon. Infor-
matie of reserveringen organi-
satieburo MIKKI, 0229-24 47 39. 
Of: www.mikki.nl.

	 Excursie	voor	kinderen
‘Wilde herfst’ in de Amsterdamse 

waterleidingduinen

Regio - Zondag 24 oktober or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland in samenwerking met 
Waternet een spannende wil-
de herfstexcursie in de Amster-
damse waterleidingduinen voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar! Op 
zoek in de schemering naar de 
‘wilde’ herfst! Struinend door de 
duinen op zoek naar diersporen. 
Op zoek naar herten en bijzon-
dere paddestoelen. Trek stevige 
schoenen aan en neem je verre-
kijker mee! Laat je verrassen wat 

er allemaal in de duinen te bele-
ven valt! Ouders gaan niet mee. 
Deze natuurexcursie voor kinde-
ren staat onder begeleiding van 
IVN-natuurgidsen.
De excursie begint om 16.00 
uur bij de ingang Zandvoortsel-
aan (tussen Zandvoort en Bent-
veld) en duurt anderhalf uur. 
Aanmelden niet nodig. Deelna-
me is gratis. Toegangskaart ver-
plicht. Meer informatie bij Frank 
Jansen, 023-5290984. Of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland 

Tentoonstelling
Aangeklede 
literatuur

Regio - Van 18 oktober tot 
en met 14 december 2010 
vindt in Bibliotheek Centrum 
een tentoonstelling plaats van 
Nieuwe Gracht Producties, 
Eric J. Coolen & Michaëla J. 
Bijlsma waarbij Haarlemse li-
teratuur, poëzie, illustraties 
en mode elkaar aanvullen. De 
tentoonstelling is gratis te be-
zichtigen tijdens openingstij-
den van Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Deze expositie bevat verstripte 
gedichten van diverse Haar-
lemse dichters, zoals John 
Schoorl, Bies van Ede, Sylvia 
Hubers, Lucas Hirsch, Jan Kal, 
Nuel Gieles en Bas Belleman 
en op dit thema geïnspireerde 
textielproducten als kleding-
stukken, kussens, poefen en 
een 2cv achterbank.
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl. De toegang is gratis.
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In de herfstvakantie naar 
Informatieboerderij Zorgvrij
Regio - Op Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude zijn 
in de herfstvakantie diverse ac-
tiviteiten. Kinderen kunnen een 
mooie paddespiegel maken. Van 
papier worden paddenstoelen, 
spinnen en blaadjes gemaakt. 
Dit wordt op de spiegel geplakt 
en de kinderen gaan naar huis 
met een vrolijke herfstspiegel. 
De paddespiegel kan van maan-
dag 25 oktober t/m vrijdag 29 
oktober worden gemaakt tussen 
13.00 uur en 16.00 uur (5 euro). 
Op 26 en 27 oktober kunnen kin-
deren (vanaf 8 jaar) en volwas-
senen een meubel maken van 
resthout. Deze gratis workshop 
was in september een groot suc-
ces met prachtige resultaten. De 
workshops horen bij het project 
‘Neem Plaats’ en worden mede 
mogelijk gemaakt door fondsen 
van de VSB en Rabobank. Deel-
nemers moeten zich van te vo-
ren bij de receptie van de boer-
derij aanmelden zodat voor vol-
doende materiaal kan worden 
gezorgd.
Zorgvrij doet op 30 oktober mee 
aan de nacht van de nacht. In 

het bos nabij Zorgvrij is dan tus-
sen 19.30 en 21.00 uur een ster-
renbeeldentocht. Kinderen gaan 
onder begeleiding een wande-
ling maken door het met lan-
taarns verlichte bos. Geniet van 
de duisternis en zoek je eigen 
sterrenbeeld. In de herfstvakan-
tie en op de avond zelf zijn de 
kaartjes te koop bij de receptie 
van de boerderij (5 euro).
Rond de boerderij zijn diver-
se speurtochten (met begelei-
ding van een ouder) uitgezet. Er 
is een speurtocht door het spin-
nenbos en het egelbos, een rug-
zaktocht door het uilenbos, een 
avontuurlijke skeelertocht, een 
speurtocht door de boerderij en 
een fotospeurtocht langs de wei-
landen.
Ieder middag rond half vijf wor-
den de koeien gemolken en is de 
boer graag bereid om vragen te 
beantwoorden.
In de herfstvakantie is de boer-
derij alle dagen open van 9.00 
uur tot 17.00 uur.
Informatieboerderij Zorgvrij, Ge-
nieweg 50 in Spaarnwoude (Vel-
sen-Zuid), www.spaarnwoude.nl

Voetbaljudo
Regio - Steeds meer voetballer-
tjes uit de regio kennen Multi-
Skills VoetbalJudo. Het is dé ide-
ale manier om kinderen allround 
te ontwikkelen. Het vermindert 
de kans op blessures en zorgt 
dus voor meer voetbalplezier. 
Van RCH tot HBC en Kon. HFC: 

alle F-pupillen van de F20 tot de 
F1 kunnen meedoen aan Multi-
Skills VoetbalJudo. Op 3 novem-
ber start een cursus van 5 les-
sen in de Dojo van het Kenne-
mer Sportcenter te Haarlem. Doe 
mee en maak kennis met deze 
manier van sporten! Aanmelden 
kan via de website van Instituut 
MultiSkills: www.multiskills.nl

Afspraken opvang en zorg 
dak- en thuislozen

Regio - De betrokken partij-
en bij de opvang van en zorg 
voor (dreigend) dak- en thuis-
lozen in de regio Midden- en 
Zuid-Kennemerland en Haar-
lemmermeer ondertekenen 21 
oktober een convenant Open-
bare Geestelijke Gezondheids-
zorg (OGGz). In het convenant 
worden verantwoordelijkheden 
en taken vastgelegd van orga-
nisaties betrokken bij de op-
vang van en zorg voor (drei-
gend) dak- en thuislozen.

De gemeenten in Midden- en 
Zuid Kennemerland en Haar-
lemmermeer, woningcorpora-
ties, aanbieders van zorg en 
opvang voor de OGGz-doel-
groep en overige betrokkenen 
partijen hebben een gemeen-
schappelijk doel. Alle partij-

en willen het aantal daklozen 
verminderen, de doorstroming 
naar een zo zelfstandig moge-
lijk bestaan bevorderen en de 
kwaliteit van leven van OGGz-
cliënten verbeteren. Op deze 
wijze vermindert ook de over-
last die deze groep met zich 
mee kan brengen. 

In het convenant OGGz staan 
de inspanningen en voorwaar-
den die nodig zijn om de am-
bities rond het voorkomen en 
bestrijden van dakloosheid in 
de regio te realiseren. De sa-
menwerking moet leiden tot 
een sluitende en individue-
le aanpak: een combinatie van 
de juiste huisvesting, de juiste 
zorg en begeleiding aangevuld 
met dagbesteding en (aange-
past) werk.



1 te Heemstede. Kijk voor 
meer informatie op www.
sbhaarlem.nl.
Kijk ook eens op www.NBvP.nl 
en op www.quiltersgilde.nl. De 
expositie is gratis toegankelijk. 

• Mozaïekkunst in De Lui-
fel van Annemarie Sybran-
dy. Herenweg 96, Heemste-
de, expositie te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

T/m dinsdag 2 november
• Expositie in het voorma-
lig gemeentehuis Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 5 
van Auke Meenks en Maai-
ke Bijvoet. Auke Meenks 
maakt abstractie schilderijen 
en Maaike Bijvoet ontwerpt 
kleurige collages op vintage 
tassen. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 - 17.00 uur.

Woensdag 3 november
• Opening Kunstlijn in 
Raadhuis om 15.30 uur door 
wethouder J. Botter.
Expositie in Raadhuis.

Donderdag 4 november
• Graziakwartet, kamermu-
ziek, om 12.30 uur in GGZ 
inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
Het is vrij toegankelijk.

Zaterdag 6 en
zondag 7 november
• Groots kunstevenement 
Kunstlijn Heemstede op di-
verse locaties in Heemstede.
Kijk voor meer info op: www.
kunstlijnhaarlem.nl

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

T/m december
• Expositie van Leo Horten-
sius, meestervervalser. Werk 
van o.a. Rembrandt, Koekoek, 
Israels maar ook Grimshaw en 
Tissot. Tevens antieke Boed-
dha- en Kmer beelden. Gale-
rie Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 87, Bennebroek.
openingstijden: donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 
- 17.00 uur.

T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
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Heemstede/
Bennebroek

Donderdag 21 oktober
• Helmert Woudenberg 
speelt de monoloog ‘Dank-
woord’ in Oude Slot Heem-
stede. Ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 18,- euro / 15,50 eu-
ro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. Indien voorradig aan 
de zaal.

• Lezing Passage om 19.45 
uur in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan door de heer C.M. 
Schilder. Onderwerp: ‘Naar de 
wereld van de opera’.

Zaterdag 23 oktober
• The Third Road, theater-
programma met Leoni Jan-
sen. Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 eu-
ro. Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserve-
ren via theaterlijn: (023) 548 
38 38. 

Zondag 24 oktober
• Vlooienmarkt van 9.30 tot 
16 uur in sportcentrum Groe-
nendaal te Heemstede.

• Taalkunstenaars bij 
Kunstkring. Pieterse & Van 
Pamelen in theater De Luifel 
aan de Herenweg te Heem-
stede. De aanvang is 15.00 
uur.  De voorstelling is gratis 
voor leden van de Heemsteed-
se Kunstkring. Voor niet-leden 
bedraagt de entree 10 euro.  
Ieder is van harte welkom. In-
formatie: tel. 023-5281348.  

• Schrijfster Nelleke Noor-
dervliet verzorgt de eer-
ste literaire matinee van 
het nieuwe culturele sei-
zoen van Podium Oude Slot 
op zondagmiddag 24 oktober. 
Aanvang 15.00 uur. Het Ou-
de Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 12,50 euro/ 10,00 euro. 
Reserveren 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

Donderdag 28 oktober 
• Pianiste Anzhelika Fuks 
in Oude Slot. Aanvang 20.15 
uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heem-
stede. Toegang: 18,- euro/ 
15,50 euro. Reserveren 06-
13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. Indien voorradig aan 
de zaal.

Agenda
Cultuur

Vrijdag 29 en zaterdag
30 oktober 
• Cabaretvoorstelling Un-
plugged met Hans Sibbel 
(Lebbis) in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 17,50 euro; CJP/65+ 
16,50 euro. 
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38.
Info: www.theater deluifel.nl

Zaterdag 30 oktober
• Beelden- en schilderijen-
expositie Ellen Wolf en Je-
roen Gerlach in het raadhuis 
Heemstede tot 30 oktober. Of-
ficiële opening op  7 oktober, 
16.00 uur. De expositie is tot 
30 oktober te zien. 

T/m zaterdag 30 oktober 
• Expositie HODA gallery 
in Het Kunstbedrijf aan de 
Raadhuisstraat 56. Kunste-
naars uit Nieuw-Zeeland, 
Frankrijk en Nederland. Ge-
opend van woensdag t/m za-
terdag van 13.00- 17.30 uur.

Zaterdag 30 en
zondag 31 oktober 
• Voorafgaand aan het kunst-
lijnweekend (6 en 7 novem-
ber) toont Annemieke Couzy 
werk in villa Meerzicht, Glip-
perdreef 205b Heemstede. 
Geopend: van 11.00 tot 17.00 
uur. Aantrekkelijk, energiek en 
kleurrijk werk.

T/m zondag 31 oktober
• Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek, Julianaplein 

Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede. Ope-
ningstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 
17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Regio
Maandag 18 oktober t/m 
dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl.
De toegang is gratis.

Vrijdag 22 oktober t/m
zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Zondag 24 oktober
• Beurs en taxaties van 
munten, postzegels en 
bankbiljetten in Van der 
Valk Haarlem-Zuid, Toekan-
weg 2, Haarlem. Entree: 2 eu-
ro (volw.), 1 euro(CJP/65+/
kinderen 5-16 jr), jonger dan 
5 jr gratis.  Alleen gratis taxa-
tie: gratis entree! Inlichtingen: 
MPO, 030-6063944

T/m zondag 24 oktober
• De werken van Mapje Kee-
reweer te bezichtigen in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. (Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur) Zie ook: 
www.kzod.nl 

Zondag 24 oktober
• Vlooienmarkt van 9.30-16 
uur in sportcentrum Groenen-
daal, Sportparklaan te Heem-
stede. Info: MIKKI, tel. 0229-
244739 of 06-51675411 Email 
info@mikki.nl

Donderdag 28 oktober
• Quiltgroep Kakelbont houdt 
een quilt- en patchworkten-
toonstelling in Haarlem.
In de Kloostergangen van het 

Stadhuis te Haarlem aan de 
Grote Markt 2.  Toegang gra-
tis. Open: maa tot en met vrij 
van 10.00 tot 16.30 uur.

T/m zondag 31 oktober
• Achter de Zuilen, gemeen-
tehuis Bloemendaal organi-
seert verkoopexpositie Jo-
han Abeling – schilderij-
en Frank Letterie - beelden. 
Open: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis.
Achter de Zuilen, ingang ach-
terzijde Bloemendaals ge-
meentehuis, Bloemendaalse-
weg 158, Overveen. www.ach-
terdezuilen.nl.

Zaterdag 6 november
• Het Daniel Kwartet met 
prachtige strijkkwartett-
ten in Museum de Cruquius. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse 023  5563707.
De toegangsprijs voor alle 
concerten is 18,50 euro incl. 
een consumptie.

Zondag 7 november
• Van 10.00 - 15.00 uur rom-
melmarkt in Dorpshuis Het 
Oude Fort, Spaarneweg 57, 
Cruquius. Voor informatie en 
reservering bel: 023-5290326.

Dinsdag 2 t/m
zaterdag 27 november
• 60 Jaar gehandicapten-
zorg Hartekamp in beeld 
in de Janskerk te Haarlem, in 
het publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief. Vrle-
den, heden en toekomst van 
De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden 
en archiefmateriaal.
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. De toegang is gratis.
www.dehartekampgroep.nl en 
www.noord-hollandsarchief.
nl.

T/m zondag12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (zie ook: www.
museumdezwartetulp.nl). In 
de tentoonstelling zijn vazen 
te zien van 48 keramisten. 

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

Foto: Martin Oudshoorn.

De quilt ‘de kimono’ is van de 
hand van Gerda de Jongh.
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Selectie VEW staat met lege handen
Heemstede - Zaterdag 16 okto-
ber j.l. was het een ‘zwarte’ dag 
voor VEW. Om 12.00 uur speelde 
het tweede tegen Roda 23, met 
een ex-Ajax spits in de punt van 
de aanval, en verloor met 2-3.
VEW-1 trad hierna aan tegen 
de derde voetbal vereniging uit 
Hoofddorp, UNO. Na een zeer 
vlotte start meteen doelpunt na 
een fraaie aanval via Maarten 
Veenhof, Niels Dekker en Mi-
chiel Dekker stond het binnen 
tien minuten al 1-0. Lang kon 
VEW niet genieten. Bouk Beliën 
verloor de bal op eigen helft en 
deze fout leverde de gelijkmaker 
op, 1-1. Nog in de eerste helft 
was er weer een mis verstand 
in de verdediging en UNO kon 
gemakkelijk scoren, 1-2. In de 

tweede helft had VEW de wind 
mee en kwamen er heel veel 
kansen, Het vizier stand niet op 
scherp want het doel werd niet 
gevonden. De Dekkers, Veenhof 
en van’t Sant misten de scherpte 
om de vele voorzetten van in een 
doelpunt om te zetten.Eén punt 
had VEW zeker verdiend maar 
de drie punten gingen mee naar 
Hoofddorp.

Bij de VEW-jeugd ging het be-
ter. De B-1 won, na een 0-2 ach-
terstand, met 3-2 van VVC. Een 
spannende wedstrijd waarin van 
alles gebeurde. De B-2 speelde 
5-5(!) tegen buurman HBC. In de 
laatste minuut scoorden de gas-
ten de gelijk maker. De D-1 ver-
sloeg DIOS met maar liefst 8-1.

Het programma voor 23 oktober:
Terrasvogels- VEW-3  14.00 uur
H’lem/K’land- VEW-4 12.00 uur
VEW- THB    14.30 uur

Er is geen jeugdprogramma ivm 
Herfstvakantie.

De VEW-agenda: 
12 november: VEW klaverjassen. 
De 3de ronde, aanvang 20.00 
uur.
20 november: Nederlandse mu-
ziekavond.
Van 20.00 uur tot 01.00 uur 
draaien Ed Nederveen en Wouter 
Hamann alleen maar Neder-
landstalige muziek. De avond 
wordt opgeluisterd met zelfge-
maakte Oranjebitter van Cafe 
Koops uit Haarlem.

Samenwerkingsverband 
synchroonzwemmen groot succes
Heemstede - De KNZB heeft 
het zwemmen georganiseerd 
via kringen. Voor de toekomst 
wil men het aantal kringen dras-
tisch gaan verminderen. Het 
synchroonzwemmen van kring 
Noord-Holland en kring Amster-
dam-‘t Gooi lopen vooruit op de-
ze plannen door een samenwer-
kingsverband aan te gaan. Af-
gelopen zaterdag kreeg het sa-
menwerkingsverband gestalte 
in de vorm van een “Mini-kring” 
wedstrijd. Dat is een synchroon-
zwem- wedstrijd voor de jongste 
zwemsters. Tijdens de wedstrijd 
laten de echte beginners één 
voor één zien hoe goed ze kun-

nen drijven en bij de hogere ca-
tegorieën laten de zwemsters al 
zien dat ze naast het blijven drij-
ven, ook nog een been omhoog 
kunnen steken zonder te zinken. 
Het is aan een driekoppige jury 
om te bepalen wie dat het bes-
te kan. 
Aan het nieuwe samenwer-
kingsverband nemen 10 syn-
chroonzwemmende verenigin-
gen deel. De beide kringen le-
ken aardig aan elkaar gewaagd, 
want de prijzen werden goed 
verdeeld over alle verenigingen. 
Na afloop vond een korte eva-
luatie plaats. Er zijn nog enkele 
kleine praktische zaken die ver-

betering behoeven, maar zowel 
de zwemsters als de organisatie 
beschouwen de samenwerking 
als een succes! Voor de zwem-
sters van HPC was de wedstrijd 
op zich ook een succes, want 
Mandy van der Linden, Svetlana 
Katchatrian, en Veerle Claasen 
mochten een gouden medaille in 
ontvangst nemen voor respec-
tievelijk categorie 2, 3 en 4. An-
niek Antvelink (cat 2) kreeg een 
bronze medaille. Samen met hun 
ploeggenootjes Daphne Groen, 
Eva de Bruijn en Silke Burger, 
vormden ze een leuk stel dat er 
prachtig uitzag in hun spiksplin-
ternieuwe sponsorshirts.

Purmersteyn – Kon HFC  0 – 1 
Slecht voetbal, toch drie punten
Regio - De eerste helft was redelijk te noemen. HFC liet aardi-
ge combinaties zien en was duidelijk op jacht naar een overwin-
ning. Uit een van de aanvallen over links, ingezet door Wesley van 
Norden, kopte Boy Visser de 1-0 binnen. 
Niet lang daarna scoorde HFC de 2-0. Na een strakke voorzet 
die ingeleid werd door Wouter Haarmans schoot Hakin snoeihard 
de bal tegen de touwen. Terwijl de HFC-ers al richting middenlijn 
liepen vond de grensrechter van Pumersteyn het alsnog noodza-
kelijk zijn vlag te hijsen. Tot verbazing van vriend en vijand ging 
de scheidsrechter alsnog in op het late vlaggen en keurde het 
volkomen terechte doelpunt af. Niemand begreep waarom er ge-
vlagd werd maar het betekende wel dat HFC met slechts 1-0 op 
de teller ging rusten.

Na de theepauze werd het een rommelig geheel. Purmersteyn ging 
op zoek naar de gelijkmaker en HFC ging achterover leunen. Met 
elf man achter de bal is het moeilijk scoren. Rutger de Vries liep 
voortdurend uit positie en werd gewisseld voor Fabian Munster-
man. Munsterman toonde veel werklust en deed er alles aan om 
HFC weer vooruit te laten voetballen. De opdracht van de trainer 
was echter verdedigen en dan wordt het een moeilijke wedstrijd. 
De verdediging kwam onzeker over en dacht dit met lange ballen 
naar voren te kunnen oplossen.

Het laatste half uur bestond slechts nog uit lange ballen. Zowel van 
Purmersteyn als van HFC. Voor de toeschouwer absoluut geen leu-
ke wedstrijd om naar te kijken. 

Toch nam HFC weer drie punten mee naar huis en zoals altijd lijkt 
de winnende trainer gelijk te krijgen. Wel is het voor de trouwe 
toeschouwer te hopen dat HFC over twee weken tegen EDO wat 
meer voetbal zal laten zien. Punten halen is leuk en belangrijk. Leuk 
voetbal laten zien is nog leuker. Daarbij komt dat het slechts wach-
ten is op een nederlaag als HFC deze wijze van voetbal voortzet 
en dat zal niet de bedoeling zijn. Niet van de trainer en al helemaal 
niet van de spelers. 
Ingrid de Bruijn

INGEZONDEN

Prominent sporter overleden
Heemstede - Na een slopen-
de ziekte is Nico Assendelft, 
één week voor zijn 59e ver-
jaardag, overleden. Nico was 
een markante man, die jaren-
lang een van de prominent-

ste leden van honk- en softbal-
vereniging RCH-Pinguïns was. 
Hij was pitcher bij zowel het 
honk- als softbal en het bijzon-
dere was dat hij in beide disci-
plines zijn worpen onderhands 
van de heuvel liet vertrekken. 
Zoon Mike, dochter Sandra en 
kleindochter Jennifer zullen op 
de softbalvelden de herinnering 
aan Nico in leven houden. 
Nico was een imposante ver-
schijning, niet alleen door zijn 
gestalte, maar ook door zijn in-
drukwekkende snor. Vrijdag 22 
oktober, op de dag dat hij 59 
zou zijn geworden, wordt Nico 
om 13.00 uur in Driehuis-Wes-
terveld gecremeerd.
Chris de Vries

A lijn: Jan en Joop Warmerdam 
deden met een score van 61,11% 
goede zaken en liepen zodoen-
de 5% in op de regerende kam-
pioenen. Tine Posthuma en Irma 
v.Roosmalen behaalden 56,94% 
en staan nog steeds bovenaan. 
Liesbeth Warmerdam en Ans Pie-
ters hadden een complete off-
day. Met een score van 36,46% 
duikelden zij van plaats drie naar 
acht. Een bijzondere presta-
tie was weggelegd voor Theresia 
v.d.Horst . Samen met Kees Gili-
jamse (B lijn) werden zij eerste in 
de A lijn met 62,15%. Jan Zwa-
neveld en Pim Houtzager moeten 
op hun tellen passen, want de-
gradatie dreigt en dat staat Hel-
mie v.d.Berg en Joke v.d.Lans ook 
te wachten als zij niet beter gaan 
scoren. Hun gemiddelde bedraagt 
respectievelijk, 45,72 en 46,99%. 
Ton Bruseker moest wegens ziek-
te van Maria de strijd aanbinden 
met Ronald v.d.Holst en dit paar 
kwam niet verder dan 45,83%, 
zodat degradatie bijna een feit is 
met een gemiddelde van 39,26%. 
Hannie Koek en Yvon Tromp bo-
den en behaalden als enige op 
spel  10 klein slem harten uit en 

haalden dat ook, doch deze top 
was niet voldoende voor een 
goed eindresultaat (49,65%).
B lijn: Ali Boeder en Wil v.Dijk 
waren ziek, zodat An Touw en 
Roos v.d.Elst aan elkaar gekop-
peld werden. Dat werd een suc-
ces. Met een score van 61,35% 
pakten de dames de eerste plaats 
en zodoende bleef Roos met Ali 
de ranglijst aanvoeren. Jet en 
Kees Gilijamse kwamen door het 
goede resultaat van Kees in de A 
lijn op de tweede plaats terecht. 
Marrie Mesman en Fia de Kluijver 
werden tweede op deze avond 
met een score van 56,46% en 
nemen de derde plaats in, waar-
door er promotie dreigt naar de A 
lijn. Ria Lengers en Wieck v.Baars 
hadden een goede uitgangsposi-
tie voor promotie, maar vergooi-
den deze met een resultaat van 
39,06%. Onderaan moeten Ge-
rard v.d.Berk en Tinus Spreeuw 
op hun tellen gaan passen, want 
met een score van 38,23% staan 
zij op een degradatieplaats. Niek 
Ferwerda en Kees Doorn hebben 
waarschijnlijk het lek gevonden. 
Met een score van 53,96% heb-
ben zij de laatste plaats overge-

daan aan Corrie Warmerdam en 
Bert Spreeuw. Corrie en Bert ge-
bruik hun verblijf in de B lijn als 
een leerproces.
C lijn: De strijd op promotie uit 
de C lijn is in volle gang. Mar-
tien en André Mesman komen 
eraan. Met een resultaat van 
57,50% staan zij nu op plaats vier 
met maar 3% achterstand op Di-
ny en Piet Clemens die tot 51,25% 
kwamen. Tonny en Klaas Westra 
moesten verstek laten gaan, zo-
dat de reglementaire 50% hun 
deel was. Jenny v.Heuckelum en 
Herre Mostert behaalden 55,42% 
en nemen de koppositie over van 
Tonny en Klaas. Rietje Koopman 
en Ingrid Roosendaal hebben last 
van het jojo effect. De ene keer 
de sterren van de hemel spelen 
en de andere keer komen zij in 
het spel niet voor. Dat laatste was 
nu het geval. Met maar 40% ein-
digden zij onderaan. Irma Klink-
hamer en Jan v.Dam waren tegen 
Netty v.Egmond en Els Zonneveld 
bijzonder goed op dreef. Er wer-
den vier toppen gescoord, zodat 
aan die tafel 100% werd behaald. 
Dat komt niet zo vaak voor.
Piet van den Raad

INGEZONDENBridge

Complete offday voor Liesbeth en Ans
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

Heemstede Loop was zoveel animo dat alle 

startnummers afgelopen zondag 17 oktober 

vergeven waren. Naast de ruim 1.300 deel-

nemers aan de Family Run en de 5 en 10 

kilometer, trok de Heemstede Loop ook veel 

toeschouwers. En het prachtige weer hielp 

natuurlijk mee aan de geweldige sfeer.

Een grote domper was het overlijden van 

een 59-jarige deelnemer uit Wateringen, die 

aan een hartstilstand overleed. De loop 

werd niet afgebroken, omdat er tijdens het 

evenement geen duidelijkheid was over de 

ernst van de situatie. Wel werd de huldiging 

afgeblazen en werd afgezien van verdere 

feestelijkheden. 

Organisator SportSupport en de gemeente 

Heemstede spreken van een diep trieste 

gebeurtenis op een verder fantastisch 

verlopen dag. Zij betuigen hun medeleven 

aan de familie van de overledene. 

Op zoek naar een agenda? Een bestuursstuk of 

een raadsvoorstel? Sinds 20 oktober is hiervoor 

een nieuwe omgeving beschikbaar via onze 

website www.heemstede.nl: ‘Vergaderstukken 

en Besluiten’ . In dit systeem komen alle open-

bare vergaderstukken en besluiten van het 

college van B&W, de gemeenteraad, de com-

missies Ruimte, Samenleving en Middelen maar 

ook van de commissie voor Bezwaarschriften en 

de Welstandscommissie. 

Hoe is de opzet?

-  Bladeren

U bladert door de vergadersoort. U kiest 

bijvoorbeeld voor ‘College van B&W’ waarna u 

een overzicht van de collegevergaderingen 

ziet. Maak een keus en u ziet de agenda met 

de bijbehorende stukken. 

-  Kalender

De kalender geeft een overzicht van de 

vergaderingen op datum. Maak een keus 

en u ziet de agenda met de achterliggende 

stukken. 

-  Zoeken

Via het zoekscherm kunt u met een tref-

woord direct op zoek naar een document.

Archief
Als u vanaf vandaag gebruik maakt van  

‘Vergaderstukken en Besluiten’ (u kunt ook 

rechtstreeks naar http://vergaderstukken.

heemstede.nl) dan wordt u voor het archief 

nog verwezen naar ons vorige systeem: het 

RaadsInformatieSysteem (RIS). Daar zijn 

de stukken tot 20 oktober 2010 te vinden.

Heemstede Loop

20-10-2010: Nieuwe omgeving op internet

Vergaderstukken en Besluiten

Informatieavond 1 november
Het ontwerpbestemmingsplan Centrum en 

omgeving ligt momenteel ter inzage. Tot en met 

27 november kunt u reageren op het plan.

Op maandag 1 november om 19.30 uur houdt 

de gemeente een informatieavond in het raad-

huis aan het Raadhuisplein 1 over dit plan. 

Tijdens de informatieavond geven wij een toe-

lichting op de achtergronden en de verdere 

procedure rond het bestemmingsplan ‘Centrum 

en omgeving’. Daarna is het mogelijk uw vragen 

over het plan met de medewerkers van de 

gemeente Heemstede te bespreken. U bent 

van harte welkom op deze informatieavond.

Bestemmingsplan 
Centrum e.o.

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

HeemstedeMail

•  Nacht van de Nacht

• Werk aan de weg

•  Behandeling begroting 2011 

door gemeenteraad

•  Vergadering gemeenteraad

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Nacht van de Nacht: 
30 oktober 2010
De gemeente Heemstede doet op 30 oktober mee aan de ‘Nacht van de Nacht’. Dit jaarlijks 

terugkerende evenement wordt gehouden in het laatste weekend van oktober, als de klok 

een uur wordt teruggezet. De verlichting op en rond het raadhuis blijft die avond en nacht uit. 

Hiermee ondersteunt de gemeente de Nacht van de Nacht en de doelstelling daarachter: 

mensen bewust maken van lichtvervuiling.

 

Nederland behoort tot de meest verlichte landen. De Nacht van de Nacht wil mensen 

bewust maken van die lichtvervuiling. Op veel plaatsen in Nederland worden activiteiten 

georganiseerd die de schoonheid van echte duisternis benadrukken en mensen bewust 

maken van de effecten van lichtvervuiling. In heel Nederland zullen honderden kerken, 

bruggen, gemeentehuizen en kantoren de verlichting in de nacht van 30 op 31 oktober 

doven.

In de regio Kennemerland worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er een uilenavond 

in de Haarlemse Stadskweektuin, avondwandelingen door Middenduin en een sterren-

beeldentocht bij boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude. 

Op de website www.laathetdonkerdonker.nl staat een overzicht van alle activeiten.

De Nacht van de Nacht is een goed moment om stil te staan bij het eigen verbruik van ver-

lichting in de nachtelijke uren. Denk daarbij aan het doven van tuinverlichting na 23.00 uur 

of het gebruikmaken van sensorlampen of tijdschakelaars. 

Werk aan de weg   
Aanleg fietspad Cruquiusweg-Hageveld (Scholierenpad)
Tot eind oktober 2010 wordt een nieuw fi etspad aangelegd tussen de Cruquiusweg en 

Hageveld. Een deel van dit nieuwe fi etspad komt te liggen op hetzelfde tracé als het bestaande 

recreatiepad tussen Meermond en Hageveld. Tot eind oktober 2010 is dit recreatiepad af-

gesloten voor voetgangers en fi etsers. De afsluiting staat aangegeven op tekstborden bij 

Hageveld en park Meermond.

Drenthelaan
Tot eind oktober 2010 wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw 

gelegd in het gebied tussen de garageboxen aan de Drenthelaan en de winkels/woningen 

aan de westzijde van de Raadhuisstraat. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk het 

gebied gefaseerd af te sluiten voor autoverkeer.

Geleerdenwijk
Tot eind oktober 2010 worden in de Geleerdenwijk trottoirs hersteld op plaatsen waar boom-

wortels de bestrating omhoog drukken. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeers-

hinder.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

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

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

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

Van den Eijndekade gebruikmaken.

Behandeling begroting 2011 door gemeenteraad
De begroting zal op donderdag 4 november 

a.s. om 20.00 uur en op vrijdag 5 november 

a.s. om 13.00 uur in twee openbare 

vergaderingen door de gemeenteraad 

worden behandeld. De raadsleden kunnen 

voorstellen voor wijzigingen indienen en na 

stemming hierover zal de begroting worden 

vastgesteld. Als u vragen heeft over de 

behandeling van de begroting door de 

gemeenteraad, kunt u contact opnemen 

met de griffie, telefoon (023) 548 56 46, 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

De begroting 2011 ligt gedurende openings-

tijden ter inzage in de het raadhuis, 

Raadhuisplein 1. De stukken zijn tevens 

in te zien in de gemeentelijke openbare 

bibliotheek (Julianaplein 1). 

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 21 oktober a.s. om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn. Hierbij de gewijzigde agenda voor deze vergadering.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 21 oktober 2010 

2. Vragenuur

3. Najaarsnota 2010 - bespreekpunt

4. Notitie Duurzaamheid - bespreekpunt

5. Nota reserves en voorzieningen- weerstandsvermogen 2010 - hamerpunt

6. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland - hamerpunt

7. Conceptbegroting 2011 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) - hamerpunt

8. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

9. Wat verder ter tafel komt

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

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

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

Kapvergunningen

Er is een kapvergunning verleend voor 20 gemeentelijke bomen:

- Voor Cruquiusweg 94: 1 hemelboom, de boom is dood (geen herplant)

- Voor Zomerlaan 24: 1 robinia, de boom is dood (herplant 1 robinia)

- Zandvoortselaan bij stationszijde: 1 linde, slechte vitaliteit (herplant 1 linde) 

- Johan Wagenaarlaan t.h.v. nummer 90: 1 iep, de boom is dood (geen herplant)

-  Heemsteedse Dreef, middenberm nabij de grens met Haarlem: 1 Gleditsia, de boom heeft 

stormschade (herplant 1 boom)

- Bartoklaan bij Schouwbroekerbrug: 2 esdoorns, lichtbeneming (geen herplant)

- Van Merlenlaan bij Meerlhorst: 1 esdoorn, lichtbeneming (geen herplant)

- Eykmanlaan t.h.v. Te Winkelhof: 1 populier, slechte vitaliteit (geen herplant)

- Kohnstammlaan 4 populieren, extreme zaadpluizenoverlast (herplant 4 bomen)

- Raadhuisplein 1: 1 eik, slechte vitaliteit (herplant 1 eik)

-  Groenendaalkade tegenover nummer 1: meerstammige vleugelnoot, gevaarlijk (geen her-

plant)

- Johan Wagenaarlaan langs Heemsteeds kanaal: 3 populieren, dunning (geen herplant)

- Tooropkade t.h.v. nummer 9: 1 treurwilg, slechte vitaliteit (herplant 1 boom)

-  Begraafplaats Herfstlaan 3, bij monumententuin: 1 eik, slechte vitaliteit en gevaarlijk (her-

plant 1 boom)

Aan deze kapvergunningen zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden:

-  Vóór 31 maart van het jaar na de kap dienen 10 bomen van de 1e grootte te worden geplant 

met een stamomtrek van 20/25.

-  Indien één of meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het 

jaar na aanplant vervangen te worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf  20 oktober 2010 zes weken ter inzage in 

de publiekshal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar 

maken.
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
2010.012  het bouwen van een praktijkruimte voor - Jacob van Campenstraat 22

 fysiotherapie 

 ontvangen d.d. 8 oktober 2010

2010.013 het vergroten van een dakkapel - Nicolaas Beetslaan 9 

 op het achtergeveldakvlak 

 ontvangen d.d. 8 oktober 2010

2010.014 het uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 256

 ontvangen d.d. 12 oktober 2010

 

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
2010.001 het vergroten van een bovenwoning - Wilhelminaplein 18

 ontvangen d.d. 1 oktober 2010

Bovenstaande aanvraag is op 13 oktober 2010 gepubliceerd als aanvraag omgevingsvergunning voor 

het bouwen. Gebleken is dat het bouwplan afwijkt van het bestemmingsplan en dat de aanvraag dus 

tevens als een aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet 

worden beschouwd.

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

Omgevingsvergunning voor kappen
2010.015 het kappen van een boom - Breitnerweg 10

 ontvangen d.d. 11 oktober 2010

2010.016 het kappen van 7 lindes - Zandvoortselaan, tussen   

 ontvangen d.d. 13 oktober 2010   Vondelkade en Roemer 

    Visscherplein

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

Rectificatie Kadijk 36
Wij hebben de volgende aanvragen gepubliceerd voor het perceel Kadijk 36

2010.203 aanvraag bouwvergunning voor het bouwen van een bungalow

2010.206  aanvraag bouwvergunning voor het plaatsen van een nieuwe brug en een kademuur

2010.925 aanvraag sloopvergunning voor het gedeeltelijk slopen van bollenschuren

Bovengenoemde aanvragen zijn echter aangevraagd voor het perceel tussen Kadijk 34 en Kadijk 36.

Aanvraag sloopvergunning
2010.926 het slopen van een brug - tussen Kadijk 34 en 36

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 21 oktober 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

(Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende 

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

2010.005 het uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 250

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning te 

verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden de gelegen-

heid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslistermijn van 8 weken 

onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag. 

De aanvraag is ontvangen op 5 oktober 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan te verlenen:

2010.005 het uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 250

Het verzoek ligt vanaf 21 oktober 2010 gedurende 4 weken op maandag tot en met donderdag van  

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

aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich 

wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 15 oktober 2010)
2010.198 het doorbreken van een muur - Havenstraat 36

2010.209 het herstellen van de fundering van de scheve - Herenweg 7

 tuinmuur op buitenplaats Huis te Manpad

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 oktober 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 15 oktober 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2008.298 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 52

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 15 oktober 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.065 het plaatsen van een dakopbouw,  - Bronsteeweg 31

 het wijzigen van de achtergevel en

 wijzigen dak van de berging

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 oktober 2010 op maandag tot en met donderdag van  

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 

Een beroepschrift moet uiterlijk 2 december 2010 worden ingediend. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.264 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 64

Het verzoek ligt vanaf  21-10-2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 

17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan 

het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging  

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te 

worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoor-

zittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de 

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

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

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 omgevings-

vergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht 

moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 
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X-023 M. Lukkien-Meijnhout
X-023 J. Overbeek
X-023 A.M. Rees

X-024 J.M. Dekker-van der Graaff
X-024 W.J. Römer
X-024 A. Schaart

X-025 A. Südkamp-de Gooijer
X-025 E. Heigl
X-025 A. van Golverdingen

X-026 J.M. Philippo
X-026 H. Broeshart
X-026 F. Buijs

X-027 F. Vermeer
X-027 N. van der Weg
X-027 J. van der Kraats

X-028 J. Walther-van der Geer
X-028 W. Verschuur
X-028 H.T.C. van Langelaar

X-029 W. Gall
X-029 J.J. Vermeulen
X-029 M. Kooren

X-030 L. Hogervorst-Oversier
X-030 A.G. van Schaagen-de Haart
X-030 J. Hammingh

X-031 Z. Guranyi
X-031 A.G. Cliteur-van Hester
X-031 A. van Egdom-Kuperus

X-032 D. Vos-Claus
X-032 P.C. Grisel
X-032 J.R. de Groot-Veenbaas

X-033 E.A. de Vries-Sandifort
X-033 A.M. van der Heuvel-Spruijt
X-033 J. van Leeuwen

X-034 C. Koning
X-034 L. Both
X-034 E.C. Lugtigheid-Bijsterveld

X-035 J. Nijdam
X-035 C.G. van Huizen-Loerakker
X-035 C. Koren

X-036 M.A. Jansen-Yntema
X-036 T.P. Harthoorn-v/d Weele
X-036 J.M. Sandwijk

X-037 O.I. Nagy
X-037 P.J. Stringer-de Graaf
X-037 J.A. Mostert-Mertens

X-038 J.L. Couprie
X-038 C. Kampman
X-038 P.P.F de Haan-Landzaat

X-039 C.C. Jansen-van Rosmalen
X-039 M. Bouma-Mink
X-039 H. Hartendorp

X-040 W.G. Klijn
X-040 M.H. Brink
X-040 A. Hubert

Uitschrijving GBA Aankondiging ruiming graven 
Algemene begraafplaats HeemstedeMet onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet 

te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met 

onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de  

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan 

wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

personen met onbekende bestemming uit te schrijven:

A.C. Jimenez Roa, geboren 25-02-1986, Lucas van Leijdenlaan 5

Uitschrijving per 5 oktober 2010

D. Stomphorst, geboren 02-04-1978, Dr. Schaepmanlaan 39

Uitschrijving per 8 oktober 2010

R.J. Lippus, geboren 15-08-1978, Linge 41

Uitschrijving per 15 oktober 2010

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per 21 

september 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

J. Malik, geboren: 11-07-1984, Cloosterweg 16

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Overzicht te ruimen graven:

De Algemene begraafplaats te Heemstede kondigt aan dat van hieronder genoemde algemene 

graven de grafrust van 20 jaar is verstreken. De graven worden in het jaar 2011 geruimd.

Voordat tot een defi nitieve ruiming van de graven wordt overgegaan, kunnen nabestaanden kiezen 

voor het behoud van de ornamenten of het uitvoeren van een herbegrafenis. Nabestaanden kunnen 

hiervoor contact opnemen met het serviceloket van de begraafplaats op werkdagen van 09.00 tot 

12.00 uur of per e-mail begraafplaats@heemstede.nl.

Huisnummering (verzonden 18 oktober 2010)
Parkeergarage: Waterhof 64GA

Trafo: Kerklaan 1TR

Praktijkruimte: Landzichtlaan 20A

Molen: Burg. v. Rappardlaan 3

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader. 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

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-
ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 
wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-
schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

te houden.

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

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

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

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

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

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

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Forse aanrijding, bestuurster 
uit auto geknipt
Heemstede - De politie kreeg 
vrijdagmiddag 15 oktober rond 
14.30 uur een melding van een 
aanrijding met forse blikscha-
de op de Herenweg. Twee per-
sonenauto’s waren met elkaar 
in botsing gekomen. Één van 
de bestuursters, een 53-jarige 
Nieuw-Vennepse, moest door 
de brandweer uit haar auto wor-
den geknipt en is voor controle 

naar een ziekenhuis vervoerd. Zij 
is daar ter observatie gebleven 
maar heeft geen botbreuken of 
nekletsel opgelopen. Een passa-
gier uit de andere auto is even-
eens voor controle naar een zie-
kenhuis vervoerd.
De afdeling verkeersondersteu-
ning stelt een onderzoek in naar 
de precieze toedracht van de 
aanrijding.

Onbekend India bij Welzijn 
Bloemendaal
Bennebroek - Dinsdag 26 ok-
tober wordt een Thee plus mid-
dag/ presentatie gehouden ‘On-
bekend India’. Dit gebeurt in het 

voormalig gemeentehuis te Ben-
nebroek. Aanvang 14.30 uur. 
Kosten 3,- euro incl.koffie/thee. 
Aanmelden: 023-584 5300.

Speelfilm Bennebroek
Bennebroek – Op maandag 25 
oktober wordt de speelfilm ‘La-
ban maakt er een potje van’ ge-
draaid in Bennebroek. Geschikt 
voor grootouders en kleinkinde-
ren. De film draait in de Francis-

cusschool, Kerklaan 10, Benne-
broek. Aanvang 14.00 uur Kos-
ten 3,- euro volwassenen en 1,- 
euro per kind incl.consumptie. 
Aanmelden i.v.m. stoelencapaci-
teit: 023-584 5300.

Heemstede - De werken van 
Marie-Thérèse van der Riet be-
zitten een magnetische aantrek-
kingskracht. Haar voorstellingen 
van vogels en vissen zijn bijvoor-
beeld zo kleurrijk en vrolijk dat je 
wel kijken moét. Het gevoel van 
vrijheid en zorgeloosheid die de-
ze beelden oproepen, heeft de 
kunstenaar zelf ervaren toen zij 
op Aruba woonde en veel reisde 
door de Cariben. De speelsheid 
die typerend is voor deze voor-
stellingen komt terug in haar 
manier van werken. Ze combi-
neert acrylverf met allerlei onver-
wachte materialen, zoals stukjes 
glimmend papier, stof  of gerib-
beld karton. Zo ontstaan verras-
sende werken met structuren en 
meerdere lagen Inmiddels woont 
Marie-Thérèse alweer enige tijd 
in Lelystad, in het Sidhadorp. En 
ook deze plek heeft sporen na-
gelaten in haar werk. De uit-
bundigheid  van haar “Caribi-
sche” werken heeft plaats ge-
maakt voor verstilling; het gevolg 
van mediteren.  Door de harmo-
nieuze kleurstelling zijn de doe-
ken  een genot voor het oog én 
de ziel. Prachtige kleuren  –  ma-
genta, paars en diepblauw – ge-

combineerd met glinsterend 
goud- en zilverpapier zorgen 
voor een bezwerend effect; in-
tens en niet te vermijden. De ex-
positie loopt tot en met 22 de-
cember 2010 en is te zien bij Pe-
ter Grajer Makelaars, Raadhuis-
straat 67, Heemstede. Openings-
tijden: maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 tot 17.30 uur en za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Kunst bij makelaar Direct fitter met 
Touch for Health
Heemstede - Touch for Health 
is een combinatie van Westerse 
en Oosterse behandelmethoden. 
Door de spieren te testen kan 
Touch for Health een onbalans 
in uw lichaamshouding, voeding, 
emoties en energiebanen zicht-
baar maken. U kunt leren wat te 
doen tegen stress en hoe u het 
zelfgenezende vermogen van 
het lichaam activeert.  Hierdoor 
komt energie vrij, die weer kan 
stromen en voelt u zich fit en ge-
zond.

Een driedaagse workshop Touch 
for Health I start op donderdag 
18 november van 13.30 tot 16.30 
uur. Hierin gaat docente Karin 
Blok-Olsen steeds verder in op 
de materie van 14 spiertesten, 
14 meridianen, voortesten, ver-
sterkingstechnieken, eenvoudi-
ge pijncontrole, testen van voe-
dings- en voedselovergevoelig-
heid.
Meer informatie: Casca in de 
Luifel, Heemstede, tel: 023-548 
38 28-1.
Of kijk op www.casca.nl. 




