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Oogstfeest met egels
en veel pompoenen
Heemstede - Op zondag 13 september van 11.00 tot 15.00
uur organiseert organiseert de Kinderboerderij in het Groenendaalse Bos het jaarlijkse oogstfeest. Op de boerderij zijn
allerlei biologische oogstproducten te zien, te proeven en te
koop. Kinderen kunnen weer pompoenen uithollen en egels
knutselen, terwijl hun ouders genieten van taart en koffie in
het Oogstcafé. Bijzonder is dit keer de stand van taartenatelier
Take the Cake die de pompoenkoets van Assepoester als taart
heeft verwerkt.

accordeonist Henk die er altijd
een gezellig feest van maakt.
Verder is ook de huisimker Pim
weer van de partij en is cadeauwinkel Eigenwijz aanwezig met
kleine geschenkjes. Kids for Animals geeft informatie over de
Dierenbescherming en haar activiteiten.

Zorgboerderij De Landyn heeft
een kraam met verse biologische groenten en fruit en de
Vrienden van de Kinderboerderij
verkopen geitenkaas, verse eieren en eendjesvangen. Natuur-

De toegang is gratis, maar de
opbrengsten komen ten goede
aan de kinderboerderij. Kinderboerderij ´t Molentje bevindt zich
in het Groenendaalse Bos, Van
Rappardlaan 1 in Heemstede.

lijk ontbreekt pannenkoekenhuis De Konijnenberg niet, want
een heerlijke pannenkoek als
lunch is zeker iets om naar uit
te kijken! Dit alles onder het genot van de klanken van de huis-

De PvdA Heemstede vindt het belangrijk dat
iedere inwoner invloed heeft op zijn of haar
woonomgeving. Heeft u ideeën of suggesties om het leven in Heemstede nog aangenamer te maken dan horen wij dit graag
van u.

Lid worden? Ook zijn wij nog op zoek naar kandidaten
voor de gemeenteraad.
Voor meer informatie: www.heemstede.pvda.nl, de kandidaatstellingscommissie
waarts@xs4all.nl, of de afdelingssecretaris Leendert Ruitenberg (tel 5287992).

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Vrouw gewond
Heemstede - Een 70-jarige
vrouw uit Heemstede is dinsdag
7 september gewond geraakt bij
een aanrijding op de Zandvoortselaan. De vrouw stak rond 16.15
uur de weg over en werd aangereden door een motorrijder die
een stilstaande rij auto’s inhaalde. De vrouw kwam ten val en
liep daarbij hand- en knieletsel
op. Ze is voor behandeling naar
een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de precieze toedracht van de aanrijding.

Mishandeling
Regio - Een 31-jarige Haarlemse meldde dinsdagavond 7 september bij de politie dat ze op de
Botermarkt te Haarlem was mishandeld door haar ex-vriend.
De vrouw was geslagen en geschopt. De verdachte, een 39jarige man uit Bennebroek, was
nog ter plaatse en is direct aangehouden.
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Oude mobieltjes en lege cartridges

Actie Kids for Animals
voor Stichting AAP
Heemstede - De Kids for Animals (de jeugdafdeling van de
Dierenbescherming
Haarlem
eo) start het herfst-/winterseizoen op met een nieuwe actie
en wel voor Stichting AAP. Op
zondag 13 september zijn ‘de
Kids’ aanwezig bij het Oogstfeest van de Kinderboerderij in
Heemstede.
Stichting AAP in Almere zorgt
voor opvang van apen en andere uitheemse zoogdieren in
nood, geeft ze (medische) verzorging en zorgt voor herplaatsing in een meer natuurlijke
omgeving. Vaak zijn deze dieren
ernstig verwaarloosd of mishandeld. De dieren die bij de Stichting AAP terechtkomen zijn bij-

voorbeeld afkomstig van illegale handel, proefdierlaboratoria,
amusementswereld, maar ook
van particulieren. Bijvoorbeeld
apen die het slachtoffer zijn van
mensen, die helaas nog steeds
denken dat apen gehouden
kunnen worden als huisdier.
Voor de opvang en verzorging
is heel veel geld nodig. Hieraan

bijdragen kan al door het geven
van oude mobiele telefoons en
gebruikte cartridges. De kids
vragen dan ook op om deze in
te leveren op zondag 13 september tussen 11.00 en 15.00 bij
de stand van de KFA tijdens het
oogstfeest op Kinderboerderij ‘t
Molentje in Heemstede.
Inlevering kan ook op het kantoor van de Dierenbescherming
aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort en de Dierenambulance,
Generaal Spoorlaan 16 in Haarlem Noord.
De actie loopt tot vrijdag 25 september. Op zondag 27 september zullen de kids de opgehaalde spullen persoonlijk tijdens
een clubuitstapje aanbieden bij
Stichting AAP.

Oproep Dichtstorten Dierendagspecial
Heemstede - In de editie van
woensdag 30 september a.s.
zal de rubriek Dichtstorten aandacht besteden aan het thema
Werelddierendag van 4 oktober
a.s.
Indien u een dierengedicht in

deze editie wilt publiceren, kunt
u dit mailen naar dichtstorten@
yahoo.com of per post sturen
naar: de Heemsteder, rubriek
Dichtstorten
Dierendagspecial, Visserstraat 10, 1431 GJ in
Aalsmeer.

De sluitingsdatum van deze
editie is vrijdag 25 september
2009.
Er zal een selectie gemaakt
worden van de mooiste, leukste
of meest bijzondere dierengedichten. Veel succes!

van 1930

Verschijnt woensdag

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post
kan ook: de Heemsteder,
Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer. Inzendingen
van foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Damherten
Damherten grazen op het veld
De jongen dartelen
vrolijk in het rond
Geniet van die rust
Straks begint de jacht,
dan staan jullie allen
schaakmat
Illusie
Wachtend op de trein
uit Brussel
Kwam jij de trap op
Althans dat leek zo
Het bleek een gepasseerd
station
Prinsjesdag
Prinsjesdag, het jaarlijkse
gebeuren
Men speelt allen
onder één hoedje
De een nog duurder
dan de ander
Wat is duurzaam?
Loes Jonker- van der Meer
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Dier van de week:
Noet
katten. Hele kleine kinderen is

Waarachtig prachtig!
Voorbode herfst

Heemstede – Aan het einde van augustus kwam Corrien Visser deze prachtige oranje zwam tegen tijdens
een wandeling in de duinen in Vogelenzang. Een vroege
voorbode van de herfst.

Regio - Noet is een aanwezige
kater die zich overal mee wil bemoeien. Hij komt gelijk aanrennen als je de afdeling op komt
om te kijken wat er aan de hand
is. Meestal wil hij gewoon een
aai komen halen en springt hij
gelijk op schoot als hij de kans
krijgt. Van andere katten is deze grote kater niet gecharmeerd,
die krijgen regelmatig een tik
van hem als ze te dicht bij komen. Verder is Noet een kat met
een eigen willetje en daar verandert niemand wat aan. Voor
deze aanhankelijke man zoeken we een huis zinder andere

ook niet echt een aanrader, omdat hij heel af en toe wel eens
kan slaan. Wat grotere kinderen, die je kan uitleggen dat hij
af en toe ook zijn eigen gang wil
gaan, kan best. Omdat Noet zo’n
avonturiertje is, zoeken we voor
hem een huis met een tuin.
Kom kennis maken in het dierenasiel in Zandvoort, Keesomstraat 5. Open van maandag tot
en met zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur. Tel 023-5713888 of
kijk op www.dierentehuiskennemerland voor nog veel meer
heerlijke knuffels!

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 toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Rondvaart en Museum
‘van Speelklok tot Pierement’
Heemstede - Vaar onder
de middeleeuwse Stadhuisbrug door, bewonder het stukje
Utrechts Venetië, bekijk kelders
en unieke werven. Onze rondvaartgids vertelt ons graag alle
geheimen en eigenaardigheden
van de mooiste plekjes van de
Domstad Utrecht. Gezien vanaf het water ziet alles er weer
anders uit.

Erepenning Gemeente Heemstede
voor Redding brigade
Heemstede – De Heemsteedse Reddingsbrigade vierde zaterdag haar negentigste verjaardag met een verrassing. Burgemeester Marianne Heeremans
kwam het bestuur feliciteren en
overhandigde aan voorzitter, Jochem Cornelis, de gemeentelijke erepenning in brons. Een blijk
van waardering voor het bijzondere werk van de vereniging.
Meer dan verdiend in die 90
jaar. Ze wenst de Heemsteedse
Reddingsbrigade een vitale toekomst toe.
Negentig jaar reddingsbrigade
betekent vier generaties leden
en vrijwilligers die zwemlessen verzorgen en activiteiten op
en rond het water bewaken. De
Heemsteedse Reddingsbrigade
is een van de oudste in het land
met een opmerkelijk jong bestuur. Vier studenten of net afgestudeerd, met drie iets oudere
vrijwilligers, hebben de bestuurstaken verdeeld en het gaat de
bijna 300 leden dan ook goed.
Met trouwe leden waarvan een

aantal al generaties betrokken
zijn bij de vereniging. Criteria
om lid te worden zijn de leeftijd van vijf en minstens je A-diploma zwemmen hebben. Voorzitter Jochem Cornelis, net afgestudeerd, is zo`n voorbeeld.
Met zijn 28 jaar is hij al twintig
jaar lid van de Reddingsbrigade,
hij vertelt vol trots over zijn eerste kamp, zijn jeugd vol zwemlessen, het spelenderwijs leren
hoe je anderen kunt helpen of
redden maar ook je conditie bijhouden. Hoe kinderen in kleine groepjes instructies krijgen
over het gebruik van reddingsmiddelen als boeien die meestal bij bruggen hangen, maar ook
iemand redden met een touw,
broek of bezemsteel. DE EHBO
lessen worden verzorgd door de
EHBO vereniging Barmhartige
Samaritaan. Meegroeien met
de Reddingsbrigade, van aankomend zwemmer tot je aan besturen toe bent. Als student ben
je flexibel met je tijd om zaken te
kunnen regelen, veel in Heemstede en mensen om je heen

waar je op kunt bouwen. Jochem vertelt over het gemak van
een zwembad vlakbij, de vletten aan de Ringvaart, waarmee
varend gered wordt. Ook vragen de boten het nodige onderhoud. Over de zeker vijftien evenementen waar de Reddingsbrigade stand-by is. Bij de intocht
van Sinterklaas tot de triatlons.
Daarnaast zijn ze altijd oproepbaar door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken die zelfs
een vlet bij de vereniging heeft
liggen.
De hele middag waren er activiteiten als pannenkoeken eten,
vechten met de beer, een ballonnenwedstrijd, waterspelletjes
in het zwembad en onderwaterrugby voor jong en oud, waar
ook broertjes, zusjes of vriendjes welkom waren. Konden die
ook eens zien hoe leuk en leerzaam het op de Heemsteedse
Reddingsbrigade is.
Kijk maar eens op www.heemsteedsereddingsbrigade.nl.
Ton van den Brink

Na de lunch brengen we
een bezoek aan het vrolijkste
museum van Nederland: het
Museum van Speelklok tot Pierement. Hier worden muziekinstrumenten die uit zichzelf
spelen ver- zameld en gerepareerd. Spookpiano’s, automatische violen, buikorgels, de zingende nachtegaal, speeldozen,
carillonklokken en natuurlijk de
gigantische dansorgels en nog
veel meer worden live gedemonstreerd. Zing eens mee met de
smartlappen of waag een dansje
in één van de danszalen!
We lunchen meestal ergens in
overleg. U kunt natuurlijk ook
zelf brood meenemen. Om ongeveer 16.00 uur stappen we weer

in de trein richting huis. Er gaan
begeleiders van Casca mee.
Verzamelen op dinsdag 22 september om 8.45 uur in de hal van
station Heemstede.
Kosten (incl. rondvaart, entree,
rondleiding en Cascakosten,
excl. reiskosten en consumpties)
17,25 euro, 65+ 16,75 euro, MK
10,50 euro.
Opgeven door middel van betalen bij de receptie van de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede uiterlijk dinsdag 15 september.

Jaap Smit 25 jaar predikant
Heemstede - Deze maand is
het 25 jaar geleden dat Jaap
Smit als predikant begon. In
1992 kwam hij, via de militaire
basis in Seedorf, als dominee
naar Heemstede. Daarna adviseerde hij op het gebied van
spiritualiteit en leiderschap; dit
deed hij vanuit de adviesbureaus KPMG en Andersson Elffers Felix. Jaap Smit is tegenwoordig bekend als voorzitter
van de raad van bestuur van
Slachtofferhulp Nederland; tevens is hij president van de Europese koepel van slachtofferhulp-organisaties. Vorig jaar
hield hij de 4 mei-lezing bij het
monument aan de Vrijheidsdreef.
Jaap Smits’ 25-jarig jubileum
wordt gevierd tijdens de kerk-

dienst komende zondag 13
september om 10.00 uur in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede. Na afloop
is er bij de koffie gelegenheid
voor felicitaties.

Open Repetitie Heemsteeds Jeugdorkest
Heemstede - Tijdens het ‘open
huis festival’ van de gemeente
Heemstede aanstaande zaterdag kunnen de (jonge) bewoners van Heemstede naast alle culturele bijdragen van andere verenigingen ook een concert
bijwonen van het Heemsteeds
Jeugdorkest. Het Jeugdorkest
speelt van 12.10 tot 12.40 uur op
het kleine podium in de Burgerzaal van het raadhuis.
Maar hoe zou je het vinden om
zelf eens in zo’n orkest mee te
spelen? Dat kun je uitproberen,
en wel op de Open Repetitie
op maandag 14 september a.s.

Iedereen vanaf ongeveer 10 jaar,
die al enigszins ervaring heeft
met een instrument, is van harte
uitgenodigd om te komen meespelen. Deze open repetitie is
van 17.30 tot 19.00 uur en vindt
plaats in het Hildebrandhuis aan
de Bosboom Toussaintlaan 18.
Juist om kinderen die al geïnteresseerd zijn geraakt in een bepaald muziekinstrument, te laten
ervaren hoe het is om met anderen samen muziek te maken,
houdt het Heemsteeds Jeugdorkest een Open Repetitie. Je kunt
ook alleen komen kijken, maar
als je je instrument meeneemt,

mag je meespelen. Dan kun je
zelf ervaren wat het is om met
ongeveer 18 andere jongeren
muziek te maken.
Het Heemsteeds Jeugdorkest
hoort bii de vereniging Symfonisch Blaasorkest Heemstede. Voor vragen kun je terecht bij de orkestmanager, mevrouw Hedwig Jurrius, telefoon
023-5476680. Repetities Heemsteeds Jeugdorkest elke maandag 17.30 tot 19.00 uur. Repetitieruimte Hildebrandhuis, Bosboom Toussaintlaan 18, Heemstede. Meer informatie op www.
sbo-heemstede.nl
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Reactie gemeente ‘hek als doel?’
Heemstede - Naar aanleiding
van een klacht uit de buurt zijn
enkele maanden geleden de
oorspronkelijke doelen op het
trapveldje Princezand bij de
Dr. Schaepmanlaan vervangen
door kleinere ‘pannadoelen’.
De kinderen konden hiermee
niet helemaal uit de voeten, en
daarom is in overleg met hen
een aangepast doel geplaatst.
Dit is geen traditioneel doel
met een netje erachter geworden, maar een ‘plat’ doel
om het kleinere pannadoeltje
heen. Om verschillende redenen is voor deze vorm gekozen.
Zowel het kleinere als het grote doel moeten gebruikt kun-

nen worden. Het panna-doeltje
in een traditioneel doel plaatsen gaat dan natuurlijk niet.
Voor het zogenaamde ‘tienen’,
een vorm van voetbal die de
buurtkinderen veel spelen, is
het platte doel beter bruikbaar
en ook veiliger. Om te demonstreren dat het nieuwe doel prima voldoet, heeft wethouder
Sjaak Struijf woensdag 2 september een potje gevoetbald
met de buurtkinderen. Tijdens
dat wedstrijdje bleek het nieuwe doel ook goed te gebruiken. Overigens zijn er sinds de
plaatsing van de nieuwe doelen
ook geen klachten over overlast
meer van buurtbewoners.

Nu ook exposities in De Luifel
Wij Allen Bouwen Op!

Speeltoestellen bouwen bij Van Dam
Heemstede - Als bever en kabouter leerde de veertienjarige Esmée Versteeg bij de WABO scouting Groep Heemstede de eerste knopen en het pionieren. Zondagmiddag kon
ze meehelpen met het bouwen van een familieschommel
op het pleintje voor de IJssalon
Van Dam. Ze zit al negen jaar bij
de scouting en vindt het prachtig om in het gezellige clubhuis
aan de rand van het Groenendaalse bos bezig te zijn met geheimschrift, knutselen, pionieren, knopen leren en zelf koken.
Op het jaarlijkse kamp mogen ze
zelf koken en dat is best spannend. Zelf bedenken wat je gaat
eten, inkopen en ook rekening
houden met het thema. Ook de

twaalfjarige Eline van den Berg
leert veel op de WABO scouting. Routes plannen, EHBO,
en zoals zondagmiddag, helpen met speeltoestellen te bouwen van houten palen en touw.
Met na afloop nog een lekker ijsje van meneer Willem van
Dam zelf. Nog een klein maandje en dan is het over met de
ijsverkoop. Het is mooi geweest
in de afgelopen zomer. Zoveel ijsjes heeft Heemstede nog
nooit gegeten op het terras van
IJssalon Van Dam op de Raadhuisstraat 60. 4 Oktober is de
laatste dag dat de ijsmachines
draaien. Ze gaan terug naar de
fabriek in Italië waar ze een grote beurt krijgen. De eerste vrijdag na Pasen 2010 kunnen ze

weer volop draaien. In samenspraak met de gemeente wordt
dan de straat afgesloten, want
de ervaring heeft al geleerd dat
je het met al die fietsen op de
rijweg niet uit de hand moet
laten lopen.
Chocolaterie Van Dam ondersteunt de bevers, kabouters, scouts, sherpa`s en de
stam van de WABO groep. Alleen al om de naam: Wij Allen
Bouwen Op! De Wabo groep
is vanaf de oprichting een
meisjesgroep met nu nog plaats
voor nieuwe meiden vanaf 4,5
jaar. Voor vragen en aanmeldingen zijn Wil Walet en Eline de
Laet bereikbaar, kijk maar op de
website www.waboscouting.nl.
Ton van den Brink

Heemstede - De Luifel, het sociaal cultureel centrum van Casca, heeft een mooie foyer met
grote wanden die uitnodigen om
er kunst op te exposeren. De foyer wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Op doordeweekse
avonden gebruiken bezoekers
hier een maaltijd in Eethuis de
Luifel, tijdens theatervoorstellingen is het een gezellige ruimte
om wat te drinken en op andere momenten kan iedereen hier
binnenlopen voor bijvoorbeeld
een lekker kopje koffie.
Vanaf 14 september is de foyer
ook expositieruimte. Iedere zes
weken zal een kunstenaar hier
zijn of haar kunstwerken tentoonstellen. Het eerste jaar zijn
dit werken van kunstenaars, die
hun sporen al verdiend hebben
en die bij Casca creatieve cursussen geven.
Jacqueline Emmens bijt het
spits af. Zij is in 1957 in Groningen geboren, woont inmiddels
25 jaar in Heemstede en tekenen en schilderen is altijd al haar
grote passie geweest. Zij volgde een schilderopleiding aan de
Haarlemse Kunstacademie en
geeft bij Casca lessen expressief schilderen. De manier van
schilderen, van met de acrylverf omgaan, is voor haar heel

belangrijk. Zij schildert o.a. portretten in opdracht. De expositie in de Luifel laat vooral de melancholieke en duister-romantische sfeer van de Oostbloklanden zien. Zowel in portretten als
landschappen. Zij heeft zich laten inspireren door foto’s, ansichten en bezoeken aan deze
landen. De werken zijn in acrylverf en vooral kleuren en compositie zijn essentieel.
De expositie is van maandag 14
september t/m zondag 1 november bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en te bezichtigen tijdens openingsuren.
De opening is op maandag 14
september om 15.00 uur.

Jubileumfeest
Frederik van Eedenplein
Heemstede - Afgelopen zaterdag werd voor de tiende keer
het pleinfeest van het Frederik van Eedenplein gehouden.
Er was dit jaar een recordaantal deelnemers: 85. Zodra de
stoelen, tafels, speeltoestellen
en tenten buiten waren gezet,
klaarde het weer op. Het feestcomité De Kleine Johannes
zorgde ervoor dat alles op rolletjes verliep. Voor de kinderen
was er een spannend spelletjesparcours, een pannenkoekenmaaltijd, een quiz met vra-

gen over Michael Jackson en
een filmvoorstelling, die tot laat
in de avond duurde. De ouderen konden zich laven aan de
borrel, genoten van een heerlijke maaltijd, losten quizvragen op over Cornelis Paradijs
(!) en zongen uit volle borst
het Van Eedenpleinlied. Bij het
touwtrekken bleken de noordkant en zuidkant van het plein
aan elkaar gewaagd: het touw
brak. De Kleine Johannes gaat
al weer plannen maken voor
volgend jaar !
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Bestemmingsplan Noordwest krijgt toch
aangepaste invulling

Politiek en belangengroep
botsen in raadzaal
Heemstede - De commissievergadering van maandag jl. waarin het bestemmingsplan Noordwest op de agenda stond gaf al
na 5 minuten het nodige vuurwerk.
Inspreker de heer Henk Kruijer, die namens een aantal inwoners het woord voerde, ging er
eens goed voor staan. Gebruikelijk is dat insprekers vijf minuten
de tijd krijgen hun zegje te doen.
Na vijf minuten was Kruijer echter pas op bladzijde twee, waar
hij er zes had voorbereid. De
voorzitter vroeg hem zijn betoog
af te ronden. Dit tegen de zin in
van Kruijer die daarop de vergadering onwettig verklaarde. Had
hij mogen doorgaan dan had hij
de wethouder geadviseerd een
bril, gehoorapparaat, geleidehond, een kompas en een gids
aan te schaffen. Hij en alle andere inwoners van Heemstede
waren verstoken gebleven van
informatie en de meest recente
wijziging op het nieuwe bestemmingsplan had hem niet bereikt. Hij kon zich dus niet goed
voorbereiden. Het betoog van
Kruijer komt er op neer dat het
nieuwe bestemmingplan veel
meer bouwmogelijkheden toestaat dan het huidige. Ook is
hij van mening dat er mag
worden gewoond in bijgebouwen.
Luchtplaats Bijlmerbajes
Het bestemmingsplan Noordwest staat model voor alle nog
komende bestemmingplannen
in Heemstede. Leenders (VVD)
prees de heer Kruijer voor zijn
positieve bijdrage maar stelde gelijktijdig vast dat Kruijer
een foute voorstelling van zaken
geeft. Kruijer wilde geen vragen
van Leenders beantwoorden
omdat men hem eerder ook niet
liet uitspreken.

Er volgden meerdere insprekers.
De eigenaar van een pand aan
de Bronsteeweg wilde de huidige bestemming timmerwerkplaats/garage graag gewijzigd
zien in de bestemming atelier
of wonen. Voor een atelier bleek
de wethouder Van de Stadt wel
te porren. Andere bewoners aan
dezelfde weg wilden graag op
hun platte dak een etage bijbouwen. De wethouder vond dit ongewenst omdat het verstorend
zou werken binnen het straatbeeld.
Mevrouw Middelburg vreest dat
als haar beide buren gaan bouwen zij achterblijft met een soort
luchtplaats van de Bijlmerbajes.
Het probleem tussen de groep
van de heer Kruijer en het college is dat zij op het standpunt
staan dat de bouwmogelijkheden worden opgerekt en dat het
college spreekt van minimale
aanpassingen. Uit de antwoorden van de wethouder bleek dat
er verschillen kunnen optreden
per pand.
Regelgeving versoepeld
In een aantal gevallen mag er
meer in andere gevallen minder.
Wel werd duidelijk dat de regelgeving wordt versoepeld en de
aanvraag termijnen worden bekort.
Sabelis (GL) vroeg zich af of
Heemstede nu een grotere bouwverdichting te wachten
stond. Boonstra (D66) meende
dat de verandering van de term
‘erf’ naar ‘wonen’ de aanleiding
was voor veel commotie. Van
de Stadt legde uit dat dit vanuit
Den Haag is opgelegd. Alles wat
eerst erf werd genoemd, noemt
men vanaf nu wonen. Boonstra
hekelde de communicatie rond
het onderwerp. De burgemeester gaat het communicatieproces onderzoeken. Annelies v.d.
Have (HBB) wilde weten of je

nu al 70 m2 mocht bijbouwen.
Dit blijkt inderdaad in vele bestemmingsplannen al te mogen.
De nu opgenomen 70 m2 is een
gemiddelde over alle bestemmingsplannen samen.
In bijgebouw niet wonen
Een heikel punt werd aangeroerd door het CDA. Mag je in
bijgebouwen nu wel of niet wonen. Volgens Van de Stadt is dit
punt aangepast en staat er nu
expliciet in de tekst dat je in een
bijgebouw, dus losstaand van
de woning niet mag wonen. Zit
het bouwsel vast aan de woning en kan je het via de woning bereiken dan mag daar wel
worden gewoond. De VVD ging
akkoord met het plan in deze
vorm en Leenders merkte nog
op dat complexiteit werd verward met onzorgvuldigheid.
Prins (NH) wilde nu wel eens
weten of Kruijer gelijk had. De
wethouder liet de raad weten
dat er ook nu al van alles mogelijk is met of zonder ontheffing.
Drie bestaande bestemmingsplannen worden samengevoegd
tot één plan. Wat mocht blijft
mogen, wat nu niet mag kan in
een aantal gevallen in het nieuwe plan wel. Intussen zijn er een
aantal aanpassingen opgenomen o.a. het niet mogen wonen in losstaande bouwsels in
de achtertuin wordt nu expliciet vermeld. De strijd van de
heer Kruijer is zeker niet nutteloos geweest.
Hij heeft de gemeente er op gewezen dat er fouten in het plan
stonden die door de gemeente
zijn erkend en aangepast.
De raad schaarde zich in overgrote meerderheid achter het
plan. Er volgt nog één behandeling in de raadsvergadering van
24 september, maar vuurwerk
wordt daar niet verwacht.
Eric van Westerloo

Eerste stap herinrichting
Wilhelminaplein gezet

Heemstede - Op voorspraak
van de PvdA was maanden terug besloten plannen te maken
om het Wilhelminaplein op te
waarderen.
Het plein bloedt langzaam dood,
middenstand trekt weg er is te
veel verkeer en te weinig parkeerruimte. Ook de langdurige leegstand van het voormalige Pandahof is een doorn in het
oog.
Via een internetdiscussie konden alle inwoners van Heemstede hun visie kenbaar maken.
Er werd van deze mogelijkheid
vooral gebruik gemaakt door de
bewoners van het plein en omgeving.
Het resultaat is de wens om
naast bewoning ook kleine winkels aan te trekken en de bestaande te behouden en het
creëren van uitgaansgelegenheden. Één of meerder terrassen zijn welkom. Het historische
dorpse karakter moet behouden
blijven en er kan ruimte komen
voor markten en feesten.
Probleem is en blijft voorlopig
het parkeren en het vele verkeer
dat via het plein zich een weg

zoekt naar naburige straten. Ook
de school in de omgeving geeft
veel verkeersbewegingen.
De raadsleden waren gematigd
positief over de uitkomsten. Toch
hielden de partijen zich in en gaven wethouder Van de Stadt het
voordeel van de twijfel.
Hij vroeg en kreeg van de raad
mandaad om verder te onderzoeken wat allemaal mogelijk
is. Probleem is dat de gemeente volledig afhankelijk is van private partijen. Zo denkt men na
over het parkeren op het terrein
van Meer en Bosch. Dit kan echter niet zonder hun medewerking. Of er winkeliers bereid zijn
zich op of rond het plein te vestigen blijft ongewis.
De wethouder zegde wel toe te
streven naar een autoluw plein.
Het streven is in het begin van
2010 meer concrete plannen
klaar te hebben. De feitelijke invulling zal enige maanden later
volgen.
Voor de belanghebbenden zijn
er nog mogelijkheden te over
om hun zienswijze kenbaar te
maken en in te spreken.
Eric van Westerloo

ge begeleiding en met de juiste
therapie zijn deze te verhelpen.
Behandelingen worden volledig
vergoed door de verzekering als
men doorverwezen is door huisarts, tandarts of specialist.
Naast het diagnosticeren en behandelen kan men bij het Heemsteeds Centrum voor Logopedie

en Communicatie ook terecht
voor informatie en coaching op
het gebied van communicatie.
Het Heemsteeds Centrum voor
Logopedie en Communicatie
is bereikbaar op de nummers:
Praktijk 023-89 09 290, Christiane Brand 06-241 89 079 en Hella
Poldervaart 06-557 82 479.

Logopediepraktijk in Spaarne Ziekenhuis
locatie Heemstede
Heemstede – Sinds 1 januari
2009 is in het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede het Heemsteeds Centrum voor Logopedie
en Communicatie gevestigd. De
praktijk is opgezet door Christiane Brand en Hella Poldervaart,
die beiden geregistreerd staan
in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid zijn van de Vereniging
voor Logopedie en Foniatrie.
Zowel kinderen als volwassenen met stem-, spraak-, taal-,
gehoor- en slikproblemen kun-

nen bij het Heemsteeds Centrum terecht. De stem en het gehoor zijn enorm belangrijk voor
een goede communicatie. Problemen op dat gebied kunnen
op school , op het werk of in het
dagelijkse leven een groot obstakel vormen in de persoonlijke communicatieve ontwikkeling en verdienen dan ook alle
aandacht. Door hun jarenlange
ervaring kunnen Christiane en
Hella problemen vroegtijdig signaleren en adequaat behande-

len, waarbij zij in nauw contact
staan met artsen van onder andere het Spaarne Ziekenhuis en
andere deskundigen.
Volgens Christiane en Hella is
logopedie veel meer dan alleen
maar mensen van hun spraakprobleem afhelpen. Een verkeerde ademhaling en houding,
een hese of geknepen stem, afwijkende mondgewoonten, een
slechte articulatie, een vertraagde spraak/taalontwikkeling zijn
voorbeelden van problemen die
de communicatie kunnen belemmeren. Onder deskundi-
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Op Nordic Walkingpad
met GSV Heemstede

Heemstede - De vakanties zijn
weer voorbij dus is er weer tijd
voor andere gezellige en vooral
gezonde activiteiten. GSV Heemstede staat garant voor beide.
Onder leiding van haar gespecialiseerde instructeurs wordt
weer vorm gegeven aan ontspannende en sociale manieren
van bewegen. Een van deze activiteiten is het alom bekende en
zeer gewaardeerde Nordic Walken. Ook nu weer starten er diverse cursussen.
Reguliere basiscursus
In 6 lessen van 1,5 uur wordt de
basistechniek van het Nordic
Walken geleerd. Er wordt lesgegeven volgens de ALFA methode, de meest oorspronkelijke vorm van Nordic Walken. De
lessen worden gegeven op dinsdagochtend om 10.30 uur en op
donderdagmiddag vanaf 13.30
uur te beginnen bij het GSVcentrum aan de Franz Schubertlaan 37 in Heemstede.
De eerste lessen beginnen vanaf
donderdag 17 september en andere tijden zijn mogelijk in over-

leg met de instructeur. Tijdens
alle cursussen wordt er gebruik
gemaakt van video analyses. Dit
is een extra kosteloos hulpmiddel om elke cursist op een zo
verantwoord mogelijke manier
te leren Nordic Walken.
De easy cursus
Deze cursus is speciaal bedoeld
voor mensen met een (lichte) lichamelijke beperking. In 9 lessen van ca. 1 uur worden in aangepast tempo de grondbeginselen van de basiscursus aangeleerd. Deze cursus is op zaterdag om 11.30 uur en begint
eveneens vanuit het GSV-Centrum. De eerste lessen zijn op
zaterdag 19 september.
GSV Heemstede stelt tijdens de
lessen gratis de poles (stokken)
beschikbaar en u krijgt altijd een
gratis kopje koffie of thee.
U kunt u aanmelden of informatie inwinnen bij René Reeuwijk
023-8447496 of 06-53582295.
Ook op de website www.gsvheemstede.nl/nordicwalking
vindt u alle informatie.
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wat wel en wat niet?
Kledingbeurs Kabalen:
Heemstede – Een waar ‘succesnummer’ in de Heemsteder zijn
kabalen. De kleine gratis advertenties waarin spullen te koop
in Bennebroek deworden
aangeboden of worden gevraagd. Het kan gaan om arti-

Bennebroek - Zaterdag 19
september wordt er in de Franciscusschool te Bennebroek
(Kerklaan 6) weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs
georganiseerd van 10.00 –
11.30 uur. Iedereen die spullen wil komen brengen kan
langskomen op 18 september van 19.00 tot 21.00 uur.
Het gaat hierbij om winterkleding, dus geen T-shirts en korte broeken. Er wordt een maximum gehanteerd van 30 stuks
kleding per inbrenger. Speelgoed en babyspullen zijn welkom. De prijs van de spullen
wordt in overleg bepaald. Van
de opbrengst is 30% bestemd
voor de Franciscusschool, 70%
is voor de inbrenger. Het geld
van de verkochte spullen kan
zaterdagmiddag van 14.00 uur
tot 14.15 uur worden opgehaald. Niet opgehaalde kleding
gaat naar ons goede doel, de
Stichting Holland-Oekraïne. Iedere keer is de inbreng weer
groter dan de keer ervoor, met
als gevolg een zeer uitgebreid
assortiment kinderkleding, babyartikelen en speelgoed voor
een prikkie. Heel handig is het
systeem met de uitleentassen.
Alle bezoekers krijgen bij de
ingang een shopper te leen,
wat het snuffelen gemakkelijk
maakt. Ook aan de kleintjes is
gedacht, zij kunnen zich vermaken bij de tekentafel.
Meer informatie kunt u krijgen
bij Sylvia Boon 023-5849813.

kelen die bijvoorbeeld bij het verhuizen ‘over’ blijven. Of een partij tuintegels die nog mooi zijn maar in de weg liggen. U wilt ze wel
gratis kwijt, dan maakt u er nog een ander blij mee! Op zoek naar
oude legpuzzels voor uw verzameling? Of een bepaald boek of DVD?
Een gratis kabaal in de krant werkt. Ze worden ‘gespeld’ zoals dat zo
mooi heet en ze staan tevens online via de website www.heemsteder.nl dus heel veel bezoekers.
Voorwaarden
De gratis kabalen zijn een service van de krant. U mag er zoveel inleveren als u wilt. Wel zijn er uiteraard uitzonderingen. Het zijn deze:
- Geen werk aangeboden/gevraagd zoals oppas, tuinman, schoonmakers, klusbedrijven
- Geen huizen(ruil) te huur of te koop aanbieden
- Geen auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en andere artikelen boven de 500 euro
- Geen kennismaking-advertentie tekst
Kabalenbon in de krant
De voorwaarden staan ook netjes vermeld in de kabalenbon die u
wekelijks in de krant ziet staan.

Oppas gevraagd
Natuurlijk kunt u als u op zoek bent naar een goede oppas wel bij
‘de Heemsteder’ terecht. Alleen niet via een gratis kabaaltje.
Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een goede oppas of uw ‘aanbod/vraag valt
op een andere manier buiten de gestelde voorwaarden (garagebox
te huur, auto te koop e.d.) dan betaalt u daar voor en wordt het kabaaltje geplaatst.
U vult de kabalenbon in maar voegt 10 euro bij. Bon en geld gaan in
een enveloppe en u stuurt deze naar ons hoofdkantoor: Visserstraat
10, 1431 GJ Aalsmeer. Op de enveloppe vermeld u ‘betaalkabaal’.
Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalenbonnen binnen waarop geen telefoonnummer is ingevuld. Of onleesbare kabalen. Deze worden niet
geplaatst. De redactie neemt ook geen contact op. Tevens behoudt
zij het recht om kabalen niet te plaatsen.
Heeft u nog vragen, belt u dan gerust: 0297-368671.
Redactie

Seniorennieuws Bennebroek
Cursus bridgen voor beginners
Bij voldoende aanmeldingen start op dinsdag 29
september een cursus van 15 lessen voor 90,euro p.p. in Bennebroek. Er zijn nog een aantal
plaatsen beschikbaar.

Bennebroek in Verhalen
Donderdag 10 september start de derde serie
levensverhalen over Bennebroek zoals het vroeger was o.l.v. Sybil van Dam en Hans Visser. Er
zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Kosten: 40,- euro p.p. voor 8 bijeenkomsten.

Dag van de ouderen
Op donderdag 1 oktober wordt er een feestelijke dag georganiseerd voor senioren in de gemeente Bloemendaal.
In het Dorpshuis van Vogelenzang vindt het
ochtendprogramma plaats, met vanaf 10.30 uur
een optreden van Koor Eigenwijs en aansluitend
een lunch.

Kofﬁe Plus-ochtend: Plezierig ouder worden
We leven langer en voelen ons langer jong. Hoe
kun je zo lang mogelijk van het leven genieten?
Op dinsdag 22 september maakt drs. Lita Harpe een verbinding tussen de theorie en de praktijk van ons eigen leven. Onderlinge gesprekken
zorgen voor een inspirerende ochtend. Aanmelden is noodzakelijk!
Tijd: 10.30 - 12.00 uur
Locatie: gemeentehuis
Kosten: 3,- euro p.p. incl. kofﬁe/thee.
Wilt u nog meer weten over dit onderwerp?
Vanaf 28 oktober start er een cursus van vier
bijeenkomsten voor 30,- euro p.p.

In Bennebroek start vanaf 12.30 uur het middagprogramma incl. een lunch en een optreden
van Koor Eigenwijs. Aanmelden vóór 25 september bij Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek. De toegang is gratis.
Beweeg mee!
Meer bewegen voor ouderen
Maandag 7 september: start Meer Bewegen voor
Ouderen o.l.v. trainster Anneke Klant. Om 9.00
en 11.00 uur is er conditietraining. Om 10.00 uur
volgt een rustigere training, waar de oefeningen ook zittend mogelijk zijn. Informeer naar
de gratis proeﬂes.

Nordic Walking
Dinsdag 8 september: Nordic walken door de
Waterleidingduinen. Heeft u ervaring met Nordic Walking en kunt u in een redelijk tempo
doorlopen, dan bent u welkom.
Vanaf 5 september wordt er ook iedere zaterdag in de duinen gewandeld. De wandelingen
duren 1,5 uur. Start 10.00 uur ingang ’t Panneland.
Duinwandeling
Maandag 14 september: een uurtje wandelen
door de Waterleidingduinen. Start 10.00 uur ingang ’t Panneland.
Lange ﬁetstocht
Donderdag 17 september: ﬁetstocht van + 60
km. Het tempo ligt rond de 15-16 km per uur.
Start 10.00 uur loc. Bennebroek.
Fietstocht
Dinsdag 22 september: ﬁetstocht van 30-35 km,
met een rustig tempo van 12-14 km per uur.
Start 10.00 uur loc. Bennebroek.
Zomerwandeling
Woensdag 23 september: wandeling van 7 km in
Bennebroek en omg. Start 10.00 uur loc. Bennebroek.
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De passies van een patholoog
Heemstede – Peter van Heerde kreeg in zijn jeugd een prima advies van zijn pianoleraar
Sem Dresden. Hoewel een getalenteerd pianostudent raadde hij
hem aan toch vooral een ander
vak te kiezen. “Als je iets anders
kan dan pianospelen, beschouw
je talent dan als een levenslange
hobby.”, zei hij. Een even praktisch als wijs inzicht van de fameuze Dresden. De Heemstedenaar werd klinisch patholoog
en een verwoed amateurpianist.
Van deze keuze heeft hij nooit
spijt gehad. Na een lange werkdag in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis kroop hij achter de piano en voelde de spanning wegvloeien. Tegenwoordig
maakt de inmiddels gepensioneerde arts ook furore met beeldende kunst. Muziek en beeldhouwen, beide hobby’s beoefent hij vol overgave “Ik ben een
perfectionist in alles wat ik doe”,
zegt hijzelf. Van Heerde is iemand die nooit bang is geweest
voor het zwarte gat.
Nog een kleuter belandde Peter van Heerde in het jappenkamp. Hij werd geboren in Bata-

via waar zijn vader, een internist,
als gouvernementsarts gestationeerd was. Uit zijn jeugd heeft
hij geen trauma’s mee naar Nederland genomen. Wel goede herinneringen. Van een zorgenloze tijd, spelend in de desa. In navolging van pa studeerde hij geneeskunde in Leiden
en Amsterdam en promoveerde in Utrecht. Hij interesseerde
zich in microscopisch onderzoek
van cellen, een fascinatie die hij
deelt met zijn echtgenote. Zij is
nog steeds actief betrokken bij
het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker.
De liefde voor muziek, ingegeven door beide ouders, is altijd
gebleven. “Mijn vader speelde
viool. Ik leerde hem pas op twintigjarige leeftijd kennen, want hij
is teruggegaan naar Indonesië.
De oorlog had de huwelijksrelatie geen goed gedaan”, aldus de
artistieke arts. In zijn studententijd speelde hij nog weleens in
jazzbandjes, maar koos uiteindelijk voor de klassieke kant. Met
collega-artsen vormde hij vaak
een ensemble. Het publiek vonden ze overal, ook bij patiënten.

Dat er een getalenteerd beeldhouwer in hem school ontdekte
hij pas tien jaar geleden tijdens
succesvolle stages bij o.a. Gerda
Ferwerda en Gert Jan van Maris.
Nu zo’n 60 beelden verder, vervaardigd in brons, marmer, serpentijn, travertijn, harde kalksteen en speksteen mag hij zich
een volwaardig beeldend kunstenaar noemen. Sommige beelden maakt hij in opdracht, vele
zijn bestemd voor zijn kinderen
en vrienden.
Buurtbewoners van het huis gelegen op de hoek Molenlaan en
Zomerlaan kunnen Peter van
Heerde vaak horen. Hetzij achter
zijn vleugel (“een Bösendorfer,
net zo een als Wibi Soerjadi”),
hetzij het gerasp van de beitels
in zijn atelier. Beide kunstvormen werden onlangs verenigd
in een zomermiddagconcert met
expositie ten huize van een goede vriend. Een van de vele beelden in zijn eigen tuin heeft een
bijzondere bestemming. ‘Memorial’, een prachtig beeld in Carrara marmer herbergt een deel
van de as van zijn vader.
Mirjam Goossens

Wat ga jij doen bij H’ART?

Nieuw cursusseizoen Haarlem Art
Regio - H’art Academie (Haarlem Art) start in de week van 14
september met het nieuwe cursusseizoen. Over enkele dagen
kun je in de leslokalen in het
Cultureel Centrum de Egelantier aan heel veel cursussen en
workshops deelnemen.
H’art heeft een groot aantal
nieuwe activiteiten geprogrammeerd: in de discipline Dans betekent dat een verdubbeling van
het aanbod met o.a.: dans met
gedichten, dansconditie, danstheater en Pilates. Ruimtelijk
vormen wordt dit komend seizoen versterkt met bronsgieten. Deze cursus heeft vorig jaar
als pilot gedraaid en kon rekenen op enthousiaste reacties en
mooie resultaten. Wil je liever
‘de vloer op’? De Theaterafde-

ling heeft voor zowel de beginnende speler als de meer gevorderde een mooi aanbod.

Wat ga jij dit seizoen doen bij
H’art?
Websites bouwen m.b.v. Joomla!, webdesign, digitale fotografie, ook voor de technisch, creatieve cursist is er volop te doen.
Wil je tekenen of schilderen?
Probeer de verschillende mogelijkheden: aquarel, olieverf, acryl
of 3 x 3 modelstudie? Spreek je
vaak voor een grote groep mensen, wil je zingen of je stem
trainen, dan zijn de vocale lessen een mooie opstap. Al wandelend door de duinen kun je
schrijven wat er in je opkomt en
wat je waarneemt en The Artist’s
Way leert je je eigen creativiteit

(weer) vinden. Kinderen en jongeren met kleine en grote ambities kunnen terecht in de talentenklas, theaterklas en de modecursus. Ontwerp en restyle je
eigen kleding, maak een portfolio voor je vervolgopleiding of
ga gewoon aan de slag en ‘ontwerp je eigen wereld’ of stort je
op het maken van beelden van
speksteen. Natuurlijk ontbreken de cursussen en workshops
die H’Art al vele jaren aanbieden
niet: edelsmeden, modelboetseren, steenhakken, Afrikaanse
dans, toneelimprovisatie en nog
veel meer. Wat ga jij dit seizoen
doen bij H’art? Kijk op de website www.haarlem-art.nl of bel
023-5317183. Bij H’Art is er alom passie voor kunst, die delen
zij graag!

INGEZONDEN

Een romantisch Wilhelminaplein
Heemstede – Winkelcentrum Heemstede wordt vernieuwd. Ook
het Wilhelminaplein staat op de nominatie voor herinrichting.
Natuurlijk is het de taak van een Welstandcommissie om harmonisatie te vinden, belangen af te wegen en te zorgen voor een goede infrastructuur met parkeervoorzieningen. Dit is ook de zorgplicht
van een gemeentebestuur. Maar wel op een aanvaardbare wijze
voor bezoekers, die dan gaarne winkelcentrum Heemstede zullen
bezoeken en ondernemers die hun bedrijf onbelemmerd op aanvaardbare wijze kunnen exploiteren. Bij het laatste behoort zeker
verantwoordelijkheid van presentatie doch beknotten in het uitsteken van een tweede vlag of een reclamebord van 1 of 2 meter breed
gaat te ver. Heemstede heeft een uitstekende actieve winkeliersvereniging die de gemeente verantwoordelijk kan stellen wanneer een
ondernemer de perken te buiten gaat. Ook zou binnen de gemeente bij besluitvorming inzake bestemming winkelcentrum Heemstede
de vereniging meer stemrecht kunnen krijgen. Hiermee overbrugt
men het verschil van inzicht van ambtenaren versus ondernemers.
Gezamenlijk zal men meer ruimdenkend kunnen gaan werken aan
een ondergrondse parkeergarage.
Op eenzelfde wijze van werken kan een gemeente in samenwerking met ruimdenkende personen en leden van de vereniging Oud
Heemstede een gigantisch romantisch Wilhelminaplein creëren.
J.C.M. Sijm, Valkenburgerlaan 42, 2103 AP Heemstede

Mindful trainingen op
zondagmiddag
Regio - Verbetering van kwaliteit van aandacht is verbetering van kwaliteit van leven.
Bij mindfulnesstraining leer je
met aandacht, opmerkzaamheid, met zorg en rust op een
vriendelijke manier om te gaan
met anderen en… vooral met
jezelf.
Door mindfulnesstraining leer
je om je niet meer zo druk te
maken en om evenwicht te laten groeien. Je leert het moment wanneer emoties komen
op te merken en ze te beantwoorden. Over het algemeen
zitten we er al midden in, voor
we er erg in hebben. Dat gaat
onbewust en automatisch. Bij
mindfulnesstraining leer je die
automatismen kennen. Je leert
de signalen van je lichaam,
geest en emoties (er)kennen.
Je leert om er mee om te gaan.
Je leert ook je grenzen herkennen en respecteren.
En, hoe vaak zijn de gedachten
niet bij verleden of bij straks(
toekomst). Soms is dat nodig,
maar vaak is het ook een belemmering om waar te nemen
wat er nu is. De menselijke
geest doet verbazingwekkende dingen.
Bij mindfulnesstraining maak
je kennis met de werking van
je geest. Met het denken dat
steeds nieuw denken produceert. Denken dat met je op de
loop kan gaan! Bijvoorbeeld in
de vorm van fantasieën, oordelen, piekeren. Denken dat
weer emoties oproept… (en
zo dus ook stress). Emoties die
weer denken oproepen. Stop!
Deze kluwen is te ontwarren.
Door mindfulnesstraining leer
je hoe je tot rust kunt komen.
Waar de rem zit. Hoe je meer

en beter kunt zorgen voor je lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn. Dat je zelf meer
in de hand hebt dan je ooit
voor mogelijk hebt gehouden.
Mindfulness is ook heartfulness. Op de weg van mindfulness is expliciet plaats voor de
verbinding tussen ‘hoofd’ en
‘hart’. Voor verdieping. En, voor
humor en mildheid.
Voor wie zijn de trainingen bestemd? Voor iedereen die de
kwaliteit van leven wil verbeteren. Die een actieve bijdrage
wil leveren aan eigen gezondheid en welzijn. Die zich in een
druk leven beter staande wil
houden. Die meer momenten
van genieten, rust en inkeer in
zijn leven wil leren vinden. Die
bewuster ieder moment van
het leven wil beleven. Die sneller zijn energie terug wil vinden. Die effectiever met stress
wil leren omgaan. Voor iedereen met stressgerelateerde lichamelijke klachten; hoofdpijn, hoge bloeddruk, hartklachten, slapeloosheid, onbegrepen pijnklachten. En ook
wanneer je last ondervindt van
moeilijke emoties als somberheid, angst en piekeren.
De eerstvolgende mindfulnesstraining vindt plaats op
zondagmiddag 27 september
van 14.30 tot 17.30 uur. Plaats:
Vuurtonstraat 1A, 2034KL
Haarlem. (Tussen het Spaarne en het Engelandlaan-park)
in gebouw van De Borgstichting. Trainer: Annemieke den
Dulk. Totale kosten 390 euro.
Informatie en aanmelden: Inner Travel Service: 023-526 34
67. Kijk ook op: www.innertravelservice.nl
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Feestelijke rondleidingen
in en om Doelengebouw
Regio - Zaterdag 12 september verzorgen medewerkers
van de Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken speciale rondleidingen in en om het Doelengebouw, vroeger bekend als de Oude Doelen of St. Adriaansdoelen. De gratis rondleidingen vinden plaats om 11.00, 13.00 en 15.00
uur.

Open Monumentendagen

Exclusief kijkje in een
gerestaureerde regentenkamer
Regio - Neem gratis een kijkje in de historische regentenkamers van de Janskliniek te Haarlem tijdens Open Monumentendag 2009. De indrukwekkende stijlkamers zijn onlangs in
originele staat gerestaureerd en worden tegenwoordig gebruikt voor groepsarrangementen. Op zaterdag 12 september
is iedereen welkom een blik werpen in deze unieke ruimten..
De restaurator van de wandschilderingen is aanwezig om uitleg te geven over de bijzondere kunstwerken. Belangstellenden zijn welkom van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is Jansstraat 36 Haarlem.
Zaterdag 12 en zondag 13 september staat Haarlem in het teken van de Open Monumentendagen. Het thema dit jaar is
‘Op de kaart’. In het centrum van
Haarlem staat het verpleeghuis
Janskliniek. Dit moderne verpleeghuis is een bekend gezicht
in de stad, maar wat niet op de
kaart staat is een tweetal historische stijlkamers. Verborgen achter de moderne façade bevatten
deze regentenkamers een schat

aan kunst en geschiedenis.
Deze rijke regentenkamers zijn
volledig gevuld met pas gerestaureerde, bijzondere schilderingen. Tijdens Eerste Monumentendag gaan de deuren van
deze gesloten kamers eenmalig voor iedereen open. De coördinator van de Janszalen, Elisabeth Derks-Hammelburg is aanwezig om informatie te geven
over geschiedenis en gebruik

op enkele prehistorische vindplaatsen, die ons het verhaal vertellen van de oudste
bewoningsgeschiedenis
van
Haarlem.
Aan de hand van opgegraven
voorwerpen, maquettes en illustraties, wordt getoond hoe het
landschap en de toenmalige bewoning er in die beginperiode
naar alle waarschijnlijkheid hebben uitgezien en hoe die informatie voor de toekomst bewaard
moet blijven.

len’. In dezelfde zaal hield Ripperda zijn toespraken tot de
schutters en moedigde hij hen
aan om te vechten tegen de
Spanjaarden tijdens het beleg
van Haarlem.
De poort naar het binnenplein
is van de beroemde Vlaamse
bouwmeester Lieven de Key
en helemaal in de hoek is een
klein poortje dat naar het Hofje van Loo leidt. Een aantal van
deze ruimten is normaliter niet
toegankelijk voor publiek. Het
Doelengebouw, gelegen aan
de Gasthuisstraat 32 te Haarlem is helaas niet rolstoeltoegankelijk. Reserveren voor deze rondleidingen kan in alle
vestigingen van de Stadsbibliotheek Haarlem en telefonisch: 023-5115300.

dien een heuse ‘monumentale puzzelkaart’ in elkaar knutselen en deze in de speciale museumpostbus versturen naar Opa
en Oma.
De Haarlemse Open Monumentendagen vormen voor zowel
jong als oud een mooie gelegenheid eens een bezoek te brengen aan dit sfeervolle museum
en te ontdekken wat de kelder
onder de gewelven van dit imposante monument voor verrassends te bieden heeft.
Archeologisch Museum Haarlem, Grote Markt 18k, Haarlem.
De toegang is gratis! Openingstijden: woensdag t/m zondag van
13.00 uur – 17.00 uur. Tijdens het
museumweekend: van 12.00 uur
– 17.00 uur.

Haarlemse
Kanovereniging
80 jaar jong

Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl.

van de kamers. Daarnaast is Richard Hartskeerl, restaurator
van de bijzondere schilderingen,
aanwezig om een toelichting te
geven op de bijzondere kunstwerken en de restauratie.
Dit jaar heeft Haarlem uitgeroepen tot het themajaar Haarlem Monumentaal 2009. Dat betekent dat er gedurende het hele jaar mooie en spannende monumentale activiteiten zijn en het
Open Monumentendag vormt
hier binnen het hoogtepunt. Het
is de eerste keer dat de Janszalen en Schilderijenrestauratie Haarlem voor Open Monumentendag een kijkje achter de
schermen bieden.
Info: tel. 023-534 46 54 (Schilderijenrestauratie Haarlem).
www.schilderijenrestauratie.com

‘Monumentale groeten’
vanuit Archeologisch Museum
Regio - Het Archeologisch Museum Haarlem bevindt zich
in de kelder van één van de
mooiste monumenten van Haarlem: de 17e-eeuwse Vleeshal.
Naast de vaste opstelling, met
allerlei fraaie Haarlemse bodemvondsten, is er tijdens de
Open Monumentendagen ook
de tentoonstelling met de titel:
‘een waardevol bezit, archeologische monumenten in Haarlem’
te zien.
Deze expositie werpt een licht

Het gebouw van de Haarlemse Schutterij dateert uit
1563/1564 en was bestemd
als onderkomen voor de
cloveniers, de schutters die
zich bedienden van schietwapens, de zogenaamde cloven.
De schutters speelden een
belangrijke rol in 1572 toen zij
zich achter de Prins van Oranje schaarden en partij kozen
tegen de Spanjaarden. In het
Doelengebouw herinnert nog
veel aan deze periode. Tijdens de rondleidingen worden ruimten bezocht die luisteren naar namen uit vervlogen tijden zoals Krijgsraadkamer, Grote Zaal, Knegthuis,
gevangenis en Bottelarij. In de
Grote Zaal hingen ooit schutterstukken van Frans Hals o.a.
het beroemde stuk ‘Maaltijd
van de officieren van de Cluveniers- of St. Adriaansdoe-

‘Monumentale groetjes’
Uiteraard vergeet het Archeologisch Museum Haarlem de jonge bezoekers niet! Tijdens het
Monumentenweekend is er in
het museum van alles te beleven. Er zijn speurtochten voor
nadenkers, woordzoekers voor
taalliefhebbers en kleurplaten
voor de allerkleinsten. In het kader van het thema van de Haarlemse Open Monumentendagen van dit jaar: ‘Haarlem op de
kaart’, kunnen kinderen boven-

Regio - De Haarlemse kanovereniging viert op 12 september
haar 80ste verjaardag. Naast een
jubileumprogramma voor de leden kunnen belangstellenden
van 11.00 – 12.30 uur geheel vrijblijvend kennismaken met de
vereniging en de kanosport. Er
zijn meerdere modellen kano’s
die u in de kanohaven kunt uitproberen, ervaren instructeurs
staan klaar om u te helpen en
wegwijs te maken. Meer informatie over de kanovereniging
leest u op www.HKVHaarlem.nl
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Uitslag tuinenwedstrijd:
Heemstede – De tuinenwedstrijd 2009, die de Heemsteder
samen met De Oosteinde organiseert, is tot een einde gekomen. De allermooiste tuin van dit jaar is van de heer Jan Brouwer,
wonend aan de Johan Wagenaarlaan. Op de voorpagina van 19
augustus stond een deel van de tuin afgebeeld. Te zien was een
sfeervol prieel met knusse rieten stoelen omlijst met bloemen en
planten, waaronder hortensia’s. Jan Brouwer omschrijft zijn tuin
als een echte oase, waar in de border alleen rode, gele en oranje
bloemen voor kleur zorgen.

Jan Brouwer nummer 1!

Deze is genomen vanuit de orangerie,
waarvan de foto de vorige keer werd geplaatst.

Fam. Sijsenaar nummer 2!

Ook de tuin van de familie Sijsenaar is in de prijzen gevallen. Dit
exemplaar stond op de voorpagina van de krant van 26 augustus.
Maar liefst vijf terrasjes en vijf vijvers zijn hier te vinden. De tuin
geeft verder een mooie balans weer tussen groen en kleur.

Monique Heemskerk nummer 3!

De uit Bennebroek afkomstige Monique Heemskerk wint de derde
prijs met haar tuin. Deze valt op door de rustgevendheid met in het
middelpunt een serene buddah. “Het gehele jaar door een groene
tuin met in het voorjaar en de zomer veel bloemen en daardoor veel
insecten”, vertelde Monique bij haar foto’s. Ze schreef verder dat ze
zich hier prima kan vermaken met haar hobby digitale fotografie.
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Te gast bij Boekhandel Blokker

Trainingen communicatie en
persoonlijke groei

Olympisch kampioen openwaterDóen is het motto!
zwemmer geïnterviewd
Heemstede - Op zaterdag 12
september interviewt Marc de
Hond Maarten van der Weijden
over zijn boek beter. Een en ander vindt plaats bij Boekhandel Blokker aan de Binnenweg,
aanvang 15.00 uur. De toegang
is vrij.
In 2001 werd bij Maarten van
der Weijden acute leukemie geconstateerd. Zijn overlevingskansen werden geschat tussen
de dertig en vijftig procent. Op
21 augustus 2008 won hij Olympisch goud op de tien kilometer
openwaterzwemmen in Beijing.
Wat zich in tussenliggende jaren
heeft afgespeeld beschrijft hij in
Beter, dat eind augustus is verschenen. In Beter vertelt hij het
verhaal van zijn ziekte en genezing en geeft hij zijn visie daarop.

Het is een indringend en ontroerend boek over toeval, pech en
geluk in het leven.

Marc de Hond schreef in 2008
het boek Kracht, met de ondertitel; het nieuwe leven van een
optimist. Marc is dj bij 3FM, keeper van het eerste elftal van zijn
voetbalclub en op zijn 22ste op
papier één van de jongste internetmiljonairs. Alles zit mee, totdat de waarde van zijn aandelen
in een paar maanden in rook opgaat en er een tumor in zijn ruggenmerg wordt ontdekt. Door de
gevolgen van een medische fout
komt Marc in een rolstoel terecht.
Marc de Hond en Maarten van
der Weijden; twee ongelofelijke krachtpatsers en doorzetters
moeten goed zijn voor een bijzonder interview.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Tel. 023
5282472.

Feestelijke prijsuitreiking knutselwedstrijd
Bennie Broek en Karel Konijn
Heemstede - De huismascottes van Speeltuin Linnaeushof
en Pannenkoekenrestaurant De
Konijnenberg vierden een feestje samen met de prijswinnaars!
Woensdag 2 september heeft de
uitreiking plaatsgevonden van
de zomervakantie knutselwedstrijd uitgeschreven door Restaurant Linnaeushof en Pannenkoekenrestaurant de Konijnenberg. Het idee was: Bennie
Broek en Karel Konijn zijn vrien-

den; wat gaan ze samen doen
deze zomervakantie? In beide
restaurants zijn veel knutselwerkjes binnengebracht door de
kinderen. De inzendingen varieerden van tekeningen en verhaaltjes, tot een kijkdoos, een
tekening van zand en 2 heuse
wortelen! De prijswinnaars zijn
geworden: Vincent Wagemans,
maakte een prachtige kijkdoos.
Hij won de eerste prijs: een verjaardagsfeestje in Linnaeus-

Cursus ‘Je leven schrijven’
Heemstede - Een cursus voor
iedereen die houdt van schrijven is ‘Je leven schrijven’. Met of
zonder ervaring, in deze cursus, die bij Casca wordt georganiseerd, gaat u aan de slag met
schrijfoefeningen.
De inspiratie komt uit uw eigen
leven. Focus ligt op het oefenen
met vrij en authentiek schrij-

ven en niet op het aanleren van
technieken. U schrijft thuis, in de
les of op een zelfgekozen locatie
buiten de deur.
Docente Leonie Palsma maakt
gebruik van het boek ‘Je leven
schrijven’ van Julia Cameron,
dat u zelf aanschaft voor deze
cursus. Voor meer informatie zie
ook www.theartistsway.eu.

hof inclusief een Bennie Broek
Box voor 8 personen. De tweede
prijs was een verjaardagsfeestje voor 8 kinderen bij De Konijnenberg. Evanne en Floris Kegel maakten 2 prachtige wortels
voor de vrienden. De derde prijs
was voor Britte Martens, voor 4
personen entree tot de speeltuin
en een Bennie Broek Box. Zij
maakte een mooie tekening.
De zusjes Danielle en Simone
Dam maakten een geweldige tekening en wonnen daarmee een
etentje voor 4 personen bij De
Konijnenberg. De zusjes Annemarie en Coralie de Wit, maakten allebei een prachtige tekening, waarbij een tekening gemaakt is van zand. Zij wonnen
daarmee de 5e prijs: een tegoed bon voor 4 Bennie Broek
Boxen! Kindergoochelaar Janse
vermaakte de middag alle kinderen met zijn trucs. En natuurlijk waren Karel Konijn en Bennie Broek er als eerste bij om de
winnaars te feliciteren. Goed gedaan allemaal!
Restaurant Linnaeushof 0235855873 www.linnaeushof.nl
Restaurant De Konijnenberg
023-5848096 www.dekonijnenberg.nl
De cursus start op vrijdag 18
september van 13.30 tot 16.00
uur en bestaat uit 7 lessen.
Opgeven voor de cursus Je leven schrijven kan bij de receptie
van Casca de Luifel, Herenweg
96, Heemstede of telefonisch op
werkdagen van 9-12 uur: 023548 38 28 -1.

Regio - Deze maand bestaat
Constant Lamp Training & Advies te Haarlem vijf jaar en
heeft wat te melden!
Als NLP-trainer (communicatie) heeft Constant Lamp ervaren wat er gebeurt als je daadwerkelijk in beweging komt
als je voelt dat je ‘op slot zit’ of
het idee hebt dat er ‘toch meer
moet moet zijn dan…’.
De afgelopen jaren hebben
Constant Lamp en zijn team
succesvolle trainingen verzorgd bij zowel bedrijven als
particulieren. “Steeds weer
was het verbluffend om vast te
stellen dat mensen allemaal,
zonder uitzondering, in staat
bleken ongekende reserves te
ontdekken en aan te spreken,
waardoor zij de draad weer
konden oppikken en nu sterker en beter zijn dan ooit”, zegt
Constant er over.
Samen met persoonlijk coach
en communicatietrainer Bauk-

Baukje Uilkema.

Constant Lamp.
je Uilkema van BaLie Training
en Coaching is nu een korte
en uiterst praktische training
ontwikkeld. Deze is genaamd
‘Dóen is het motto, ga op zoek
naar dát wat je helpt en versterkt.’
Om in het voortraject te kunnen helpen, is een aantal informatieavonden
georganiseerd, waarin uitgelegd wordt
welke ‘stappen’ er nog in een
mensenleven gemaakt kunnen worden en vooral… hoe !
Want... hoe zou het zijn om
alleen eens geïnformeerd te
worden over die mogelijkheden en te ervaren hoe eenvoudig oplossingen soms kunnen
zijn? Pak die kans!
Kijk op www.constantlamp.
com en geef u op voor één
van de informatieavonden, die
plaatsvinden in Hotel Haarlem-Zuid.

Een zomer op de stoep
Heemstede - Het zal menig
‘reiziger’ over de Heemsteedse
Bleekersvaartweg niet zijn ontgaan. De afgelopen drie warme
zomermaanden vond men de

De Heemsteedse tekenaar Jook
Kijk ook eens op www.casca.nl Boll betrapte met zijn scherp oog
voor alle activiteiten en cursus- en meesterlijke tekenhand de
sen.
graficus voor zijn atelier.

graficus Willem Snitker steevast
en dagelijks op de stoep van zijn
Atelier-Galerie De Bleeker aan
het werk.
Bij navraag blijken in die maanden een grafische series prenten te zijn ontstaan over Heemstede (in de vorm van een ‘ODE’
en in samenwerking met de
auteur Geerten Meijsing).
Voor de komende Haarlemse
Kunstlijn (a.s november) vervaardigde Snitker bij een schitterend gedicht van Willem van
Toorn over Frans Hals een achttal prenten en voor een uitgave naar aanleiding van de virtuoze tekeningen van Hals’ tijdgenoot Willem Buytewech (1591 –
1624) ontstond een cyclus van
25 linogravures. Een tekst in de
vorm van een brief aan Willem
Buytewech van de oud conservator van het Frans Hals museum Pieter Biesboer zet deze serie prenten in een bijzonder persoonlijk en historisch kader.
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Open huis voor belangstellenden

Stagezinnen gezocht
Wat gebeurt er met de Westflank cursisten Zorg/Welzijn

Haarlemmermeer?

Regio - Op zaterdag 12 september is er een Open Huis over de
ontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer. Hier kan iedereen meer informatie krijgen over de toekomst van het gebied en het project dat wonen, water en natuur met elkaar
combineert. Het Open Huis is van 10.00 tot 16.00 uur.
De Westflank van de Haarlemmermeer is het gebied ten westen van Hoofddorp en NieuwVennep met een doorloop tot
de Ringvaart. Om aan de (toekomstige) vraag naar woningen, duurzaam waterbeheer
en mogelijkheden voor recreatie te voldoen, werken verschil-

lende overheidsorganisaties samen in de ontwikkeling van de
Westflank Haarlemmermeer. Dit
zijn het Rijk (vertegenwoordigt
door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf), de provincie
Noord-Holland, de gemeente
Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Shoeby op zoek
naar nieuw gezicht!
Heemstede - Op zondag 13 september 19.30 uur start het succesvolle TV-programma Model in 1 dag op NET 5. De kleding
van de modellen in spé wordt verzorgd door Shoeby. In elke
uitzending staat er een nieuw thema uit de collectie van Shoeby centraal. Laat je inspireren door de verrassende collectie!
In het programma gaan fotografen/modellenscouts Otto van
den Toorn en Lutske Veenstra de
strijd met elkaar aan om op één
dag een meisje van de straat te
plukken en daar een prachtige
fotoshoot mee te maken. De jury
waar Mieke van Deursen, directeur Shoeby, ondermeer naast
voormalig model en actrice Robine van der Meer plaatsneemt,
bepaalt welk meisje doorgaat

naar de finale. “Hartstikke leuk
om op deze manier op zoek te
gaan naar een nieuw gezicht
voor onze campagnes” aldus
Mieke van Deursen.
In de finale wordt bepaald welk
meisje het nieuwe gezicht wordt
van Shoeby! Zij zal op diverse uitingen van Shoeby verschijnen.
Een mooi begin van een modellencarrière!

Start theaterseizoen de Luifel
Heemstede - Begin september
start het theaterseizoen in Theater de Luifel.
Op 12 september bijt Sara Kroos
het spits af met haar uitverkochte try-out Boheems.

Van veel voorstellingen is de
kaartverkoop heel snel gegaan:
er is al een aantal voorstellingen uitverkocht. U kunt het beste van tevoren bellen om te reserveren.
Voor cabaretliefhebbers zijn er
voor de cabaretvoorstelling van
Nilgün Yerli met
De adem van Eva op zaterdag
3 en zondag 4 oktober nog wel
kaarten verkrijgbaar.
Nilgün Yerli is bekend van haar
boek de Garnalenpelster. Maar
of zij haar gedachtenspinsels nu
toevertrouwt aan het papier of
aan de theaterzaal, ze weet altijd
te verrassen. Deze rasvertelster
vertelt in De adem van Eva over
de eerste mensen die in een wereld werden neergezet die ze
niet kenden en waarin ze alles
moesten ontdekken. Voor Nilgün Yerli een bekend gegeven.
Scherp, beschouwend, poëtisch
en gedreven.

Ook liefhebbers van muziektheater kunnen in oktober hun hart
ophalen. Toneelgroep BloodyMary speelt op vrijdag 16 oktober de voorstelling FOK, over
’s werelds meest bekende en
bloeddorstige vrouwelijke piraten aan het einde van de Gouden Eeuw.
FOK is een tragikomische mix
van fictie, muziek/zang en waargebeurde feiten.
Ook zijn er nog kaarten voor de
altijd populaire kinderpopcon-

Praten en luisteren
Op zaterdag 12 september vindt
een Open Huis plaats in het
Polderhuis van Hoofddorp, het
hart van het project Westflank
Haarlemmermeer.
Tijdens dit Open Huis kan men
de gehele dag binnenlopen
voor meer informatie over het
project, presentaties en persoonlijke toelichting door specialisten.
Ook kunnen bezoekers van
het Open Huis hun mening geven over het gebied en de plannen. Wat moet behouden blijven
en wat zijn goede ontwikkelingen?

Over Shoeby
Twee keer per week worden
de nieuwste fashion-items
aangeleverd.
Daarnaast biedt Shoeby een uitstekende service
en mode voor een vriendelijke prijs. De dameslabels
Zoï en Eksept vind je exclusief bij Shoeby.
Voor heren zijn er de eigen
labels Third Republic en
Cult Edition. Ten slotte zijn
er voor de kids de eigen labels Jilly & Mitch (maten 92
t/m 176).
Daarnaast heeft Shoeby een
uitgebreid assortiment basics, jeans en accessoires.
Shoeby vind je ook in Heemstede, op de Binnenweg 5.
Tel. 023-5478700.

certen van de Band Krijgt Kinderen. In de herfstvakantie op
maandag 19 oktober zijn er twee
voorstellingen één voor 6+ om
13.30 uur en één voor 2+ om
16.00 uur. Grappige voorstellingen, ontroerend, spannend en
gek met iedere keer weer andere liedjes.
Of u nu van muziek houdt, een
avondje ongecompliceerd wilt
lachen bij cabaret of genieten
van een mooie toneelvoorstelling, voor dit alles kunt u terecht
in Theater de Luifel.
Vier leuke jeugdvoorstellingen
maken het programma compleet.
Alles staat uitgebreid beschreven in het programmaboekje. De Theaterbrochure is huisaan-huis verspreid in Heemstede en wijde omgeving. Mocht u
hem niet in de brievenbus hebben ontvangen, dan kunt u een
programma ophalen bij de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Telefoon (023) 548 38 28.
Kaarten kunt u kopen bij de kassa in de Luifel van maandag t/m
vrijdag van 9.00-16.00 uur.
U kunt ook telefonisch reserveren via de speciale theaterlijn:
(023) 548 38 38.
Of via de website: www.casca.nl.

Regio - Het ROC Nova College zoekt voor cursusjaar
2009/2010 ouders in onder meer de regio Haarlem die thuis
een stagiair van de opleiding Helpende Zorg/Welzijn willen
begeleiden. Het gaat om (gast)gezinnen met minimaal twee
kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.
De stagiair van de opleiding
Helpende Zorg/Welzijn leert
twee dagen per week, op donderdag en vrijdag, in het gezin te helpen. Het gaat om ondersteuning bij activiteiten met
de kinderen, hun persoonlijke zorg, dagelijkse activiteiten
en huishoudelijke taken. Dat
kan zijn: spelen met de kinderen, voorlezen of de maaltijd
voorbereiden. Daarbij ontwikkelt de stagiair vaardigheden
als samenwerken, overleggen,
plannen en organiseren. Ou-

ders kunnen bij deze ontwikkeling een belangrijke rol vervullen door de cursisten te helpen. De ouders krijgen daarbij
ondersteuning van deskundige
stagedocenten van de opleiding. Voor meer informatie en
aanmelding: Meriam Oud, bpvcoördinator Gezondheidszorg
ROC Nova College, tel. (023)
530 22 99 en e-mail moud@
novacollege.nl. Voor meer informatie over de opleiding
Helpende Zorg/Welzijn, website www.novacollege.nl.

Informatieavond

Therapietrouw bij hormonale
therapie bij borstkanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis
en het Adamas Inloophuis organiseren gezamenlijk op dinsdag
15 september een informatiebijeenkomst met als thema Therapietrouw bij hormonale therapie
bij borstkanker. De avond vindt
plaats in het Adamas Inloophuis
te Nieuw Vennep. Dit is gevestigd aan de Eugenie Prévinaireweg 61. Tijden: 19.30-21.45 uur
(ontvangst vanaf 19.00 uur).
Mw. A. Kleiweg, verpleegkundig specialist oncologie van het
Spaarne Ziekenhuis verzorgt de
inleiding van de avond, maar bespreekt ook het onderwerp “het
belang van therapietrouw”. Hierbij komt aan de orde, hoe lang
en waarom therapie, motivatie
en consequenties van vroegtijdig stoppen.

Mw. drs. A. Griffioen, internist haemato-oncoloog van het
Spaarne Ziekenhuis, heeft als
onderwerp, wat is hormoontherapie, wanneer, meest gebruikte hormoontherapieën en de bijwerkingen.
De bijeenkomst is bedoeld voor
(ex-)patiënten, hun naasten en
andere geïnteresseerden. Op de
avond is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen
en tot het uitwisselen van ervaringen.
Aan de avond zijn geen kosten
verbonden. Voor vragen, informatie en aanmelding (verplicht)
kunt u telefonisch contact opnemen met (0252) 680 233 of
u kunt kijken op www.spaarneziekenhuis.nl of www.adamasinloophuis.nl

Inloop borstkankervereniging
gecancelled
Regio - De maandelijkse inloop over borstkanker, gepland op 16 september 2009,
gaat niet door. De inloopbijeenkomsten worden gehouden door de Borstkankervereniging Nederland in samenwerking met het Kennemer
Gasthuis.

In oktober worden in het kader van ‘oktober borstkankermaand’ diverse extra themabijeenkomsten georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op
info@afdelinghaarlem@borstkanker.nl of op www.kg.nl
of bel 023-5630899 of 0235845500.

Optreden De Vroolijcke Noot
Regio – Het vrolijke meezingkoor De Vroolijcke Noot verzorgt
zondagmiddag 13 september
een optreden in Zorgcentrum
Sint Jacob i/d Hout. Het dameskoor brengt lekker in het gehoor
liggende liederen van eigen bo-

dem. U bent vanaf 14.00 uur van
harte welkom in Jacob’s Plaza.
Het optreden begint om 14.30
uur en kost 4,- euro (incl. koffie/
thee). Zorgcentrum Sint Jacob in
de Hout vindt u aan de Zuiderhoutlaan 1. Tel: 023 - 892 7900.
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Derde prik vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker
Regio – Meisjes in Kennemerland geboren in 1993, 1994, 1995
en 1996, die in het voorjaar zijn
ingeënt tegen baarmoederhalskanker, ontvangen deze maand
een uitnodiging voor de laatste
prik uit de serie van drie prikken. De prik wordt in september
en oktober gegeven op zes locaties in de regio: Beverwijk, Haarlem, IJmuiden, Badhoevedorp,
Nieuw-Vennep en Hoofddorp.
Meisjes die in het voorjaar alleen de eerste prik hebben gehaald, ontvangen een uitnodiging voor de tweede inenting.
Inhaalcampagne
In februari hebben alle meisjes in de regio, geboren in 1993,
1994, 1995 en 1996, een uitnodiging gehad om zich te
laten inenten tegen baarmoe-

derhalskanker. Voor een goede
bescherming moet het vaccin
driemaal worden toegediend.
Meisjes komen dus drie keer
voor een inenting. In maart en
april zijn de eerste twee prikken
gegeven. In september en oktober volgt de derde en laatste
prik. Sommige meisjes hebben
alleen de eerste inenting gehaald. Deze meisjes krijgen een
uitnodiging om de tweede te komen halen. De uitnodiging voor
de derde inenting volgt in het
voorjaar van 2010.
Met de vaccinatie kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.
Baarmoederhalskanker kan worden veroorzaakt
door het humaan papillomavirus (HPV). Veel vrouwen raken
als tiener of jonge vrouw met dit

Zuidtangent op rails

Regio - Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om te
onderzoeken wat de kosten en baten zijn van het aanleggen
van rails voor de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding
Zuidtangent. Basis voor dit besluit is een eerste quick scan,
waarin is bekeken wat de voor- en nadelen zijn van een railverbinding ten opzichte van een hoogwaardige busverbinding.
Medio 2010 moet de kosten-/batenanalyse klaar zijn.
Provinciale Staten hebben gevraagd om een onderzoek te
starten naar mogelijke ‘verrailing’ van de Zuidtangent. Daarom is de quick scan uitgevoerd.
In deze quick scan worden nog
geen conclusies getrokken over
het al dan niet aanleggen van
rails voor de Zuidtangent. Hiervoor willen GS eerst een kosten/batenanalyse laten uitvoeren, in

samenwerking met de betrokken gemeenten en Stadsregio
Amsterdam. In de analyse wordt
gekeken naar de Zuidtangent,
inclusief de zijtakken.
In de quick scan is gekeken naar
de verschillende aspecten die relevant zijn bij de aanleg, exploitatie en onderhoud van een railsysteem. Uit de quick scan blijkt
dat een hoogwaardige busver-

Brommerpassagier gewond
Regio - Een 16-jarige jongen uit Heemstede is maandagochtend 7 september gewond geraakt bij een aanrijding op de Bennebroekerdijk. De jongen zat achterop de bromfiets bij een 18jarige jongen uit Nieuw-Vennep. Die reed rond 11.00 uur achterop een stilstaande vrachtauto. De Heemstedenaar is met hoofden beenletsel naar een ziekenhuis gebracht. De bromfiets bleek
niet verzekerd en was technisch mogelijk niet op orde.

virus besmet. Meestal ruimt het
lichaam het virus zelf weer op.
Bij sommige vrouwen blijft het
virus langer zitten en kan later
baarmoederhalskanker ontstaan.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft
besloten de vaccinatie op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Eenmalig zijn ook meisjes uitgenodigd die in 1993, 1994,
1995 en 1996 zijn geboren. GGD
Kennemerland voert de vaccinaties uit. Het gaat om een landelijke
campagne waar alle GGD-en in
Nederland aan mee doen.
Meer informatie over de HPV
vaccinatie in Kennemerland is te
vinden op www.ggdkennemerland.nl. Algemene informatie is
te vinden op de site www.prikenbescherm.nl of via het gratis telefoonnummer 0800 3018051.
binding bij een reizigersaantal tot
ca. 22.000 per dag een betrouwbare dienstregeling biedt. Rail is
aantrekkelijk vanaf ca. 15.000 tot
20.000 reizigers per dag. De kosten voor een railverbinding zijn
anderhalf maal zo hoog als voor
een hoogwaardige buslijn. In het
algemeen kan verder geconcludeerd worden dat een railverbinding aantrekkelijk lijkt voor de
reizigers en daarom naar schatting ca. 10% meer reizigers trekt
dan een hoogwaardige busverbinding. Gebaseerd op alleen
het aantal reizigers is een aantal trajecten van de Zuidtangent
interessant om eventueel te ‘verrailen’: traject passage Haarlem
NS en Haarlem-Noord, HaarlemCentrum – Haarlem-Schalkwijk,
Hoofddorp – Schiphol en NieuwVennep – Hoofddorp. Volgende
stap is het maken van de kosten-/batenanalyse. Hierin wordt
gekeken naar aspecten als reistijdwinst, frequentie, wacht- en
rijtijden, exploitatie, kostenbeheer en onderhoud, effecten
voor het milieu, verkeersveiligheid, ruimtebeslag en aansluiting op het overige hoogwaardig
openbaar vervoernetwerk. Medio 2010 moet de kosten-/batenanalyse afgerond zijn.

Ingezonden brief: dit zijn de regels
Heemstede – De redactie ontvangt regelmatig brieven waarin inwoners hun zorg of teleurstelling uiten over een bepaalde ontwikkeling in
hun leefomgeving of elders in hun woonplaats.
Zij reageren dan op een eerder geplaatst artikel
in ‘de Heemsteder’. Of hebben moeite met een
beslissing die het gemeentebestuur heeft genomen. Het kan ook zijn dat ze met hun schrijven op een gevaarlijke verkeerssituatie willen attenderen. Uiteraard staat deze krant ‘open’ voor
meningen en kritische noten. Het staat ieder vrij
zijn zegje te doen. Wel zijn er uiteraard een paar
voorwaarden voor ingezonden brieven.
Bovendien behoudt de redactie altijd het

recht een brief te weigeren of in te korten.
• Belangrijk is dat uw brief met naam en adres
ondertekend moet zijn.
•A
 nonieme brieven worden niet in behandeling
genomen
•O
 nderwerpen dienen actueel te zijn
•R
 eageren op artikelen uit andere media is uit
den boze
•K
 lachten en kritiek op de persoon gericht
worden niet opgenomen
•B
 rieven die scheldwoorden bevatten, over
burenruzies gaan e.d worden geweigerd
•Z
 org dat uw brief niet langer dan driekwart A4
is

Leerlingen beleven plezier aan het werken in de natuur. Foto: Jan
Klusters.

Vrijwilligers gezocht voor
uitdagende taak in de natuur
Regio - Landschap Noord-Holland zoekt in de hele provincie
mensen die jongeren enthousiast willen maken voor de natuur.
Leerlingen van het voortgezet
onderwijs kunnen sinds kort als
maatschappelijke stage kiezen
voor werken in natuur en landschap. In het najaar van 2009
start Landschap Noord-Holland
weer met het aanbieden van activiteiten voor geïnteresseerde
jongeren. De begeleiding gebeurt voornamelijk door vrijwillige mentoren.
Landschap Noord-Holland biedt
de leerlingen inspirerende en
uitdagende klussen aan op bijzondere plekken. Afgelopen jaar
hebben 300 leerlingen proefgedraaid en de ervaringen zijn positief. Leerlingen ervaren de stage als een bijzondere tijd. Van de

vrijwillige mentoren wordt verwacht dat zij de leerlingen enthousiast begeleiden. Voordat
de nieuwe mentoren aan de slag
gaan met leerlingen, krijgen zij
verschillende trainingen en zullen zij ondersteund worden door
medewerkers van Landschap
Noord-Holland.
Landschap Noord-Holland zorgt
voor opleiding op maat, werkkleding en een passende onkostenvergoeding. Het leukste van
deze vrijwilligersbaan is het werken op de mooiste plekken van
Noord-Holland en natuurlijk de
inspirerende contacten met jongeren.
Wilt u meer informatie of wilt u
zich aanmelden bel dan met Annika Langeveld, 088-0064400.
Of mail naar a.langeveld@landschapnoordholland.nl.

40 Jaar trainer
Heemstede - In 1969 begon
Heemstedenaar Jaap Cashoek,
toen 22, als docent Skigymnastiek bij de Haarlemse afdeling
van de Nederlandse Ski Vereniging. Hij had de opleiding aan
de Academie voor Lichamelijke Opvoeding afgerond en net
zijn militaire diensttijd achter de
rug. Geskied had hij nog nooit.
Maar deze baan (in zijn vrije tijd,
naast een baan als gymleraar
aan een middelbare school) leek
hem leuk. En een extra zakcentje was ook niet gek. Veertig jaar
later is hij nog steeds enthousiast. In de Waterleidingduinen zie
je hem het hele jaar met groepen hardlopen en werken aan
conditieverbetering. Op woensdagavond 16 september wordt
op het Zandvoortse strand een

EHBO-cursus
Rode Kruis
Regio - De Vereniging Afdeling Haarlem en Omstreken van
Het Nederlandse Rode Kruis organiseert in het najaar 2009 een
basiscursus Eerste Hulp bij Ongelukken. De basiscursus is bestemd voor personen die, na het

speciale training gegeven als afsluiting van het zomerseizoen. In
strandtent Sandy Hill in Zandvoort wordt Cashoek gehuldigd voor zijn jarenlange inzet.
Alle deelnemers aan de hardloopgroepen, Nordic Walking
en Sportwalk kunnen daaraan
meedoen.
behalen van het EHBO-diploma het vrijwilligersbestand komen versterken. Uitbreiding van
het vrijwilligersbestand is noodzakelijk om aan de toenemende
vraag van EHBO-assistentie bij
evenementen te kunnen blijven
voldoen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mw.
Garthoff, van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.00
uur, tel. 023-5411610.
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Zaterdag derby tegen HBC

VEW begint competitie
met nederlaag

Kon. HFC - Sparta Rotterdam
een leuke pot voetbal
Regio - In het kader van het
130-jarig jubileum van de Kon.
HFC werd afgelopen zaterdag
op de velden van HFC een wedstrijd gespeeld tussen de oudste amateurclub van Nederland
(HFC) en de oudste profclub van
Nederland (Sparta Rotterdam).
Eredivisionist Sparta was op volle sterkte naar Haarlem gekomen, inclusief de laatste aanwinsten Darko Bodul (ex Ajax)
en Romano Denneboom (ex FC
Twente).
Coach Frans Adelaar was blij
met de mogelijkheid om, op dit
voetballoze weekend, zijn nieuwe aanwinsten aan een test te
kunnen onderwerpen.
Denneboom speelde een prima partij en tekende al binnen
10 minuten het eerste doelpunt
voor Sparta aan. Wat een snelheid van handelen en wat een
spelinzicht heeft deze man. Ook
Bodul liet zien goed te kunnen
voetballen, maar moest duide-

lijk nog wennen aan zijn nieuwe
teamgenoten. Sparta kwam uiteraard niet om te verliezen en
dat gebeurde dan ook niet. Nog
voor rust stond de teller op 0-3.
Het was Charles Dissels en jawel Darko Bodul die de tweede en de derde achter hun naam
kregen. HFC stelde hier leuk, fris
en uitgekiend voetbal tegenover. Van een slachtpartij was
geen sprake en HFC bood goed
weerstand. Het door blessures
enigszins in de aanval gehavende team van coach René Anneese kwam niet veel aan aanvallen toe maar speelde verdedigend sterk.
Natuurlijk kreeg Sparta kansen
en kansjes maar sprong daar
niet altijd even zorgvuldig mee
om. In de tweede helft kende
scheidrechter Ruud Bossen terecht een penalty toe aan HFC.
Bart Nelis kon de druk weerstaan en schoot de bal feilloos
achter doelman Varkevisser.

De beide trainers wisselden een
aantal spelers maar het spel werd
daardoor zeker niet minder.
Het bleef ondanks de 1-4 en de
1-5 een aantrekkelijke wedstrijd
voor de toeschouwers.
Doelpuntenmakers voor Sparta
Joey Godee en Rydell Poepon.
Het verschil tussen achtmaal per
week trainen tegenover driemaal
per week laat zich raden. Als je
full time met je sport bezig kunt
zijn moet dat zichtbaar zijn en
dat was het ook.
Met de nieuwe aanwinsten moet
Sparta toch zeker hoog in het
linkerrijtje kunnen eindigen.
HFC heeft de zaken voor deze
competitie op orde en zal strijden voor de hoogste positie op
de ranglijst. De op papier zwaarste tegenstander deze competitie, Pancratius uit Amstelveen,
treft HFC aanstaande zondag in
Amstelveen.
Eric van Westerloo

Heemstede - De trainersstaf
van VEW bestaande uit Wim van
Marsbergen en Rob Neeskens
had gehoopt op een andere start
in de derde klasse, maar VEW
begon de competitie met een
nederlaag. De beide selectie-elftallen gingen op bezoek bij AFC
in Amsterdam. Het tweede elftal
ging met 4-1 ten onder en VEW1 kreeg met 3-0 ‘klop’. Een alles
behalve positief begin.
Zaterdag 12 september een echte Heemsteedse derby: VEWHBC, aanvang 14.00 uur.
Het volledige programma luidt:
VEW-2- Overbos-3
ODIN-6- VEW-3

12.00 uur
14.00 uur

Heemstede - Hoewel er, gezien de ranglijst, voor zowel RCH
Pinguïns als Kinheim-2 niets meer op het spel stond, was
dat aan de inzet van beide teams niet te merken. De knuppels werden vaardig gehanteerd, er werd agressief honk gelopen en er waren heel wat mooie veldacties te bewonderen.
Tweede honkvrouw Marieke Wijfjes spande daarbij de kroon,
want met 4 vangballen, 2 verwerkte aangooien op het 2e honk
en 3 aangooien naar het 1e honk was zij betrokken bij 9 uitgemaakte Kinheimers. Ook het ijzersterke pitchersduo Sandra Assendelft (starter) en Daniëlle Kuipers (reliever) deed
weer wat er van hun verwacht werd, al was het in de 1e inning
wel even billenknijpen. Maar toen toonden de discipelen van
coach Jeroen de Vries hun mentale veerkracht.
De openingsslagbeurt van Kinheim-2 deed het ergste vrezen.
Een fout 5 en 4 honkslagen zetten de bezoeksters uit Haarlem
op een 0-2 voorsprong, waarbij
zij ook nog eens 3 loopsters op
de honken achterlieten. En toen
de routinier op de Haarlemse
heuvel, Ingrid Storm, vlot de kop
van de Heemsteedse slaglijst

aan de kant zette, leek het een
moeilijke avond voor de thuisploeg te worden. Maar daarna
herstelde Sandra de defensieve
orde en kwam de slagploeg van
de pinguïns op stoom. Daniëlle
Kuipers opende met een honkslag, Marit Hartog volgde met
een infield hit en Marieke Wijfjes
legde de perfecte stootslag neer

14.45 uur
10.00 uur
16.45 uur
14.30 uur
12.00 uur
12.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Ook de VEW-activiteiten beginnen weer:
11 september- 1ste ronde Klaverjascompetitie. Aanvang 20.00
uur, de kosten bedragen 2,50
euro per persoon. Inlichtingen
verkrijgbaar bij Iwan Biesot, tel.
023-5637707 of 06-50244529.

HBC Badminton weer van start
Heemstede - Op maandag 31
augustus zijn de deuren van de
sporthal van Sportplaza Groenendaal weer opengaan voor
de leden van de vereniging. Het
sportcomplex ligt aan de Sportparklaan 16 in Heemstede. De
sporthal beschikt over 9 badmintonbanen en prima accommodaties zoals kleedkamers,
douches en een prachtige kantine. Niet alleen de leden, maar
ook belangstellenden zijn van
harte welkom om eens kennis
te maken met deze sport. Bestuursleden zullen bij de ingang
van de sporthal geïnteresseerden opwachten en wegwijs maken. En natuurlijk kan er ook
meegespeeld worden indien er

sprake is van enige ervaring met
de badmintonsport. Ook belangstellenden die nooit eerder met
deze sport hebben kennis gemaakt, maar wat willen bewegen
zijn van harte welkom. De speeltijden zijn op de maandagavond
van 20.00 tot 23.00 uur. Het seizoen telt ca 35 speelavonden en
loopt tot eind mei 2010. De kosten voor een heel seizoen zijn
115 euro, inclusief shuttles, training en diverse toernooien. Bent
u nieuwsgierig naar deze sport
en de accommodatie, kom dan
eens op maandagavond vrijblijvend kijken of even meedoen.
Nadere informatie kunt u zien
op www.hbcbadminton.nl of tel.
06-48700285

Zelfverdediging voor kinderen

RCH Pinguins herstelt zich van
slechte eerste inning

voor volle honken bij niemand
uit. Na een fout op een klap van
Anneloes de Wit, een honkslag
van Sandra en een opofferingsklap vang 8 van Kim Westerveld, leidde RCH/P na 2 volledige slagbeurten met 3-2.
Bij het begin van de 5e inning,
het stond nog steeds 3-2, kwam
de gebruikelijke vervanging van
Sandra door Daniëlle op de heuvel. Die slagbeurt werd een vrije
loop het enige wapenfeit voor
Kinheim en toen aan Heemsteedse zijde Sandra en Kim uitgingen op het 1e honk leek ook
de 5e inning geruisloos voorbij te
gaan. Maar een vangfout op een
klap van Bianca de Graaff in het
linksveld luidde een heuse rally in met een double van Annemarie van ’t Klooster en singles
van Daniëlle en Marit. 3 Runs en
een 6-2 voorsprong waren het
gevolg. In de 6e inning tekende Anneloes voor het 7e punt na
een honkslag, een opofferings-

Pancratius-4- VEW-4
VEW-vet1- Badh’dorp-vet
VEW-vet2- VSV-vet
BSM-b- VEW-b
Sp’woude-c- VEW-c
DIOS-d- VEW-d
VEW-e1- KHFC-e
UNO-e- VEW-e2
VEW-f1- KHFC-f

stootslag van Eva Verduijn en
een honkslag van Kim Westerveld. Omdat Kinheim daar in de
7e slagbeurt niet meer dan 1 run
tegenover kon stellen, kon RCHPinguïns de 7e slagbeurt aan
zich voorbij laten gaan en werd
op de ranglijst definitief afstand
genomen van Kinheim-2:
1. Olympia-3
17-26 (88-66)
2. DSS-3
16-20 (77-51)
3. Onze Gezellen-2 15-17 (68-39)
4. Kinheim-1
16-17 (80-73)
5. RCH Pinguïns 16-16 (76-73)
6. Kinheim-2
17-12 (62-73)
7. Spaarnwoude-2 15-4 (45-121)
De laatste thuiswedstrijd van dit
seizoen speelt RCH-Pinguïns op
maandag 14 september tegen
DSS-3, aanvang 19.30 uur.

Heemstede - Bij Casca starten weer cursussen zelfverdediging voor meisjes en jongens.
In deze cursus leer je jezelf
te verdedigen en je daardoor
sterk en veilig te voelen.
De kinderen en tieners leren
op een sportieve manier hun
zelfvertrouwen te vergroten. En
krijgen ervaring met een aantal vechttechnieken. Docente
Sabenim Paulien van Bruggen
is op jonge leeftijd al begonnen
met Taekwon-do en later Hwarang-do. Ze heeft in Zuid-Korea
van grootmeester Kim vele gevechtskunsten geleerd.

Voor kinderen van 8-11 jaar zijn
de 6 lessen op woensdag van
16.00-17.00 uur (start 7 oktober)
in de gymzaal aan de Van der
Waalslaan in Heemstede.
Voor tieners van 12-15 jaar is de
cursus (6 lessen) op woensdag
van 17.00-18.00 uur (start 7 oktober) in de gymzaal aan de Van
der Waalslaan in Heemstede.
Aanmelden kan bij Casca van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: telefoon 023-548
38 28 kies 1, of via de website:
www.casca.nl.
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Kleurwedstrijd voor de kleuters van Heemstede: WIN EEN FIETS!

17 september:
Op voeten en fietsen naar school
De gemeente heeft een kleurplatenwedstrijd ‘Op voeten en fietsen
naar school’ uitgeschreven onder de kleutergroepen van de
basisschool. De kinderen kunnen de kleurplaten nog tot en met
10 september inleveren op school of bij het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede. De hoofdprijs is een fiets. Wethouder Verkeer, Christa Kuiper maakt donderdag 17 september
de winnaars van de kleurwedstrijd bekend. Daarnaast heeft
iedere school een aantal Dick Bruna voorleesboekjes 'Stoeprand
stop' en enkele vertelplaten van Dick Bruna gekregen.

Landelijke actie Week van de Vooruitgang
De gemeente wil zo aandacht besteden aan de landelijke actiedag 'Op voeten en fietsen naar school', die wordt georganiseerd
in het kader van de landelijke ‘Week van de Vooruitgang’.
Op 17 september worden alle ouders en kinderen in heel
Nederland opgeroepen om op deze dag zoveel mogelijk lopend
of op de fiets naar school te gaan. In de week hieraan voorafgaand worden bij alle basisscholen speciale stoeptegels
‘Stoeprand stop’ van Dick Bruna in de stoep gestraat om het
thema extra aandacht te geven. Wethouder Christa Kuiper zal
vrijdag 11 september om 10.00 uur de eerste tegel instraten bij
basisschool De Ark.

Oproep deelname 17 september
Op voeten en fietsen naar school gaan, maakt de directe school-

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje
Op zondag 13 september van
11.00 tot 15.00 uur organiseert
kinderboerderij ’t Molentje weer
het jaarlijkse oogstfeest. Op de
boerderij zijn allerlei biologische oogstproducten te zien, te
proeven en te koop. Kinderen
kunnen pompoenen uithollen
en egels knutselen, terwijl hun
ouders genieten van taart en
koffie in het Oogstcafé. De toegang is gratis.
Zorgboerderij De Landyn heeft

een kraam met verse biologische
groenten en fruit en de Vrienden
van de Kinderboerderij verkopen
geitenkaas en verse eieren.
Natuurlijk ontbreekt pannenkoekenhuis De Konijnenberg niet, want
een heerlijke pannenkoek als
lunch is zeker iets
om naar uit
te kijken!
Bijzonder is
deze keer
de stand van
taartenatelier

Take the Cake die de pompoenkoets van Assepoester als taart
heeft verwerkt. Huisimker Pim
Lemmers is weer van de partij en
cadeauwinkel Eigenwijz heeft een
kraam. Kids for Animals geeft
informatie over de Dierenbescherming en haar
activiteiten. Alle opbrengsten van het
Oogstfeest komen
ten goede aan de
kinderboerderij.

omgeving prettiger en veiliger. Bovendien
leren kinderen zittend op de achterbank niet
goed hoe ze zich in het verkeer moeten
gedragen. Wanneer ze uiteindelijk toch zelfstandig naar school gaan, lopen ze meer
risico in het vaak drukke verkeer. Veilig
Verkeer Nederland stimuleert ouders daarom hun kinderen zoveel mogelijk op de fiets
of lopend naar school te laten gaan. De gemeente Heemstede heeft rondom de scholen
hard gewerkt aan de infrastructuur in de
vorm van herkenbare schoolzones. Nu is
het aan de ouders de kinderen op voeten en
fietsen naar school te brengen zodat de verkeersdrukte rond scholen afneemt.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de
gemeente. Word abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.
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Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Gratis Rijstijl Test
Automobilisten kunnen gratis hun rijstijl laten testen bij meer dan 70 rijscholen in heel
Nederland. In Heemstede kan dat bij verkeersschool Wijers, Industrieweg 4e. De rijstijl
van de bestuurder wordt bepaald op basis van veilig en brandstofbesparend rijgedrag.
Veel bestuurders nemen risico’s in het verkeer zonder zich daarvan bewust te zijn. Dit
heeft grote gevolgen voor de verkeersveiligheid. Een rijstijltest op de simulator biedt gedetailleerd inzicht in het eigen rijgedrag. De Nationale Rijstijl Test is een samenwerkingsproject van BOVAG Rijscholen, Green Dino, Het Nieuwe Rijden, PolisDirect, BOVEMIJ,
TU Delft, Sjaak de Conick en Veilig Verkeer Nederland. Het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat ondersteunt de Rijstijl Test omdat automobilisten via de test worden gestimuleerd ‘Het Nieuwe Rijden’ in de praktijk toe te passen.

César Francklaan
Op 18 augustus heeft het college van burgemeester en wethouders het herinrichtingsplan voor de César Francklaan, tussen
Heemsteedse Dreef en Händellaan, voorlopig vastgesteld. De commissie Ruimte
bespreekt het herinrichtingsplan in haar
vergadering van maandag 14 september.
Het plan wordt definitief na verwerking van
de zienswijze van de raadscommissie
Ruimte.

Oorspronkelijk plan aangepast
Het oorspronkelijk ontwerp lag van juni tot
half juli ter inzage. De reacties die tijdens
deze inspraakperiode binnenkwamen, hebben tot enkele aanpassingen geleid.
Zo komt er geluidwerend asfalt, komen er
vlak voor de oversteek met de Wagnerkade
drempels in de weg, wordt de middenberm
iets langer ter hoogte van de kruising met

de Wagnerkade, wordt de parkeerstrook
aan de noordzijde van de César Francklaan
nabij de Wagnerkade verlengd en krijgt het
fietspad in dit deel een iets andere loop.

Vervolg
De commissie Ruimte bespreekt het aangepaste herinrichtingsplan in haar vergadering van maandag 14 september. Daarna
nemen burgemeester en wethouders een
definitief besluit. Als u dat wilt, kunt u tijdens de commissievergadering het woord
voeren over dit onderwerp. Wilt u gebruik
maken van dit spreekrecht, dan kunt u
contact op te nemen met de raadsgriffier,
telefoon (023) 548 56 46,
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
De vergadering wordt gehouden in het
raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te
Heemstede en begint om 20.00 uur.

Zonnepanelen tijdens open
dag Heemstede
Op zaterdag 12 september aanstaande organiseert de gemeente Heemstede een
open dag. Tijdens deze dag krijgen inwoners van Heemstede ook de mogelijkheid om
zonnepanelen aan te schaffen met een aanzienlijke subsidie.
Deze actie sluit aan bij de wens van de gemeente om samen met inwoners en ondernemers toe te werken naar een schoner milieu. Er zijn 27 systemen beschikbaar.
Daarom is op tijd inschrijven een aanrader.

Zonne-energie werkt!
De subsidie voor een zonnepaneel loopt op tot 50% van het totaalbedrag. Inwoners van
Heemstede kunnen zich op 12 september inschrijven voor een zonnepaneel. Om het helemaal gemakkelijk te maken, verzorgt de installateur de financiële afwikkeling van de subsidieaanvraag. Medewerkers van de gemeente zijn deze dag aanwezig voor vragen over de
subsidie. De installateurs zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over de systemen.
Zonne-energie helpt mee aan een beter milieu: elk paneel zorgt per jaar voor een CO2reductie van circa 300 kilogram. Maar dat is niet alles; zonne-energie werkt ook mee in de
portemonnee.

Milieumarkt
Geïnteresseerden kunnen zich vanaf 10.30 uur inschrijven tijdens de open dag in het raadhuis van Heemstede. De stand is te vinden op de eerste etage. De inschrijving loopt door tot
16.00 uur. Meer informatie over deze actie kunt u nalezen op www.milieudienst-ijmond.nl.
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Bromfietscertificaat?
Omruilen voor 1 oktober!
Heeft u een bromfietscertificaat? Dan kunt u deze tot 1 oktober 2009 omwisselen voor
een bromfietsrijbewijs. Na deze datum is omwisseling niet meer mogelijk. Om dan voor
een bromfietsrijbewijs in aanmerking te komen moet u (opnieuw) theorieexamen doen. Kom daarom vóór 1 oktober naar het gemeentehuis om uw bromfietscertificaat om te ruilen. Neem hiervoor uw bromfietscertificaat, een recente goedgelijkende
pasfoto met neutrale blik en een legitimatiebewijs mee. Het rijbewijs is na vijf werkdagen
klaar. De kosten voor het omruilen van het bromfietscertificaat bedragen € 43,60.
Als u naast uw bromfietscertificaat ook een rijbewijs met de categorieën A en/of B heeft,
dan hoeft u uw bromfietscertificaat niet om te wisselen. In dat geval is uw rijbewijs ook
geldig om een bromfiets, snorfiets of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op creditcardformaat werd op 1 oktober 2006 in Nederland
het bromfietsrijbewijs ingevoerd. Houders van het bromfietscertificaat kregen 3 jaar de tijd
om dit certificaat om te ruilen voor een rijbewijs. Die periode is op 1 oktober 2009 verstreken.

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). Over
de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot 9 oktober 2009
is de Binnenweg tussen de Kastanjelaan en Julianalaan afgesloten voor autoverkeer.
Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen over loopschotten langs het werkgebied.
- Op zondag 13 september 2009 worden enkele aanpassingen uitgevoerd op het kruispunt
de Zandvaartkade / Binnenweg / Raadhuisstraat. Vanwege de zondagopenstelling van de
Dekamarkt wordt begonnen met op de overgang Binnenweg / Raadhuisstraat. Vanaf
15.00 uur is de Binnenweg weer bereikbaar vanuit de Raadhuisstraat. De Zandvaartkade
blijft afgesloten tot en met maandag 14 september 2009.
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld.
Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project
‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Herenweg, oversteek Adriaan Pauwlaan - Laan van Rozenburg
Tot half september 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de Herenweg, ter hoogte
van de Adriaan Pauwlaan en Laan van Rozenburg. De fietsoversteekplaats op de middengeleider wordt aangepast. Fietsers en auto’s moeten rekening houden met aanzienlijke
verkeershinder.

Vondelkade
Tot half september 2009 wordt op de Vondelkade de bestrating van de rijbaan en het trottoir
hersteld. Het werkgebied is met bebording afgezet. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen
hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer
kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
Voetgangers en fietsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruik maken.
Op woensdag 16 september is de Van den Eijndekade afgesloten voor alle verkeer. Het
verkeer wordt omgeleid.

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.190
2009.191

het uitbreiden van de berging
- De Nachtegaal 10
het plaatsen van een luifel, een carport
- Van Merlenlaan 17
en doorbreken muren op de begane grond

Aanvragen sloopvergunning
2009.931
2009.932

het slopen van het kleedgebouw van de - Ringvaartlaan 4
honk- en softbalvereniging R.C.H
het gedeeltelijk slopen van een woonhuis - Lieven de Keylaan 13

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 september 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
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De verzoeken liggen vanaf 10 september 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Agenda’s
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 14 september
a.s. in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Verleende lichte bouwvergunning
(verzonden 4 september 2009)
2009.153
het veranderen van een vlonder en aanbrengen damwand t.b.v. grondkering
2009.163
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en vergroten dakkapel
op het achtergeveldakvlak
2009.177
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
2009.188
het vergroten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

- Ooievaarlaan 3
- Prof. Asserlaan 19

- Lorentzlaan 27
- Mahlerlaan 3

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. 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.

- Alberdingk Thijmlaan 61

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Verleende reguliere bouwvergunning
(verzonden 4 september 2009)
2009.181
het doorbreken van een muur

Verleende sloopvergunningen (verzonden 4 september 2009)
2009.928

2009.930

het slopen van de kapconstructie, lichte
scheidingswanden keuken en de houten
berging
het verwijderen van asbest

- Leeghwaterlaan 3

(verzonden 4 september 2009)

met ontheffing bestemmingsplan
het uitbreiden van een tandartsenpraktijk - Industrieweg 11

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase
(verzonden 4 september 2009)

met ontheffing bestemmingsplan
het uitbreiden van een woonhuis

- Sportparklaan 57

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 september 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep
gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.187
2009.184

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een brandtrap bij de
R.K. Basisschool Valkenburg

20.00 uur bezwaar tegen de terugbetaling van een gedeelte van het betaalde PGB 1e en
2e kwartaal 2009 - niet openbaar 20.30 uur bezwaren tegen de verleende ontheffing bestemmingsplan ‘Geleerdenwijk 8b’
en bouwvergunning voor perceel Huizingalaan 76 - openbaar 21.00 uur bezwaar tegen een toegekende subsidie over het jaar 2009 - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoon
(023) 548 56 07.

Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking Sociale Zaken 2009

Verleende reguliere bouwvergunning

2008.065

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 17 september
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1

- Binnenweg 165

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 10 september 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.

2009.095

Op de agenda:
- Parkeren Centrum - B-stuk
- Vervanging laanbeplanting Jacob van Ruisdaellaan - B-stuk
- Voorlopige vaststelling definitief ontwerp Herinrichting César Francklaan - B-stuk
- Start inspraak uitgangspuntennotitie Reconstructie Herenweg - C-stuk
- Verlenen vrijstelling en bouwvergunning eerste fase voor twee woningen aan de Duin en
Vaart / Herenweg 115 - C-stuk

- J. Vermeerstraat 36
- Molenwerfslaan 7

In de Intergemeentelijke Afdeling Sociale
Zaken werken de gemeenten Bloemendaal,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en
Heemstede samen. Voorheen maakte
Bennebroek als zelfstandige gemeente
deel uit van dit samenwerkingsverband.
In verband met de fusie tussen de gemeenten Bloemendaal en Bennebroek heeft het
college van burgemeester en wethouders
(B&W) onlangs de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking
Sociale Zaken vastgesteld.

In de nieuwe regeling is Bennebroek als
zelfstandige gemeente uit de gemeenschappelijke regeling geschrapt. Hiernaast
is de gemeenschappelijke regeling door
wetswijzigingen gedateerd geraakt.
De bepalingen rond de beleidsplannen en
de verantwoording hiervan, alsmede financieringssytematiek rond overhead en personeelskosten zijn aangepast.
U kunt de Gemeenschappelijke Regeling
inzien op www.iasz.nl onder het kopje
‘Downloads’

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Agenda’s en
verslagen van de gemeenteraad?

Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie
zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

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

Zonnepanelen met subsidie Spaans voor beginners
- In de cursus natuurlijk aandacht voor de
tijdens open huis gemeente Heemstede
Spaans voor beginners wordt grammatica. U werkt ongeHeemstede - Op zaterdag 12
september tijdens het Open Huis
van gemeente Heemstede hebben inwoners van Heemstede
de mogelijkheid om zonnepanelen aan te schaffen met een
aanzienlijke subsidie. Deze actie
sluit aan bij de wens van de gemeente om samen met inwoners
en ondernemers toe te werken
naar een schoner milieu. Er zijn
27 systemen beschikbaar. Daarom is op tijd inschrijven een aanrader.
Zonne-energie werkt!
De subsidie voor een zonnepaneel loopt op tot 50% van het totaalbedrag. Inwoners van Heemstede kunnen zich op 12 september inschrijven voor een zonnepaneel. Om het gemakkelijk te

maken, verzorgt de installateur
de financiële afwikkeling van
de subsidieaanvraag. Medewerkers van de gemeente zijn deze
dag aanwezig voor vragen over
de subsidie. De installateurs zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden over de systemen. Zonne-energie helpt mee aan een
beter milieu: elk paneel zorgt per
jaar voor een CO2-reductie van
circa 300 kilogram. Maar dat is
niet alles; zonne-energie werkt
ook mee in de portemonnee.
Geïnteresseerden kunnen zich
vanaf 10.30 uur inschrijven tijdens het open huis in het gemeentehuis van Heemstede. De
inschrijving loopt door tot 16.00
uur. Het motto op = op geldt.
Voor meer informatie:
www.milieudienst-ijmond.nl
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gewerkt met het tekst- en
werkboek Caminos 1 Nieuw
(+ audio cd). Naast spreken, luisteren en lezen is er

veer drie à vier uur per week
aan uw huiswerk. De cursus Spaans voor beginners
bestaat uit twaalf lessen op

dinsdagmiddag en gaat op
15 september van start van
13.30 tot 15.00 uur. Opgeven
kan bij de receptie van Casca, de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede of telefonisch:
023-548 38 28 – 1 op werkdagen van 9.00-12.00 uur.

Protestantse gemeente start nieuw seizoen
Bennebroek - Op zondag 13
september zal het nieuwe kerkelijk seizoen van de Protestantse gemeente Het Trefpunt
in Bennebroek feestelijk worden ingeluid. Dit jaar is voor het
thema ‘Get on board’ gekozen,
n.a.v. een gelijkluidend lied, gezongen door de Jordan singers
in de tentdienst van het afgelopen jaar. Vrij vertaald zou het
kunnen betekenen ‘Kom doe
met ons mee!’

De viering begint om 10 uur
en ook daarna is er nog veel
te doen: Zo zal er een start gemaakt worden met de ‘Operatie
Schoenendoos’. De bedoeling
daarvan is dat kinderen schoenendozen gaan versieren, waarna zij gevuld worden met vooral
speelgoed voor kinderen uit landen waar nauwelijks speelgoed
voorhanden is.
En degenen die nog eens willen napraten of hun stem zin-

gend ten gehore willen brengen
krijgen daartoe alle kans! Aangezien actief bezig zijn hongerig kan maken wordt er ook tijdig gezorgd voor een heerlijke lunch. Iedereen is van harte
welkom!
De viering vindt plaats in de
kerk aan het Akonietenplein
in Bennebroek. De activiteiten
na de viering zijn van ongeveer
11.00 uur tot 14.00 uur. Zie ook
de website:www.pkntrefpunt.nl

