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Bosbeek helpt vrouwen in Chili
Heemstede - De opbrengst van 
de  fancyfair die ieder jaar eind 
april wordt gehouden in ver-
zorgingshuis Bosbeek wordt in 
een stemming onder de bewo-
ners bepaald. Veel artikelen van 
die markt zijn door de Zusters 
van de Voorzienigheid zelf ge-
maakt. Er is afgelopen jaar weer 
een slag in de rondte gehaakt 
met  babysokjes en tafelkleden, 
gemaakt om zo veel mogelijk 
geld bij elkaar te halen voor het 
goede doel. Van oudsher heb-
ben de zusters op vele plekken 
in de wereld gewerkt aan de kin-
deropvang. Zij kennen de noden 
in met name Zuid-Amerika heel 
goed en vinden die belangrijker 
dan het invullen van wensen in 
hun eigen huis. 
Vandaar dat een belangrijk deel 
van de opbrengst naar een goed 
doel gaat. Was het vorig jaar het 
Kindertehuis Pinokio in Brazilië, 
dit jaar heeft de cliëntenraad be-
sloten om een deel van de op-
brengst, 2100 euro, te schenken 
aan de Stichting “Stem voor Vrou-
wen”, een Vrouwenhuis La Leona 
in Chili. Zr. Ellen Terpstra heeft 
jaren gewerkt met de opricht-
ster Anneke Kok, die door een 
erfenis haar kans zag een her-
berg te stichten voor arbeiders-
vrouwen die een toevluchtsoord 
zoeken. Vrouwen uit de volkswij-
ken in Chili zijn kwetsbaar door 
het machogedrag, economische 
afhankelijkheid, huiselijk geweld 
en discriminatie in de gezond-
heidszorg. De rol van vrouwen, 
de mythes over het moederschap 
en de boodschap over seksuali-
teit, maakt deel uit van hun leven 
“omdat het eenmaal zo hoort”. 
Met als gevolg een gebrek aan 
eigenwaarde, verval tussen li-
chaam en geest, afhankelijkheid 
van medicijnen en schuldgevoe-

lens.  Anneke Kok heeft in enke-
le jaren tijd al onderkomens ge-
bouwd op het terrein van Dom-
odungu, vertaald uit het Indi-
aans: ”Stem voor Vrouwen”. Ze-
ker 60.000 euro is al opgebracht 
door schenkingen van zusters 
en begunstigers. 100.000 eu-
ro is nodig om het project voor-
lopig te laten voortgaan en vol-
tooien kan met 150.000 euro. Het 
initiatief krijgt ondersteuning van 
de regering en men hoopt straks 
de continuïteit van de organisa-
tie te kunnen waarborgen door 
verhuur van de bungalows die 
liggen in deze onwaarschijnlijk 
mooie streek van Chili. Als ver-
kooppunt van kunstnijverheid 
en streekgerechten, het kweken 

van medicinale kruiden  en deze 
te verwerken tot Fair Trade merk-
producten zijn er mooie moge-
lijkheden. 

Westfriese bietendag
Henk Kok, broer van initiatief-
neemster Anneke Kok, nam de 
cheque van 2100 euro in ont-
vangst. Hij was onder de in-
druk van de betrokkenheid van 
de zusters en de vrijwilligers van 
Bosbeek. Een betrokkenheid die 
hij kent van zijn streekgenoten 
in West-Friesland, want toen de 
organisatie van de ”bietendag”  
in Berkhout hoorde van dit pro-
ject, wilde zij een deel van de 
opbrengst bestemmen voor La 
Leona in Chili. De “bietendag” is 

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Van Delfts Blauw 
tot White Wash
Heemstede - Vorig jaar orga-
niseerde de winkeliersvereni-
ging Jan van Goyenstraat voor 
de eerste keer een antiek- en 
brocante markt. Dat viel bij 
vele bezoekers in zeer goede 
aarde. De markt van afgelopen 
zaterdag noteerde maar liefst 30 
kramen met enthousiaste ver-
kopers. Het publiek genoot van 
een keur aan brocante en an-
dere leuke spullen. Het was er 
allemaal: van Delfts Blauw tot 
White Wash. Elders in deze krant 
een verslag en foto’s van Ton van 
den Brink.

ontstaan met het bestemmen van 
de opbrengst van één dag bie-
ten rooien voor het werk van pa-
ter Dirk de Wit uit Berkhout, die 
missionaris was in Chili. De pater 
is in 2005 overleden maar ande-
re mensen zijn nog steeds werk-
zaam in Chili. De activiteiten zijn 
inmiddels uitgebreid tot het plan-
ten van bollen, het plukken van 
appels, peren en tomaten. In een 
gemoedelijke sfeer met na afloop 
van de dag bij het napraten in 
het bietencafé ook de projecten 
in het zangerige West-Fries ter 
sprake komen. U kunt het project 
Herberg La Leona steunen op gi-
ro 3804346 van Stichting Stem 
voor Vrouwen, Schagen.
Ton van den Brink

GEEN KRANT
ONTVANGEN? 
0251-674433



pagina 2 de Heemsteder - 3 september 2008

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten

Vlak achter het rijksmonument de Hervormde Kerk ligt de Voor-
wegschool aan de Voorweg op een sterk terugspringende rooilijn. 
De Voorwegschool dateert in zijn huidige vorm uit 1882 maar heeft 
een kern uit 1630. De school hoort daarmee tot de oudste nog be-
staande basisscholen op dezelfde plaats in Nederland. De dorps-
school werd in 1882 naar een ontwerp van A. van der Steur ver-
bouwd. Een deel van de bestaande school werd daarbij verhoogd. 
De school onderging verschillende verbouwingen en uitbreidingen, 
met in 1924 een nieuw gymnastieklokaal naar ontwerp van J. Schel-
ling. De school heeft een carrévormige plattegrond. De gevels zijn 
opgetrokken uit baksteen, kruisverband met boven de gemetselde 
plint een rollaag. Het metselwerk wordt doorsneden door sierlijsten, 
hardsteen en pleisterwerk en boven de vensters van de voorgevel 
segmenten met diamantkop-sluitstenen en siermetselwerk. 
De bouwmassa`s hebben zadeldaken met de nok haaks op de straat 
en zijn gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. De school wordt 
aan de voorzijde omgeven door een L-vormig schoolplein met twee 
forse “schoolbomen”. De speelplaats wordt door een, in de rooilijn 
van de Voorweg geplaatste, gemetselde erfafscheiding met ezels-
rug van de straat gescheiden. Die zogenaamde ezelsrug heeft door 
de jaren heen, duizenden kinderrugjes getorst. De school versterkt 
de historische waarde van de monumentale Hervormde Kerk en de 
directe nabijheid van de oude dorpskern  met het Wilhelminaplein. 
In 1630 bestond de school uit één lokaal en huisvesting voor de on-
derwijzer/koster. Nu is Brigitte Theeuwes directeur van een school 
met een kleine 400 leerlingen, 34 leerkrachten en ondersteunend 
personeel. Ouders participeren in de school onder de fraaie naam 
VOC, Voorweg Ouder Commissie, niet te verwarren met de uit die 
oprichtingstijd stammende VOC uit de Gouden Eeuw. Zij zijn wel het 
goud van de Voorwegschool!
Ton van den Brink

Heemstede – Nu de trots van Heemstede door de gemeente 
in kaart is gebracht met de gemeentelijke monumentenlijst, 
gaat de Heemsteder u de komende weken deze monumen-
ten aan u voorstellen. Deze monumentenlijst is tot stand ge-
komen door ijverig werk van de Historische Vereniging Heem-
stede- Bennebroek die de feitelijke aanzet heeft gegeven  om 
tot een gemeentelijke monumentenlijst te komen. Door de ge-
meente zijn 21 objecten, meest woonhuizen, voorzien van een 
bruin informatiebordje met daarop de bijzonderheden van het 
gebouw. Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB. 
Officieel zijn er nu 32 gemeentelijke objecten, waarvan er 21 
voorzien zijn van informatiebordjes. De bewoners van de ove-
rige panden stelden geen prijs op de informatiebordjes.

Voorwegschool

Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid

informatie 
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Aanvullende informatie ‘De Horst’
Leuke serie over gemeentelijke monumenten in jullie blad.
Afgelopen week las ik met veel genoegen het artikeltje over 
De Horst aan de van Merlenlaan. Hierover heb ik een correctie 
en wat aanvullende informatie.

De juiste naam van de opdrachtgeefster is Johanna Albertine 
Lefebvre-Kaars Sijpesteyn. Zij was gehuwd met Pieter Hendrik 
Lefebvre, de grootvader van mijn overleden echtgenoot met de-
zelfde naam. Het huis heeft in zoverre een oorlogsverleden, dat 
het gevorderd werd door de Duitsers, die verschillende bunkers 
in de tuin (die tot de Herenweg liep) hebben gebouwd. 

De Heymanslaan liep over het terrein van de oorspronkelijke 
tuin, later werd dit stuk grond onteigend. Het stuk tuin aan de 
overkant van de Heymanslaan (de ‘overtuin’) waar de tennis-
baan lag, werd later bebouwd door de jongste zoon (Ernest Le-
febvre) die er tot zijn dood in de villa ‘de Eekhof” heeft ge-
woond.

Antoinette Lefebvre-Kleijn

INGEZONDEN

De held van het Carré
Heemstede - Het Carré: de 
binnenplaats van Jan Wieg-
manlaan, de Godfriedbomans, 
Wassery Annalaan en Laan van 

Dicklaan, Heemstede, was af-
gelopen weekend het toneel 
van een groots spektakel. Er zat 
al drie dagen en nachten een 

sneeuwwitte kat heel hoog in de 
boom te miauwen, het was niet 
meer om aan te horen, volgens 
de omwonenden. Een van hen, 
An Luthart, vertelt dat steeds 
meer mensen zich verzamelden 
om de boom, maar het witte dier 
wilde maar niet naar beneden 
komen. Uiteindelijk werden za-
terdag brandweer en dierenam-
bulance ingeschakeld.
De ladders van de brandweer 
waren ontoereikend om bij de 
de kat te komen. Bovendien kon 
de hoogwerker van de brand-
weer niet op de binnenplaats 
komen.
De eigenaar van de kat kreeg 
zondag boomchirurg Erik van 
der Peet zo gek om de boom in 
te klimmen.
Net als een bergbeklimmer met 
touwen en andere toebehoren, 

waaronder een zaag en opvang-
mand, toog hij naar boven. Zon-
der schroom zat hij zo ongeveer 
15 meter hoog. Helaas klom ook 
de kat steeds hoger de boom in, 
de takken werden steeds dun-
ner.
De buurtbewoners stonden met 
een groot beddensprei uitge-
spreid te wachten op de dingen 
die komen gingen. Eindelijk na 
veel zagen en met gevaar voor 
eigen leven kreeg Erik van der 
Peet de ontredderde kat te pak-
ken.
Onder luid applaus kwam de 
kattenmand met inhoud voor-
zichtig naar beneden.
Met grote verwilderde ogen keek 
hij zijn baas aan, wat een avon-
tuur, gelukkig liep alles goed af. 
Boomchirurg Erik van der Peet 
werd de held van het Carré!



de Heemsteder - 3 september 2008 pagina 3

Irene Meijer (3e van links) kwam bij Start at Rabobank een autover- 
zekering afsluiten en werd verrast: zij bleek de 50.000e bezoeker.

50.000e Starter bij Rabobank
Regio - Donderdag 28 augustus 
was Irene Meijer de gelukkige. 
Zij stapte als 50.000e bezoeker 
de drempel over van Start at Ra-
bobank aan de Grote Houtstraat 
5 in Haarlem. Irene was hele-
maal verrast: ze kwam binnen-
lopen om een autoverzekering 
af te sluiten en kreeg meteen 
champagne, een bos bloemen 
en Rabo Mobiel overhandigd. 
Een leuke start van de dag! 

Start at Rabobank opende vorig 
jaar op 8 december haar deuren 
voor het publiek. De twee pinau-
tomaten waren meer dan wel-
kom in het hartje van de Haar-
lemse binnenstad. Maar ook het 
innovatieve winkelconcept slaat 
aan. Inmiddels hebben meer 
dan 50.000 mensen een bezoek 
gebracht aan de bankwinkel en 
een veelvoud daarvan aan de 
pinautomaten.
Hoewel veel banken over-
gaan tot het sluiten van kan-
toren, maakt Rabobank Haar-
lem en Omstreken met de ope-
ning van de bankwinkel een te-
gengestelde beweging. “Als Ra-
bobank zijn we dichtbij en be-
trokken. We denken graag mee 
met onze klanten en willen daar-
om weten wat hen bezig houdt. 

Steeds meer bankzaken kunnen 
tegenwoordig geregeld wor-
den via internet of de telefoon. 
Het persoonlijk contact wordt 
steeds minder. Met het openen 
van de winkel creëren we een 
laagdrempelige manier om on-
ze klanten te ontmoeten. Men-
sen kunnen makkelijk even 
binnenlopen met hun vragen”, 
vertelt Edgar Korteweg, mana-
ger Retail bij Rabobank Haarlem 
en Omstreken. Het Start at con-
cept in Haarlem is een innova-
tief concept binnen de landelijke 
Rabobank Groep. “Met Start at 
Rabobank richten we ons voor-
al op starters. Iedereen maakt 
in zijn leven immers vele start- 
momenten mee. Starten met 
studeren, met samenwonen of 
trouwen. Een droomhuis kopen 
of een eigen bedrijf beginnen. 
Wij willen starters een spring-
plank bieden om hun ambities 
te realiseren. Starters kunnen bij 
ons hun vragen kwijt. Denk bij-
voorbeeld aan Wat moet ik rege-
len als ik ga studeren? Of als ik 
een huis ga kopen? Wat kan ik 
aan als het gaat om vaste las-
ten? Waar start ik als ik voor 
mezelf wil beginnen? Bij Start 
at Rabobank gaan we hierover 
graag in gesprek.”

Branding start nieuwe seizoen
Heemstede – Radio de Bran-
ding (Branding RTV) begint aan 
het nieuwe seizoen vanuit het 
nieuwe onderkomen aan de Su-
rinameweg in Haarlem.

Met het nieuwe radioseizoen, 
dat start op 1 september, zullen 
er weer veel vertrouwde of nieu-
we programma’s te beluisteren 
zijn, soms in een nieuwe uitvoe-
ring of met andere presentato-
ren, maar altijd bedoeld voor de 
luisteraars van Heemstede en 
Bennebroek en natuurlijk ieder-
een die het station tot in verre 
oorden via de website live be-
luistert. Terug op de zender is 
het wekelijkse uurtje cabaret, 
gepresenteerd en samengesteld 
door Alex Hilligenhekken. Iedere 
zaterdag van 12.00-13.00 uur. 

Eraan vooraf gaat de zaterdagse 
editie van het nieuws- en actu-
aliteitenprogramma van 10.00-
12.00 uur. In het eerste half uur-

tje van dit programma is er ex-
tra aandacht voor de zeer jon-
ge luisteraars. Met speciale uit-
gaanstips en Mia van Eig leest 
elke week een kort verhaaltje 
voor. Vaste presentatoren zijn 
René Bode en Henny van Haas-
teren. Tevens krijgt u weke-
lijks een gerecht, actualiteiten 
en aandacht voor hobby en uit-
gaan. En maandelijks de tuintips 
van Mariette Klay. Een program-
ma voor alle leeftijden dus. Van 
dinsdag tot en met vrijdag is het 
nieuwsprogramma De Middag 
Editie live te beluisteren tussen 
12.00-13.00 uur.

In de uren buiten genoemde 
programma’s is er non-stop mu-
ziek, samengesteld door Ernst 
Jan Teistma. In de avonduren 
zijn er verschillende muziekpro-
gramma’s te beluisteren, zoals 
Hollandse Hits met Ronald op 
de maandagavond van 18.00 tot 
19.00 uur. 

Toppers van Toen, Jazz bij de 
Branding, We got Rhythmn van 
Rob Schreuder. Something In-
side of me…. Van René Bode. 
Het Hitarchief van Rein Aukes. 
En het wekelijkse filmprogram-
ma Action, met filmbesprekin-
gen van Marco Snel en Peter 
Giltay Veth op de donderdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur. 
En op de zondagochtend van 
9.00-10.00 uur Praise en Wor-
ship. Daarnaast op zaterdag-
middag van 13.00-14.00 uur, 
het programma De Historie van 
Heemstede en Bennebroek en 
op zondagmiddag van 13.00-
14.00 uur Op bezoek bij …. alles 
door Henny van Haasteren.

Te beluisteren via de kabel op 
89.0 via FM 106.2 via de ether 
op internet via de website www.
brandingrtv.nl 
Postadres: Postbus 404, 2100 
AK Heemstede, bezoekadres: 
Surinameweg 2, Haarlem.

Nordic Walking in de duinen
Bennebroek - De Waterlei-
dingsduinen is een ideaal ge-
bied voor Nordic Walking en 
de vrijwilligsters van de SWOB 
kennen er goed de weg. Op 
dinsdag 9 september kunt u met 
een van hen in de duinen met 
de stokken gaan lopen. Het is 
heerlijk om in deze mooie om-
geving sportief bezig te zijn en 
hoeft u niet alleen in de duinen 
te lopen. Als u óók ervaring hebt 

met Nordic Walking, dan bent 
u van harte welkom om mee te 
gaan. Duur wandeling plm. 1,5 
tot 2 uur. Vertrek van ’t Panne-
land om 10.00 uur.

Als u meer informatie wilt heb-
ben, dan kunt u bij de SWOB te-
recht aan de Bennebroekerlaan 
3a te Bennebroek.  Dagelijks be-
reikbaar van 9.00 – 11.30 uur.
Tel. 584 53 00. 

Open Dag Mandala Tekenen 
bij Henny Cornelis

Heemstede - Op zaterdag 13 
september is er een open dag 
mandalatekenen. Het woord 
mandala is Sanskriet en be-
tekent cirkel, kring, centrum. 
Mandalatekenen is dan ook 
tekenen in een cirkel.  De cir-
kel is een krachtig oersym-
bool dat staat voor eenheid, 
heelheid of geheel. Tegelijker-
tijd staat het voor oneindig-
heid. Bij het tekenen in de cir-
kel blijven we altijd verbonden 
met het midden, met het cen-
trum. Dat maakt dat mandala-
tekenen zo ontspannend is én 
tegelijkertijd energiegevend. 
Voor het tekenen van man-
dala’s heb je geen tekenerva-
ring nodig dus iedereen kan 
het. Vanuit simpele lijnen ont-
staat al snel een prachtige te-
kening. In kleine stapjes kan 
er zomaar iets groeien vanuit 
het niets. 
Mandala’s zijn er in veler-
lei soorten en maten van de 
traditionele rozet in de vier-
verdeling tot de vrije intuïtie-
ve mandala met nog van alles 
daartussenin. 
Voorbeelden daarvan uit het 
werk van cursisten zijn te zien 

op de open dag waar tevens 
informatie verkrijgbaar is over 
de verschillende cursusmoge-
lijkheden.
Naast een basis- en vervolg-
cursus zijn er ook specifiekere 
cursussen zoals Keltisch te-
kenen en tekenen vanuit ver-
schillende culturen. 
Tijdens de open dag kunnen 
zowel volwassenen als kin-
deren een voorproefje ne-
men door mee te tekenen, te 
kleuren of een kleurplaat mee 
naar huis te nemen. Ook zul-
len er mandalavoorbeelden 
zijn uit de natuur en van an-
dere kunstvormen en zijn er 
boeken en lesmappen ter in-
zage.
De open dag wordt gehouden 
van 14.00 – 17.00 uur aan de 
Lanckhorstlaan 8 in Heemste-
de. De ingang hiervoor is aan 
de achterkant van het ge-
bouw waar tevens parkeerge-
legenheid is.
Voor meer informatie over de 
open dag of de cursussen kan 
contact opgenomen worden 
met Henny Cornelis, tel.023-
5470899 of hennycornelis@
quicknet.nl. 

Heemstede – Zondagmorgen 
botste een bestelbus tegen de 
opbouw van de Schalkwijker-
brug. De oorzaak van het onge-
val is niet bekend. De man die 
de bus bestuurde bevond zich 
dermate in een benarde posi-
tie dat hij door de brandweer 
uit zijn voertuig moest worden 
bevrijd. De inspanningen wer-
den verricht door maar liefst 
acht man! De traumahelicop-
ter verleende medische bijstand. 
Als landingsplaats had de heli- 
piloot het terrein van het voor-
malig Spaarneziekenhuis geko-
zen. Tijdens de gehele ‘procedu-
re’ was het slachtoffer nog wel 
bij bewustzijn. De brug is gedu-
rende een aantal uren afgeslo-
ten geweest voor verkeer.

Ernstig ongeval Schalkwijkerbrug
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Woensdagmiddagclub

Geurzakjes maken
Heemstede - De woensdagmid-
dagclub is nog een beetje in va-
kantiesferen. In Frankrijk groeit 
namelijk heel veel lavendel. De 
kinderen gaan woensdag 10 
september een zakje naaien om 
deze lekker ruikende bloemetjes 
in te doen. 
Met zo’n geurzakje onder je kus-
sen zal je vast heerlijk slapen….
Elke week is er in het Honk een 
leuke woensdagmiddag voor 
kinderen. Vòòr de zomervakan-
tie werd daar alleen geknutseld, 
maar nu kunnen de kinderen er 
ook meedoen met een bordspel 
of kringspel of – als het mooi 
weer is – lekker buiten spelen. 
De kinderen graag van tevoren 
opgeven via telefoon 023 - 548 
38 28 kies 1. 
De woensdagmiddagclub is van 
13.30-15.15 uur bij Casca in 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. 
Kosten per keer: 3,- euro.



Heemstede - De bewoners en 
woningcorporatie Pré Wonen 
vierden op donderdag 28 augus-
tus met een feestelijke straat-
barbecue de afronding van het 
groot onderhoud in de Bomen-
buurt. Ook wethouder Struijf van 
de gemeente Heemstede was 
aanwezig. 

Tevreden 
De Bomenbuurt is een gezel-
lige en centraal gelegen wijk, 
ten westen van de Binnenweg. 
De oude arbeiderswoningen, 

gebouwd rond 1915, voldeden 
echter niet meer aan de eisen 
van deze tijd. Aanvankelijk werd 
nieuwbouw overwogen, maar in 
goed overleg met de bewoners, 
heeft Pré Wonen uiteindelijk ge-
kozen voor een grootscheepse 
renovatie.
De bewoners zijn blij met het
resultaat; de woningen zijn van 
de sloop gered en in ere her-
steld. Dat de woningen geliefd 
zijn, blijkt wel uit de reacties van 
de bewoners. ”Het is hier ide-
aal wonen, ik ga hier nooit meer 

weg”, aldus de heer R. Assen-
delft, lid van de bewonerscom-
missie. 

Verbeteringen 
De werkzaamheden bestonden 
onder andere uit het vervan-
gen van de kozijnen, het herstel-
len van het voegwerk en het ver-
nieuwen van de goten. Het hout-
werk is opnieuw geschilderd en 
de ramen zijn voorzien van dub-
bel glas. Ook zijn de gasleidin-
gen gecontroleerd en zonodig 
vervangen. Tegen huurverho-
ging kregen de bewoners een 
aantal opties aangeboden, zoals 
het aanbrengen van een nieuwe 
keuken, badkamer en/of cv-in-
stallatie.
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Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maal-
tijdkeuze van een speciale gast’.
Maandelijks nodigen wij een speciale gast 
uit aan tafel, die een menu naar eigen keuze
samenstelt en vertelt over haar/zijn werk-
zaamheden en hoe zij/hij tot de keuze van dit 
menu is gekomen.
Op dinsdag 30 september om 12.30 uur wordt 
men hartelijk welkom geheten door de gast-
vrouwen, in de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer Saskia van der 
Valk, coördinator van het dagcentrum Lie-
ven de Key. Haar keuzemenu bestaat uit
fricandeau met garnituur, kipfi let met mosterd-
honingsaus, boontje en aardappelen en
Tiramisu.
Vanaf dinsdag 2 september kan men een
dinerbon kopen bij WOH, in de Lieven de Key-
laan 24 geopend op maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-
13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

De simPC bij Welzijn Ouderen Heemstede!
WOH organiseert een workshop over de simPC, 
op woensdag 17 september van 9.00 uur t/m 12. 
00 uur in de zaal van Welzijn Ouderen Heem-
stede.
Men krijgt informatie over deze eenvoudige en 
veilige computer. Na de demonstratie worden de 

deelnemers uitgenodigd zelf aan te schuiven 
achter de computer.
De computer is vriendelijk in gebruik en kan: 
tekstverwerken, internetten, internetbankie-
ren, e-mailen, chatten en een digitaal fotoboek 
maken. 
Wil men kennismaken met de simPC, dan even 
aanmelden bij WOH.
Kosten zijn 2,50 euro inclusief koffi e/thee.
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 
023-528 85 10.

Dag van de Ouderen
Op woensdag 1 oktober a.s. worden ouderen uit 
Heemstede uitgenodigd voor de theater-voor-
stelling: ‘U lijkt op Heintje Davids’.
Marijke Kots heeft voor deze middag een spe-
ciale voorstelling geschreven over weerbaar-
heid. Men wordt om 14.30 uur verwacht bij 
Casca- de Luifel, Herenweg 96. Wethouder 
drs. J.F. Struijf zal de theatervoorstelling af-
sluiten. Aansluitend op de voorstelling zal de 
wethouder de expositie openen van schilderij-
en van Liebje Hoekendijk. De opening van deze
expositie is om 16.30 uur en vindt plaats in Het 
Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35 te 
Heemstede. 
De toegang van de theatervoorstelling is gratis. 
Wel dient men van tevoren kaarten op te ha-
len bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de
Keylaan 24 of bij Casca, Herenweg 96.
Van Casca naar Het Overbos is slecht enkele 

minuten lopen. Mensen die slecht ter been zijn 
kunnen gebruik maken van de KO-Bus. De KO-
Bus staat klaar voor de Luifel.
Voor meer informatie kan men contact opnemen 
met WOH, tel: 5288510.

De Pauwehof 
In De Pauwehof worden al vele jaren leuke en 
interessante cursussen gegeven voor 55-plus-
sers. Het is een kleinschalig centrum waar de 
contacten met groepsgenoten, docenten en 
gastvrouwen in een hartelijke en persoonlijke 
sfeer verlopen.

Open Huis woensdag 10 september
Alle docenten zijn aanwezig om uitleg te geven 
en vragen te beantwoorden en er is een expo-
sitie van werk van cursisten. Om 10.45 uur zijn 
er modefl itsen waarbij cursisten zelfgemaak-
te kleding showen, om 11.30 uur is er een korte 
demonstratie Jazz-dansen (Nieuw!) en om 12.15 
uur is er een optreden van het gastkoor Sing-
in waarbij door allen kan worden meegezongen. 
Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 
10.00 en 13.00 uur. 
Voor informatie en programmaboekje kunt u 
zich wenden tot Marja Schulpzand, coördina-
tor, Pauwehof, telefoon 023 5286022 (dinsdag-
t/m vrijdagochtend). 
 
Website WOH
Informatie over WOH kan men vinden op de 
website: www.welzijnouderenheemstede.nl 

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maal-

deelnemers uitgenodigd zelf aan te schuiven 
achter de computer.
De computer is vriendelijk in gebruik en kan: 
tekstverwerken, internetten, internetbankie-
ren, e-mailen, chatten en een digitaal fotoboek 

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

Schaakseizoen van start

Het eerste team van de Heem-
steedse Schaakclub speelt
landelijk. Vorig jaar werd in zijn 
klasse een vijfde plek behaald; 
door de komst van onder an-
dere de sterke Marco de Groot
is het streven om het resultaat 
van vorig seizoen te verbete-
ren. Ook enkele veelbelovende 
jeugdspelers van de Kennemer 
Combinatie spelen het volgend 
seizoen voor de Heemsteed-
se Schaakclub. Dat komt door 
een samenwerkingsverband 
met enkele andere schaakclubs 
uit de regio, dat de Heemsteed-
se Schaakclub dit jaar is aan-
gegaan.

Het tweede team moet dit jaar 
absoluut kampioen kunnen wor-
den. Het speelt in de tweede 
klasse van de Noord-Holland-
se Schaakbond. Door de komst 
van enkele versterkingen in
het eerste team, is ook het twee-
de team versterkt. Het derde 
team speelt even hoog als het 
tweede team, na promotie vorig 
jaar. Het zal een moeilijk jaar te-
gemoet gaan. Handhaven in de 
tweede klasse zou al een pres-
tatie zijn. Het vierde team ten 
slotte is vorig jaar ook gepromo-

veerd, en speelt nu in de derde 
klasse.
De Heemsteedse Schaakclub 
speelt zijn wedstrijden, tijdelijk, 
net over de grens in Schalkwijk, 
op de Laan van Berlijn 1. El-
ke maandag om 20.00 uur spe-
len de leden een interne com-
petitie. Omdat niet alle leden 
elke maandag kunnen komen 
schaken, is de indeling van el-
ke avond fl exibel. Zo speelt ie-
dereen tegen een ongeveer 
even sterke tegenstander, soms 
tegen een iets sterkere, soms
tegen een minder sterke.
De clubkampioen van het af-
gelopen seizoen, Sjaak Bon-
kenburg, zal het dit jaar zwaar
krijgen om zijn titel te verdedi-
gen. De belangrijkste andere 
kandidaten voor het kampioen-
schap dit jaar lijken Ed Santen, 
Ewout Mueller en Anne Brands-
ma.

Geïnteresseerden kunnen zich 
voor enkele gezellige avon-
den ‘sfeer proeven’ per e-mail 
of per telefoon aanmelden bij 
de wedstrijdleider, Sebastiaan 
Olijerhoek, e-mail HSCcompe-
titie@gmail.com, telefoon 06 
388.97.298.

Heemstede - Maandag 8 september start het schaaksei-
zoen in Heemstede. Door de komst van enkele sterke, nieuwe
leden is de Heemsteedse Schaakclub sterker dan ooit. Dat 
moet ook wel, want de schaakbond heeft de Heemsteedse 
teams nog nooit zo hoog ingedeeld.

Van links naar rechts: de heren J. van der Weiden, R. Tukker en R.
Assendelft van de bewonerscommissie en de heer H. Postma, voorma-
lig voorzitter van huurdersvereniging Binnenhof. .

Het glas geheven op de 
vernieuwde ‘bomenbuurt’ 

Computergame-avond
Heemstede - Is weer Vrijdag…. 
de vrijdagavond van 20.00 tot 
22.00 uur voor jongeren is weer 
begonnen in Plexat, de jonge-
renruimte van Casca! Jouw kans 
om je weekend supervet te be-
ginnen! Op vrijdag 12 september 
gaan de tieners lekker gamen. 
Op het grote scherm bowlen, 
tennis of een ander vet spel op 
de Wii spelcomputer. Of je he-
lemaal uitleven als voetbalhero 
met PES2008 op de playstation. 
’t Is weer Vrijdag kost 2,00 eu-
ro per avond. Geef je van tevo-
ren op: telefoon (023) 548 38 46. 
E-mail: plexat@casca.nl. Of kom 
naar de Luifel. Adres: Plexat, He-
renweg 96, Heemstede.
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Jan van Goyenstraat zorgt voor
drukke zaterdag

Jan van Goyenstraat zorgt voor
drukke zaterdagHeemstede - De enige branche die 

helemaal geen filiaalbedrijven kent, is 
de handel in kunst en antiek. Ligt hier-
in misschien de aantrekkingskracht van 
het onbekende dat daar nog te vinden 
is? Neem een Jan van Goyenstraat die 
[bijna] geen filiaalbedrijf herbergt, or-
ganiseer daar een brocante en antiek-
markt en de klanten komen erop af als 
vliegen op de strooppot. Zelfstandige 
winkeliers zorgen voor leuke activitei-
ten en maken het bezoek aan de win-
kelstraat spannend.
Vorig jaar organiseerde de winkeliers-
vereniging Jan van Goyenstraat voor 
de eerste keer een antiek- en brocan-
te markt en de achttien deelnemers wis-
ten niet waar ze aan begonnen. Kenne-
lijk spreekt een succes zich snel door, 
want dit jaar waren er dertig kramen 
met enthousiaste verkopers van Delfts 
Blauw tot White Wash. De muziek van 
de Teisterband zorgt voor vrolijkheid en 
dirigent Bert Steinmann, net terug uit 
Tanzania waar hij met zijn drie kinderen 
werkt aan een project voor dove kinde-

ren, maakte ons vast attent op een “Di-
ner musicale” op zondag 5 oktober in 
de Bouwmarkt  Fixet aan de Binnenweg 
met medewerking van Chateau Briand, 
Patisserie Tummers en Wijnspeciaal-
zaak Le Grand Cru van de Jan van Goy-
enstraat. Daar zult u ongetwijfeld meer 
over horen.

Frans sfeertje
De standhouders van deze tweede an-
tiek-en brocantemarkt waren aange-
naam verrast door een initiatief van 
Hanneke Oortman van Kado&Zo die zo 
maar voor een gratis lunch zorgde met 
pasta salades, stokbrood, Franse kaas 
en een glaasje wijn. Typisch Jan van 
Goyenstraat die dat even doet met wat 
winkeliers en veel goede wil. De stralen-
de zon op de mooiste dag van de maand 
zorgde voor dat ongedwongen sfeertje 
dat je zoveel aantreft op Franse markten. 
Nu dicht bij huis en zoiets moet je koes-
teren in het zonnetje in die stralende Jan 
van Goyenstraat. 
Ton van den Brink
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Dierenliefhebbers bij
tuincentrum De Oosteinde
Heemstede – Het gaat geluk-
kig weer goed met de kleindie-
ren. Drie regionale Pluimvee-
en Konijnenfokkers, waaronder 
de Heemsteedse vereniging De 
Eendracht met vijftig leden, or-
ganiseerden zaterdag hun jaar-
lijkse jongdierenshow. Voor de 
tiende maal bij het Tuincentrum 
De Oosteinde in Hillegom, grens 
Bennebroek waar eigenaar Wil-
liam Dobbe alle ruimte gaf aan 
de bijna driehonderd konijnen, 
hoenders, sierduiven en cavia`s. 
Voor de mooiste dieren had 
Dobbe prijzen ter beschikking 
gesteld. De jongdierenshow is 
de eerste tentoonstelling na het 
fokseizoen en altijd spannend 
voor de deelnemers. Wedstrijd-
commissaris van de hoenders, 
Jacob Plas, vertelt enthousiast 
dat er in de afgelopen week drie 
nieuwe fokkers zijn aangemeld 
bij de verenigingen en ook jon-
ge mensen zich weer interesse-
ren voor het fokken van kleine 
dieren als kippen, konijnen, dui-
ven en cavia`s. Een tentoonstel-
ling als de gemakkelijk toegan-
kelijke jongdierenshow in De 
Oosteinde is een prachtige gele-
genheid om je te kunnen oriën-
teren op het soort, ras en kleur. 

Keurmeesters
Daar kunnen fokkers veel over 
vertellen en de keurmeesters 
zijn de onpartijdige deskundi-
gen die beoordelen in hoeverre 
de jonge dieren voldoen aan de 
raskenmerken. Daarvoor hebben 
zij een hele studie voor gevolgd 
die ooit begon in de interesse in 
kleindieren en het zelf fokken 
van een soort en ras. In Velsen 
is een praktijkcentrum waar de 

thuis bestudeerde theorie in de 
praktijk geoefend wordt. Met di-
ploma C mag je dan enkele ras-
sen konijnen of hoenders keu-
ren en naargelang je meer er-
varing krijgt, volgt dan de status 
B of nog later de bevoegdheid 
voor  het keuren van alle jong-
dieren als A keurmeester. Van 
elk ras zijn de standaard eigen-
schappen beschreven en bij el-
ke keuring wordt die lijst nage-
lopen. Een leuk probleem hier 
is bijvoorbeeld de kleur zwart 
of wit. Wat is echt zwart? Het is 
echt moeilijk om uit de omschrij-
ving donker oranje de juiste be-
slissing te nemen. Hoe mooi is 
dat donkere oranje? Of die ro-
de kam? Die beige langoren of 

de gele pootjes? Het blijft toch 
altijd een persoonlijke voor-
keur van de keurmeester en zo 
blijft het dierenspul een mense-
lijke zaak. Elke fokker weet dat, 
maar die weet ook wat zijn dier 
waard is voor hem. Toch is iede-
re keuring weer een feest voor 
elke fokker die een bevestiging 
vindt van zijn eigen beoordeling, 
of niet , en je leert bij elke keu-
ring weer van de keurmeesters 
en je collega fokkers. Zo koes-
tert  hoendercommissaris Jacob 
Plas nog altijd de krielkippen en 
vooral de Lakenvelders en is ko-
nijnencommissaris Ruigrok nog 
altijd weg van de Vlaamsche 
Reus.
Ton van den Brink

Modeshows bij 
Heemskerk Mode

Heemstede – De nieuwste najaars- en wintermode wordt op 
woensdag 10 september getoond bij Heemskerk Mode aan de 
Jan van Goyenstraat 13  te Heemstede. Een drietal mannequins 
begeleid door een ladyspeaker zullen de schitterende, zeer com-
plete herfstcollectie presenteren. In de geshowde collectie zal 
men vele fantasierijke rokken vinden in prachtige warme herfst-
tinten. Opvallend deze winter zijn ook de jumpers en vesten in 
vriendelijke kleuren waardoor geen enkel kledingstuk meer saai 
hoeft te zijn. 
Mocht dit alles Uw nieuwsgierigheid hebben gewekt, loop dan 
even binnen en reserveer een gratis plaatsje om te genieten van 
al het moois wat de mode bij Heemskerk weer te bieden heeft. 
Telefonisch reserveren is ook mogelijk, telefoon 023-5280333.
De shows zijn om 10.00 uur, 13.30 uur en 16.00 uur. Tot ziens bij 
Heemskerk Mode.

Baklucht
Wat verlang ik weer naar die ouderwetse maar zo degelijke post-
bode. Je hoorde de brievenbus klepperen, liep naar de gang en 
pakte de post van de deurmat. Dat die post hoofdzakelijk uit re-
keningen bestond was een onaangename bijkomstigheid. Je liep 
naar de keukentafel opende het fraais om het daarna zeer ver-
drietig en ontmoedigd in een hoek te fl ikkeren. Het toeleverings-
bedrijf van mijn telefoon, televisie en internet heeft nu echter be-
sloten die ongein per e-mail te sturen. Om te kijken of het alle-
maal wel klopt dien je in te loggen met een klantnummer, ge-
bruikersnaam en het ergste van alles een wachtwoord. Voor di-
verse instellingen en organisaties beschik ik inmiddels over een 
dikke 40 wachtwoorden. Dit samen met een sterk toenemend 
geheugenverlies begin ik nu echt in paniek te raken. Vanuit een 
gezond en aangeboren gevoel van wantrouwen wil je toch even 
controleren of ze daar het werk wel goed doen. Dus enthousi-
ast plaats genomen achter de computer om de factuur ‘onli-
ne’ te bekijken. Maar wat was mijn wachtwoord ook al weer? 
Na een aantal vergeefse pogingen begon mijn geduld enige ha-
peringen te vertonen. Enige lelijke woorden die verder niets met 
mijn wachtwoord te maken hadden ontsnapten uit mijn mond. 
Dit kon wel eens een levenswerk gaan worden dacht ik terwijl er 
zo veel leukere dingen te doen zijn. Dan maar een e-mailtje naar 
de ‘provider’ gestuurd die verbazingwekkend snel antwoord-
de. Ik moest een nieuw wachtwoord aanmaken, was de inhoud 
van een drieregelig e-mailtje. Vooruit dan maar dan schrijf ik dat 
wachtwoord wel op een papiertje wat ik dan volgens de mening 
van de liefste echtgenote van deze wereld wel weer zou kwijtra-
ken. Ik moest dan inloggen op de website, wat blijft er over van 
onze zo mooie taal? Dan kon ik mij toegang tot mijn facturen 
verschaffen. Een dikke drie uur heb ik achter mijn computer ge-
zeten om achtereenvolgens mededelingen te krijgen van: u bent 
al klant bij ons, verkeerd wachtwoord gebruikt, vul de verplichte 
velden in en aanverwante onzin waar ik werkelijk helemaal geen 
ene moer van begrijp. Mijn stemming hield helaas geen gelij-
ke tred met al die fl auwekul. Mijn reeds eerder genoemde ma-
tje begon uit voorzorg de breekbare waar uit mijn omgeving te 
verwijderen en om verder onheil te voorkomen verzocht ik haar 
voorlopig maar beneden in de keuken te blijven. Nu moet mijn 
intelligentie niet onderschat worden en lukte mij het uiteinde-
lijk om inzage te krijgen in de rekeningen. Opgelucht haalde ik 
adem en belde naar beneden, “Het is mij gelukt, kom even kij-
ken!” Trots toonde ik op het scherm de bedragen die wij betaald 
hadden en nog betaald moeten worden. Heel onverstandig stel-
de de penningmeester van mijn huwelijk de vraag: “Is het niet 
makkelijk om het even uit te printen?” “Fluitje van een cent”, ant-
woordde ik om vervolgens tot de ontdekking te komen dat al-
leen de bovenste helft van de factuur werd afgedrukt. De lelij-
ke woorden die ik toen heb geuit waren voldoende om de blan-
co helft van de factuur te vullen en mijn huisgenootje terug naar 
beneden te jagen. Geef mij die postbode maar weer. Toen wist ik 
in 30 seconden wat ik betalen moest en nu heeft het mij drie uur 
gekost en ik weet het nog niet.    
Wim Bak. 

Rekening

Cultuur en beleggen in 
de Stadsschouwburg
Regio - De jaarlijkse Ladies Day 
van Rabobank Haarlem en Om-
streken werd dit jaar gehouden 
in de Stadsschouwburg Haar-
lem. Donderdagmiddag 28 au-
gustus werden de bijna 200 
vrouwelijke relaties van de Ra-
bobank ontvangen met een 
high tea. De dames kregen, een 
maand voor de offi ciële herope-
ning, een kijkje achter de scher-
men van de geheel gerenoveer-
de Stadsschouwburg. Voor het 
beleggingsdeel was Leo van der 
Meide van de Triodos bank uit-
genodigd. Hij heeft uitleg ge-
geven over het Triodos Cultuur-
fonds.
De Stadsschouwburg is 5 jaar 
dicht geweest voor een ingrij-
pende verbouwing en renovatie. 
Architect Erick van Egeraat heeft 
de Stadsschouwburg prachtig 
gerenoveerd en aangepast aan 
de eisen van deze tijd. Tijdens 
de rondleiding op de Ladies Day 

was goed te zien dat alles in ge-
reedheid wordt gebracht voor 
de grote heropening. Maar dat 
het een prachtige schouwburg 
is geworden was al duidelijk te 
zien. Alleen al over de kleurstel-
ling van de verschillende etages 
is goed nagedacht. Van zacht la-
vendel tot koninklijk purper. De 
genodigden van de Ladies Day 
2008 waren onder de indruk van 
de metamorfose die de schouw-
burg heeft ondergaan. 
Op 26 september aanstaan-
de wordt de schouwburg offi ci-
eel geopend door HKH Maxima. 
Meer informatie over de Stads-
schouwburg is na te lezen op 
www.theater-haarlem.nl.

Kunst en Cultuur is in de sa-
menleving een groot goed. Om 
kunstenaars en instellingen te 
ondersteunen en te stimuleren, 
is in 1980 de Triodos bank op-
gericht. De Triodos bank heeft 

inmiddels ruim 25 jaar ervaring 
met het fi nancieren van kunste-
naars en instellingen op het ge-
bied van kunst en cultuur. 
Een product van de Triodos bank 
is het Triodos Cultuurfonds. Dit 
fonds is het eerste culturele be-
leggingsfonds van Nederland 
en investeert in culturele instel-
lingen, musea en ateliers. Het 
Triodos Cultuurfonds is door de 
overheid aangewezen als ‘Cul-
turele belegging’. Belegt u in dit 
fonds dan geldt een extra fi s-
cale vrijstelling van 54.223 euro 
per persoon per jaar. Dit kan u 
tot 2,5% belastingvoordeel ople-
veren!
Kunst en Cultuur is in Nederland 
volop in beweging. Om alle pro-
jecten te kunnen fi nancieren is 
er nog veel geld nodig. Uw par-
ticipatie in het Triodos cultuur-
fonds is dan ook van harte wel-
kom. 

Hebt u vragen over dit product of 
bent u geïnteresseerd dan kunt u 
contact op nemen met de Rabo-
bank Haarlem en Omstreken op 
telefoonnummer (023) 512 0512 
of kijken op www.triodos.nl
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Feest bij het Trefpunt 
voor alle Bennebroekers

Bennebroek - In het weekend 
van 13 en 14 september wordt er 
groots feest gevierd bij de Pro-
testantse gemeente het Trefpunt 
in Bennebroek. Het is dan 70 jaar 
geleden dat deze kerkgemeen-
schap werd gesticht en 25 jaar 
geleden dat het huidige kerk-
gebouw in gebruik werd geno-
men na de brand in 1981. Reden 
voor een feest! Het Trefpunt is in 
al die jaren een druk bezochte 
plek geworden in Bennebroek.  
Behalve de zondagse kerkdien-
sten zijn er door de week allerlei 
activiteiten waaraan vele Ben-
nebroekers mee doen zoals het 
Trefpuntcafé, Muziek in Benne-
broek, Groei en bloei enz.
Daarom wordt er een feest ge-
organiseerd waarvoor alle Ben-
nebroekers worden uitgenodigd 
om mee te doen.

Zaterdag 13 september begin-
nen om 9.30 uur Oud- hollandse 
spelen voor jong en oud op het 
speelveld bij de Akonietenlaan. 
‘s Middags om 13.00 uur kan er 
gezongen worden in een scratch-
koor o.l.v. Kees Huges. ‘s Avonds 
om 19.30 uur laat dit koor het 
prachtige resultaat horen.
Zondag 14 september Startzon-
dag. Viering om 9.30 uur, waarin 
voorgaat ds. Jolien Nak.
Dit betekent het begin van het 
nieuwe seizoen. Na de viering 
een vrolijke bijeenkomst met 
een cabaretvoorstelling. Wilt u 
meezingen of aan een van de-
ze activiteiten meedoen bel dan: 
584 7458 of 584 9312 of kom 
gewoon deze dagen eens langs. 
Kijk voor meer informatie: www.
protestantsegemeentebenne-
broek.nl

Start nieuw cursusseizoen in
sociaal cultureel centrum De Pauwehof
Heemstede - In De Pauwe-
hof worden al vele jaren leuke 
en interessante cursussen ge-
geven voor 55-plussers. Het is 
een kleinschalig centrum waar 
de contacten met groepsge-
noten, docenten en gastvrou-
wen in een hartelijke persoon-
lijke sfeer verlopen. Het niveau 
van de lessen is hoog.  Op het 
gebied van bewegen zijn er 
komend seizoen de cursus-
sen Jazz-dansen, Gymnastiek, 
Ontspannen Bewegen en Yo-
ga. Ook zijn er tal van creatie-
ve cursussen zoals Aquarel-
leren, Tekenen en Schilderen, 
Kaarten creatief, Mandala te-
kenen, Kalligrafie, Speksteen 
bewerken, Patchwork en quil-
ten, Kleding naaien en Kant-
klossen. Verder is er Filosofie, 
Leeskring moderne literatuur, 

Spaanse conversatie en Bridge 
onder begeleiding.

Jazz-dansen
Jazz-dansen is een nieuwe 
cursus. Er wordt gedanst op 
hedendaagse muziek. Ervaring 
is niet noodzakelijk. Dansple-
zier staat voorop. Door middel 
van oefeningen en danscombi-
naties wordt gewerkt aan hou-
ding, kracht, souplesse en co-
ordinatievermogen. Er is een 
gratis kennismakingsles op 
maandag 15 september 2008, 
van 13.30 – 15.00 uur. Halver-
wege kan er even worden uit-
gepuft bij een kopje thee. 
 
Open Huis
Woensdag 10 september a.s. 
wordt Open Huis gehouden. 
Alle docenten zijn aanwezig 

om uitleg te geven en vragen 
te beantwoorden en er is een 
expositie van werk van cur-
sisten. Om 10.45 uur zijn er 
modeflitsen waarbij cursisten 
zelfgemaakte kleding showen, 
om 11.30 uur is er een kor-
te demonstratie Jazz-dansen 
en om 12.15 uur is er een op-
treden van het gastkoor Sing-
in waarbij door allen kan wor-
den meegezongen. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom 
tussen 10.00 en 13.00 uur. 
De Pauwehof  bevindt zich aan 
de Achterweg 19 te Heem-
stede, links naast de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein. 
Voor informatie kunt u zich 
wenden tot Marja Schulp-
zand, coördinator, telefoon 023 
5286022 (dinsdag- t/m vrijdag-
ochtend).

Muziekprojecten Pablo Neruda bestaat tien jaar

Nieuwe zangers voor 
jubileumconcerten welkom
Heemstede – Na de fantasti-
sche uitvoering van de kleine 
opera Dido en Aeneas in mei bij 
gelegenheid van de opening van 
het gerenoveerde raadhuis, kon 
het projectkoor van Muziekpro-
jecten Pablo Neruda genieten 
van de vakantie. Er was door bij-
na negentig man maanden ge-
werkt aan het prachtige stuk van 
Henry Purcell. Men kon terug-
kijken op een uitvoering waarbij 
duidelijk was dat dirigent, com-
ponist, arrangeur en motivator 
Cees Thissen erin geslaagd was 
een hecht koor op het buiten-
podium te zetten en honderden 
Heemstedenaren te laten ge-
nieten van koormuziek. Waar in 
september het volle leven weer 
wordt opgepakt na een verdien-
de rust, is het voor veel men-
sen weer tijd om actief te wor-
den. De Stichting Muziekpro-
jecten Pablo Neruda start op 15 
september met een nieuw pro-
ject waarmee het 10-jarig be-
staan gevierd kan worden. In  
juni 2009 zijn er vier tot zes uit-
voeringen gepland van een ju-
bileumconcert. Met een lief-
despoëzie van de inspirator 
Pablo-Neruda, een werk dat hij 
schreef op twintigjarige leef-
tijd, maar van enorme betekenis 
is geworden  en nog steeds in 
de belangstelling staat van een 
miljoenenpubliek. Neruda werd 
er wereldberoemd mee . 

Liefdesgedichten
In de Twintig liefdesgedichten 
en een Wanhoopslied beschrijft 
Neruda in 1924 op ontroeren-
de wijze de schoonheid van het 
vrouwenlichaam, de eenzaam-

heid, de ochtend na een nacht 
vol passie, de behoefte aan con-
tact en de herinnering aan een 
verloren liefde. De dichtbundel 
werd in tientallen talen vertaald, 
er zijn over de wereld miljoenen 
exemplaren van verkocht. Al in 
1998 schreef Cees Thissen de 
muziek bij deze 21 fascineren-
de teksten. Het stuk is nu ge-
schreven voor twee solisten, een 
gemengd koor van ongeveer 75 
man en een ensemble met een 
bijzondere bezetting, een saxo-
foon, een dubbelstrijkkwartet, 
celesta, harp, harmonium en 
slagwerk. Het hele stuk wordt 
weer gezongen in het Spaans, 
{Chileens}. 

Om te starten zijn er inmiddels 
al weer zestig mensen die mee-
doen. Zij komen vanaf 15 sep-
tember weer naar de Limbur-
glaan, zijwegje van de Kerklaan 
achter de Aldi, waar in de Petra-
kerk gerepeteerd wordt vanaf 
half acht op de maandagavond. 
Waar er in de tien jaar van het 
bestaan van het projectkoor al-
tijd voldoende mannen in het 
koor meezongen, zijn nu voor-
al mannen bijzonder welkom. 
De viering van het jubileum kan 
een aanleiding zijn om eens een 
keer mee te doen met dit pro-
jectkoor. Je verplicht je name-
lijk alleen maar voor de periode 
van repeteren en de uitvoerin-
gen. Hoe heilzaam samen musi-
ceren is, kan iedereen ervaren. 
Dat hebben inmiddels al vele le-
den en oud-leden van deze bij-
zondere Stichting Muziekpro-
jecten meegemaakt. De stich-
ting biedt meer dan amusement 

om het amusement, daarbinnen 
kan een ruime verscheidenheid 
aan genres en sferen ontstaan. 
Wilt u meedoen aan het jubi- 
leumproject, kunt u zich opgeven 
bij Henk Huurneman, tel: 0252-
520096 e-mail: h.huurneman@
snelnet.net  of bij Mia Vink 
023-5316277 wm.vink@hetnet.
nl. Eerste repetitie maandag-
avond 15 september in de Petra-
kerk aan de Limburglaan, graag 
tegen half acht. 
Ton van den Brink

Dialezing (55+)

China – naar het rijk 
van het midden

Heemstede - Sinds de open-
deur-politiek van de jaren ‘80 
heeft China vele veranderingen 
ondergaan. Uiterlijk lijkt het dat 
China in hoog tempo westers 
aan het worden is. Maar de Chi-
nese cultuur is dieper gewor-
teld dan de skyline van kantoren 
en hotels wil doen geloven. Voor 
de bezoeker een kunst om over 
de verschillende “Chinese Mu-
ren” te kijken. U gaat in deze le-
zing op donderdag 11 septem-
ber op reis met Cisca en Evert 
Abspoel naar de Verboden Stad, 
het Zomerpaleis en de Chinese 
Muur in Beijing. Naar Xian met 
het Terracottaleger, de provin-

cie Yunnan, waar de meeste et-
nische minderheden wonen (er 
wonen vijftig verschillende nati-
onaliteiten in China, waarvan de 
helft in Yunnan), en het Karstge-
bergte in Guilin. U sluit de reis af 
in Hong Kong. Vele invasies, kei-
zerlijke dynastieën en het tijd-
perk onder Mao hebben in Chi-
na hun sporen achtergelaten. 
Het “Rijk van het Midden”is be-
zig aan een stormachtige ont-
wikkeling. Aan de hand van de 
prachtige diabeelden waant u 
zich in een heel andere wereld. 
Aanvang: 10.30 uur in Casca de 
Luifel Herenweg 96 in Heemste-
de, entree: 5,00 euro.



Regio - Ingeborg Engelsma, af-
komstig uit de verzorging en ge-
diplomeerd natuurgeneeskun-
dig therapeute, heeft sinds twee 
maanden in de Swaluestraat 3 
te Zandvoort een praktijk, waar 
u voor verschillende diensten en 
adviezen terecht kunt.

Engelsma: “Klachten en blok-
kades komen vaak voort uit 
een bepaalde levensstijl en ge-
zondheidstoestand. Veel voor-
komende klachten zijn slape-
loosheid, depressies, burn-out, 
astma, zelfs kinderloosheid en 
zeventig procent van de klach-
ten vindt zijn oorzaak in een 
verkeerde darmfunctie. De dar-
men staan namelijk in verbin-
ding met het centrale zenuw-
stelsel en ongezonde factoren 
kunnen de oorzaak zijn van niet 
goed functionerende darmen. 
Hierdoor hopen in de plooi-
en van de darmen afvalstoffen 
zich op, die leiden tot de vor-
ming van schadelijke gifstoffen. 
Ik geef dan voedingsadviezen, 
maar vooral effectief is colon 
hydrotherapie, of te wel een ho-
ge darmspoeling.” In Delft heeft 
zij hiervoor een Amerikaanse 
Hbo-opleiding gevolgd (in dat 
land is deze therapie een ‘hype’ 
en wordt door veel bekende ar-
tiesten gevolgd). De behande-
ling is beslist niet te vergelijken 
met een klysma, die enige ja-
ren geleden vooral bekendheid 
heeft gekregen door de spraak-
makende televisie-uitzendingen 
van Patty Brard!

Wat houdt een darmspoeling 
in? “Het reinigen van de dikke 
darm en het ontgiften van het 
bloed staat centraal. Door de 

arm te vullen met gezuiverd wa-
ter worden vastzittende, aange-
koekte afvalstoffen verwijderd. 
Zodoende komen er aanzienlijk 
minder gifstoffen in de bloed-
baan terecht, waardoor o.a. le-
ver, nieren, huid en longen sterk 
ontlast worden”, aldus Ingeborg. 
De eerste behandeling, inclusief 
een intake gesprek, duurt onge-
veer anderhalf uur en eventuele 
vervolgbehandelingen (aange-
raden wordt voor het beste re-
sultaat gedurende vier weken 1x 
per week een spoeling te laten 
doen) 45 minuten. Voor en tij-
dens de spoeling worden spe-
ciale massagetechnieken toe-
gepast. 
Hoe gaat het verder in zijn 
werk? Er wordt gebruik ge-
maakt van de Hydromat, een 
gesloten systeem waarbij geen 
geur vrijkomt, en is voorzien van 
een kijkglas, zodat bekeken kan 
worden hoe de zogeheten ‘slak-
ken’ uit de darm verdwijnen. Via 
een canule wordt er warm water 
(38 gr. Celsius) heel langzaam in 
het lichaam aangebracht, waar-
na gedurende zes seconden on-

der een bepaalde druk het ge-
zuiverde water het lichaam 
wordt ingevoerd, waarna men 
even rust krijgt. Deze procedu-
re wordt een aantal malen her-
haald, waarbij de aangekoek-
te ontlasting via de afvoerslang 
in het riool verdwijnt. Een zeer 
goede beschrijving van dit pro-
ces is te vinden op haar uitge-
breide website: www.natuurge-
neeskracht.nl

Waarvoor kunt u nog meer bij 
Ingeborg Engelsma terecht? 
Doordat zij beschikt over medi-
amieke gaven kan zij haar ener-
gie afstemmen op die van een 
ander. Naast gal- en leverrei-
niging biedt zij gespreksthera-
pie (vooral relatieproblematiek), 
rouwverwerking, Guasha the-
rapie, readings, en hotstone en 
kruidenstempel massages. Dui-
delijk een aanvulling op de re-
guliere gezondheidszorg!

Swaluestraat 3, 2042 KA Zand-
voort, 06-51272174 of 023-
5746725. www.ingeborgengels-
ma@planet.nl
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Spaarne Ziekenhuis scoort 
goed in Ziekenhuis Top 100
Heemstede - Het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp en Heem-
stede scoort goed in de Zieken-
huis Top 100, samengesteld door 
het Algemeen Dagblad. Het top-
klinische opleidingsziekenhuis is 
in de lijst geklommen van plaats 
73 naar plaats 49.

De lijst in het Algemeen Dag-
blad verscheen afgelopen week-
end voor de vijfde keer en wordt 
samengesteld door middel van 

cijfers die de ziekenhuizen mel-
den aan de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). Voor 
de samenstelling van de lijst is 
gekeken naar scores op het ge-
bied van onder meer doorlig-
wonden, mate van automati-
sering van medicatiegegevens, 
heroperaties en complicaties 
na operaties. Het Spaarne Zie-
kenhuis onderneemt veel om 
de patiëntenzorg te blijven ver-
beteren.

Ons leven is een mozaïek
ingelegd met kleine stukjes

Stukjes van verliefdheid
Stukjes van houden van

Stukjes van trouw
Stukjes van geboorte
Stukjes van opvoeden
Stukjes van behoeden
Stukjes van vreugde

Stukjes van grootouderschap
Stukjes van teleurstelling

Stukjes van verdriet
Stukjes van kwaaltjes

Stukjes van begrip
Stukjes van onbegrip

Stukjes van vriendschap
Stukje voor stukje vormt dit
het mozaïek van ons leven

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u 
ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan 
kunt u dit emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet 
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet worden geplaatst. 

Hieronder een gedicht van Loek Jonker-van der Meer.

Dichtstorten

Mozaïek

Korting op de eerste behandeling

Nieuwe praktijk natuurgeneeskundig 
therapeute, Ingeborg Engelsma

Ingeborg Engelsma
Natuurgeneeskundig therapeute

Swaluestraat 3 • 2042 KA Zandvoort • Tel. 06-51272174 of 023-5746725

Met deze bon

10 euro korting
op uw eerste behandeling

Heemstede – Cozy Restaurant 
heeft uitbreiding, gezinsuitbrei-
ding welteverstaan. Eigenaar Bob 
Divendal vertelt: “Na een mooie 
zwangerschap is mijn vrouw be-
vallen op 16-08-2008 van een 
zoon. Zijn naam is Brandon, 
woog bij zijn geboorte 3940 gram 
en is 53 cm groot. Het is een mooi 
groot kereltje dat nu al flink aan 
het drinken is. De goede smaak 
heeft hij dus al snel geleerd. Zijn 
gewicht na 2 weken ligt dan ook 
al op 4500 gram. Zijn grote zus 
‘Unique’ vindt het ook geweldig, 
ze heeft van de week aan haar 
broertje het restaurant laten zien 
en verteld dat hij bij pappa in de 
keuken mag werken en dat zij bij 
mamma in het restaurant gaat 
werken. We hebben ook bewust 
2 weken gewacht met het naar 
buiten brengen van de geboor-
te van onze zoon om eerst al-

les weer lekker op rolletjes te la-
ten lopen. We zullen de eerste 2 
weken van september iedereen 
verwennen met een gratis glas 
champagne bij binnenkomst. 
Tevens zullen wij de maand sep-
tember ook een speciaal menu 
serveren voor dit heugelijke feit!” 
Uiteraard wordt het team van 
Cozy aan het Wipperplein 3 van 
harte gefeliciteerd!

Uitbreiding
bij Cozy!
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‘Onze wijk is al maanden van 
de buitenwereld afgesloten’
Al maanden zijn ze bij ons om de hoek bezig met wegwerkzaam-
heden. Bij voorkeur gebeurt dit in de zomermaanden.  Een van 
de twee doorgaande wegen richting Zandvoort is gedurende het 
hoogseizoen inclusief de bouwvak opgebroken. Waarom zou je 
het de bewoners en de toeristen makkelijk maken als het ook 
moeilijk kan. Files dat willen we. Hoe meer hoe beter.
Aan de ene kant is het soms wel lachwekkend. Al die mensen 
die de borden met ‘na 200 meter geen doorgaand verkeer’ vol-
komen negeren en op de hoek van de straat tot de conclusie ko-
men dat het inderdaad niet mogelijk is om door te rijden. Minder 
lachwekkend is dat ze dan totaal geïrriteerd met een hoge snel-
heid bij ons door de straat scheuren om het tijdverlies enigszins 
goed te maken.
Dat de wegwerkers met tegenslagen te maken hebben is vast wel 
ingecalculeerd maar het begint nu wel een beetje de spuigaten 
uit te lopen.
Iedere ochtend en middag moet mijn jongste naar school gebracht 
en gehaald. Dat betekent vier keer per dag een bijna niet te nemen 
hindernis. En aangezien wij op de rand wonen van drie gemeentes 
en deze hun werkzaamheden uiteraard  niet op elkaar afstemmen 
wordt het verlaten van ons pand steeds ingewikkelder.
Heel soms wordt er ook wel eens bij een vriendje gespeeld. Hoe-
wel ik dat op dit moment ernstig probeer tegen te houden. De 
straat bij ons om de hoek is al maanden opgebroken en het plan 
om dit project voor de zomer af te ronden gaat verrassend ge-
noeg niet lukken. Onze wijk, als je het tenminste een wijk mag 
noemen is al maanden van de buitenwereld afgesloten. Het is vrij-
wel onmogelijk om op wat voor manier dan ook, lopend, fietsend 
of per auto op een fatsoenlijke manier elke willekeurige bestem-
ming buiten onze straat te bereiken. 
Het streven is om het fietspad eind augustus gereed te hebben. 
Maar ze hangen half juli wel weer met het grootste gemak de 
spandoeken ‘Wij gaan weer naar school’ op. Alleen zetten ze er 
niet bij: maar niet op de fiets want dat gaat niet lukken. Het is in-
middels twee weken na de zomer vakantie maar sinds de bouw-
vak is er precies helemaal niets gebeurd!
Voor de vakantie kregen we een brief van de gemeente in de brie-
venbus. Door wat tegenvallers, slechte leidingen, miscommunica-
tie met Eneco en weet ik veel wat voor smoezen kan het wel eens 
tot oktober gaan duren voor we op een fatsoenlijke manier de be-
woonde wereld kunnen bereiken.
En tegen die tijd blijkt vast wel dat er ergens in het geheel iets 
fout is gegaan waardoor de hele zooi weer opengebroken moet 
worden, waarbij een stevige vorst ongetwijfeld roet in het eten zal 
gooien. Zelf gok ik dat het volgend jaar zomer wel af zal zijn maar 
iedere week eerder is er een.

Fam. Nelis, Spoorzichtlaan 11, Heemstede

INGEZONDEN

Boekenmarkt Amnesty
Heemstede – Op zaterdag 6 
september zal de jaarlijkse 
grootse boekenverkoop ten 
bate van Amnesty Internatio-
nal plaatsvinden op het plein 
voor de bibliotheek. De ver-
koop begint om 10.00 uur en 
duurt tot 13.00 uur.

Tijdens de boekenmarkt kan ie-
dereen de actie voor de Chine-
se mensenrechtenactivist Yang 
Chunlin ondersteunen. 
Yang Chunlin werd op 6 juli 2007 
gevangengezet vanwege zijn ac-
tieve betrokkenheid bij de peti-
tiecampagne ‘Wij willen men-
senrechten, niet de Olympische 
Spelen’. Er zijn diverse berichten 
binnengekomen dat Yang Chun-
lin ernstig is gemarteld door de 
politie. Hij werd op 19 februa-
ri j.l. berecht en werd schuldig 
bevonden aan het ‘aanstichten 
van staatsondermijning’ en werd 
veroordeeld tot vijf jaar gevan-
genisstraf.

Op zondag 7 september zal 
Amnesty International ook met 
een stand aanwezig zijn in de 
Pinksterkerk waar de Protes-
tantse gemeente van Heemste-
de een startzondag organiseert 
met als thema ‘Kijk, de Kerk’. Ie-
dereen kan daar informatie krij-
gen over het plaatselijke werk 
van Amnesty International.
Tevens worden handtekeningen 
verzameld om onschuldige Eri-
treese gevangenen vrij te laten. 
De gevangenissen in Eritrea zijn 
overvol. Zo’n drieduizend men-
sen zitten vast omdat ze kritiek 
hebben op de regering of omdat 
hun geloof de regering niet aan-
staat. Mensen worden in over-
volle metalen containers opge-
sloten, waarin het overdag be-
nauwd is door hitte en stank, ’s 
nachts juist ijskoud.
Informatie aan Amnesty wijst 
uit dat er wordt gemarteld, dat 
ziektes en ongedierte er welig 
tieren. 

Collecte Nierstichting
van 14 t/m 20 september

Tienduizenden Nederlanders 
hebben nieren die niet goed 
functioneren. Door een aange-
boren afwijking, een ontsteking 
of een nierbeschadiging. In de 
campagne voor de Collecteweek 
staan drie nierpatiënten cen-
traal, die als geen ander weten 
wat het betekent om een nier-
ziekte te hebben. Uit hun verha-
len – te lezen op de website van 
de Nierstichting, www.nierstich-
ting.nl – blijkt welke impact een 
nierziekte heeft, wat het bete-
kent te moeten wachten op een 
donornier of er juist één te heb-
ben. Zoals de kleine Zoë, waarbij 
nierkanker wordt geconstateerd 
wanneer zij een half jaar oud is. 
Als gevolg daarvan worden haar 
nieren verwijderd. Op 3-jarige 
leeftijd, krijgt het meisje een nier 
van haar moeder Ariadne. “Het 
was alsof ik haar voor de twee-
de keer het leven gaf. Zoë is nu 

acht jaar en ontwikkelt zich uit-
stekend. Ze kan goed meeko-
men met leeftijdsgenoten, heeft 
haar zwemdiploma gehaald en 
zit op balletles!” In de collecte-
week-campagne bedanken Zoë 
en de andere nierpatiënten de 
mensen alvast voor hun gift én 
de vrijwilligers die namens de 
Nierstichting collecteren.

Nierfalen is onomkeerbaar
De Nierstichting bestaat dit jaar 
40 jaar. Een periode waarin zij 
zich onvermoeibaar heeft inge-
zet voor een betere kwaliteit van 
leven voor nierpatiënten. Nier-
falen is een sluipend en onom-
keerbaar ziekteproces en een 
medicijn tegen nierziekten be-
staat niet. Voor nierpatiënten 
met ernstig nierfunctieverlies 
bestaan op dit moment slechts 
weinig opties: dialyse, nier-
transplantatie of de dood. “Dat 

Heemstede - Ruim 75.000 vrijwilligers van de Nierstichting 
gaan van 14 tot en met 20 september van deur tot deur tijdens 
de Nationale Collecteweek. De Nierstichting bestaat 40 jaar 
en grijpt dit jubileumjaar aan om extra geld in te zamelen voor 
het realiseren van doorbraken in het voorkómen en de behan-
deling van nierziekten. Met dat doel voor ogen zetten tien-
duizenden enthousiaste collectanten alles op alles om zo veel 
mogelijk geld voor de Nierstichting op te halen.

klinkt misschien hard, maar he-
laas is dit wel de harde realiteit”, 
zegt Paul Beerkens, algemeen 
directeur van de Nierstichting. 
“Dialyse is een levensredden-
de behandeling, maar erg zwaar 
en ingrijpend. Eigenlijk is dia-
lyse geen leven, maar óverle-
ven. Een niertransplantatie is in 
principe de beste oplossing, 
maar er is nog steeds sprake van 
een groot tekort aan orgaan- 
donoren. Bovendien is de ver-
wachting dat het aantal nier- 
patiënten sterk zal stijgen. Daar-
om willen we in de komende ja-
ren krachtige stappen voor-
waarts zetten en doorbraken 
realiseren in de strijd tegen nier-
ziekten.”

Collectanten gezocht
De Nierstichting roept ieder-
een op zich via www.nierstich-
ting.nl als collectant aan te mel-
den en in de derde week van 
september met een collectebus 
van deur tot deur te gaan; alleen, 
met een vriend, vriendin of fami-
lielid. Beerkens: “Door een aan-
tal uur vrije tijd op te offeren, le-
veren onze vrijwilligers een on-
betaalbare bijdrage aan het werk 
van de Nierstichting. Wij hopen 
dat veel mensen het voorbeeld 
van deze ruim 75.000 collectan-
ten volgen!” 
Voor meer informatie: www.nier-
stichting.nl

Theaterseizoen de Luifel weer gestart

‘Hoe laat begint het schieten?’
Heemstede - Theater de Luifel 
heeft voor komend seizoen weer 
bijzondere voorstellingen kun-
nen boeken. Het is een program-
ma geworden van hoge kwaliteit 
en diversiteit met try-outs, caba-
ret, toneel, muziek(theater) en 
jeugdvoorstellingen. Vertrouwd 
of verrassend, met heel veel hu-
mor of ontroering. Zo komt 12 
en 13 september Lebbis naar het 
theater. Beide voorstellingen be-
ginnen om 20.15 uur.
Hoe laat begint het schieten? 
Het zou wel eens zijn beste pro-
gramma ooit kunnen worden. 
Mensen vragen al snel, waarom 
die titel? Kijk. In dit nieuwe pro-
gramma gaat hij de wereld weer 
een stukje beter maken. In ieder 
geval voor Lebbis zelf, want ver-
beter de wereld begin bij jezelf.

En als iedereen dat doet wordt 
het toch beter. De titel is van 
Jacco, de technicus.
Cabaret van Lebbis kenmerkt 
zich door een spervuur aan 
grappen, vaak over de actuali-
teit van de dag. De vrijblijvend-
heid van de actuele grap maakt 
plaats voor engagement. Zijn 
persoonlijke betrokkenheid be-
paalt de keuze van de onder-
werpen. De vorm van zijn voor-
stelling leunt tegen die van de 
stand-up comedy en door de 
toegenomen diepgang is het de 
meest actuele versie van het tra-
ditionele cabaret. 
Theater de Luifel,  Herenweg 96 
in Heemstede. De entree is 18,- 
euro  CJP/65+ 17,- euro.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 

en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Nieuw bij Wereldwinkel: 
pindakaas van Max Havelaar
Heemstede - Bij Wereldwinkel 
Heemstede staat vanaf nu pin-
dakaas met het Max Havelaar 
Keurmerk in het schap.
De smeuïge pindakaas met 
knapperige stukjes noot van het 
merk Fair Trade Original kost 
1,99 euro per potje. Na honing, 
hagelslag en jam introduceert 
de Wereldwinkel nu eerlijke pin-
dakaas in haar assortiment. Met 
de koffie, thee en vruchtensap-

pen is het aanbod ontbijtpro-
ducten compleet. Daarnaast is 
de pindakaas te gebruiken in 
tal van gerechten, zoals een pit-
tige pindasaus en kruidige pin-
dasoep.
De levensmiddelen in de We-
reldwinkel smaken niet alleen 
uitstekend, ze dragen ook bij 
aan ontwikkeling. De pinda’s in 
de pindakaas komen uit Nica-
ragua, Mozambique en Malawi. 

De Cooperative del Campo in Ni-
caragua startte de verbouw van 
pinda’s als aanvullend inkomen 
voor de aangesloten boeren, die 
van oudsher sesamzaad verbou-
wen. Het nieuwe product sloeg 
aan en de organisatie is de eer-
ste exporteur van fairtrade pin-
da’s in Nicaragua. De verkoop 
van hun pinda’s tegen gunstige 
voorwaarden én de extra tech-
nische ondersteuning bieden de 
boeren perspectief. De pinda’s 
worden ter plekke gepeld, maar 
in Europa geroosterd omdat in 
Nicaragua de juiste installaties 
daartoe ontbreken. 
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Workshop 
Mantra zingen
Heemstede - Tegenwoordig 
wordt sterk de nadruk gelegd op 
het verstand en het denken. Het 
zingen van mantra’s is een een-
voudige meditatieve manier om 
de balans tussen denken, voelen 
en intuïtie te herstellen. Mantra’s 
zijn helende klanken die inwer-
ken op de diepere lagen van ons 
bewustzijn. Vanuit dit evenwicht 
kan de innerlijke kracht en cre-
ativiteit stromen. U hoeft er niet 
voor te kunnen zingen, maar zult 
verrast zijn te horen dat uw stem 
veel voller en mooier klinkt dan u 
ooit gedacht had. Ook heeft het 
zingen een goede invloed op de 
ademhaling. Docente Alma Ba-
dings is musicus en begeleidt 
de mantra’s op het Indiase har-
monium. Zet uw gedachten even 
stil en voel alle cellen vibreren op 
de helende klanken van mantra’s 
en harmonium op woensdag 10 
september.
Aanvang: 10.00 uur in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemste-
de, entree: 5,00 euro. 
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Heemsteedse deelname aan 
vrouwenconferentie Osnabrück

Elisabeth Grolman van ’t Net, 
voorzitter van de regionale vrou-
wenorganisatie NVVH-Vrouwen-
netwerk was tevens woordvoer-
der van deze Nederlandse dele-
gatie. Daarnaast waren 35 deel-
nemers aanwezig afkomstig uit 
Angers (Frankrijk), Greifswald( 
vml DDR), Derby (GB), Canna-
kale (Turkije) en Twer (Rusland). 
Drie dagen lang werd uitgebreid 
gesproken over het thema ‘Das 
friedvolle Zusammenleben der 
Religionen’.
De sprekers Prof. Mokrosch ver-
bonden aan de Osnabrueker 
universiteit en Altobürgemeis-
ter de heer Fip spraken samen 

met de afgevaardigden over het 
vreedzaam naast elkaar samen-
leven en het respecteren van ie-
dere geloofsovertuiging.
Na elk studiedeel werd uitvoerig 
en met bezieling gediscussieerd 
waarbij de verschillende menin-
gen veelal tot verrassende con-
clusies leidden.
Elisabeth Grolman van ’t Net (5e 

v.l.): Het was een behoorlijk pit-
tige conferentie, niet in de laat-
ste plaats door discussie in het 
Duits te moeten volgen. Er was 
ook ruimte voor ontspanning 
opdat de EU-vrouwen elkaar op 
persoonlijk basis nader leerden 
kennen en daardoor groeide de 

Heemstede - Een vijf-koppige delegatie afkomstig uit Heem-
stede heeft deelgenomen aan de twee-jaarlijkse internationa-
le Vrouwenconferentie, die plaatsvond van 27 tot 30 augustus 
in Osnabrück (Duitsland).

onderlinge saamhorigheid per 
dag. Tijdens de evaluatie werd 
afgesproken om de komende ja-
ren vanuit de vele Europese vrou-
wenverenigingen samenwerking 
te bevorderen en dat moet ze-
ker goed te realiseren zijn via 
de elektronische snelweg, aldus 
Elisabeth Grolman. ”De verbon-
denheid met deze vrouwen kan 
voor andere vrouwen, zeker in 
de nieuwe EU landen, weer een 
grote stimulans zijn om verder te 
gaan; want er valt voor vrouwen 
nog veel te ontwikkelen.” 

Binnen de Heemsteedse vrou-
wenvereniging Vrouwennetwerk 
zal de komende tijd zeker meer 
aandacht worden gegeven aan 
dit onderwerp.
Inlichtingen over Vrouwennet-
werk: 023 5477486. 

Heemsteedse kunstenaars 
in Bad Pyrmont
Heemstede - Vanaf 6 septem-
ber zijn kunstwerken van elf 
Heemsteedse kunstenaars ten 
tentoongesteld in het Museum 
van Bad Pyrmont te Duitsland. 
Dit museum was het oude bui-
tenpaleis van Koningin Emma.
De kunstenaars zijn gevraagd 
hun medewerking te verlenen 
aan een uitwisselings¬project, 
tussen Heemstede en één van 
de zustersteden Bad Pyrmont. 
Deze uitwisseling vindt plaats in 
het kader van de cultuur en de 
50-jarige band die Bad Pyrmont 
heeft met de stad Anzio (Italië), 
dat wordt gevierd in het week-
end van 6 september, ‘Die Gol-
dene Sonntag’.

Het thema waar de kunstenaars 
het over hebben is water. Water 
dat voor Nederland betekent de 
strijd tegen het water, voor An-

zio de landing van de Amerika-
nen tijdens de tweede wereld-
oorlog en voor Bad Pyrmont de 
bronnen, de gezondheid. 
Ook de kinderen van de Bosch 
en Hovenschool zijn uitgenodigd 
en hebben 12 kunstwerken ge-
maakt. Bij één van hun kunst-
werken, in totaal 12, wordt de 
vergelijking gemaakt met “het 
gat” in de ozonlaag en de ver-
vuiling in het water.
Bij de schilderijen van Albert 
Röllich speelt de zee een rol in 
onze economie, de economen-
dijk en het toerisme, de fiets-
dijk. Beide dijken verdedigen het 
land maar spelen tegelijk nog 
een andere rol in de samenle-
ving. Guusje Hamelynck en El-
len Wolff vullen het thema weer 
anders in met hun beelden, die 
spelen met water of Vera Brug-
gemans en Connie Vlaskamp die 

VEW begint met 
een thuiswedstrijd
Heemstede - Zaterdag 30 au-
gustus speelde VEW de laatste 
bekerwedstrijd georganiseerd 
door de KNVB.
Tegenstander Schoten (zondag) 
kon om 14.30 uur geen elftal op 
de been brengen dus werd er om 
17.00 uur afgetrapt.De wedstrijd 
duurde precies 40 minuten want 
de scheidsrechter kreeg last van 
zijn hamstring en moest de strijd 
staken. Geen van de verenigin-
gen wilde verder onder leiding 
van een clubscheidsrechter dus 
bij een 0-0 stand werd er afge-
floten.
Zaterdag 6 september:
VEW-1- SIZO-1 14.30 uur
VEW-2- V’dam-7 12.00 uur.

Vriendschappelijke
wedstrijden voor de jeugd:
VEW-f1- K’land-f1 09.30 uur
VEW-f2- K’land-f2 09.30 uur
VEW-e1- K’land-e1 10.30 uur
VEW-e2- K’land-e2  10.30 uur
VEW-c1- K’land-c1   11.30 uur

Woensdag 10 september:
VEW-a1- K’land-a1  18.30 uur

Zaterdag 13 september:
VEW-f1- DSS-f1  09.30 uur
VEW-f2- DSS-f2   09.30 uur
VEW-e1- DSS-e1  10.30 uur
VEW-e2- DSS- e2  10.30 uur
VEW-e3- DSS-e3   10.30 uur
VEW-c1- DSS-c1   10.30 uur
VEW-c2- DSS-c2  11.30 uur  

een blik onder het water werpen. 
Maar ook Henk Koelemeier, die 
de paardenkracht gebruikt voor 
de Deltawerken in Zeeland, Ja-
cintha Reinders en Astrid van 
Domselaar, die spelen met de 
mythen van de zee, zoals de ver-
overing van Europa. Terwijl Mar-
jan Jaspers en José van Waar-
den het meer hebben over het 
niet kunnen leven zonder water, 
waarbij Marjan de vogels cen-
traal stelt en José de planten in 
het water. De wandobjecten van 
Karola Veldkamp gaan over de 
wereldzeeën, die we lief hebben, 
maar tegelijkertijd vrezen.
Het is een prachtige tentoon-
stelling in een prachtige plaats 
en de Goldene Sonntag is een 
groots feest met muziek en cul-
tuur. Een uitwisseling van cultuur 
op zijn best. Het is een goed ini-
tiatief met medewerking van de 
gemeente Heemstede, die het 
belangrijk vindt, dat de expositie 
met de werken van de kunste-
naars uit Bad Pyrmont ook in fe-
bruari in Heemstede te zien is.

Cursus artrose, osteoporose, 
nek- en rugklachten bij Casca
Heemstede - Het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen 
heeft een aantal cursussen aan-
gaande Bewegen en Gezond-
heid ontwikkeld. De cursus “Be-
wust bewegen met artrose, os-
teoporose en nek- en rugklach-
ten” is er daar een van en be-
doeld voor 50-plussers. Men-
sen met beginnende klachten 
door artrose hebben baat bij be-
wegen, omdat door bewegen 
het kraakbeen in de gewrich-
ten wordt geactiveerd en de af-
name van de hoeveelheid kraak-
been daardoor wordt vertraagd. 
U leert daartoe een 12-tal oe-
feningen aan, die u thuis goed 
kunt toepassen. Osteoporose is 
botontkalking en komt veel bij 
vrouwen na de overgang voor, 
maar ook bij mannen. Wat je zelf 

daar aan kunt doen wat betreft 
bewegen en voeding komt aan 
de orde in deze cursus. 
Omdat nek- en rugklachten hun 
oorzaak  kunnen hebben in onze 
lichaamshouding, wordt tijdens 
de cursus ruime aandacht ge-
geven aan het ervaren van een 
goede en efficiënte houding. De 
houdingen staan, zitten en lig-
gen komen aan de orde. Alle in-
formatie en oefeningen staan 
in een bijbehorend werkboek.  
Neem gemakkelijke kleding en 
schoeisel mee, want we gaan 
bewegen, o.a. op muziek. De 
cursus bestaat uit 6 bijeenkom-
sten van 2 uur op vrijdagochtend 
en wordt gegeven in de Luifel te 
Heemstede. De startdatum is 12 
september 2008. Voor informa-
tie: Casca, tel: 5483828.

Theatercursus 
voor jongeren
Heemstede - Voel jij je thuis op 
het toneel? Hou je van typetjes 
nadoen, een rol spelen of met el-
kaar iets moois neerzetten? Op 
maandag 8 september start bij 
Casca een Theatercursus voor 
tieners van 13 tot 15 jaar. In deze 
cursus van 20 lessen komen ver-
schillende technieken van thea-
ter maken aan bod, zoals emo-
ties, lef hebben, rollenspelen, 
scènes maken en verschillende 
speltechnieken. Natuurlijk slui-
ten we deze cursus af met een 
eindvoorstelling: op zaterdag 7 
februari is de première! Docen-
te Marlies Verdonk leert je al-
le kneepjes van het vak, maar 
voorop staat een leuke tijd met 
je leeftijdsgenoten.
De Theatercursus is bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
start op maandag 8 september 
van 17.45 tot 19.15 uur, kosten: € 
105,-. Opgeven kan telefonisch: 
023-548 38 28 keuze 1 of bij de 
receptie van de Luifel, geopend 
op werkdagen van 9-12 uur.



Regio - Voorjaar 2009 zal het 
Rode Kruis Haarlem e.o. starten 
met middagtochten voor gasten 
met een scootmobiel. In kleine 
groepen zullen tochten gemaakt 
worden door de omgeving. Ook 
zullen in 2009 weer 2 grote dag-
tochten georganiseerd worden. 
Na het grote succes van de eer-
ste scootmobieltocht op 15 mei 
heeft het Rode Kruis Haarlem 
e.o. op 21 augustus opnieuw 
een tocht georganiseerd voor 
gehandicapten, chronisch zie-
ken en ouderen. 
Dit keer geen stralende dag 
maar een flinke regenbui die 
onderweg zorgde voor grote 
plassen en een nat pak. Maar 
dat mocht de pret niet druk-
ken. Alle 19 scootmobielers en 
10 vrijwilligers waren na afloop 
heel enthousiast en vonden het 
een heel gezellige en geslaag-
de dag. 
De dag was niet mogelijk ge-
weest zonder de fantastische 
service van Care2Move die heel 
wat accu’s moest vervangen en 
probleempjes moest oplossen. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met  het Rode Kruis 
Haarlem e.o. tel. 023-5411615 
van 09.00 – 14.00 uur (ma-wo-
do). 
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Inloopochtend voor rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten (NVVR) ver-
zorgt op dinsdag 9 september 2008 haar  maandelijkse inloopoch-
tend in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Tussen 10.30 – 12.30 uur 
zijn twee leden van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer 
wil weten over hoe om te gaan met chronische rugklachten, per-
soonlijk te woord te staan. Zij zijn voor u bereikbaar in het Informa-
tiepunt Zorg Spaarnepoort in de centrale hal van het Spaarne Zie-
kenhuis locatie Hoofddorp.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met het 
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis (023) 
890  83 60.

Informatie over ziekte van Parkinson
Regio - De Parkinson Patiënten Vereniging verzorgt op iedere twee-
de woensdag  van de maand een inloopuur in het Spaarne Zieken-
huis Hoofddorp. 
Op woensdag 10 september zijn tussen 14.00 - 15.00 uur zijn twee  
leden van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer wil we-
ten over de ziekte van Parkinson persoonlijk te woord te staan. Zij 
zijn voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de 
centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met mevr. 
R.F. de Vries (van de vereniging), tel. (023) 53 38 658 of met het 
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis, 
tel. (023) 890 83 60.

Inloopuur voor glaucoompatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten ver-
zorgt op iedere eerste donderdag van de maand een inloopuur in 
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Op donderdag 4 september tussen 13.30 en 15.30 uur twee leden 
van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer wil weten over de 
oogaandoening glaucoom, persoonlijk te woord te staan. Zij zijn voor 
u bereikbaar op de polikliniek oogheelkunde (route 40 rood) van het 
Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Informatie-
punt Zorg Spaarnepoort  (023) 890 83 60.

Ook in 2009 scootmobieltochten 
Rode Kruis

Informatiebijeenkomst borderline
Regio - De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheids-
zorg, organiseert in samenwerking met de Stichting Stadsbibliotheek 
Haarlem en Omstreken een informatiebijeenkomst over de border-
line persoonlijkheidsstoornis. De bijeenkomst is voor familieleden, 
betrokkenen en andere mantelzorgers. 
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 september 2008 in de 
Stadsbibliotheek Haarlem aan de Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over wat een 
borderline persoonlijkheidsstoornis betekent voor de persoon zelf en 
voor de omgeving, hoe het te herkennen is en hoe er als betrokke-
nen mee om te gaan.
Kijk voor meer informatie op www.geestgronden.nl en op www.
sbhaarlem.nl 

De Stadsbibliotheek Haarlem vindt u aan de Gasthuisstraat 32, 
Haarlem. De toegang bedraagt 5 euro. Vooraf aanmelden noodzake-
lijk: 0900 GGZ Info of 0900-4494636.

Inloop Posttraumatische Dystrofie
Regio – Op maandag 8 september houdt het Kennemer Gasthuis 
een inloopochtend waarin verschillende facetten van de aandoening 
Posttraumatische Dystrofie ter sprake zullen komen.
De inloopochtenden vinden zeven keer per jaar plaats op de twee-
de maandag van de maand, van 10.00 – 12.00 uur in de Gasthuiszaal 
van locatie zuid aan de Boerhaavelaan 22 te Haarlem.
De inloopochtenden zijn bedoeld voor mensen die zelf of in hun 
naaste omgeving te maken hebben met Posttraumatische Dystrofie 
(ook bekend onder de namen reflexdystrofie en Südeck), een com-
plexe, vaak slecht begrepen aandoening die kan optreden na opge-
lopen letsel aan armen of benen.
Tijdens de inloopochtenden wordt (vooral ook praktische) infor-
matie gegeven door leden van de Nederlandse Vereniging van 
Posttraumatische Dystrofie, er kunnen vragen worden gesteld en 
desgewenst ervaringen worden uitgewisseld met lotgenoten.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling patiëntenservice 
van het Kennemer Gasthuis via telefoonnummer: 023 – 5453138.

Zangers Joh. 
Passion gevraagd
Regio - Het Oratoriumkoor Ken-
nemerland voert op vrijdag 3 
april 2009 de Johannes Passi-
on van Johann Sebastian Bach 
uit in de Adelbertuskerk aan de 
Rijksstraatweg 26 in Haarlem. De 
begeleiding wordt dan verzorgd 
door het Dordts Kamerorkest en 
er werkt een zestal vocale solisten 
mee. Het koor zingt onder leiding 
van de enthousiaste en inmiddels 
zeer bekende dirigent Annelies 
Smit. Projectleden die deze Passi-
on willen zingen, kunnen op een 
repetitie in september kennis-
maken met het koor. De repeti-
ties zijn iedere dinsdagavond van 
19.45 tot 10.00 uur in het gebouw 
‘Zang en Vriendschap’, Jansstraat 
74-ZW in Haarlem.

Keertje zingen 
voor een ‘knip’
Regio - Zondag 7 september 
kan er weer gezongen worden 
bij het Knipkaartkoor van Leny 
van Schaik van 12.00 tot 13.30 
uur. Iedere zangliefhebber van 
12 tot 100 jaar is welkom. Naast 
het zingen van gevarieerd reper-
toire, wordt aandacht besteed 
aan stemvorming. Knipkaarten à 
25,- euro voor vijf keer zingen zijn 
een half uur voor aanvang aan de 
zaal verkrijgbaar. Het koort zingt 
in Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Inlichtin-
gen 023-5312396.

Kom luisteren als je durft...

De tijdgeest raast 
door bos Elswout

Regio - De tijdgeest komt heel even op bezoek in het eeuwen-
oude bos op landgoed Elswout in Overveen en wel op 13 sep-
tember. Hij kan meereizen met de tijd en woont in een klok. 
Op 13 september om 13.13 uur kun je hem ontmoeten. Speci-
aal voor kinderen vertelt hij rare, gekke en spannende verhalen 
die in zijn hoofd spoken. Van-
uit het koetshuis maak je met 
de boswachter van Staats-
bosbeheer een stoere wan-
deling van een uur en ga je 
eeuwenoude vragen oplos-
sen. Als je dat hebt gedaan, 
kun je de tijdgeest tegen ko-
men. Kom maar luisteren als 
je durft! Aanmelden kan tot 
8 september bij m.breugem@
staatsbosbeheer.nl of bel 023-
52406360. Deze spannen-
de tijdgeestroute is gratis en 
speciaal voor kinderen tussen 
4 en 11 jaar. Omdat het Open 
monumentendag is, is de toe-
gang tot Landgoed Elswout 
gratis.

Wandeling door duingebied
Regio - De wandeling start op zondag 7 september om 19.00 uur bij 
ingang Duin en Kruidberg (aan de Duin en Kruidbergerweg te Sant-
poort Noord, ter hoogte van nummer 74). De excursie duurt onge-
veer 2 uur en kost voor volwassenen 2,50 euro en voor kinderen/65+ 
1,50 euro. Aanmelden: via www.npzk.nl of telefonisch bij duincen-
trum de Zandwaaier 023-541.11.29 (niet op ma).
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Hillegoms erfgoed in
de race voor restauratie

Kwekerij Veelzorg stamt uit 
1822, toen Rutgerd Veldhuy-
zen van Zanten aan de late-
re Stationsweg in Hillegom ze-
ven hectare land van de familie 
Six kocht en daarop zijn kweke-
rij Veelzorg vestigde. Vijf gene-
raties Veldhuyzen van Zanten 
teelden er aanvankelijk aardap-
pelen en groenten, vanaf 1850 
vooral bloembollen. Veelzorg 
groeide uit tot een bloembollen-
exportbedrijf, waar voornamelijk 
tulpen, hyacinten en narcissen 
werden geteeld. 

Monumentaal complex
Het huidige complex aan de 
Stationsweg 129-131 bestaat 
uit een woonhuis (1850) dat 
later het kantoor werd, villa 
Vredehof (1896), een hyacinten-
holkamer (1906), een bollen-
schuur en garage naar ontwerp 
van de bekende bollenschu-
renarchitect Leen Tol (1928) en 
de in 1988  gebouwde grote hal 
annex pakplaats. Toen bleek dat 
de zesde generatie Van Zanten 
andere toekomstplannen had, 
betekende dit het einde van de 
activiteiten, eerst van de bloem-
bollenkwekerij en later ook van 
de exporthandel. In 1990 sloot 
het bedrijf zijn deuren. Het bol-
lenland op de Zanderij werd 
verkocht, maar alle gebouwen 
staan nog onaangeroerd te mid-
den van de bollenvelden aan de 
Stationsweg. 

De huidige eigenaar Arent 
Veldhuyzen van Zanten wil het 
familiebezit – “het erf der 
vaderen” - bijeen houden en de 
historische panden onderbren-
gen in een stichting. Er is een 
plan ontwikkeld voor de res-
tauratie van de oude bollen-
schuren, die een functie kun-
nen krijgen als woonapparte-
menten. De hyacinten-holka-
mer, de kraamkamer van de hy-
acintenteelt, krijgt een museale 
bestemming. Het uiterlijk van de 
panden wordt zo veel mogelijk 
ongemoeid gelaten. Zo kan 
Kwekerij Veelzorg behouden 
blijven en blijft het historisch 
erfgoed van de bloembollencul-
tuur in de Bollenstreek zicht-
baar.

Erfgoed 
Volgens de Projectgroep Be-
houd en Herbestemming Bolle-
nerfgoed, die zich al sinds 1998 
inspant voor het behoud van de 
oude bollenschuren, is Kwekerij 
Veelzorg één van de gaafst be-
waard gebleven bloembollen-
kwekerijen annex exportbedrij-
ven in de Bollenstreek. Van de 
vijftien bollenbedrijven die ooit 
aan de Stationsweg in Hillegom 
zaten, zijn er nog maar twee 
over. In hun samenhang geven 
de panden van Kwekerij Veel-
zorg een goed beeld van de ge-
schiedenis van de bloembollen-
cultuur in de periode 1850-1990. 

Regio – Kwekerij Veelzorg in Hillegom maakt kans op één mil-
joen euro voor de restauratie van het Het voormalige bloem-
bollenbedrijf. In het AVRO-televisieprogramma ‘Restauratie’ 
looft de BankGiro Loterij dit bedrag uit voor de restauratie van 
een monumentaal pand. Het programma waarin TV-kijkers 
kunnen stemmen op Kwekerij Veelzorg wordt uitgezonden op 
donderdag 25 september a.s.

Het geheel is gelegen tussen 
twee zandsloten, die als aan- en 
afvoerweg dienden voor bollen, 
mest en stro en die nog steeds 
elk jaar zicht bieden op de bloei-
ende bloembollenvelden op de 
Zanderij. 
Het is een (Rijks)-monument-
waardig complex en het is van 
groot belang, niet alleen voor 
Hillegom, maar voor de hele re-
gio Duin- en Bollenstreek, dat dit 
complex bollenschuren voor het 
nageslacht behouden blijft. De 
projectgroep Behoud en Herbe-
stemming Bollenerfgoed staat 
dan ook volledig achter het plan 
om de bollenschuren een nieu-
we bestemming te geven. Dat is 
de beste garantie voor een duur-
zaam behoud voor de toekomst. 
Ook de Stichting Vrienden  van 
Oud Hillegom, het CultuurHisto-
risch Genootschap, de Stichting 
BOEi en het Museum De Zwarte 
Tulp steunen de restauratie van 
Veelzorg.

Kijkdag 
Op zaterdag 13 september a.s. 
tijdens Open Monumentendag 
is het Kijkdag op Kwekerij Veel-
zorg. Dan kunt u tussen 10.30 
en 16.00 uur de historische bol-
lenschuren bezichtigen en uit-
leg krijgen over de manier waar-
op hier vroeger hyacinten, tul-
pen, narcissen en andere bloem-
bollen werden geteeld. Ook kunt 
u informatie krijgen over de toe-
komstplannen van Kwekerij Veel-
zorg. Jonkheer Jan Six van Hille-
gom zal tijdens zijn rijtour door 
Hillegom ook een bezoek bren-
gen aan Veelzorg. 

Meer informatie is te vinden op 
www.kwekerijveelzorg.nl

Alzheimer Café met gast
Regio - Met Stella Braam als 
gast opent ‘Alzheimer Café Haar-
lem’ op maandag 8 september 
het nieuwe seizoen. Deze avond 
gaat van start om 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Een en ander 
wordt gehouden in wijkgebouw 
’t Trionk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60 in Haarlem.

Van de hand van onderzoeks-
journaliste en schrijfster Braam, 
geboren in Haarlem, verscheen 
het boek ‘Ik heb Alzheimer. Het 
verhaal van mijn vader’. Er wer-
den vele tienduizenden exem-
plaren verkocht van dit werk 
waarin Braam schrijft over het 
ziekteproces van haar vader, ge-
pensioneerd psycholoog René 
van Neer.
Het ‘Alzheimer Café’ is een idee 

van psychogerontoloog Bè-
re Miesen, die elf jaar geleden 
begon met deze bijeenkomsten 
voor mensen met dementie, hun 
partner en familieleden. Intussen 
zijn er, verspreid over het gehele 
land, zo’n 160 ‘Cafés’.
Na een aantal jaren onderdak 
te hebben gehad in Haarlem-
Noord (De Schakel) is het Haar-
lems Alzheimer Café verhuisd 
naar Haarlem-Zuid (’t Trionk). 
‘Kroegbaas’ is die avond  psy-
chologe Leny Haaring die af-
wisselend met twee collega’s 
maandelijks een ander thema 
behandelt, ondersteund door 
een interview met een speciale 
gast. Bezoekers kunnen van ge-
dachten wisselen over hun erva-
ringen en vragen stellen aan de 
deskundigen. 

Family Run Haarlem
in teken van goed doel
Regio - Zondag 28 september 
wordt voor de 24e keer de Zil-
veren Kruis Achmea Loop ge-
organiseerd. De FamilyRun is 
ook dit jaar weer een apart on-
derdeel van dit grootste één-
daagse sportevenement van 
Haarlem. De 1,5 km lange rou-
te start op de Grote Markt en 
en zal hier na een mooi rondje 
door de binnenstad ook weer 
finishen. Om 11.45 uur wordt 
er begonnen met een war-
ming-up, waarna om 12.00 
uur het startschot wordt gege-
ven door één van de ambassa-
deurs van Right to Play. Right 
To Play is een humanitaire or-

ganisatie die ernaar streeft al-
le kinderen ter wereld te laten 
sporten en spelen en de Fami-
ly Run zal dan ook in het teken 
staan van dit goede doel.
Ook wordt er dit jaar weer 
een aparte scholencompeti-
tie georganiseerd. Alle leer-
lingen van het basisonderwijs 
zijn welkom aan de start. De 
scholen zijn inmiddels geïn-
formeerd. 
Kom ook de loopsfeer proe-
ven op de Grote Markt en loop 
mee op zondag 28 september.
Kijk voor meer informatie en 
om in te schrijven op www.zil-
verenkruisachmealoop.nl

Postzegelvereniging Philatelica
Regio - Op vrijdagavond 5 september organiseert Postzegelvereni-
ging Philatelica Haarlem haar maandelijkse bijeenkomst. Op deze 
eerste bijeenkomst ba de vakanties zal er weer een mooie en aan-
trekkelijke veiling van postzegels plaatsvinden.
Tevens zal er een leuke verloting gehouden worden. Ook bestaat 
er de mogelijkheid om postzegels te kopen, te ruilen en te verko-
pen. De avond zal worden gehouden in het Dienstencentrum aan de 
Laan van Berlijn 1 te Haarlem. Inlichtingen: 023-5285869. Of kijk op 
de website: www.philatelicahaarlem.nl

Informatiebijeenkomst 
over angst en paniek
Regio - De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheids-
zorg, organiseert in samenwerking met bibliotheek Floriande, een 
informatie- bijeenkomst over angst en paniek voor familieleden, 
betrokkenen en andere mantelzorgers. De bijeenkomst vindt plaats 
op dinsdag 23 september in de bibliotheek Floriande, Baron de 
Coubertinlaan 4 te Hoofddorp. De avond is van 19.30 tot 22.00 uur.
Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over wat angst 
en paniek betekent voor de persoon zelf en voor de omgeving, hoe 
het te herkennen is en hoe er als betrokkenen mee om te gaan. 
De kosten bedragen 5,00 euro per persoon. 

Graag vooraf aanmelden via telefoon 0900-GGZ INFO / 0900 – 449 
4636 (lokaal tarief, maandag t/m vrijdag 9.30 – 14.00 uur) of per 
e-mail: i-service@geestgronden.nl

Foto: Marca Bultink, Project Bollenerfgoed.



Regio - Tijdens de Open Mo-
numentendagen op zaterdag 13 
en zondag 14 september orga-
niseert de Federatie Haarlemse 
Koren voor de vijfde keer de ma-
nifestatie Korenlint. 
Ruim 75 (!) koren tonen zich aan 
het Haarlemse en Kennemer-
landse Publiek. Ieder koor treedt 
2x 20 minuten op verschillende 
lokaties op. De toegang tot al 
deze optredens is gratis.
Een van de meest bijzondere 
Haarlemse koren is het Konink-
lijk Haarlems Mannenkoor Zang 
& Vriendschap, opgericht in 1830 
en daarmee het oudste man-
nenkoor van Nederland en mo-
gelijk ook van West-Europa. Het 
koor behoort tot de beste Haar-
lemse tradities. Zang & Vriend-
schap heeft een heel gevarieerd 
repertoire en verzorgt regelma-
tig optredens in binnen- en bui-
tenland. Bijzonder ik dat Zang & 
Vriendschap beschikt over een 
fraai eigen verenigingsgebouw.
Bovenal is Zang & Vriendschap 
een vriendenclub, met veel acti-
viteiten, ook voor de partners.

Uiteraard neemt ook Zang & 
Vriendschap deel aan het Koren-
lint. Het koor brengt een heel af-
wisseld programma, waaronder 
het indrukwekkende Pie Jesu 
uit het Requiem van Cherubi-
ni, het prachtige lied Unendli-
che Freude van Schubert, en de 
Nederlandse classic van Ram-
ses Shaffy Zing,vecht, huil, bid 
...’. Zang & Vriendschap treedt 
op zaterdag 13 september van 
15.40-16.00 op in het gebouw 
van de Evangelische Broeder-
schap, Parklaan 34 (tussen Sta-
tion en Nieuwe Gracht) en van 

16.40-17.00 in het eigen vereni-
gingsgebouw Jansstraat 74 (vrij-
wel aan de voet van de Grote 
Kerk).
Het verenigingsgebouw van 
Zang & Vriendschap is overi-
gens tijdens de Open Monu-
mentendagen voor het publiek 
geopend. 

Mannen die van zingen hou-
den doen dat in Haarlem vaak 
bij Zang & Vriendschap. Wie wil 
kennismaken is iedere maan-
dagavond om 19.45 uur bij de 
wekelijkse repetitie welkom. 
Voor wie het Korenlint goed is 
bevallen en wie zelf zou willen 
gaan zingen : op maandag 15 
september wordt er door Zang 
& Vriendschap een Open Repe-
titieavond gehouden, met extra 
aandacht voor nieuwe belang-
stellenden. Toegang gratis, aan-
vang 19.45, lokatie: Jansstraat 
74.
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Sprookjes bestaan!

Sprookjes uit 1001 nacht
Dat Shahla Maniei zich presen-
teert als een vrouw uit Perzië, is 
heel begrijpelijk. Perzië klinkt zo-
veel sprookjesachtiger dan Iran. 
In haar salon creëert zij een 
zachtaardige en ontspannen 
sfeer door de oosterse inrichting, 
die zij grotendeels zelf heeft ont-
worpen. Gedempte muziek en 
kruidige geuren dragen bij aan 
een snelle ontstressing. Op de 
witte muren zijn teksten aange-
bracht van de dertiende eeuw-
se dichter Mevlana Rumi, zowel 
in het Iraanse schrift als in de En-
gelse vertaling. Maniei: “Oude 
Oosterse wijsheden zijn mij met 
de paplepel ingegoten. Een ervan 
is dat lichaam en geest onlosma-
kelijk met elkaar verbonden zijn. 
Vandaar dat ik in mijn beauty-
centrum aandacht besteed aan 
de binnen -en aan de buitenkant 
van de klant.”
Veel is mogelijk bij Royal Secret 
Cosmetics. Oosterse massage, 
visagie en make-upbehandelin-
gen. Ontharen wordt gedaan vol-
gens de aloude threading-me-
thode, waarbij huidirritaties en 
pijnlijke harsen vermeden wor-
den. De methode is net zo sim-
pel als doelmatig. Het is een eeu-
wenoude techniek om met een 
draad wenkbrauwen, bovenlip 

en kin van hardnekkige haartjes 
te ontdoen. In Aziatische landen 
is het heel gewoon dat vriendin-
nen bij elkaar deze ontharings-
methode toepassen. Shahla Ma-
niei wil het Nederlandse vrou-
wen ook graag leren. Door ver-
schillende workshops te organi-
seren deelt zij de geheimen van 
haar geboorteland met iedereen 
die nieuwsgierig is.
Binnenkort wordt het perso-

Regio – De Schoterweg in de binnenstad van Haarlem ziet er 
uit als elke andere straat in het centrum. Veel fietsers en bus-
sen. Op een steenworp van het centraal station bevindt zich 
een schoonheidssalon met de illustere naam Royal Secret 
Cosmetics. Stap over de drempel en je waant je in een oos-
ters sprookje. De eigenares van de salon Shahla Maniei  had 
juist deze sfeer voor ogen toen ze ruim een jaar geleden het 
beautycentrum opende. De van oorsprong Perzische Maniei 
woont al veertien jaar in Nederland, maar tracht een stukje 
van haar oude vaderland naar de nuchtere mensen van Zuid-
Kennemerland te brengen. Echt lastig is het niet, volgens de 
exotische Shahla: “Nederlanders zijn heel geïnteresseerd in 
andere culturen. Ze staan open voor nieuwe ervaringen. Vol-
gens mij heeft het te maken met het feit dat ze overal in de we-
reld komen. Welke uithoek van de aarde, je treft er altijd wel 
een Nederlander.”

neelsteam, dat o.a. bestaat uit 
een masseuse en een pedicu-
re/manicure, uitgebreid met een 
Iraanse kapper. Mannen en vrou-
wen zijn welkom aan de Schoter-
weg. Maniei: “Alles in dit beauty-
centrum vindt zijn oorsprong in 
de dingen die ik van thuis heb 
meegekregen. Na mijn studie 
economie werd ik steeds meer 
aangetrokken tot de wellness-
sector. In Dubai, aan de overkant 
van de Perzische Golf heb ik mijn 
opleiding voor schoonheidsspe-
cialiste voltooid. Ik werk met na-
tuurlijke kruiden die hun waar-
de al eeuwenlang bewezen heb-
ben. Daarnaast maak ik gebruik 
van het luxueuze cosmeticamerk 
Maria Galland. 
Mijn doel is mensen mooier te 
maken met droombehandelin-
gen die kwaliteit uitstralen, maar 
wel tegen een redelijke prijs.”
Royal Secret Cosmetics is de 
enige geheel Oosterse beautysa-
lon in Nederland en is gevestigd 
aan de Schoterweg 7 in Haarlem. 
Meer informatie over de behan-
delingen van RSC is te vinden op 
de website: www.royalsecretcos-
metics.com.
Mirjam Goossens

Het gebouw van Zang & Vriend-
schap, Jansstraat 74.

Zang en Vriendschap:
Korenlint en

Open Repetitieavond

Schilderij van Zang & Vriendschap door de Haarlemse kunstenaar 
Pieter Zwaanswijk. Dit hangt in het verenigingsgebouw.

Brandweer Kennemerland 
organiseert dag voor gehandicapten
Regio - Op zaterdag 13 september organiseert 
Brandweer Kennemerland een dag voor ver-
standelijk gehandicapten vanaf 6 jaar. Net als 
voorgaande jaren belooft het weer een leuke 
dag te worden, met een spelletjesprogramma, 
brandweerdemonstraties en een ballonnen-
wedstrijd.
De brandweer nodigt iedereen met een ver-
standelijke beperking uit om langs te komen op 
deze speciale dag. 

De dag vindt plaats op de Brandweerkazerne 

van Haarlem, aan de Zijlweg 200. Het program-
ma duurt van 09.00-16.00 uur en is inclusief 
lunch. De dag wordt feestelijk afgesloten met 
een muziekoptreden. 

Ouders of begeleiders kunnen de deelnemers 
aanmelden door een mail te sturen aan André 
Stol of Tamara Stolwijk van de Brandweer Ken-
nemerland, aastol@brandweerkennemerland.nl 
en tstolwijk@brandweerkennemerland.nl. Aan-
melden kan tot 8 september aanstaande. Per 
deelnemer mag 1 begeleider meekomen.

‘Hart in beweging’
Regio – Bent u hartpatiënt en 
wilt u meer aan sport doen om 
gezond te blijven? Meld u dan 
aan bij ‘Hart in beweging’. Een 
groepje sport elke donderdag-

avond in de Mytylschool ‘De 
Regenboog’ aan de Fred. Hen-
driklaan te Haarlem-Zuid. Er 
zijn twee teams, één zwemt van 
19.00 tot 20.00 uur en het andere 
sport in deze tijd. Daarna wordt 
er gewisseld met tussendoor wat 

te drinken. De sportleraren zijn 
speciaal opgeleid  door een extra 
opleiding bij de hartstichting, zij 
doen dit werk vrijwillig. Heeft u 
interesse, bel dan met Fons Kra-
mer en informeer over kosten en 
aanmelding, tel. 023-5283204.
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Achtertuin van L. Rodenburg aan de Van Gendtlaan 35 in Ben-
nebroek. Met volière, sierbestrating, Buxus, Fuchsia, Vlijtig Lies-
je en diverse beelden.   

De tuin van de familie De Vries aan de Zernikelaan 6 ligt op 

het noorden. “Doet naar onze mening zeker niet onder voor 

een tuin op het zuiden”, aldus de inzenders. De familie krijgt 

dagelijks bezoek van een jonge zwaan die trouw een brood-

je bij de steiger komt halen....

 

Ieder jaar probeer ik een apart hoekje in onze tuin te maken en dit is

het geworden!  Zo schrijft C. Bakker uit de Sumatrastraat 18 Heemstede.

 

Is het niet zo dat iedere tuinliefhebber zijn of haar eigen tuin 
de mooiste vindt? Maar wat is mooi, de een houdt van een 
steriele tuin met hier en daar een bloeiende border. De ander 
is pas tevreden met een wilde tuin waarin vrijwel geen aarde 
meer te zien is. Mijn vrouw Lieselot heeft er met haar groene 
vingers en creativiteit een spannende tuin van gemaakt. Waar 
je ook staat, het is iedere keer een verrassing. In haar beschei-
den kasje kweekt ze voor een groot deel haar eigen plantjes. 
Bij mooi weer is het een voorrecht in deze tuin te vertoeven. 
Gerard van Schie, Coby Riemersmalaan 11 te Heemstede.

De kat ‘Boy’ van 17 ligt prinsheerlijk op het dakterras van de 

familie Fortgens, Binnenweg 79 b. 
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G.L. Verhoef stuurt deze nette tuin. Deze bevindt zich aan de Mr. Loudonstraat 5 in Heemstede. 

Aan de Eijkmanlaan 3 te Heemstede ligt de tuin van mevrouw 

Carla de Roy-Rhee. Het roze contrastreert mooi met de groe-

ne coniferen. 

Gezellige voortuin van M. Blaauwhof, Franz Leharhlaan 114 in Heemstede. Opvallend is het larixboompje dat alleen in de breedte groeit! 

Kleurige tuin van de familie Luiting aan de Kemphaanlaan 14 
in Heemstede.

Dit is de tuin van M. Kuhn aan de Tienhovenstraat 13 in Heem-

stede. Een Engelse bordertuin met heel veel vaste planten, 

mooi op kleur. Er zitten ook egels, salamanders, padden en 

vogeltjes van diverse pluimage, zo laat de inzender weten. 
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Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
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Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Onderzoek van start in Heemstede

Veiligheidsmonitor 
De gemeente Heemstede gaat een veiligheidsonderzoek uitvoeren onder de 
Heemsteedse bevolking. Dit onderzoek heeft tot doel gemeentebreed inzicht te krijgen 
in de vraag hoe veilig en leefbaar inwoners hun woonomgeving ervaren. In 2004 en 
2006 is er al een Veiligheidsmonitor gehouden in de gemeente Heemstede. Het 
onderzoek wordt weer gehouden zodat kan worden bekeken hoe de veiligheid en 
leefbaarheid op wijkniveau zich heeft ontwikkeld.

Hoe veilig is uw wijk? Bent u de afgelopen 

12 maanden slachtoffer geweest van een 

misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? 

Dit zijn enkele vragen die vanaf de tweede 

helft september via een vragenlijst worden 

verspreid onder een representatieve 

steekproef: ongeveer 900 inwoners van 

Heemstede. Heemstede is één van 

de deelnemers aan de landelijke 

Veiligheidsmonitor (in deze regio doen ook 

Bennebroek en Bloemendaal mee). De 

deelnemers krijgen een inlogcode om de 

vragenlijst op internet te kunnen beant-

woorden. Als zij liever de vragenlijst thuis-

gestuurd krijgen, kunnen zij dat aangeven 

met een antwoordkaartje. De gegevens 

van de deelnemers die aan het onderzoek 

meedoen, worden vanzelfsprekend ver-

trouwelijk behandeld. Dit betekent onder 

andere dat de antwoorden op vragen niet 

in verband kunnen worden gebracht met 

degenen die de vragenlijst invullen. 

Aanpak op wijkniveau
Met de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 

heeft Heemstede een krachtig instrument 

in handen om samen met de politie de 

veiligheid waar nodig te verbeteren. De 

uitkomsten van het onderzoek zullen onder 

meer gebruikt worden voor het project 

“Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid”.

Binnen dit project worden, onder regie van 

de gemeente, op wijkniveau veiligheids-

plannen opgesteld in nauwe samenwerking 

met inwoners. Doel van deze veiligheids-

plannen is het signaleren van knelpunten 

in een wijk en deze samen met 

alle betrokken partijen op te 

lossen en in de toekomst te 

voorkomen. Zo zijn de afge-

lopen jaren al verschillen-

de wijken aangepakt. Op 

dit moment worden voor 

de wijken Centrum Noord 

en Centrum Zuid actie-

plannen uitgevoerd. 

Resultaten in 2009 bekend
De inwoners die deel uitmaken van de

steekproef ontvangen daarbij een brief van

de gemeente met achtergrondinformatie en

het verzoek om mee te werken. De resul-

taten van de Veiligheidsmonitor worden in

maart 2009 verwacht. Heeft u vragen over

de Veiligheidsmonitor? Informeer bij Dick

Nieuweboer van de gemeente, via

telefoonnummer (023) 548 57 45. 

Inloopochtend 
burgemeester

13 september 2008: 

Thema van de landelijke Open 

Monumentendagen is dit jaar 

‘Sporen’. 

In Heemstede geeft de Historische 

Vereniging Heemstede Bennebroek 

invulling aan de sporen van Adriaan 

Pauw, de voor Heemstede en 

Bennebroek zo belangrijke 

ambachtsheer. In de tuin bij het 

Oude Slot kunt u het beeld van 

Adriaan Pauw bekijken. In de Oude 

Kerk op het Wilhelminaplein kunt u 

onder meer het praalgraf van 

Adriaan Pauw bezichtigen. Hier is 

tussen 10.00 en 16.00 uur kerk-

meester Burghoorn aanwezig om 

uw vragen te beantwoorden.

Open 
monumenten-
dag

Het college van B&W is bijzonder trots op

broer en zus: Olivier en Sarah Siegelaar.

Beide Heemstedenaren hebben op de

Olympische Spelen in Peking met hun roei-

ploegen fantastische resultaten behaald. De

Dames Holland acht hebben zilver binnen-

gesleept, een prestatie van formaat. De mannen

Holland acht grepen net naast de medaille, zij

werden vierde. Het college heeft Sarah en

Olivier - inmiddels woonachtig in respectieve-

lijk Amsterdam en Delft - met een brief en een

bloemetje gefeliciteerd met hun prestaties.

Inwoners van Heemstede worden van harte 

uitgenodigd om tijdens de maandelijkse in-

loopochtend langs te komen bij burge-

meester Marianne Heeremans. Iedere eer-

ste vrijdag van de maand kunt u van 10.00 

tot 12.00 uur vrij inlopen, dus zonder af-

spraak, om van gedachten te wisselen met 

de burgemeester over ontwikkelingen in 

Heemstede.

College van B&W feliciteert 
Heemsteedse Olympiërs
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Cultuurhistorische wandelingen 
begraafplaats Heemstede
Op zaterdag 13 september 2008 worden 

op de Algemene begraafplaats in 

Heemstede cultuurhistorische rondleidin-

gen gehouden. De rondleidingen beginnen 

om 10.00, 11.30 en 13.00 uur en duren 

ongeveer drie kwartier.

De Algemene begraafplaats maakt deel uit 

van de geschiedenis van Heemstede. Op 

de begraafplaats staat een groot aantal bij-

zondere grafmonumenten die een histori-

sche en/of architectonische waarde heb-

ben. De rondwandelingen gaan langs 37 

geselecteerde cultuurhistorische graf-

monumenten op de begraafplaats en 20 

grafmonumenten in de speciaal daarvoor 

aangelegde monumententuin. Daarnaast 

is deze dag de uit 1929 gedateerde aula 

geopend voor bezichtiging. 

Opgave voor de cultuurhistorische wande-

ling kan tot en met vrijdag 12 september 

van 9.00-12.00 uur bij het Serviceloket 

begraafplaats via telefoonnummer 

(023) 528 03 76. Dit kan ook op zaterdag 

13 september 15 minuten voor aanvang 

van iedere rondwandeling bij het startpunt 

Serviceloket begraafplaats (Herfstlaan 3, 

rechts van de hoofdingang). Daar is ook de 

brochure “cultuurhistorische wandelroutes 

Wandelbos Groenendaal en begraafplaats”

verkrijgbaar voor € 1,50.

Tijdens de informatiebijeenkomsten komen 

onderwerpen aan bod waar velen weleens 

mee te maken hebben: piekeren, stress, 

negatieve gedachten of moeite hebben met 

het ouder worden. Hoe hiermee om te 

gaan? Daarop wordt tijdens de bijeenkomst 

op ingegaan. 

De volgende bijeenkomsten staan op het 

programma:

• Mindfulness: leven met aandacht, 

 van 19.30 tot 22.00 uur in:

 16 september - bibliotheek Bloemendaal

 21 oktober - bibliotheek Heemstede

 25 november - stadsbibliotheek Haarlem

• Omgaan met piekeren, 

 van 19.30 tot 22.00 uur in:

 23 september – stadsbibliotheek Haarlem

 4 november – bibliotheek Zandvoort

 9 december – bibliotheek Bloemendaal

• De kunst van het ouder worden in:

 29 september, 14.30 – 16.30 uur,

  Reinaldahuis Haarlem, € 5 per persoon

 16 oktober, 14.00 – 16.00 uur – 

 Casca Heemstede

 11 november, 20.00 – 22.00 uur – 

 Dorpshuis Spaarndam

• Psychisch gezond blijven, hoe doe je dat?! 

(voor mensen van 55 jaar en ouder):

 18 november, 10.00 - 12.00 uur – 

 SWOB, Bennebroek

Aan deelname zijn geen kosten verbon-

den, tenzij anders vermeld.

U kunt zich aanmelden via tel. 0900 449 46 36, 

of e-mail: i-service@geestgronden.nl

Beter in balans
De Geestgronden, specialisten in geestelijke gezondheidszorg, organiseert dit najaar 
verschillende informatiebijeenkomsten rond het thema ‘Beter in Balans’. De bijeen-
komsten worden mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heemstede; zo wil de 
gemeente bevorderen dat inwoners zich zowel lichamelijk als geestelijk gezond 
(blijven) voelen. De bijeenkomsten gaan onder andere over mindfulness, omgaan met 
piekeren en ouder worden.

(Brom)fietsen op Valkenburgerlaan 
tijdens markt verboden
Politie en gemeente treden op 
Sinds woensdag 27 augustus controleert de gemeente in samenwerking met de politie op 

fi ets- en brommerverkeer op het marktterrein. De markt op de Valkenburgerlaan is afgeslo-

ten voor het verkeer maar regelmatig gebeurt het dat fi etsers en brommers over de markt of 

over de stoep hun weg vervolgen. Woensdag 27 augustus zijn 48 mensen er met een waar-

schuwing vanaf gekomen. De politie zal komende woensdagen regelmatig een actie hou-

den. 

LET OP: Tijdens deze acties zal verbaliserend opgetreden worden! Ook worden bestuur-

ders van foutief geparkeerde voertuigen nabij de markt bekeurd. 

Bestemmingsplan

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan 
2008.157 het plaatsen van 2 dakkapellen op het voordakvlak en Asterkade 37

 1 dakkapel op het achterdakvlak

Het verzoek en het ontwerpbesluit  liggen vanaf 4 september 2008 gedurende 6 weken van 

08.30 tot 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op 

het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor 

nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de af-

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

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
Voor het bestemmingsplan “Valkenburgerplein” is een verzoek om vrijstelling binnen-

gekomen. De reden voor dit verzoek is:

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland wil op haar terrein Meer en Bosch aan de 

Meerweg te Heemstede een gebouw voor de huisvesting van 40 cliënten bouwen.

Het beoogde bouwplan is in strijd met de bepalingen in het bestemmingsplan op de 

volgende punten:

• er wordt gebouwd buiten de op de plankaart aangegeven bouwvlakken en 

• er wordt gebouwd in afwijking van de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 4 septem-

ber 2008 ter inzage voor een periode van 6 weken. In genoemde periode kunt u over dit 

bouwplan uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. 

Als u schriftelijk wilt reageren, dan vindt u elders in deze advertentie informatie hoe u dit 

kunt doen. Wilt u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met de heer A.J. Borg 

van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023) 548 57 48. Ook voor nadere 

informatie over het verzoek en het ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer A.J. Borg wenden. 

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Open monumentendag

Fietswrakken verwijderd bij station
Afgelopen week heeft de gemeente in samenwerking met de politie 64 fi etswrakken verwij-

derd in de directe omgeving van het station Heemstede - Aerdenhout. De fi etsen/bromfi etsen 

verkeerden rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in verwaarloosde toestand.

De verwijderde fi etswrakken staan gedurende drie maanden  opgeslagen bij De Meerlanden 

aan de Cruquiusweg. Rechthebbenden kunnen hun fi ets tegen betaling van de gemaakte kosten 

verwijdering en opslag tijdens kantooruren ophalen bij De Meerlanden, Cruquiusweg 47

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2007. 020 het plaatsen van een schuur  Adriaan Pauwlaan 29

2008.226 het uitbreiden van een woonhuis  Rijnlaan  21

2008.227 het plaatsen van een dakopbouw  Zandvoortselaan 31

2008.228 het vergroten van een opening in   Lijsterbeslaan 7

 een binnenmuur op de begane grond

2008.229 het uitbreiden van een woonhuis  Javalaan 50

2008.230 het aanleggen van een wachtplaats  Zuider Buiten Spaarne

 voor recreatievaart  nabij Cruquiusbrug   

   (Westzijde)

2008.231 het plaatsen van een dakopbouw en   Javalaan 9

 uitbreiden 1e verdieping 

2008.232 het plaatsen van een tijdelijk  Havenstraat 87

 reclamebord (3 jaar)

2008.233 het optrekken van de achtergevel  Kastanjelaan 11

2008.234 het plaatsen van een reclamebord  Camplaan 4

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 29 augustus 2008)

2008.096 uitbreiden van de garage/berging  Valkenburgerlaan 4C

2008.180 het plaatsen van een berging  Charlotte van   

   Pallandtlaan 15

2008.195 het wijzigen van de zijgevel  Kraanvogellaan 25

2008.223 het plaatsen van een dakkapel op  Linge 46

 het voorgeveldakvlak  

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 1 september 2008)

2008.090 het verplaatsen/herbouwen van een garage Meerweg 14

2008.119 het plaatsen van een hekwerk  Bronsteeweg 10

2008.142 het plaatsen van een erfafscheiding  Heemsteedse Dreef 58

2008.153 het plaatsen van een dakkapel op  Beethovenlaan 52

 het voordakvlak

2008.212 het plaatsen van een raam in de zijgevel  Ooievaarlaan 17

2008.214 het uitbreiden van een woonhuis  Spaarnzichtlaan 19

2008.225 het plaatsen van een dakkapel op het voor-  Reigerlaan 31

 en achterdakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 27 augustus 2008)

2008.177 het uitbreiden van de Crayenesterschool  Crayenestersingel 37

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 1 september 2008)

2008.053 het uitbreiden van een woonhuis en  Rijnlaan 1

 bouwen kelder

2008.123 het uitbreiden van een woonhuis  Jacques Perklaan 3

2008.169 het wijzigen van de voorgevel van de winkel Binnenweg 176A

2008.204 het wijzigen van de zijgevel van het  Zandvoortselaan 74

 bankgebouw

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Agenda’s

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 8 september 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn. 

Op de agenda:

• Vaststelling Telecommunicatieverordening gemeente Heemstede 2008 (A-stuk)

• Huisvesting Bibliotheek en ontwikkeling bibliotheekgebouw (A-stuk)

• Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland (B-stuk)

• Verkeerseffecten herontwikkeling locatie Nova College (B-stuk)

• Riolering en 30 km-zone Componistenwijk fase 3 (B-stuk)

• Voorlopige vaststelling defi nitief ontwerp Glipperweg (B-stuk)

• Verkeersveiligheidsanalyse Heemsteedse Dreef/Postlaan (C-stuk) o.v.v. GroenLinks

• Subsidie-aanvraag Deelverordening Duurzame Energiepakket 2008 (C-stuk) o.v.v. 

GroenLinks

• Toelichting op actueel onderwerp: Revisievergunning betonmortelcentrale (overige pun-

ten)

• Overzicht bouwprojecten (overige punten)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 9 septem-
ber a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn. 

Op de agenda:

• Jaarrekening 2007 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

• Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken Wsw (A-stuk)

• Vaststellen verordening Wsw-raad (A-stuk)

• Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur van de VRK ten aanzien van het gezondheidsbe-

leid (overige punten)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 10 septem-
ber a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn. 

Op de agenda:

• Lokale prioriteiten politie basisteam Duinrand 2009 (B-stuk)

• Voorgenomen fusie politiedistricten (C-stuk) o.v.v. D66

• Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur van de VRK (overige punten)

• Rapport “Voor en door burgers”. Een beeld van de inspraakpraktijk in de gemeente 

Heemstede 2006-2007 van de Rekenkamercommissie (A-stuk)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het 

spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer 

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

raadsgriffier@heemstede.nl.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhouds werk zaam-
heden uit te voeren en klach ten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen vergen. 
De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straat verlichting, 
straat  meubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare 
groenvoorzieningen etc. 
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage 
van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven aan: 
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede 
(geen postzegel nodig).
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Kapvergunning(en)
Herenweg 105b

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 spar en het snoeien/kandelaberen van 1 linde op het perceel Herenweg 

105b, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B. nr. 05442.  

Aan de vergunning is het volgende bijzondere voorschrift verbonden:

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

mijn 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.

Verzonden 27-8-2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2008 gedurende 6 weken 

ter inzage in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar 

maken. 

Herenweg 113

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 esdoorn en 1 hulst op het perceel Herenweg 113, eigendom van 

Phildelphia Zorg kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B. nr. 09813. De vergun-

ning is verleend in verband met lopende bouwactiviteiten. 

Verzonden 3-9-2008.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 september 2008 gedurende 6 weken 

ter inzage in het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar 

maken.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge meester en 
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de 
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burge meester en wet-
houders, 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.

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

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

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

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Bloembollenstreek in 
de schijnwerpers tijdens 
Monumentendag

Tijdens de Open Monumentendag is het Museum de Zwarte 
Tulp geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Er zullen de gehele 
dag rondleidingen worden verzorgd.
Naast een permanente tentoonstelling over het ontstaan van de 
Bloembollenstreek en de geschiedenis van de bloembollenteelt 
in dat gebied, is er een tentoonstelling te bezichtigen over de 
periode dat de Romeinen het in Zuid-Holland voor het zeggen 
hadden.
Daarnaast kan een bezoek gebracht worden aan de zogenaam-
de Comparitie, de voormalige directiekamers van de kalkzand-
steenfabriek Van Herwaarden te Hillegom. De bouwstijl van de 
Comparitie is Neo-Renaissance; de gebrandschilderde ramen 
zijn een lust voor het oog. Tenslotte zijn er een aantal prenten uit 
1700 van bolgewassen te bewonderen.

Het Museum de Zwarte Tulp is gelegen aan de Grachtweg 2 A te 
Lisse. Via Het Vierkant in Lisse is het museum eveneens te berei-
ken.
Meer informatie is te vinden op de website van het museum, 
www.museumdezwartetulp.nl

Regio - Op zaterdag 13 september 2008 is het weer Open 
Monumentendag. Het Museum de Zwarte Tulp zal net als 
voorgaande jaren aan deze Monumentendag deelnemen. 
Bezoekers zijn welkom tussen 10.00 uur en 17.00 uur. De 
toegang is gratis.


