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Heemstede – Een feestweekend was het, het afgelopen weekend in het centrum van Heem-
stede! Zaterdag de opening van de vernieuwde straat en de verwelkoming van nieuwe 
inwoners en zondag de grote Najaarsmarkt.
Tussendoor waren er ook nog leuke activiteiten op de Kinderboerderij en was het Open 
Monumentenweekend. Na de lome zomermaanden brengt september als vanouds weer 
pit in het leven!
Geniet nog even mee met tekst en foto’s die Ton van den Brink maakte van de diverse 
festiviteiten. Hier alvast een prachtgezicht op de kraampjes in het centrum.
De foto is gemaakt door de heer Janus, secretaris van de winkeliersvereniging Centrum.

Hans van de Raadt genomineerd 
voor Mooi Mens verkiezing

In de afgelopen weken zijn bij-
na 450 inzendingen binnenge-
komen van collega’s, vrienden 
en bekenden van mensen uit 
de zorg. De uiteindelijke 25 ge-
nomineerden zijn geselecteerd 
door de deskundige jury.
Hans van de Raadt uit Heemste-

de werkt bij de De Hartekamp 
Groep met mensen met een ver-
standelijke beperking en heeft 
veel ervaring met mensen met 
gedragsmoeilijk gedrag.

Hij werd opgegeven door Jan 
Hakker omdat Hans als geen 

Heemstede -  Na het succes van de afgelopen drie jaar, maakt 
zorgverzekeraar IZZ vandaag voor de vierde keer de nomi-
naties bekend voor de Mooi Mens Verkiezing 2010, dé ver-
kiezing om zorgmedewerkers zelf in het middelpunt te zet-
tenHans van de Raadt uit Heemstede is één van de genomi-
neerden. Vanaf vandaag tot 4 november is het aan Neder-
land om een stem uit te brengen op misschien wel Hans of 
een andere genomineerde. Dat kan op www.izz.nl/mooimens. 
Op 9 november zal Anita Witzier in Central Studios te Utrecht 
de winnaar bekendmaken.

ander weet hoe hij met deze 
doelgroep om moet gaan. Daar-
bij gebruikt hij onder andere 
de methode Gentle Teaching: 
een methode die erop gericht 
is om door middel van speciale 
vormen van contact door te drin-
gen tot mensen en met hen te 
communiceren op een passen-
de manier.
Jan Hakker: “Hans heeft de me-
thode geleerd en veel toegepast 
en maakt zich ook sterk om de 
methode aan collega’s over te 
dragen. Zo organiseert Hans een 
groot congres over Gentle Tea-
ching om de kennis aan zoveel 
mogelijk mensen over te dra-
gen.”

(023) 5 100 300 
www.flexicura.nl

Zoek je een
baan in de zorg??

Wij zijn op zoek naar:

Helpenden
Verzorgenden 3 (IG)
Verpleegkundigen

Binnenweg 143 - Heemstede - 023-5282698

50% KORTING
op het gehele brood- &
bolletjes assortiment

Nieuwe Binnenweg
feestelijk geopend!

ALLEEN GELDIG OP WOENSDAG 15,
DONDERDAG 16 & VRIJDAG 17 SEPTEMBER

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

 

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

5.50
r

2x 500 gram

Runder-
gehakt

Braderie vanuit reuzenrad

Betere samenwerking tussen 
land- en waterhulpdiensten
Regio - Op 14 september heb-
ben de Veiligheidsregio Kenne-
merland, de Kustwacht en de 
Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNRM) het 
convenant ‘Search and Rescue 
(SAR) en maritieme hulpverle-
ning’ ondertekend. Doel is het 
borgen van gemaakte afspraken 
tussen de verschillende land- en 
waterhulpdiensten. De afspra-
ken in het convenant gaan niet 
alleen over de daadwerkelijke 
maritieme hulpverlening. Ook 
opleidingen, communicatielij-
nen, verantwoordelijkheden, het 
opschalen van een reddingac-

tie en de noodzakelijke evalua-
tiemomenten komen aan de or-
de. Voor de veiligheidsregio past 
het convenant in het streven 
met samenwerkingsafspraken 
de rampenbestrijding en crisis-
beheersing te verstevigen.
Met Corus en Schiphol binnen 
haar grenzen behoort de Vei-
ligheidsregio Kennemerland tot 
een van de meest risicovolle re-
gio’s in Nederland. Daarnaast 
kent de regio een zeer gevari-
eerde en drukgebruikte infra-
structuur waaronder het Noord-
zeekanaal, diverse snelwegen 
en tunnels. 

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Mozaïekkunst in De Luifel

Veelkleurige Annemarie Sybrandy
Heemstede - Sinds vorig jaar is 
de foyer van de Luifel, het soci-
aal cultureel centrum van Cas-
ca in Heemstede, ook expositie-
ruimte. Iedere zes weken stelt 
een kunstenaar hier zijn of haar 
kunstwerken tentoon. Het eer-
ste jaar zijn dit werken geweest 
van kunstenaars, die hun spo-
ren al verdiend hebben en die 
bij Casca creatieve cursussen 
geven.
Van maandag 13 september tot 
en met zondag 31 oktober is dit 
kunstenaar Annemarie Sybran-
dy. Annemarie Sybrandy is zich 
sinds 2000 gaan verdiepen in 

de mozaïekkunst, het geven van 
cursussen en het ontwerpen en 
uitvoeren van opdrachten. Zij 
heeft o.a. aan de kunstacademie 

Haarlem beeldende vorming ge-
volgd en doet nu met veel ple-
zier ruimtelijke vormgeving.

Zij creëert bijzondere werkstuk-
ken die haar persoonlijk uitda-
gen en grensverleggend zijn. 
Inspirerend is het werken met 
servies: hoe komen al die ver-
schillende vormen uit in een 
uitdagende compositie? U zult 
het zien in deze expositie in de 
Luifel. 

Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, expositie te be-
zichtigen tijdens openingsuren. 

Feestelijke opening Buurtactiviteiten in De Glip
Heemstede – Op vrijdag 24 
september vindt de feestelijke 
opening plaats van het wijkge-
bonden ontmoetingspunt. Voor-
afgaand hieraan vindt de jaar-
lijkse wijkvergadering van de 
bewonerscommissie plaats. De-
ze start om 19.30 uur. Het fees-
telijke gedeelte voor alle bewo-
ners van de Glip begint om 20.30 
uur. Er is een presentatie van de 
buurtactiviteiten en wethouder 
Jur Botter zal een woordje spre-
ken over het initiatief. Daarna 
kan iedereen gezellig met elkaar 
van gedachten wisselen.

Elke donderdag
Vanaf 7 oktober worden in De 
Princenhof activiteiten georga-

niseerd voor bewoners van de 
wijk De Glip. De bewonerscom-
missie van de Glip, de belan-
genbehartiger van de huurders, 
heeft in het voorjaar van 2010 
onder de huurders van Elan 
Wonen een enquête gehouden. 
Daaruit kwam naar voren dat 
veel mensen een niet-clubge-
bonden ontmoetingsplek voor 
de bewoners van de Glip wen-
sen. Zo wordt in de ochtend, van 
10.00-12.00 uur, een ontmoe-
ting/activiteit voor bewoners uit 
de wijk gehouden. Tegen beta-
ling kunt u een kopje koffie of 
thee krijgen, wijkbewoners kun-
nen vrijblijvend binnen lopen 
voor een praatje, spelletje of 
meedoen aan een aangeboden 

activiteit. Doel is om gezellig sa-
men te zijn. Donderdagmiddag 
van 16.00-17.30 uur kunnen jon-
ge kinderen tot 10 jaar spelen 
en knutselen. Doel is om kinde-
ren uit de wijk in een veilige om-
geving gezellig met elkaar te la-
ten spelen. Voor kinderen onder 
de 6 jaar willen we dat de ou-
ders erbij blijven. Er is gelegen-
heid om te knutselen, plakken of 
kleuren, maar ook zijn er spelle-
tjes aanwezig voor verschillende 
leeftijden. Kinderen betalen 1,- 
euro inclusief limonade en een 
koekje. Ouders betalen voor de 
koffie of thee.
Vanaf 4 januari wordt gestart 
met één keer in de maand op 
dinsdagavond een ontmoe-

tingsavond voor de wijk. De 
wijkagent heeft aangeboden op 
deze avonden even binnen te 
lopen en wanneer mensen hem 
dan willen spreken, kan dit. 

Oproep
Eén en ander is natuurlijk alleen 
mogelijk met de medewerking 
van de bewoners uit de wijk. Tij-
dens de enquête heeft al een 
aantal mensen zich opgegeven. 
Wanneer bewoners willen hel-
pen bij genoemde activiteiten, 
kunnen ze zich aanmelden bij 
Henny van Haasteren. Wie over-
tollige goeduitziende spelletjes 
of knutselmateriaal heeft, zoals 
kleurpotloden, kinderschaar-
tjes, tekenpaper, lijm, kwasten 
enz.  kan contact opnemen met 
Henny: 023-5290131.

Heemstede - De WSV Van Mer-
lenhaven uit Heemstede organi-
seerde afgelopen vrijdag samen 
met de dr.A.van Voorthuysen-
school uit Haarlem en Hoofd-
dorp een vaartocht voor gehan-
dicapte kinderen door Haar-
lem. In een konvooi van ruim 23 
schepen en onder begeleiding 
van en politieboot en twee red-
dingsboten, hebben de kinde-
ren en de schippers een onver-
getelijke dag gehad. Zeker voor 
herhaling vatbaar...
Na afloop werd er op het haven-
terrein een lunch aangeboden 
aan kinderen, begeleiders en de 
schippers.

Vaartocht wordt onvergetelijke dag

Winkeldief
Heemstede – Een 45-jarige 
man werd zondag 12 september 
rond 14.05 uur aangehouden in 
een winkel aan de Bronsteeweg, 
op verdenking van winkeldief-
stal. De man heeft na overleg 
met de officier van justitie een 
transactievoorstel gekregen.

Ochtendcontrole: 
162 hardrijders
Heemstede – De verkeerspo-
litie van Kennemerland heeft 
woensdag 8 september tussen 
08.25 en 12.05 uur gecontro-
leerd op de Herenweg in Heem-
stede. Deze weg is een van die 
wegen waar door te hoge snel-
heid veel aanrijdingen met letsel 
plaatsvinden. In toaal werden 
162 bestuurders bekeurd. Alle 
overtreders krijgen hun bekeu-
ring toegezonden. De hoogstge-
meten snelheid bedroeg 78 km/
uur, waar een maximum snel-
heid geldt van 50 km/uur.
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Bloemenman Jan van Goyenstraat 
staat nu zes dagen voor u klaar
Heemstede - Het leven van 
een bloemenman gaat niet al-
tijd over rozen. Daar wil de 
Heemsteder het nou net over 
hebben. Want Han van Bae-
kel, bloemenman aan de Jan 
van Goyenstraat, heeft alle re-
den om het leven wel rooskleu-
rig te zien. Stond hij zeven jaar 
alleen op de donderdag, vrij-
dag en zaterdag op de Jan van 
Goyenstraat, vanaf nu mag hij 
zes dagen in de week, maan-
dag tot en met zaterdag van 
half negen tot zes uur zijn bloe-
men verkopen in zijn bloemen-
stal. Want sinds 7 juni is Han 
van Baekel de enige eigenaar 
van de bloemenstal en staat de 
vergunning op zijn naam. De 

laatste jaren had Han een sa-
menwerkingsverband met Rob 
van Looy in Heemstede, maar 
nu is Han eigen baas. Voelt lek-
ker! Bloemen zijn zijn lust en 
zijn leven. Zevenentwintig jaar 
stond hij op de Grote Markt 
in Haarlem. Grote Houtstraat, 
hoek Spekstraat met bloemen 
en de hele stad kende Han. 
Maar Rob van Looy trok zich 
terug in Heemstede en het leek 
Han wel wat. Leuk stek, leuk 
publiek, hij leerde er snel zijn 
klanten kennen. En de klan-
ten Han. 
Tweemaal in de week koopt 
Han zijn bloemen in Rijnsburg 
zelf op de klok zonder tussen-
handel. Wat geveild wordt en 

hij pakt, gaat direct vers naar 
de Jan van Goyenstraat. Dat 
is te merken aan de kwaliteit/
prijsverhouding. Het bevalt 
hem prima en de klanten ook. 
Als het even lukt dan maakt hij 
met bloemen  exclusieve crea-
ties waar Amsterdam Zuid de 
vingers bij af zou likken, maar 
dan voor een prijs bij Han die 
meer past bij de Amsterdam-
se Albert Cuyp. Er zijn steeds 
meer klanten die dat in de ga-
ten hebben. Leuke bloemen-
stal in die leuke Jan van Goy-
enstraat waar nog zoveel win-
kels te vinden zijn met een ei-
gen baas. Die weet wat ser-
vice is. 
Ton van den Brink

Willem Kroon 40 jaar 
in gemeentelijke dienst

Heemstede – Wie doet het 
hem na? Willem Kroon is op 
21 september dit jaar 40 jaar in 
dienst van de gemeente Heem-
stede. Hij is medewerker ser-
viceteam bij de afdeling Uit-
voering Openbare Ruimte.

Willem kwam in dienst bij de 
gemeente in 1970 als opper-
man-stratenmaker bij het toen-
malige ‘bedrijf voor openbare 
werken’. Na een opleiding tot 
stratenmaker A werd hij op-
perman bij de afdeling Weg- 
en Waterbouw en Bouwkunde 
van de zorgsector Gemeente-
werken.

Op 1 januari 1997 werd Willem 
benoemd tot medewerker on-
derhoud wegen en riolen/ser-
viceteam bij de afdeling Weg- 
en Waterbouw en Bouwkunde 
van de sector Gemeentewer-
ken. Sinds de laatste reorga-
nisatie in 2008 werkt hij in de-
zelfde functie bij de afdeling 
Uitvoering Openbare Ruimte.

Ter gelegenheid van dit bijzon-
dere jubileum biedt het colle-
ge van B&W hem een recep-
tie aan. Deze receptie vindt 
plaats op vrijdag 24 september 
van 14.30 uur tot 17.00 uur in 
de burgerzaal van het raadhuis.

In het bad van Pieter van den Hoogeband
Heemstede - De Grote Club-
actie is weer van start gegaan. 
Veel kinderen die lid zijn van 
een sportvereniging gaan weer 
langs de deuren om loten te ver-
kopen. Een groot deel van de 
opbrengst is bestemd voor de 
club. Bij HPC Heemstede komt 
dit geld altijd weer terug bij de 
kinderen die de loten hebben 
verkocht en doen ze er ieder 
jaar iets leuks mee. Vorig jaar 
was dat een trainingskamp in 
het KNVB Sportcentrum in Zeist 
en dit jaar stond er een zwem-
clinic in de planning. In eerste 
instantie zou deze clinic in het 
voorjaar gegeven worden, maar 
door omstandigheden moest dit 
uitgesteld worden. Afgelopen 
zondag was het dan zo ver: met 
een grote bus die geregeld was 

door de hoofdsponsor van HPC, 
de Van Oosten Groep, gingen de 
zwemmers op weg naar het Pie-
ter van den Hoogenband Zwem-
stadion in Eindhoven. Daar aan-
gekomen werd de ploeg getrak-
teerd op krentenbollen, brood-
jes en de Sport Tasty-bites die 
waren meegegeven door van de 
bakkerij van Vessem & le Pati-
chou. 
Op het programma stond een 
clinic van niemand minder dan 
Bastiaan Tamminga, de vlinder- 
en rugslag specialist die maar 
liefst 36 nationale titels op zijn 
naam heeft staan. De HPC-ers 
waren daar behoorlijk van on-
der de indruk en met zijn leng-
te van bijna 2 meter keek ieder-
een dan ook letterlijk tegen hem 
op. Maar het ijs was snel ge-

broken. De zwemmers moch-
ten inzwemmen in het waanzin-
nig grote wedstrijdbad en keken 
hun ogen uit! Het zwemstadion 
is heel imposant. Op de tribunes 
is plaats voor 3000 toeschou-
wers, al zaten er nu slechts een 
handjevol meegereisde ouders.
Na het inzwemmen begon de 
clinic in het naastgelegen trai-
ningsbad wat uitgerust is met 
de laatste technologische snuf-
jes zoals onderwatercamera’s 
en looplampjes op de bodem 
die de juiste snelheid aange-
ven. Boven het  bad hangt het 
vol met elektronica die de snel-
heden van de zwemmers vast-
legt. De specialiteit van Basti-
aan is de onderwaterfase en het 
stroomlijnen, een zeer belang-
rijk aspect bij het zwemmen. Vol 

overgave heeft hij de zwemmers 
verschillende technieken aange-
leerd waarbij hij zelf ook in het 
water lag om de juiste aanwijzin-
gen te geven. Het trainingsbad is 
50 meter lang en hij kan die he-
le afstand onder water afleggen 
zonder adem te halen. Hij daag-
de de zwemmers uit om dit ook 
te proberen en stond heel ver-
baasd te kijken toen bleek dat 
Kimberley van Ravenswaay (de 
HPC topper van het synchroon-
zwemmen) het hem wel “even” 
nadeed. Bastiaan was, evenals 
de andere zwemmers en de ou-
ders, zeer onder de indruk! Na 
de clinic mochten de zwemmers 
nog een tijdje vrij zwemmen in 
het aangrenzend Subtropisch 
Zwemparadijs. 
Al met al een supergeslaag-

de dag! Bastiaan vond het ook 
erg leuk en heeft diverse foto’s 
van de clinic op zijn website ge-
plaatst (www.bastiaantamminga.
nl). Voor HPC Heemstede is dit 
zeker niet de laatste keer dat zij 
in Eindhoven hebben getraind. 
De club heeft grote ambities en 
gaat met ingang van dit seizoen 
een aantal keren per jaar op trai-
ningsweekend met alle wed-
strijdzwemmers. Zij zullen dan 
volop gebruik gaan maken van 
het trainingsbad in Eindhoven. 
Want wat is er voor een wed-
strijdzwemmer mooier dan te 
mogen trainen in hetzelfde bad 
als waar Pieter, Marleen, Inge, 
Maarten, Ranomi en al die an-
dere grote namen uit de Neder-
landse zwemwereld hun baan-
tjes hebben getrokken!

Ikebana en keramiek
Heemstede - Zaterdag 25 en 
zondag 26 september organi-
seert Masako Higashi, docente 
in de Japanse bloemschikkunst, 
een expositie over Ikebana en 
keramiek in Atelier Hanakunst, 
Dr. P. Cuyperslaan 8 te Heemste-
de. Geïnteresseerden zijn wel-
kom van 13.00 tot 17.00 uur. 
 Op beide dagen om 15.00 uur 
zal de docente een demonstra-
tie geven waarin zij de beginse-
len van ikebana uitlegt.
Informatie: www.hanakunst.nl  
of tel: 06-24252523.
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Heemstede – U krijgt ze alle-
maal te horen, de winkeliers, de 
fietsers, de ouderen, de advie-
zen van de vrouwen, de bewo-
ners, de historici van Heemstede 
en de hele klankbordgroep die 
inspraak hadden in de nieuwe 
Binnenweg. Wethouder van ver-
keer, Christa Kuiper noemde ze 
allemaal  bij de officiële opening 
van de Binnenweg. Hoe ze in 
2006 als net aangetreden wet-
houder mocht beginnen met de 
plannen, geruggesteund door 
haar ambtenaren  kon gaan uit-
voeren, nu met een goed ge-
voel kon afsluiten. Hoe de sa-
menwerking verliep met de win-
keliers en met name met voor-
zitter Roeland Smit en  secreta-
ris René Janus. De Binnenweg 
ligt er prachtig bij,  veel tevre-
den bewoners, winkeliers, be-
zoekers. Wethouder Pieter van 
de Stadt sprak over een dorps 
karakter met stadse allure. Het 

welstandsbeleid was inderdaad 
strenger geworden, geen win-
keltje pesten, maar samen zor-
gen voor een rustiger beeld. Een 
mooiere straat, dat willen de 
klanten. De concurrentie is niet 
zozeer onderling, maar de win-
kelcentra in de regio. Met zo`n 
prachtige winkelstraat met nog 
een ambachtelijke slager, bak-
ker en groenteman met hun 
service trek je klanten van bui-
ten. Er is al een bekende straat 
in Amsterdam-Zuid die jaloers 
is op ‘Bij ons op de Binnenweg’. 
Van de Stadt roemde zijn colle-
ga Kuiper als bestuurder en po-
litica, die 24 uur per dag, week 
in week uit, bezig was met Haar 
Binnenweg.  Thijs Eckhardt van 
aannemer Compeer die het werk 
uitvoerde, had een stuk hard-
steen meegenomen voor de be-
stuurders. Mark Craandijk van 
de Haarlemse Beeldhouwers 
Kring had er een mooie vorm 
aan gegeven. De laatste steen 
werd gelegd door de wethou-
ders Christa Kuiper en Pieter 
van de Stadt, de bestuurders van 
de winkeliers, Roeland Smit en 
Rene Janus en uitvoerder Koos, 
het was zijn lastigste steen met 
al die stratenmakers op zee die 
om je heen staan. Met een paar 
flinke stampen met zijn voeten 
kreeg ook de laatste steen zijn 
plekje en kon er getoast worden. 

Blaastest
Muziek! Door diverse bands met 
veel blazers, die allemaal slaag-
den voor de moeilijke blaas-
test, speelden voorfeestvierend 
Heemsteeds publiek. De Big 
Band Buitenlandse Zaken speel-
de echt werelds. Pablo Neruda, 
het projectkoor dat al minstens 
tien jaar is ingezongen, bracht 
liederen met eigen geschreven 
teksten en door dirigent Cees 
Thissen gecomponeerde mu-
ziek. The Hageveld Big Band 
met zangeres Gabrielle Fisher, 
die heeft geen Idols nodig, die 
kreeg al gauw spontaan applaus 
en na afloop al vragen over een 
CD. Van Gabrielle horen we nog 
meer! Echt Heemsteeds, de Teis-
terband, daar kom je voor. Er zijn 
stratenmakers die nog wel door 
wilden gaan, zo gezellig werden 
ze soms onthaald door winke-
liers. Dat was anderhalf jaar het 
sfeertje en dat was de hele za-
terdag het sfeertje onder het pu-
bliek.
Ton van den Brink

Wethouders blij met hardstenen 
beeld van Compeer.

Laatste steentje.

Bloemen voor Christa Kuiper en 
Rene Janus.

Band Hageveld met Gabrielle Fisher.

Echt Heemsteeds, de Teisterband.

Draaien op de Binnenweg.
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Heemstede - Schuifelen van links 
naar rechts, over de hele breedte van 
de straat, dat is de nieuwe Jaarmarkt 
van WCH, WinkelCentrum Heemstede. 
Overal zes meter breed tussen de
hardstenen kaders,
waar de marktkramen
achter moesten blijven.
Daarom leek  het minder
druk op de jaarmarkt,
maar ook het publiek had geen last 
meer van de smalle stukjes. Voor de  
duizenden  bezoekers meer onderlin-
ge ruimte, temeer omdat marktmees-
ter Willem van Dam tussen de kramen 
stukken open had gelaten waar het pu-
bliek even weg kon vluchten om de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Maz-
zel voor die kooplui, in Zandvoort giet 
het. Heb je gezien hoe groen Heemste-
de is vanuit dat reuzenrad? Gaat die ro-
tonde op het kerkplein door? Het praat 
zo makkelijk weg met een hapje en 
drankje op een nieuw terrasje op die 
nieuwe Binnenweg. Tevreden bestuur-
ders, tevreden bezoekers, tevreden 
winkeliers en tevreden marktkooplui. 
Dat brengt de plannen om tweemaal 
per jaar een jaarmarkt te houden, voor-
jaar en najaar, een stuk dichterbij. 
Ton van den Brink

Kuieren op Jaarmarkt 
Binnenweg-Raadhuisstraat
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Profile Tyrecenter Merks Heemstede 
adviseert winterbanden

Zodra de temperatuur daalt naar 
waarden van 7ºC of lager is het 
veiliger om de zomerbanden te 
wisselen voor winterbanden. De 
koudere omstandigheden heb-
ben direct invloed op de speci-
fieke eigenschappen van zomer-
banden. Het rubber in de ban-
den wordt bij lagere temperatu-
ren harder en daardoor verliest 
de band zijn grip op de weg. 
Winterbanden blijven elastisch 
door hun speciale samenstel-
ling. Ze voeren bovendien wa-
ter en ijsblubber sneller af door 
een bijzonder functioneel pro-

fiel. De ergonomische Z en Y la-
mellen persen de vochtstromen 
zijwaarts en maken een opti-
maal wegcontact mogelijk. Het 
zachtere rubber ‘kleeft’ beter 
op het koude of natte wegdek. 
Dat maakt het voertuig beter be-
stuurbaar en dus veiliger. 
Rijden op winterbanden leidt 
ook tot een effectief gebruik 
van energie. Goed onderhou-
den banden leveren directe be-
sparingen in gebruiksduur en 
brandstofkosten. Winterbanden 
zijn weliswaar een extra inves-
tering, maar door het doelmatig 

Heemstede - Kunt u zich de vorige winterperiode nog herin-
neren? Nederland werd geteisterd door langdurige perioden 
met vorst, veel sneeuw en ijzel! Veel ongelukken, lange files 
en ergernissen in het verkeer waren het gevolg! Des te meer 
is daarmee bewezen dat winterbanden ook in Nederland geen 
overbodige luxe zijn, het waarborgt uw veiligheid en die van 
anderen!

wisselen tussen zomer- en win-
terbanden, is het bedrag onder-
aan de streep uiteindelijk gelijk 
of zelfs lager. Bij Profile Tyrecen-
ter Merks Heemstede kunt u te-
recht voor een uitgebreid winter-
bandenassortiment tegen aan-
trekkelijke prijzen. In de maand 
september 2010 krijgt u 10% ex-
tra korting boven op de scherpe 
actieprijs.
Winterbanden in het buitenland
Vanwege de verkeersveiligheid 
wordt in de Benelux het gebruik 
van winterbanden wel aangera-
den, maar (nog) niet verplicht. 
In landen die meer heuvels en 
bergen dan wij hebben ma-
ken winterbanden wel deel uit 
van de verkeerswetten en –re-
gels. Overtreding van die wetge-
ving levert een boete op wegens 
verkeers¬hinder. Gezien de ver-
antwoordelijkheid en de schuld-
vraag bij eventuele ongevallen is 
het zeker aan te bevelen om in 
het winterseizoen in het buiten-
land altijd met winterbanden te 
rijden. Informatie over de actuele 
winterbandenregelgeving in het 
buitenland is te zien op www.
mijnwinterband.nl. 

Ook voor uw leaseauto
Door de centrale afspraken van 
Profile Tyrecenter met alle lease-
maatschappijen, kan Merks ook 
leaserijders uitstekend bedie-
nen. Wenst u meer informatie of 
wilt u direct advies op maat, dan 
kunt u contact opnemen met 
Profile Tyrecenter Merks Heem-
stede. Of langskomen uiteraard.
Nijverheidsweg 24, Heemstede, 
tel. 023 528 24 54.
www.profiletyrecenter.nl

Spaaractie en uitzending op Nickelodeon

Street Beanz van PLUS 
veroveren Nederland

Ze komen eraan!
Van maandag 13 september 
tot en met zaterdag 23 okto-
ber ontvangen klanten bij be-
steding van iedere 15 euro aan 
boodschappen én bij speciale 
actieproducten een zakje met 
twee gratis Street Beanz. De 
complete collectie bestaat uit 
vijftig verschillende Beanz met 
diverse stoere karakters, zoals 
‘Flipz’ en ‘Da Mummy’.

De figuurtjes zijn leuk om te 
verzamelen en te ruilen, maar je 
kan er nog veel meer mee doen. 
Dankzij de onvoorspelbare be-
wegingen voeren de Street Be-
anz spectaculaire stunts uit. De 
verschillende waarden van de 
karakters zorgen voor de nodi-
ge spanning in het spel. De col-
lectie kent zes exclusieve ‘gou-
den’ Street Beanz. 
De Street Beanz zijn alleen bij 
PLUS verkrijgbaar. Om gevan-
gen Street Beanz onder contro-
le te houden, kunnen klanten 
bij PLUS Heemstede een exclu-
sieve verzameldoos kopen voor 

1,99 euro. Ook is er een verza-
melzakje verkrijgbaar voor 0,50 
euro.
 
‘Jeu de Boon’ bij
Nickelodeon
In een speciale samenwerking 
met Nickelodeon heeft PLUS 
het ‘Jeu de Boon’ spel ontwik-
keld. Dit spel wordt vanaf za-
terdagochtend 18 september 
drie zaterdagen uitgezonden 
op SuperNick. Centraal in het 
spel staan de Street Beanz die 
de kinderen zo dicht mogelijk 
bij de bullseye moeten gooien. 
Op de website van PLUS, www.
plus.nl kan het ’Beat the Beanz’ 
spel worden gespeeld. Hierbij 
komen de Street Beanz uit de 
grond die vervolgens moeten 
worden gevangen. Op www.
plus.nl is bovendien alles te le-
zen over Street Beanz. De we-
reld van de Street Beanz wordt 
daar onthuld en van elke Be-
an is een omschrijving te le-
zen. Ook is het mogelijk digita-
le Street Beanz kaarten te ver-
sturen.

Heemstede - Wie de komende 6 weken boodschappen doet 
bij PLUS Heemstede aan de Jan van Goyenstraat moet uitkij-
ken voor de Street Beanz. Deze stoere boonvormige figuur-
tjes komen namelijk uit alle hoeken en gaten! Klanten van 
PLUS Heemstede kunnen bij besteding van 15 euro twee 
van deze eigenwijze Street Beanz te pakken krijgen. Op de 
website is de hele wereld van de Street Beanz te ontdekken 
en met tv zender Nickelodeon is een speciaal spel ontwik-
keld. De komende weken staan volledig in het teken van de 
Street Beanz. De spaaractie is maandag 13 september van 
start gegaan.

Yannick Nezet Seguin.

Kunstbus Oude Slot rijdt naar 
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Heemstede - Uit & thuis met de 
Kunstbus van Podium Oude Slot 
naar de Rotterdamse Doelen. 
Een volledig verzorgende avond 
met een toporkest, dirigent en 
solist! Op vrijdag 24 september 
vertrekt deze kunstbus om 17.30 
uur naar Rotterdam. Met Beet-
hovens Vioolconcert openen het 
Rotterdams Philharmonisch Or-
kest, chef-dirigent Yannick Né-
zet-Séguin en solist Renaud Ca-
puçon het concertseizoen van 
het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Na de pauze wordt de 
zevende symfonie van Bruck-
ner uitgevoerd. Muziek komt 
nog meer tot leven wanneer u 
de achtergronden kent. Vooraf-
gaand aan het concert is er een 
inleiding door Michel Khalifa. 

Michel staat garant voor een le-
vendige en deskundige voorbe-
reiding op hetgeen u gaat horen. 
Inschrijven voor deze kunstbus 
nog mogelijk tot 17 september 
via  06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. Prijs 59,50 euro/ 
‘vrienden’prijs: 57,50 euro.

Zondagmiddag 26 september 
eerste literaire salon in Heemstede
Heemstede - Altijd al eens in 
discussie willen gaan met uw fa-
voriete schrijver of schrijfster? 
Altijd al willen weten waar hij 
of zij nou toch haar hoofdper-
sonen vandaan tovert? Waar-
om het verhaal zich juist op die 
plaats afspeelt? Wat de schrijf-
ster drijft tot het schrijven van 
juist dat boek of dat verhaal? Nu 
kunt u hen dat zelf vragen tij-
dens de eerste Literaire Salon in 
Heemstede, georganiseerd door 
Boekhandel Blokker op zondag 
26 september.

Zes auteurs vertellen over hun 
werk in zes Heemsteedse huis-
kamers, gelegen aan het Fre-
derik van Eedenplein en de 
Jacques Perklaan. U kunt in hui-
selijk sfeer op bezoek bij Elle van 
Rijn, Judith Uyterlinde, Bernard 
Dewulf, Thomas Verbogt, Pauli-
ne Slot en Reggie Baay. 
Met de keuze van auteurs is een 
mooie afspiegeling gemaakt 
tussen historisch en eigentijds, 
man en vrouw, jong en oud, be-
kend en minder bekend.
Twee van de auteurs, te weten 
Judith en Elle van Rijn komen uit 
deze omgeving.

Lezers zijn veelal geneigd om 
voor de bekende schrijver te kie-
zen. Toch kan het buitengewoon 
interessant zijn om juist voor een 
wat minder bekende schrijver te 
kiezen. Reggie Baaij schrijft veel 
over voormalig Nederlands Indië 
en veel mensen uit deze omge-
ving hebben in meer of mindere 
mate toch een band met Neder-
lands Indië. 
De salon, hoe gaat het in zijn 
werk? Het is de bedoeling dat u 
drie auteurs uitkiest. Er zijn zes 
schrijvers in zes huizen. Van te-
voren maakt u een keuze welke 
schrijver u graag wilt bezoeken. 
Iedereen verzamelt op het Fred 
van Eedenplein en krijgt op dat 
moment te horen waar hij heen 
gaat. Vanaf dat punt gaat ieder-
een zijn eigen weg. 
Voor een kop koffie, frisdrank of 
een wijntje wordt gezorgd. Voor 
slechts 15 euro heeft u een mid-
dagvullend programma 
De auteur gaat zelf iets vertellen 
en uiteraard is het mogelijk om 
vragen te stellen. 
Heemstede leent zich uiterma-
te voor een literaire salon. Er 
zijn veel lezers in Heemstede 
en mensen zijn echt geïnteres-

seerd. Ook voor de doorgaans 
saaie zondagmiddag is het leuk 
om iets gezamenlijks te onder-
nemen. Wanneer het idee net zo 
zal aanslaan als Arno en Wille-
ke verwachten, wordt het zeker 
volgend jaar herhaald. Zo nodig 
nog groter. 

Wat u moet weten
U bepaalt bij aanschaf van het 
toegangsbewijs welke drie au-
teurs u wilt bezoeken. De aan-
vangstijden zijn 13.00 - 14.30 en 
16.00 uur. De duur per lezing is 
ongeveer 45-60 minuten. Ver-
volgens gaat u bij de volgende 
auteur op bezoek. In totaal be-
zoekt u drie auteurs in verschil-
lende huiskamers. Na afloop van 
de lezing is het mogelijk om boe-
ken aan te schaffen en te laten 
signeren door de auteur. Kaar-
ten a 15 euro zijn verkrijgbaar 
bij Boekhandel Blokker: 023 – 
5282472 of via info@boekhan-
delblokker.nl Indien een auteur 
voor een bepaalde tijd is volge-
boekt, dan krijgt u een optreden 
eerder of later.
Om 12.30 uur verzamelt ieder 
op het Frederik van Eedenplein. 
Daar is te zien in welke huiska-
mer uw favoriete auteur aanwe-
zig is. Parkeren aan het einde 
Willem Klooslaan (=doodlopen-
de straat). 



Heemstede - Zondag 19 sep-
tember houdt de PKN de volgen-
de diensten:
Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pieter 

Terpstra, dienst van Schrift en 
Tafel, met crèche en kinderkring. 
Kennemerduin: 10.30 u. Zang-
dienst. Pinksterkerk: geen dienst.

Kerkdienst Protestantse Gemeente

Nieuw seizoen Vrouwen van Nu
Heemstede - Het nieuwe sei-
zoen van Vrouwen van Nu be-
gint op woensdagmiddag  22 
september  met een wervelend 
Toon Hermans programma ‘Ty-
pisch Toon’, door Dorinde Smit-
Duyzentkunst. Zij vertelt verha-
len en anekdotes over Toon’s le-
ven en carrière.
Aanvang 14.00 uur in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 (ach-
terom) Heemstede. Gasten zijn 
welkom en betalen 2,50 euro.
Ook de afdeling Quilt is weer be-

gonnen en zij hebben een ten-
toonstelling samengesteld in de 
Heemsteedse bibliotheek, deze 
is zeer de moeite waard om te 
bekijken.
De bridgeclub begint maandag-
middag 20 september, 13.00 uur, 
in Westerduin, zij kunnen nog 
leden gebruiken.
Op de website; http://provincies.
nbvp.nl/noord-holland/ kunt u 
lezen over andere activiteiten.
Inlichtingen: 023-5736750 of  
023-5280340.
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Veel muziek, jeugdvoorstellingen en cabaret

Start theaterseizoen de Luifel
Heemstede - Eind septem-
ber start het theaterseizoen in 
Theater de Luifel. 
Dolf Jansen neemt een voor-
proefje op dit jaar met zijn 
nieuwste voorstelling Oudejaars 
2010 op vrijdag 24 september.
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 
Roy Aernouts met De parabel 
van het probleem op zaterdag 
2 oktober nog wel kaarten ver-
krijgbaar. Roy Aernouts won in 
2007 glorieus het Leids Cabaret 
Festival. 
Ook liefhebbers van muziek ko-

men helemaal aan hun trekken 
dit seizoen. 
Op 23 oktober zingt Leoni Jan-
sen haar kloeke, ontroerende en 
betoverende liedjes in The Third 
Road. En op 12 november kunt u 
genieten van de multimedia so-
lo concerttour van Chris Hinze 
van Tibet tot Tanger. Schitteren-
de reisimpressies op een groot 
scherm in combinatie met zijn 
magische fluitspel en verhalen 
over ontmoetingen met geweldi-
ge muzikanten. Een zeer boeiend 
schouwspel! 
Toneelgroep De Voortzetting 
speelt op zaterdag 20 november 
de voorstelling Modem, over vier 
moderne mensen die via internet 
een schimmige strijd voeren. Wat 
doe je als je privé gegevens door 

onbekenden, waarschijnlijk per 
computer, zijn ontvreemd? Ver-
warring, paranoia en psychologi-
sche oorlogsvoering in deze ei-
gentijdse komedie!  
Of u nu heerlijk ongecompli-
ceerd een avondje wilt lachen bij 
cabaret, wegdromen of juist lek-
ker swingen bij muziek; of genie-
ten van een mooie toneelvoor-
stelling, voor dit alles kunt u te-
recht in Theater de Luifel. 
Vier leuke jeugdvoorstellingen 
en een aantal amateur-voor-
stellingen maken het program-
ma compleet. In de herfstvakan-
tie is er een extra voorstelling in-
gelast van Dirk Scheele en zijn 
band met de Liedjesbox 2+. Dirk 
is met zijn kinderpopconcerten 
mateloos populair bij jonge kin-

Kerkdienst Hervormde Gemeente Bennebroek
Bennebroek – De PKN Bennebroek, Binnenweg 67, houdt zon-
dag 19 september een dienst (10 uur) met ds. A. Verweij uit Lisse.

Collecteweek Nierstichting 
van 19 t/m 25 september
Regio – ‘Zou je een orgaan van een ander willen, als dat 
je leven zou redden? Maar ben je zelf al donor?’ Deze vra-
gen staan centraal in een bijzondere campagne waarvoor 
de Nierstichting aan de vooravond van de Nationale Col-
lecteweek de aftrap geeft. Een campagne die het vraag-
stuk over orgaandonatie op geheel nieuwe wijze bena-
dert. De campagne zet mensen aan het denken over we-
derkerigheid: Als je een donororgaan zou willen ontvan-
gen, zou je dan ook niet bereid moeten zijn om te geven? 
De Nierstichting hoopt hiermee het onderwerp orgaando-
natie dichterbij huis te brengen.

In de collecteweek van de Nierstichting - van 19 tot en met 25 
september - staat dit jaar het thema orgaandonatie centraal.
Dit gebeurt in de vorm van een grootse landelijke campagne 
die het thema orgaandonatie op een nieuwe manier bespreek-
baar maakt. Met als doel mensen die nog niet geregistreerd 
staan aan het denken te zetten en te stimuleren donor te 
worden.
Deze boodschap wordt onder andere uitgedragen in een bijzon-
der televisie- en bioscoopspotje waarin mensen op straat (geen 
acteurs) aan het woord komen over de vraag wat zij zouden 
doen als ze zelf een orgaan nodig hadden. 

Collectanten gezocht
In Heemstede is een aantal nieuwe collectanten nodig, soms 
ook door ziekte of vakantie van de huidige collectanten. Het zou 
heel jammer zijn als er in sommige straten niet kan worden ge-
collecteerd.
Indien u een paar uurtjes vrij kunt maken om in uw buurt voor 
de Nierstichting te collecteren, zou dat bijzonder op prijs wor-
den gesteld. 
U kunt contact opnemen met Wil Berendsen, email mhberend-
sen@planet.nl of telefoon 023-5362941, of met Mick Flieringa, 
telefoon 023-5286651.

Heemstede – Tweeënhalf jaar 
is Huize van Wely nu gevestigd  
op de Zandvoortselaan, inmid-
dels niet meer weg te denken. 
Bedrijfsleidster Hanneke Glasi-
us vindt het heerlijk om elke dag 
te werken met topproducten die 
gemaakt worden door de  patis-
serie, glacerie en chocolaterie 
vakmensen van Huize van Wely. 
Er bleek behoefte aan een tafel-
tje en een kopje koffie. De win-
kel is groot genoeg, de klanten 
zijn welkom om de tearoom te 
bezoeken en bij de thee of kof-
fie een taartje, mooie bonbon of 
een overheerlijke kalfssaucijsje 
te bestellen.  Hanneke heeft ge-
kozen voor drie ronde witte ta-
fels en stoeltjes die wat bistro-
achtig aandoen met bamboe-
accenten. Een hint naar de suc-
cesvolle zaken van van Wely in 
Indonesië?  Inderdaad kent Ja-
karta drie vestigingen van Huize 
van Wely. In Nederland inmid-

dels vijf vestigingen. Hanneke 
en haar medewerkers kunnen 
nu acht soorten koffie zetten 
en eveneens acht soorten Fran-
se thee. Franse thee? Ja, daar is 
bewust voor gekozen want ook 
hier staat kwaliteit voorop. De 
Thé van Les Palais des Thés is 
een heel aparte thee; heel los in 
een stoffen buideltje. Thee voor 
de ochtend, thee voor de mid-
dag en zelfs thee voor laat in de 
avond.  Die mag u dan wel zelf 
zetten. De pakjes met de ver-
schillende soorten thee van Les 
Palais des Thés worden ook ver-
kocht in de winkel. Liever kof-
fie bij een gebakje? De cappuc-
cino smaakt verrukkelijk en  ze 
serveert er een bonbon  bij. Een 
heerlijke combinatie. Een uit-
komst is om in de tearoom tegen 
geringe kosten eens uit te pro-
beren hoe je een feestje thuis 
lekker kan maken met de ‘heer-
lijkheden’ van Huize van Wely. 

Allemaal met een simpele filo-
sofie. Ze gebruiken de beste en 
meest pure ingrediënten ter we-
reld. Deze vormen we om tot de 
lekkerste bonbons, truffels, ge-
bakjes, taarten, zoete en zoute 
koekjes en het heerlijkste ijs dat 
er bestaat. 
Producten volledig met de hand 
gemaakt door het team van lou-
ter vakmensen, waartussen 
zich Nederlandse en Europe-
se kampioenen bevinden en te-
vens door het lidmaatschap van 
prestigieuze internationale insti-
tuten als ‘Relais Desserts Inter-
national’ en ‘Academie Culinai-
re de France’. Meneer van Haar-
lem maakt al meer dan veertig 
jaar de taarten waar Huize van 
Wely zo bekend om is. Traditie, 
ambacht en service, dat is Hui-
ze van Wely op de Zandvoort-
selaan 163 in Heemstede, tel nr. 
023-5442992.
Ton van den Brink

Tearoom bij Huize van Wely

deren en zorgt ervoor dat de zaal 
op z’n kop komt te staan. Dirk 
Scheele’s Liedjes box 2+: 
woensdag 27 oktober om 11.00 
uur (extra) én om 14.30 uur. 
Alles staat uitgebreid beschre-
ven in het programmaboek-
je. De Theaterbrochure is huis-
aan-huis verspreid in Heemste-
de en wijde omgeving. Mocht u 
hem niet in de brievenbus heb-

ben ontvangen, dan kunt u een 
programma ophalen bij de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Tele-
foon (023) 548 38 28.
Kaarten kunt u kopen bij de kas-
sa in de Luifel van maandag t/m 
vrijdag van 9.00-16.00 uur. 
U kunt ook telefonisch reserve-
ren via de speciale theaterlijn: 
(023) 548 38 38. Of via de websi-
te: www.theaterdeluifel.nl.
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Kon. HFC lijdt gevoelig verlies
Regio - De Meern bleek in het 
duel met de Kon. HFC steeds 
doeltreffender en bouwde, voor-
al na de rust gestaag aan een 
overwicht. Binnen twee minu-
ten versierde HFC vijf corners, 
om maar aan te geven dat de 
ploeg zeer aanvallen van start 
was gegaan. De Meer leek het 
tempo en de handelingssnelheid 
van de HFC ’ers maar moeilijk te 
kunnen volgen. Al rap kreeg De 
Meern meer vat op de tegen-
stander en onder leiding van 
de uitstekende aanvoerder Alex 
Kaya timmerde zij de achterhoe-
de dicht. De zwakste schakel in 
de achterhoede van De Meern 
de linksachter werd beurtelings 
door Wouter Haarmans en Ste-
ve Beverley bestookt en daar la-
gen voor HFC dan ook de mo-
gelijkheden nabij het doel te ko-
men. Het lukte verschillende ke-
ren, maar de voorzetten wer-
den steeds onderschept door de 
centrale verdedigers.
HFC wilde zo graag aanval-
len dat De Meern kansen kreeg 
voor snelle counters. Na een 
kwartier spelen belandde de bal 
via slechts een tussenstation bij 
Jakana El- Allai en deze rappe 
spits bracht De Meern op voor-
sprong, na een mooie solo 1-0.
In de jongeling Abdulla al Has-
sam heeft De Meer een balvast 
loopwonder in huis die perma-
nent om aandacht vroeg van zijn 
HFC opponenten. Uit een cor-
ner kopte Derk Schut de bal op 
het doel. Met kunst en vliegwerk 
werd de bal voor de lijn wegge-
haald door de HFC verdedigers. 
De Meern claimde dat de bal 
met de hand was gespeeld. De 
scheidsrechter liet echter door-
spelen. 

HFC kreeg loon naar werken. 
Linksachter Geert Luijten speel-
de Steve Beverley aan die de 
wederom goedspelende Wouter 
Haarmans liet scoren. 1-1
Tot de rust was de wedstrijd re-
delijk in evenwicht waarbij een 
afstandsschot van Yener meer 
had verdiend dan naast het doel 
te belanden. 
Na rust een geheel andere wed-
strijd. De Meer kwam fel en ge-
concentreerd uit de kleedkamer 
en hield HFC gedurende de ge-
hele verdere wedstrijd in be-
dwang. Belangrijker nog, zij wis-
ten zich verschillende kansen te 
scheppen. Direct na het begin 
van de tweede helft was het op-
nieuw Jakana El Allai die vanuit 
een vrije trap de bal ontving en 
doelman van Rossum passeer-
de 2-1.
De strijd werd feller en de 
scheidsrechter gaf links en 
rechts wat gele kaarten weg aan 
beide teams. Het was te danken 
aan de opnieuw weer uitstekend 

keepende Gerard van Rossum 
dat de Meer niet op een veel 
grotere voorsprong kwam. Ze-
ker drie fantastische reddingen 
kon hij op zijn naam schrijven, 
maar moest kort voor tijd voor 
de laatste maal zwichten voor de 
aanvallers van De Meern.
Na subliem samenspel op het 
middenveld werd de inzet in 
eerste instantie door Van Ros-
sum gekeerd. De terugkaatsen-
de bal werd eenvoudig in het 
doel gewerkt 3-1.
HFC probeerde de resterende 
tijd nog vol op de aanval te spe-
len wat resulteerde in een bal op 
de paal van De Meer, maar meer 
viel er niet te halen voor HFC.

Zondag 19 september ontvangt 
de Kon. HFC FC. Almere City 
(het voormalige Omniworld) en 
krijgt het een nieuwe kans om 
te laten zien dat er meer in de 
ploeg zit dan het deze week liet 
zien.
Eric van Westerloo  

Foto van fl-fotografie.

Donderdag 16 september seniorendag 
Clubkampioenschappen TV Bennebroek
Bennebroek - De jaarlijk-
se clubkampioenschappen van 
Tennis Vereniging Bennebroek 
vonden plaats van 28 augus-
tus tot en met 5 september. In 
totaal hebben 210 TVB spelers 
meer dan 300 partijen gespeeld. 
De nieuwe Provision All Weather 
banen hebben hun succes be-
wezen: na de meest heftige re-
genbuien kon er binnen de kort-
ste tijd weer verder gespeeld 
worden zodat er geen sprake is 
geweest van afgelaste of uitge-
stelde partijen.
Dankzij de inspanningen van 
Theo Wilde met zijn team TVB 
vrijwilligers was het een sportie-
ve en gezellige week met hoog-
tepunten als de Jazz & Jamses-
sie (live muziek) en een druk-
bezochte barbecueavond. De 
prachtig zonnige finaledag le-
verde mooie wedstrijden op met 
de volgende kampioenen:
Jeugd: meisjes enkel tot 10 j. 
Alexandra Kolle; tot 12 j. Yarah 
Foree; tot 14 j. Melissa Cehic. 
Meisjes dubbel tot 17 j. Florien 
Brouwer en Marije Drost. 

Jongens enkel tot 10 j. Joppe 
Roorda; tot 12 j. Job Mulder; tot 
14 j. Sander van Merkesteyn; tot 
17 j. Thom Maessen. Jongens 

dubbel tot 12 j. Robin Kenters en 
Daan Kuipers; tot 17 j. Jochum 
Jan Drost en Patrick Nijssen.
Senioren: Dames enkel C Mi-
rande van Rossen. Dames dub-
bel A Josineke Blok en Nolet-
te Cehic-Bogstra; B Petra Ellen-
broek en Francoise Giessen; C 
Marian Drontmann en Manouk 
van Esterik; C 35+ Mirande van 
Rossen en Karin Teeuwen.
Heren enkel A Marco Heems-
kerk; B Frank Lie-Kien-Tsoen; B 
extra Sander Grijpstra; C Hen-
ny Bruijns. Heren dubbel A Kees 
Hakvoort en Paul Kortleve; B Mi-
chel Kenters en Antoine Moser; 
C Edgar Hollander en Stefan van 
der Poel; C 35+ Chris Hommes 
en Herman Smit; C 55+ Dante 
Pines en Peter Roodhart.
Gemengd dubbel A Jorien Ver-
meer-Heemskerk en Wilco van 
der Meer; B Josineke Blok en 
Ben Tanis en C Jeannette Koe-
hof-Hauet en Bernie Koehof.

Het volgende evenement is de 
Openen Senioren 55+-dag op 
donderdag 16 september a.s..

Inlooptraining op 18 september

VEW-jeugd actief
op Jaarmarkt

Heemstede – Ook VEW had een stand op de drukbezochte jaar-
markt, afgelopen zondag. Over de hele markt kwam je jeugdi-
ge VEW-ers tegen (aangevuld met een enthousiaste moeder) die, 
gekleed in shirts met sponsornaam, flyers uitdeelde met  het doel 
nieuwe leden te werven. Aansluitend op deze  activiteit organi-
seert het jeugdbestuur een Inloop-traning voor jongens en meis-
jes. Voor de F-junioren geldt de leeftijd 6-8 jaar en voor de Mini’s 
4-6 jaar. Iedereen is van harte welkom op zaterdag 18 september 
om 10.30 uur. De VEW-velden zijn te bereiken via het parkeerter-
rein naast Alliance-hockey.
VVH-1- VEW-1: 2-2. Het eerste punt is binnen, het hadden er drie 
moeten zijn. In het eerste kwartier kreeg VEW de best kansen o.a 
Niels Dekker met een prachtige lob. Via de vingertoppen van de 
VVH keeper verdween de bal over het doel.De eerste de beste 
aanval van de gastheren leverde, na een verdedigings fout de 1-0 
op. Aanvoerder Bas van’t Sant moest geblesseerd het veld verla-
ten en wer vervangen door Martijn Roozen.
Na de thee, Sven van Enthoven was vervangen door Maarten 
Veenhof en zijn eerste bal contact leverde de 1-1 op.VVH wissel-
de drie spelers en trainer van der Veld van VEW stuurde de licht 
geblesseerde Gert Rothert naar de spits echter zonder resultaat. 
Er was weer een fout nodig inde VEW-verdediging, in de 90ste mi-
nuut, 2-1. Door de extra drink pauze duurde de wedstrijd vijf mi-
nuten langer en in de laatste minuut was het weer Veenhof die de 
2-2 op het scorebord zette.

Programma voor 18 september:
VEW-1- KHFC-1          14.30 uur
VEW-2- Overbos           12.00 uur
Aalsmeer- VEW-3         14.30 uur
VEW-4- Castricum        12.00 uur
VEW-vet- Roda-vet       14.30 uur
HBC-b- VEW-b1           14.30 uur
V’zang-b- VEW-b2       11.30 uur
VEW-d- Overbos-d       10.30 uur
Hillegom-e- VEW-e        08.30 uur

De eerste ronde van het klaverjastoernooi is gespeeld. 1ste Adri  
5296 punten, 2de Wil Dijkstra  5235 punten en 3de Dolly Klaver  
5155 punten. De Poedel was voor Eef met 3693 punten.
Volgende rondes: 8 oktober en 12 november.
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Heemstede – Gezellige drukte op het boeren-
erf van Kinderboerderij `t Molentje. Zondagmid-
dag waren kinderen druk bezig met het uithollen 
en versieren van pompoenen, werden egels ge-
knutseld, taartjes gesmikkeld, die gemaakt waren 
in felle kinderkleuren. Koffie , cakejes en brood-
jes in het oogstcafé met muziek van huisaccorde-
onist Henk, ge-
zeten op zijn 
strooien zetel 
met een scha-
re kinderen die 
gewoon geno-
ten.  De Vrien-
den van de 
Kinderboerde-
rij verkochten 
geitenkaas en 
verse eieren 
en bestuurs-
lid Gerdien Oei 
vertelde dat 
zij samen met 
de beheerders 
Cynthia en In-
grid, dit oogst-
feest organise-
ren, maar ook kinderpartijtjes. Zorgboerderij “de 
Landyn” verkocht er groenten zo van het land. Op 
hun landbouwgronden in Zwaanshoek is het 
iedere dag oogstfeest, kijk maar op woensdag 
en zaterdagen op de Spieringweg 1228. Groen-
ten van de groenteboer van vroeger met die 
echte smaak van vroeger. Cadeauwinkel Eigen-
wijsz van de Cruquiushoeve verkocht er de eigen 
gemaakte artikelen van brei-en haakwerk tot de 
mooiste sieraden. Maar het leukste voor kinderen 

is natuurlijk gewoon de dieren aaien en knuffelen. 

Hondenshow 
De hele zondag hield de Kynologen Club Kenne-
merland hondendemonstraties op de kinderboer-
derij. Kinderen konden met  hun hond langsko-
men voor een kind-hond keuring en samen een 

paar proefjes 
doen. Demon-
straties van 
gehoorzaam-
heidstraining 
en behen-
digheid, waar 
de hond leert 
om toestel-
len en hinder-
nissen te ne-
men op com-
mando van de 
baas.   Leuk 
om te zien is 
flyball. Flyball  
is een relatief 
jonge tak van 
hondensport. 
De laatste ja-

ren krijgt deze boeiende en spannende teamsport 
in ons land steeds meer enthousiaste beoefenaars. 
Dat is niet zo verwonderlijk, met flyball ben je niet 
alleen lekker aan het werk met je eigen hond, je 
bent ook nog eens deel van een team. De Kyno-
logenclub Kennemerland heeft sinds enkele ja-
ren een eigen clubhuis in Heemstede op de Sport-
parklaan 14. Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.kckennemerland.nl. 
Ton van den Brink



Honkbal
RCH/Pinguins sluit 
seizoen af met nederlaag

Vier keer eerder waren RCH 
en PSV elkaar dit seizoen te-
gengekomen en 4 x trokken de 
Heemstedenaren aan het lang-
ste eind. Met Jan Swaminathan 
op de Eindhovense heuvel, die 
een paar weken geleden nog al-
le hoeken van het veld te zien 
kreeg, ging de Racing voor-
al voor de lange klap, met veel 
vangballen en weinig honksla-
gen als resultaat.
PSV nam de zaken serieuzer, 
nam op het werpen van Mar-
cel Timmer direct in de 1e inning 
een voorsprong na een 2- honk-
slag, gevolgd door een fout 5. In 
de 4e slagbeurt waren 3 honk-
slagen, met tussendoor een ge-
raakt werper, goed voor 3 runs 
en de 0-4 op het scorebord. In 
de 2e helft van die inning kon 
Zamir Lijde na 4 wijd en een 
honkslag van Ricky Daal de 1-4 
aantekenen, maar in de 6e Eind-
hovense omloop werd de marge 
weer 4 na een honkslag en een 
veldfout. Marcel Timmer maak-
te plaats voor achtereenvolgens 
Alex Santucci en Roger Mäkel, 
die de thuisplaat verder schoon 
hielden.
In de 8e inning verving PSV Jan 
Swaminathan op de heuvel door 
Joep Meulendijks. Dat had-
den ze beter niet kunnen doen, 

want anders dan zijn voorganger 
gooide Meulendijks geen boog-
jes, maar strakke ballen. Eerst 
was het Mark Smit, die na een 
driepitter thuisgebracht werd 
op een opofferingsklap van Toni 
Wilffert en in de slotinning leek 
RCH alsnog de winst naar zich 
toe te trekken. Giovanni Valmont 
sloeg zich op de honken, Lex 
Leijenaar bracht hem over de 
thuisplaat en werd vervolgens 
zelf binnengebracht door Ke-
vin Gerard met een 2- honkslag, 
die door overmoed smoorde op 
het 3e honk. In plaats van het 2e 
honk bezet met 1 man uit waren 
de honken nu schoon bij 2 nul-
len. De koppen gingen hangen, 
de 3e nul volgde snel en PSV 
ving met zijn 1e seizoensover-
winning op RCH opgewekt de 
terugreis naar Eindhoven aan.
De eindstand van het seizoen 
2010 :
1. UVV 25-37
2. RCH  25-30 
3. DSS  25-28 
4. PSV 25-26
5. TTT 25-16
6. Hawks  25-13

UVV speelt een ‘best of five’ pro-
motie/degradatiereeks tegen Al-
mere Magpies om een plaats in 
de Hoofdklasse 2010.

Heemstede - Het was een weinig inspirerend potje honkbal 
dat RCH/P in de laatste wedstrijd van het seizoen aan zijn 
supporters voorschotelde. Heuveltroef Chris Mowday bedank-
te voor de eer de verdediging te leiden, aan slag zag het er tot 
aan de 8e inning bedroevend uit en een paar spelers gingen 
zonder overleg met de coach nog even van positie wisselen. 
Of alle spelers dit van tevoren bedachte ludieke slot even leuk 
vonden is niet zeker, maar de Heemsteedse aanhang toon-
de zich teleurgesteld, ondanks de mooie 2e plaats in de eind-
rangschikking.

Heemstede - Het 25-jarig ju-
bileumjaar van Tennisverening 
HBC stond het afgelopen week-
end in het teken van de jeugd. 
Zaterdag en zondag was het 
park afgesloten voor alle leden 
en hun ouders. De Jeugdcom-
missie had samen met Tennis-
school Haarlemmermeer een 
klinkend programma gemaakt 
voor de meer dan 100 kinderen 
die zich hiervoor hadden aange-
meld. Waarbij zij naast de hulp 
van de vrijwilligers niemand op 
het park nodig hadden om er 
met de kinderen een top week-
end van te maken. En top werd 
het, niet alleen het weer werk-
te mee maar ook alle jeugdle-

den die dit weekend aanwezig 
waren. Een tennisclinic op zater-
dag, de barbecue op zaterdag-
avond, het tot diep in de nacht 
door tennissen, het slapen in de 
sporthal, het gezamenlijke ont-
bijt op zondagmorgen, de ge-
mixte spelen op zondag, het 
eten van wentelteefjes als lunch 
en het spel Around the Table als 
sluitstuk maakte dit weekend tot 
een van de hoogtepunten in het 
25-jarig bestaan van TV HBC. 
Alle deelnemers en de jeugd-
commissie kunnen terug kijken 
op een geslaagd en vooral ge-
zellig evenement waar nog lang 
door de jeugd over zal worden 
nagepraat.

25 Jaar HBC tennis: geslaagd!
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Augusta Vindelicum
Het is dit jaar 60 jaar geleden dat enkele burgemeesters in Duits-
land de koppen bij elkaar staken en een concept bedachten dat 
de toeristenindustrie moest stimuleren. De Romantische Stras-
se is een uitgestippelde route langs 27 karakteristieke dorpen en 
steden in Zuid-Duitsland. Ze ademen een sfeer van lang vervlo-
gen jaren met hun vakwerkhuizen, oude stadsmuren, burchten, 
pleinen, kerken en patriciershuizen. Het doel van destijds is anno 
2010 ruimschoots bereikt. De Romantische Strasse trekt bezoe-
kers uit de hele wereld. Te midden van deze Noord-Zuidlijn ligt de 
parel van Beieren, de stad Augsburg. De handelsmetropool met 
263.000 inwoners wordt wel de meest noordelijke stad van Ita-
lië genoemd. ‘Augusta Vindelicum’ werd ruim 2000 jaar geleden 
door de Romeinen gesticht en genoemd naar keizer Augustus. 
De zuidelijke invloed vermengt zich wonderwel uitstekend met de 
Germaanse industriecultuur. Wie over de oude pleinen, sfeervol-
le straatjes en de brede boulevards zoals de majestueuze Maxi-
millianstrasse loopt, ontkomt niet aan één naam, namelijk die van 
Jakob Fugger (1459-1525). Deze telg uit het koopmansgeslacht  
Fugger verwierf door zijn gewiekste zakeninstinct een fortuin en 
drukte ontegenzeggelijk een belangrijk stempel op de stad Augs-
burg. Vanwege de gunstige ligging in de handelsroute met Vene-
tië onderhielden de Fuggers nauwe banden met de Italianen. Ja-
kob Fugger werd speciaal gezant van de Paus. Hij inde de belas-
tingen in Duitsland die bestemd waren voor Rome. De Katholieke 
Kerk meende recht te hebben op een deel van de gelden die ver-
diend werden door succesvolle Duitse handelaren. Van deze zo-
genaamde aflaten reserveerde Fugger persoonlijk een fiks per-
centage voor zichzelf: de bonuscultuur in zijn prilste vorm. Ook 
leende hij geld uit aan armlastige vorsten en vroeg in ruil een adel-
lijke titel. Als bankier berekende hij zijn cliënten een forse ren-
te, een nieuw fenomeen.  Maar Jakob, de bedenker van de rente-
plicht, liet Augsburg ook meedelen  in zijn onmetelijke rijkdom. Hij 
bracht de stad het karakter, de kunst en de architectuur van het 
zuiden, resulterend in prachtige bouwwerken uit de Renaissan-
ce en Rococoperiode. Zijn meest bijzondere nalatenschap is ech-
ter de Fuggerei uit 1521.Deze stad in een stad liet ‘Jakob de Rijke’ 
bouwen om er behoeftige burgers in te huisvesten. De oudste so-
ciale woonwijk van de wereld, bestaande uit 67 huisjes, wordt nog 
steeds volledig gefinancierd uit middelen van de Fuggerstichting. 
De huur van een woning is nooit verhoogd en bedraagt 1 Rijnse 
Gulden, omgerekend 0,88 euro. Per jaar! De bewoners moeten 
daarnaast wel een bedrag betalen voor het gebruik van gas, licht 
en water. En, niet te vergeten, dagelijks driemaal bidden voor de 
ziel van de oprichter.
In de Fuggerei kunnen bezoekers tegenwoordig een bezoek bren-
gen aan de ondergrondse bunker van de woonwijk. Dit overblijf-
sel uit de Tweede Wereldoorlog herbergt onder meer een ten-
toonstelling over Augsburg gedurende deze periode. De confron-
tatie met de ellende die de inwoners van de stad trof tijdens Hit-
ler-Duitsland is ontluisterend. Voornamelijk vanwege de nabijheid 
van de firma Messerschmitt AG, die jachtvliegtuigen produceer-
de, werd de stad zo’n twintigmaal gebombardeerd. Ook de Fug-
gerei werd niet gespaard. Slechts één huisje kwam ongeschonden 
uit het bombardement van 25 februari 1944, dat vrijwel het gehe-
le historische centrum van de stad verwoestte. De beklemmende 
atmosfeer van de bunker en de authentieke beelden van de dood 
en het verderf van een oorlog moet een waarschuwing zijn voor de 
toekomst. Dat nooit meer. 
In goede Duitse traditie werd Augusta Vindelicum direct na de 
Tweede Wereldoorlog weer in oude glorie hersteld.

Vakantiecolumn 
Door Mirjam Goossens

Kabalen: wat 
wel en wat niet?
Heemstede – Een waar ‘suc-
cesnummer’ in de Heemste-
der zijn de kabalen. De klei-
ne gratis advertenties waarin 
spullen te koop worden aan-
geboden of worden gevraagd. 
Het kan gaan om artikelen die 
bijvoorbeeld bij het verhuizen 
‘over’ blijven. Of een partij tuin-
tegels 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 ka-
baal in de krant werkt. Ze wor-
den ‘gespeld’ zoals dat zo mooi 
heet en ze staan tevens online 
via www.heemsteder.nl. 

De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een ser-
vice van de krant.  U mag er 
zoveel inleveren als u wilt. Wel 
zijn er uiteraard uitzonderin-
gen die niet gratis worden ge-
plaatst:
-  Geen werk aangeboden/ge-

vraagd zoals oppas, tuinman, 
schoonmakers, klusbedrijven

-  Geen huizen(ruil) te huur of 
te koop aanbieden

-  Geen auto’s, brommers, 
brommobielen, fietsen en an-
dere artikelen boven de 500 
euro 

-  Geen kennismaking-adver-
tentie 

-  Geen cursussen en workshops

De voorwaarden staan ook 
netjes vermeld in de kabalen-
bon die u wekelijks in de krant 
ziet staan.

Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek 
bent naar een goede oppas 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 ma-
nier buiten de gestelde voor-
waarden (garagebox te huur, 
auto te koop e.d.) dan betaalt u 
daar voor en wordt het kabaal-
tje geplaatst.
U vult de kabalenbon in maar 
voegt 10 euro bij. Bon en geld 
gaan in een enveloppe en u 
stuurt deze naar ons hoofd-
kantoor: Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Op de enveloppe 
vermeld u ‘betaalkabaal’. 

Dan nog even dit
De redactie krijgt soms ka-
balenbonnen binnen waarop 
geen telefoonnummer is inge-
vuld. Of onleesbare kabalen. 
Deze worden niet geplaatst. De 
redactie neemt ook geen con-
tact op. Tevens behoudt zij het 
recht om kabalen niet te plaat-
sen. Heeft u nog vragen, belt 
u dan gerust: 0297-368671 of 
mail: redactie@heemsteder.nl
Redactie
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18 september inloopdag T-line Cruquius

Tennis én Fitness, Fysio, Ostheopatie 
en Kunst onder één dak
Regio – Aanstaande zaterdag 
vindt bij T-Line Cruquius een in-
loopdag plaats met diverse ac-
tiviteiten. Bezoekers zijn zater-
dag a.s. welkom van 10.00 tot 
15.00 uur.

Volgend jaar bestaat T-line 
Cruquius 10 jaar. In 2001 is de 
oorspronkelijke tweebaans ten-
nishal uitgebreid met nog 2 ba-
nen, fysiotherapie, zonneban-
ken, ruime horeca en sportshop. 
De naam van het centrum is 
destijds definitief veranderd 
(daarvoor werd gespeeld in de 
‘Teba Hal’) en nu, bijna 10 jaar 
later is er weer van alles aange-
past en uitgebreid.
Naast de Fysiotherapiepraktijk 
van Frans Vrolijk is per 1 juli j.l. 
Peter van Kessel als Osteopaat 
in het sportcentrum gevestigd.

En er is meer gebeurd. Twee jaar 
geleden is de fitness grondig 
verbouwd. Een moderne gro-
te leszaal, de kracht- en cardi-
otrainingen zijn gescheiden én 
er is een specifieke ruimte voor 
Personal Training en Revalidatie 
Trainingen.
Afgelopen zomer is gebruikt om 
de accommodatie aan te passen 
aan de huidige tijd. Een nieuwe 
entree met elektrische deur, een 
extra nooduitgang in de leszaal 
en de horeca is heringericht.
Redenen genoeg om aan de 
vooravond van het lustrum-
jaar, waarin alle activiteiten ex-
tra feestelijk worden opgezet, de 
deuren te openen. 

Gerben Zuijdam: “Met z’n allen 
hebben we gekozen voor een in-
loopdag met een bijzondere in-
houd. Peter van Kessel heeft het 
idee geopperd om een éénmali-
ge tentoonstelling op te zetten. 
Foto- en schilderwerken gaan 
we exposeren. Natuurlijk hopen 
we mede daardoor op veel in-
lopers. Ook van nieuwsgierigen 
die het centrum al kennen.”
Verdeeld over de dag zijn er voor 
leden en bezoekers diverse les-
sen en rondleidingen. Wat is os-
teopathie? Hoe kan een fysio-
therapeut, door met mij aktief 
te gaan werken, mijn herstel be-
vorderen? Ben ik Fit? Hoe ver-
zorgt T-line populaire lessen als 
Spinning, Club-Power of Zum-
ba? Hoe houdt T-line rekening 
met de diverse leeftijdgroepen 
in het Centrum. Wat zijn de ten-
nismogelijkheden? Wat voor 
tenniscompetities biedt T-line 
aan? Is er voor mij een tennis-
racket in de aanbieding?
Ook kunt u zien dat T-line het 
ideale centrum voor een familie- 
of bedrijfsfeest is.
Zuijdam: “Wij zijn natuurlijk en-
thousiast en willen er graag over 
vertellen maar het gaat erom dat 
de mensen makkelijk hun weg 
naar het centrum vinden en dan 
ook nog binnenkomen.”

Expositie 
Tijdens de inloopdag bij T- 
line is er een bijzondere com-
binatie plaats van sport, wel-
zijn en kunst.
Er zullen op die dag verschil-
lende kunstwerken getoond 
worden van Spaanse, Rus-
sische, Kroatische en lokale 
kunstenaars. Het is tevens een 
verkoopexpositie. De Spaan-
se toprestaurateur Jose Ma-
ria Lazaro Nunez die mees-
terwerken van Picasso, Ro-
din en andere grootheden uit 
het verleden mag herstellen, 
laat enkele moderne werken 
van eigen hand zien. Hij kent 
de technieken van de oude 
meesters en combineert de-
ze in zijn eigen schilderijen en 
beeldhouwwerken. 
Een getalenteerde Russische 
fotografe met haar leermees-
ter van Heiningen laten foto’s 
zien die een andere blik op de 
werkelijkheid geven.
De Kroatische kunstenaar 
Gasparov zendt enkele schil-
derijen in, die geïnspireerd zijn 
op de omgeving van Schiphol.
Verder zijn er kunstwerken te 
zien van Machteld Aardse en 
van Joke Hak; laatst genoem-
de is een telg uit de bekende 
schildersfamilie Hak.
Toegang is gratis.

Onno Mantel voegt toe over de 
fitness: “ We zijn normaal op za-
terdag open van 9.00-13.00 uur 
en we gaan er alles aan doen 
om ook veel leden te mobili-

seren. We hebben een specia-
le Spinning Clinic voor begin-
ners om 12.00 uur. Om 10.00 
uur een FiftyFit groepsprogram-
ma, Club Power om 13.00 uur en 
een waarschijnlijk druk bezochte 
Zumba Work-out om 11.00 uur. 
Op onze site www.t-line.nl staat 
het hele programma. Met een 
mailtje kan iedereen zich opge-
ven maar spontaan langskomen, 
sorry binnenkomen, mag uiter-
aard ook.

Swingen
Aanstaande zaterdag kunt u 
gratis genieten van enkele heer-
lijke swingende Zumbalessen 
en andere bewegingsactivitei-
ten. U kunt ook gewoon lekker 
zitten met een drankje en luiste-
ren naar het verhaal van de oste-
opaat, manueeltherapeut, fysio-
therapeut over de mogelijkheden 
van hun vak voor uw gezond-
heid. Zij staan open voor vragen 
van uw kant en zullen voor zo-
ver dat binnen hun mogelijkhe-
den ligt hier antwoord op geven. 
Aan de hand van demonstraties 
zal het theoretisch verhaal van 
eerder genoemde behandelaars 
ondersteund worden.
In de benedenzaal kunt u verrast 
worden en geboeid raken door 
foto’s en schilderijen van ver-
schillende internationale en lo-
cale kunstenaars.
Tevens kunt u profiteren van di-
verse kortingen op rackets, be-
spanningen en andere aanbie-
dingen op die dag. Kortom de 
moeite waard om op 18 septem-
ber tussen 10.00-15.00 uur eens 
binnen te lopen bij  T-line aan de 
Spaarneweg 52 te Cruquius. 

Voor meer informatie: www.t- 
line.nl of tel. 023-5282018

T-line is gevestigd aan de Spaar-
neweg 52 in Cruquius (aan de 
meubelboulevard; naast de 
Praxis en tegenover Intratuin) en 
beschikt over 50 parkeerplaat-
sen op eigen terrein.
Telefoon: 023-5282018 en het 
mailadres is info@t-line.nl

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.

De weg naar jezelf vinden
Mijn pad is kronkelig en lijkt soms onbegaanbaar

´Lijkt´ zeg ik, want vaak blijkt dat niet waar
Is ´onbegaanbaar´ slechts het verkeerde pad

En behoedt het mij voor een dieper gat
Heb ik de weg eindelijk weer gevonden

Leidt die ook weer langs grote afgronden
En verleidingen tot diepe emoties

Als test om te zien waar ik voor kies
Mijn levenspad vind ik steeds weer

Vol wijze levenslessen die ik leer
Van mezelf leren houden is een heel proces

En voor mij de grootste levensles

Monique Philippo

Dichtstorten

Zorg om
bezuinigingen in de zorg
Met mij maken zich veel mensen zorg over de bezuinigen in de 
zorg. Ik ben er een van de mensen die hier nadeel van ondervindt. 
Ik zal mijn huidige situatie omschrijven als voorbeeld om de men-
sen te laten zien wat ook hen kan overkomen. Mijn naam is me-
vrouw Wil van de Berg. Ik ben een vrouw van 67 jaar. Ik heb bij mijn 
geboorte mijn 1e beperking mee gekregen dat is een oogafwij-
king. Ik kan geen oogcontact met anderen maken maar daar heb 
ik dus mee leren leven. Ik heb in de periode tussen 4 mei 2002 en 
19 januari 2003 vier herseninfarcten gehad. Ik mag niet mopperen: 
ik ben er goed van af gekomen. Het mopperende koppie is nog 
goed. Ik kan nog praten maar ben linkszijdig verlamd en rolstoel-
gebonden. Ik mag gelukkig sinds september 2003 drie dagen in de 
week naar een centrum  voor dagbesteding in Haarlem. Dat is op-
gezet door Heliomare.  Daar zijn nu vier locaties van: Amsterdam, 
Aalsmeer, Krommenie en Haarlem. We hadden tweemaal per jaar 
een uitstapje en hoefden daar als cliënt maar een kleine bijdra-
ge aan te betalen; maar vanaf dit jaar is dat uit de ABWZ gehaald. 
Dit was het eerste dat ons werd afgepakt! Verder moet iedereen 
die nog thuis woont een eigen bijdrage gaan betalen. Iedere cliënt 
krijgt van het Ciz maximaal 9 dagdelen, en afhankelijk van de dag-
delen en eigen inkomen moet men een eigen bijdrage gaan be-
talen. En dat ligt tussen geen bijdrage of tot 300 euro per 4 we-
ken. Het gevolg is dat veel mensen moeten afhaken.  De Centra-
le Cliëntenraad is in juni begonnen met een ‘rode kaart actie’ te-
gen de bezuinigingen. Verder wordt ook  dagbesteding fors gekort 
dat is voor dit jaar 15 procent voor heel Heliomare dagbesteding. 
En volgend jaar word dat 25 procent, dat houdt in dat de druk op 
het personeel groter wordt en ontslagen zullen ook hierdoor de 
gevolgen zijn. Enkele activiteiten kunnen niet meer plaatsvinden. 
Wil van den Berg, Herenweg 126, Heemstede 
06-23565019 

INGEZONDEN

Simultaan schaken (55+) op 
Johan Brouwer Schaaksoos
Heemstede - Mannen en vrou-
wen die graag schaken kun-
nen dat wekelijks doen bij de 
Johan Brouwer Schaaksoos bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Gewoon lekker 
een partijtje spelen tijdens de-
ze soos, uit eerbetoon genoemd 
naar Johan Brouwer, die jaren-
lang schaaklessen heeft ge-
geven bij Casca. Maar ook de 
theepauzes zijn reuze gezellig!
Op woensdag 22 september is 
er simultaan schaken tegen Ed 

Santen. U mag natuurlijk ook al-
leen komen kijken hoe de ande-
ren hun hersens breken over de 
te zetten stukken.
De Johan Brouwer Schaaksoos 
is altijd op woensdag van 14.00 
tot 16.00 uur, gastheer is 
Dick van Baaren. Per keer be-
taalt u 1,00 euro entree. U hoeft 
zich niet op te geven, maar mag 
zó binnen komen lopen. 
Kijk ook eens op www.casca.nl 
voor andere leuke, interessante 
activiteiten voor senioren. 

Gezellig en sportief: Zumba dansen.
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Collectant kankerfonds bedreigd en beroofd
Heemstede – Een 42-jarige 
man uit Heemstede is zater-
dag 11 september rond 20.40 
uur bedreigd, toen hij voor het 
kankerbestrijdingsfonds aan het 
collecteren was. Twee mannen 
op een scooter kwamen in de 
Cruquiusstraat op hem af; een 
van hen stapte van de scooter 
af en bedreigde de Heemstede-
naar met een mes. Hierop moest 
de Heemstedenaar zijn collecte-
bus afgeven, waarna het tweetal 
er op de scooter vandoor ging in 
de richting van Hoofddorp. De 

collectant sprong in zijn auto en 
achtervolgde het tweetal, maar 
raakte hen kwijt toen zij verdwe-
nen in het Haarlemmermeerse 
bos. De Heemstedenaar heeft 
nog even rondgereden maar het 
tweetal niet meer kunnen vin-
den. Daarna heeft hij de poli-
tie ingeschakeld en aangifte ge-
daan. De politie is op zoek naar 
getuigen die iets kunnen vertel-
len over de daders. De volgende 
signalement zijn bekend:
Bestuurder scooter: gezet pos-
tuur, leeftijd onbekend, halflan-

ge en donkere jas, spijkerbroek, 
dondere schoen, zwarte helm en 
ongeveer 1.80 lang.
Passagier, tevens overvaller: 
blanke man rond de 22 jaar, ro-
de integraalhelm, 1.85 m. lang, 
zwart bomberjack, spijkerbroek, 
Nike sportschoenen, sprak ac-
centloos Nederlands. Mensen 
die iets kunnen vertellen over 
deze daders worden verzocht te 
bellen met de politie Kennemer-
land via 0900-8844. Anoniem 
melden kan altijd via Meld Mis-
daad Anoniem: 0800 – 7000.

Lezing Kijkje in de
Burgemeesterskeuken
Burgemeester Marianne Hee-
remans vertelt u op woens-
dag 22 september hoe het is 
om burgemeester te zijn in de 
lezing een Kijkje in de burge-
meesters keuken. Sinds april 
2007 is zij burgemeester van 
de Gemeente Heemstede. 
Hoe kwam zij tot deze functie? 
Waarom koos zij voor Heem-
stede? Vanuit haar eigen er-
varingen en perspectief geeft 
Marianne Heeremans u een 
kijkje in “haar burgemeesters-
keuken”. Zij doet dit bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Na de pauze be-
antwoordt zij al uw vragen. 
Aanvang 20.00 uur, entree 
6,00 euro. Bespreken mag te-
lefonisch: 023-548 38 28-1.

Lezing Luchtoorlog boven
de Haarlemmermeer       
In deze interessante lezing op 
donderdag 23 september ko-
men een aantal aspecten aan 
de orde zoals de geschiedenis 
en het ontstaan van de lucht-
oorlog tijdens de Tweede We-
reldoorlog, de gevolgen daar-
van voor Nederland in het al-
gemeen en voor de Haarlem-
mermeer in het bijzonder. Me-
de in verband met de Flieger-
horst Schiphol, zoals onze na-
tionale luchthaven heette ge-
durende de tijd dat deze bij 
de Duitse bezetter in gebruik 
was. Ook zal aandacht worden 
besteed aan de diverse cra-
shes die plaatsgevonden heb-
ben in de Haarlemmermeer. 
Tenslotte zal door Hans Dijk-
kamp enige aandacht worden 
geschonken aan het Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum 
CRASH 40-45, dat is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer.
Na afloop is er wellicht nog 

tijd voor uw vragen, opmer-
kingen en discussie. 
De lezing is bij Casca in de 
Luifel op donderdag 23 sep-
tember om 20.00 uur, entree 
6,00 euro. Bespreken mag te-
lefonisch: 023-548 38 28-1.

Noord/Zuidlijn Amsterdam
Excursie voor 55+                                 
De bouw van de Noord/Zuid-
lijn in Amsterdam heeft – let-
terlijk en figuurlijk - veel voe-
ten in de aarde. Op dinsdag 28 
september krijgt u de kans om 
deze indrukwekkende bouw 
met eigen ogen te bekijken. 
De rondleiding begint in het 
informatiecentrum op het Sta-
tionsplein van Amsterdam. U 
krijgt uitleg bij de spectaculai-
re maquette, er zijn een film en 
artists-impressions te zien en 
op de techniekwand ziet u de 
diverse bouwmethoden. Daar-
na wandelt u naar het Uitkijk-
punt op het Rokin. Onderweg 
vertelt de gids over de werk-
zaamheden, o.a. over de enor-
me boor en het metrostation in 
aanbouw. Bij het ondergrond-
se Uitkijkpunt daalt u 8 meter 
af tot de rand van de bouw-
put. Ook hier zijn foto’s en 
filmpjes te zien en archeologi-
sche vondsten te bewonderen 
die bij het graafwerk tevoor-
schijn zijn gekomen. Een im-
pressie van het heden én het 
verleden van het Rokin! Voor-
af wordt met elkaar geluncht. 
Verzamelen: op dinsdag 28 
september om 12.15 uur in de 
hal van station Heemstede, u 
reist met Openbaar Vervoer. 
Kosten: 3,00 euro (incl. gids, 
rondleiding en Cascakos-
ten, excl. reiskosten en lunch)  
Opgeven en betalen uiterlijk 
woensdag 22 september bij de 
receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 

Sfeervol straatfeest IJssellaan
Heemstede - Ruim 60 bewo-
ners van de IJssellaan in Heem-
stede hebben meegedaan aan 
het eerste straatfeest dat op 
zaterdag 11 september werd ge-
houden. De IJssellaan bestaat 
dit jaar 50 jaar! De straat was 
afgezet, feestelijk versierd en 
gemeubileerd met een lang lint 
van tafels en stoelen. De zon 
scheen volop en jong en oud 
vermaakten zich met verschil-
lende activiteiten. Stoepkrij-
ten voor de kleintjes, een wa-
veboardwedstrijd voor de jon-
ge kinderen en een workshop 
djembee spelen voor de liefheb-
bers. Met een straatquiz werd 
het feest geopend en werd de 
kennis getoetst bij de IJssel-
laanbewoners van de 50-jarige 

geschiedenis van de IJssellaan. 
Vanaf 18.30 uur werd uitgebreid 
gebarbecued en een uurtje later 
gingen 50 ballonnen (en even 
later spontaan de grote ballon 
voor de jarige Soraya) de lucht 

in. Tot in de late uurtjes werd 
nog gepraat en het glas gehe-
ven op een succesvol straat-
feest. Een feest blijkt ook op de 
IJssellaan een prima manier om 
elkaar (beter) te leren kennen.

Wedstrijd spijkerbroekhangen groot succes
Heemstede – GSV-Heemste-
de, de oudste en grootste gym-
nastiek vereniging van Heem-
stede, organiseerde tijdens de 
Jaarmarkt zondag jl. het spijker-
broek hangen. Dit was een zeer 
groot succes. Het begon rustig 
met de eerste knappe tijden op 
de klok en papier. Voor elk uur 
werd de winnaar beloond met 
een mooie prijs en kon meedin-
gen voor de hoofprijs van één 
maand gratis trainen bij   GSV-
Heemstede en alle deelnemers 
kregen een helium ballon.  Alle-
maal redelijke mooie tijden maar 
toen kwam Youri Hemelaar (8 
jaar) langs kwam en zette  een 
zeer fraaie tijd van 1 min. 56 sec. 
Neer! Lange tijd werd dit niet 
verbeterd, pogingen van ook  de  

grote jeugd (15/16 jaar) liepen 
op niets uit totdat Dion Blanck 

(7 jaar) uit Hoofddorp langs-
kwam en een fantastische tijd 
neerzette van 2 min. en 3 sec. 
Isis van Velzen (7 jaar) deed nog 
een zeer goede poging en kwam 
op ruim 2 min. en behaalde hier-
mee de beste tijd van de meis-
jes. Na meer dan 250 kandida-
ten ging Dion er met de hoof-
prijs van - een maand gratis trai-
nen - vandoor en  met Youri ein-
digde als tweede bij de jongens. 
Isis werd eerste bij de meisjes. 
Ook zij krijgen gratis trainingen 
bij  GSV-Heemstede.
Alle prijswinnaars van harte ge-
feliciteerd met jullie prachtige 
resultaten en veel plezier met de 
gewonnen prijzen, deze worden 
samen met de oorkonde spoe-
dig uitgereikt.

Vlootschouw Roei- en Zeilvereniging
Heemstede - Op zaterdag 18 
september vindt een spectacu-
laire vlootschouw plaats bij de 
Koninklijke Roei- en Zeilver-
eniging ‘Het Spaarne’. Alle bo-
ten van de vereniging, 109 in to-
taal, zijn tegelijk in de vaart op 
het Spaarne. Er zijn 330 roeien-
de leden nodig om dit moge-
lijk te maken! Maar voordat de 
vlootschouw kan starten zal de 
heer Remkes, Commissaris van 
Koningin van Noord-Holland, de 
nieuwste aanwinst van de ver-
eniging, een acht, dopen.
In verband met het jubileum 

staat het hele weekend bol van 
feestelijke activiteiten. Vrijdag-
avond wordt de aftrap gedaan 
met een nachtroeiwedstrijd in 
de wijde omgeving van Heem-
stede. Een evenement, waarbij 
kaartlezen en navigeren in de 
nachtelijke uren centraal zullen 
staan. Zaterdag wordt naast de 
vlootschouw en botendoop een 
receptie voor de relaties gehou-
den. OP zondag zijn de roei- en 
zeilwedstrijden voor de leden, 
het moment voor Spaarnele-
den om de strijd met elkaar aan 
te gaan. Dit jaar wordt niet al-

leen tegen elkaar geroeid maar 
ook gezeild. Daarnaast zijn er de 
uitdagingen. Wie of welke ploeg 
wil elkaar wel eens verslaan of 
revanche nemen? Uniek is de 
zeilwherry wedstrijd (roeiboot 
waarmee ook gezeild kan wor-
den), want vrijwel alle in Neder-
land aanwezige boten doen mee 
met deze wedstrijd. En zondag is 
ook de dag dat vele oud-leden 
terug komen naar de vereniging 
om elkaar te ontmoeten en weer 
eens bij te praten.
De Vlootschouw start om 16.20 
uur.

Dion, de kampioen. Heemsteedse Coen (10) 
ontwerpt Ola-ijsje
Heemstede – Deze nazomer 
zal OLA haar assortiment kin-
derijsjes evenals vorig jaar een-
malig uitbreiden met een nieuw, 
leuk en verrassend ijsje. En mis-
schien wordt het wel de ‘Jolly 
Jumper’ van Coen uit Heemste-
de, want hij is één van de tien 
genomineerden die door de ijs-
fabrikant is geselecteerd!
Uit de ruim 440.000 inzendin-
gen op www.olaijstijd.nl heeft 
OLA de tien mooiste, leukste en 
lekkerste ijsjes genomineerd, 
waaronder het ontwerp van de 
10-jarige Coen uit Heemstede.
Met deze nominatie maakt Coen 
kans op zijn ontwerp als echt 
ijsje om te trakteren aan de 

hele klas. Eind september maakt 
OLA bekend wie zijn/haar klas-
genootjes blij mag maken met 
het zelfontworpen ijsje.

Sinds april hebben ruim 770.000 
kinderen de website bezocht en 
zijn er ruim 440.000 ontwerpen 
ingestuurd.
“Ik heb ‘Jolly Jumper’ gemaakt. 
Het ijsje heeft de vorm van een 
paard en is extra vrolijk door de 
glitters. Ik heb hem speciaal ge-
maakt als lekker toetje voor na 
een feestmaaltijd.
Ik denk dat ik ga winnen, om-
dat het een heel mooi ijsje is ge- 
worden”, aldus Coen uit Heem-
stede.
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Heemstede - Landschap 
Noord-Holland is op zoek naar 
een vrijwilliger voor het informa-
tiepunt de Kakelye op het land-
goed Leyduin. De werkzaamhe-
den bestaan vooral uit het bij 
toerbeurt om de week ’s mor-
gens openen van het gebouwtje 
op doordeweekse dagen en aan 
het eind van de dag weer afslui-
ten. Een tweede vrijwilliger ver-
zorgt dan de andere week de-
ze klus. 
In 2006 is de voormalige appel-
schuur van het landgoed Ley-
duin helemaal opgeknapt en op-
nieuw ingericht. In het gebouw-
tje geeft Landschap Noord-Hol-
land informatie over de cultuur-
historie en de natuur van de 
landgoederen Leyduin, Vinken-
duin en Oud-Woestduin. Er lig-
gen diverse folders met wandel-
routes om mee te nemen.
Elk weekend zorgt de boswach-
ter dat het gebouw open is voor 
het publiek. De rest van de week 
ontbreekt het aan tijd om hier-
voor te zorgen. Deze klus wordt 

dan door vrijwilligers gedaan. 
Omdat een van hen dit werk 
niet meer kan doen zoekt Land-
schap Noord-Holland een ander 
voor dit karwei.  Het is handig 
als u ook helpt het gebouwtje en 
het parkeerterrein opgeruimd te 

houden en kleine reparaties uit 
te voeren. 
Heeft u interesse en wilt u 
meer weten? Dan kunt u con-
tact opnemen met boswachter 
Ron Dam 023-5848052 of 06-
50251529.

Vrijwilliger gezocht voor natuur-
informatiepunt bij Leyduin

Informatiepunt Kakelye bij landgoed Leyduin, foto Ilse Miedema.

het bedrijf werkzaam. Zij kennen 
de klanten door en door en zijn 
voor veel mensen een bekend 
gezicht.
Ter gelegenheid van de inge-
bruikname van het nieuwe pand 
heeft Technisch Buro Heere-

mans enkele aantrekkelijke aan-
biedingen. Particuliere klanten 
die vóór 1 november een nieuwe 
cv-ketel bestellen kunnen kiezen 
uit de volgende aanbiedingen:
• Bij aanschaf van een ATAG ke-
tel uit de E- en Q-serie 15 jaar 
garantie op onderdelen. Bij aan-
schaf van een ketel uit de A- 
serie een gratis Wize-klokther-
mostaat.
• Wie kiest voor een Remeha cv-
ketel, ontvangt bij aankoop een 
gratis iSense klokthermostaat.
• Bij aankoop van een een Ne-
fit-ketel uit de Topline-serie een 
gratis Moduline 300 klokther-
mostaat en bij een ketel uit de 
Proline-serie een gratis Molduli-
ne 100 kamerthermostaat.
• Tot slot bij aanschaf van een 
Vaillant cv-ketel een gratis klok-
thermostaat Calormatic 392.

Meer informatie over de acties is 
verkrijgbaar via tel. (023) 528 21 
74 of op www.heeremans.biz.  

Technisch Buro Heeremans viert ingebruikname 
nieuw pand met bijzondere acties
Heemstede - Technisch Buro 
Heeremans verhuist naar een 
nieuwe vestiging aan de Nij-
verheidsweg 19 in Heemste-
de. Het bedrijf viert dat met 
enkele bijzondere acties. 

Technisch Buro Heeremans is 
opgericht in 1964. Sinds 1971 
was het bedrijf gevestigd aan de 
Orchideeënlaan in Heemstede. 
Maar nu heeft het een ruime-
re en efficiëntere bedrijfsruimte 
in gebruik genomen aan de Nij-
verheidsweg 19 in Heemstede: 
middenin het werkgebied van 
Heeremans en gunstig voor de 
uitvalswegen. Hiermee kan het 
bedrijf de klanten nog beter van 
dienst zijn.

Technisch Buro Heeremans is 
gespecialiseerd in de installatie 

en het onderhoud van centra-
le verwarming, vloerverwarming 
en warmtepompen, klimaattech-
niek, elektrotechnische werk-
zaamheden, sanitair en badka-
mers op maat, en zink- en dak-
werkzaamheden. Als Uneto-VNI 
erkend bedrijf installeert Heere-
mans bovendien energiebespa-
rende zonnepanelen en zonne-
boilers. Technisch Buro Heere-
mans werkt voor particulieren, 
bedrijven, woningbouwcorpo-
raties en verenigingen van ei-
genaren en is actief in een ge-
bied dat zich uitstrekt van Lisse 
tot Castricum en van de kust tot 
Amsterdam. 

Heeremans legt zich toe op on-
derhoud van alle merken ketels 
- van groot tot klein - en snel-
le en persoonlijke service. Vak-

manschap en kwaliteit zijn hier-
bij de uitgangspunten. Alle me-
dewerkers zijn al vele jaren bij 

Het nieuwe pand aan de Nijverheidsweg 19.

Een paard bij een boerenhek uit 1794 (Noord-Hollands Archief)

Aanvragen voor 1 november
Subsidie voor plaatsen boerenhek
Heemstede - Van oudsher ho-
ren houten boerenhekken thuis 
in het Noord-Hollandse land-
schap. Een houten boerenhek 
maakt het landschap levendig. 
In het verleden kon je een streek 
herkennen aan de kenmerkende 
vorm van de hekken. Veel van de 
authentieke houten boerenhek-
ken zijn de laatste jaren vervan-
gen door uniforme stalen hek-
ken. Landschap Noord-Holland 
zet zich in voor de terugkeer van 
deze herkenbare ‘deuren’ van 
het landschap en stelt in de bin-
nenduinrand geld beschikbaar. 

Ook een nieuw hek 
op uw dam?
Landschap Noord-Holland stelt 
budget beschikbaar voor het 
plaatsen van nieuwe houten 
boerenhekken in de binnen-
duinrand. Voorwaarde is dat het 
terrein eigendom is van particu-
lieren en zich bevindt in het bui-
tengebied. De voorkeur gaat uit 
naar hekken in het open (wei-)
land. Toegangshekken komen 
niet voor subsidie in aanmer-
king.
De binnenduinrand is globaal 
het gebied tussen de duinen 

en de oostelijk daarvan gele-
gen polders. Wanneer u woont 
in het westelijk buitengebied 
van de gemeente Bergen, Alk-
maar, Heiloo, Castricum, Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk, 
Velsen, Haarlem, Bloemendaal, 
Zandvoort of Heemstede kunt u 
in aanmerking komen voor een 
50% bijdrage voor de aanschaf 
en plaatsingskosten.
Kijk voor meer informatie op 
onze website www.landschap-
noordholland.nl of bel met een 
medewerker van Landschap 
Noord-Holland via nummer 088-
0064400. De termijn sluit op 1 
november 2010. Het budget is 
ter beschikking gesteld door 
Stichting ZABAWAS.

Nieuw: Landschap Noord-
Holland het adres voor 
houten boerenhekken
Landschap Noord-Holland is in 
2009 gestart met de levering en 
plaatsing van streekeigen, hou-
ten boerenhekken bij particulie-
ren en bedrijven. Wilt u een de-
gelijk streekeigen houten boe-
renhek plaatsen? Kijk voor meer 
informatie over modellen, prijzen 
en materialen op onze website.

Swingend festival 
Schalkwijk

Regio - Op zondag 19 sep-
tember klinkt er muziek door 
Schalkwijk. Op die dag vindt 
de derde editie van Muziek in 
de Wijk plaats in en rond het 
voormalige belastingkantoor 
aan de Surinameweg 2 (Bel-
cantogebouw). Dit najaar luidt 
het thema: ‘Muziek zonder 
grenzen’. Om 12.00 uur opent 
Haarlemse wethouder Rob 
van Doorn het festival. Bezoe-
kers kunnen daarna tot 17.00 
uur gratis genieten van een 
gevarieerd (muziek)program-
ma. Ook voor kinderen zijn er 
diverse activiteiten. 

Regio - Sportbestuurders, coa-
ches, ouders, sporters en –lief-
hebbers opgelet: de nominatie-
ronde voor het JAN© Topsport 
Gala Kennemerland 2010 loopt 
nog tot 26 september 2010! Geef 
dus vóór die tijd die sportkam-
pioenen op die in aanmerking 
komen voor nominatie in één 

van de categorieën: Sportman, 
-vrouw, -talent, - ploeg (regio 
Kennemerland), -special, -eve-
nement of Vrijwilliger van het 
Jaar. Voor meer informatie over 
nominatie en het JAN® Topsport 
Gala Kennemerland, www.top-
sportkennemerland.nl of info@
topsportkennemerland.nl

Informatie-avond
Hormonale therapie bij borstkanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
en het Adamas Inloophuis orga-
niseren op dinsdag 21 septem-
ber een avond met als thema 
Hormonale therapie bij borst-

kanker. Plaats; Adamas Inloop-
huis, Nieuw Vennep, 19.30-21.45 
uur. Info: (0252) 680 233, Ada-
mas Inloophuis, Eugenie Prévi-
naireweg 61, Nieuw-Vennep. 

Oproep Sportgala Kennemerland
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Monumentendag Haarlem wint 
Rabo Vastgoedgroep Trofee
Regio - Vrijdag 10 septem-
ber heeft Haarlemse wethou-
der Jan Nieuwenburg de Ra-
bo Vastgoedgroep Trofee in ont-
vangst genomen. Comité Haar-
lem wint deze trofee, omdat de 
stad volgens de jury het origi-
neelste en beste Monumenten-
dagenprogramma van de pro-
vincie Noord Holland heeft sa-

mengesteld. De jury is unaniem 
van mening dat het comité er in 
slaagt om Open Monumenten-
dag zowel voor de inwoners als 
voor bezoekers aantrekkelijk te 
maken, waarbij erfgoed, cultuur 
en entertainment nauw met el-
kaar verweven zijn. 
Haarlem telt meer dan 1650 mo-
numenten en is daarmee de vijf-

de monumentenstad van Neder-
land!
Via www.haarlemmarketing.nl 
en www.openmonumentendag.
nl zijn alle opengestelde mo-
numenten en programma’s te 
raadplegen. 

De prijs bestaat uit een trofee en 
een geldbedrag van 2000,- euro. 

Vriendschappelijk huisbezoek.

Rode Kruis dringend op 
zoek naar vrijwilligers
Regio - Vrijwillig(st)ers bij het 
Rode Kruis zijn voor diverse 
eenzame mensen een lichtpunt-
je. Regelmatig, gemiddeld één 
keer per twee weken bezoeken 
zij hun gast en worden met open 
armen ontvangen. De gesprek-
ken zijn zeer gevarieerd en vra-
gen soms van de vrijwilliger veel 
inlevingsvermogen.
Op dit moment is men naarstig 
op zoek naar meer vrijwilligers 
die huisbezoeken willen doen. 
Bel het Rode Kruis (van maan-
dag t/m donderdag van 09.00 – 
15.00 uur) via telefoonnummer: 
023-5411615. 
Tevens worden vrijwilligers ge-
vraagd voor de telefooncirkels. 
Een telefooncirkel is een doel-
treffende voorziening voor men-
sen die zelfstandig wonen. Bin-

nen een telefooncirkel belt een 
groepje mensen dagelijks met 
elkaar, waarbij de deelnemers 
onderling een beetje op elkaar 
letten. Een vrijwilliger belt, op 
rooster basis, de eerste deelne-
mer. De deelnemer belt de vol-
gende van de lijst en zo gaat de 
cirkel verder tot de laatste deel-
nemer de vrijwilliger weer belt. 
De dagelijks terugkerende tele-
fooncirkel geeft deelnemers een 
gerust gevoel. De begeleiden-
de vrijwilligers worden eens per 
4 weken ingeroosterd. De tele-
fooncirkel draait 7 dagen per 
week tussen half negen en ne-
gen uur ’s ochtends.  
 
Åanmelden
Ouderen, zieken of gehandicap-
ten die weinig sociale contac-

ten hebben, graag bezoek willen 
krijgen of deel willen nemen aan 
een telefooncirkel of een van 
de andere Rode Kruis activitei-
ten, kunnen zich aanmelden bij 
het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken. 

Beleef de herfst met de groencursus van IVN
Regio - Meer weten over de 
natuur is boeiend, verrassend 
en leuk! Wie leert over de na-
tuur, beleeft de natuur! Het IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert 
van half september tot begin 
oktober een groencursus met 
als thema ‘Herfst’. Bomen in de 
herfst, vogeltrek en paddestoe-
len zijn onderwerpen die zeker 
aan de orde zullen komen. IVN 
Zuid-Kennemerland organiseert 
regelmatig cursussen: voor ie-
dereen die geinteresseerd is 
in de natuur en de eigen leef-
omgeving graag beter wil leren 
kennen. In alle cursussen wor-
den studie en onderzoek ge-
combineerd met het buiten be-
leven, verkennen en ontdekken 

van de natuur: de bron van veel 
plezier en ontspanning! 
De herfstcursus is een kor-
te cursus; drie zondagochten-

den met een speciale wandeling 
en drie avonden waarop dieper 
op de onderwerpen wordt inge-
gaan. Voorkennis is zeker niet 

nodig! De cursusavonden zijn 
16, 23 en 30 september, 20.00 
tot 22.00 uur in het Natuur- en 
Milieucentrum Ter Kleef in de 
Stadskweektuin in Haarlem-
Noord. De wandelingen zijn op 
19, 26 september en 3 okto-
ber; van 10.00 tot 12.00 uur. In 
de zeereep, het middenduin en 
het binnenduin. De exacte lo-
caties worden later bekend ge-
maakt. De kosten voor deze cur-
sus incl. de excursies zijn 10 
euro per persoon. Aanmelden 
graag bij Arend Reinink, ivnzk.
groencursus@gmail.com of via 
023-5292832. Na aanmelding 
ontvangt u een bevestigings e-
mail. Of kijk op http://www.ivn.
nl/zuidkennemerland

Speciale voorstellingen Volksuniversiteit
Regio - Schrijver Henk Bern-
lef en jazzpianist Guus Janssen 
geven op 16 september a.s. met 
een speciale voorstelling bij de 
Volksuniversiteit Haarlem (VUH) 
het startschot voor het 92e sei-
zoen.

Over Guus Janssen schreef 
Bernlef het verhaal Een steekje 
los in de bundel Haalt de jazz de 
21e eeuw (1999). Ook de essay-
bundel Schiet niet op de pianist 

(1993) en het Boekenweekge-
schenk 2008 De Pianoman ver-
tolken zijn liefde voor muziek en 
jazz. 
Bernlef over Thelonius Monk: `In 
de muziek gebeurt wel eens iets 
wat je bovenmenselijk zou kun-
nen noemen. Neem Monk`. 
Guus Janssen is een bijzonder 
intelligent improvisator op pi-
ano. Over zijn cd Out of Frame 
(2008) schreef NRC: `Topjazzal-
bum van het jaar`. 

Zijn composities werden o.a. ge-
speeld door het Schönberg En-
semble, de Volharding, het Con-
certgebouw Orkest en het Radio 
Kamerorkest. In 1981 ontving hij 
de Boy Edgar Prijs. 
De voorstelling begint om 20 
uur. Entree is 15,- euro.

Bernlef
De schrijver van ‘Hersenschim-
men’ is J. Bernlef, een pseudo-
niem voor Hendrik Jan Mars-

man. In 1993 wint Bernlef de 
PC Hooft prijs voor zijn pro-
za, terwijl hij zichzelf vooral als 
dichter ziet. Een veel voorko-
mend verschijnsel in het thema 
“vergeten”.

Guus Janssen
Guus Janssen studeerde pia-
no en compositie aan het Swee-
linck conservatorium in Amster-
dam. Zijn muziek laat zich moei-
lijk categoriseren. Voor zijn com-
positorisch werk werd hij be-
kroond met de prestigieuze Mat-
thijs Vermeulen Prijs 1984.

Kerkdienst in Spaarne
Regio - Zondag 19 september 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is wel-
kom. De kerkzaal bevindt zich op 
de begane grond naast het res-
taurant (volg route 55). 
Voorganger is ds. dhr. H. van 
Vliet. De zang wordt onder-
steund door het koor Canta-
te Domino uit Haarlem. (avond-
maalviering)

Monumentale 
Melkbrug keert terug

Regio - De monumentale Melkbrug in Haarlem komt terug. 
De officiële opening daarvan vindt plaats op woensdag-
avond 13 oktober. De brug ligt tussen de Burgwal en de bin-
nenstad van Haarlem en is een belangrijke verbinding voor 
fietsers en voetgangers. De brug verkeerde in zeer slechte 
staat en is het afgelopen jaar gerestaureerd.

Bij aanvang van het restauratieproces bleek de staat van de his-
torische draaibrug uit 1886 een stuk slechter dan gedacht. Het 
binnenste gedeelte van de Melkbrug is door nieuw materiaal ver-
vangen. De buitenste twee liggers zijn gerestaureerd en op au-
thentieke wijze verbonden aan het nieuwe binnengedeelte. Ook 
de overige brugelementen zoals landhoofden, armleuningen, lan-
taarnpalen e.d. zijn gerestaureerd. 

Verkeershinder 
Afgezien van onvoorziene omstandigheden of heel slecht weer 
komt de Melkbrug met een ponton over water naar verwachting 
dinsdagavond 14 september aan in Haarlem. Woensdag 15 sep-
tember zal de brug volgens planning worden teruggeplaatst. Ver-
keer langs het Spaarne in de Haarlemse binnenstad moet dins-
dag 14 en woensdag 15 september rekening houden met ver-
keershinder.

Feestelijke opening 
De planning is om woensdagavond 13 oktober de brug feestelijk 
te openen. De brug is dan precies een jaar uit het stadsbeeld van 
Haarlem weggeweest. 

Meer informatie op: www.melkbrug.nl.

Collecte Prinses Beatrix Fonds
Regio - Mensen met een spier-
ziekte of bewegingsstoornis zijn 
vaak ongeneeslijk ziek, soms 
invalide en kunnen in bepaal-
de gevallen binnen een paar 
jaar na de diagnose overlijden. 
Naar schatting zijn er in Neder-
land 200.000 mensen met een 
spierziekte of bewegingsstoor-
nis, ongeveer één op de tach-
tig Nederlanders. Helaas zitten 
hier ook vele kinderen tussen. 

Het Prinses Beatrix Fonds col-
lecteert van 12 tot en met 18 
september om wetenschap-
pelijk onderzoek te financie-
ren. Dit jaar staan kinderen met 
een spierziekte centraal, zodat 
uiteindelijk buitenspelen, naar 
school gaan en zelfstandig 
ademhalen ook voor deze kin-
deren vanzelfsprekend wordt.
Info:
www.prinsesbeatrixfonds.nl

Broer of zus met een handicap?
Regio - MEE Noordwest-Hol-
land  start dit najaar met een 
aantal cursussen. Twee cursus-
sen zijn specifiek bedoeld voor 
broers en zussen van kinde-
ren en jongeren met een handi-
cap. Voor meer informatie over 
de cursussen kunt u contact op-
nemen met het regiokantoor via 
023-535 88 77.

Op  6 oktober start de cursus 
voor broers en zussen in de ca-
tegorie 7 tot en met 12 jaar en 
op 4 november gaat een cursus 
van start voor broers en zussen 
in de leeftijd van 12 tot 16 jaar 
met een broer of zus met autis-
me. 
Opgave bij MEE, 023- 535 88 77. 
Kijk ook op www.meenwh.nl 



le kunstenaars. Tijd: 10.00 tot 
15.00 uur. Toegang is gratis.

• Korendag in Protestantse 
kerk Zandvoort met thema 
film. Denk aan Laurel en Har-
dy, Robin Hood, pirates of the 
caribbean e.v.a. zullen Aan-
vang: 10.00 uur en rond 22.00 
uur zal dit festijn sluiten. De 
toegang is gratis.
Meer informatie op:
www.zingenaanzee.nl.

Zondag 19 september
• Egeldag met diverse acti-
viteiten op Informatieboer-
derij Zorgvrij in Spaarn-
woude. Muziek door het Am-
sterdam klarinet choir om 
13.15 uur. De activiteiten zijn 
van 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Informatieboerderij Zorgvrij, 
Genieweg 50 in Spaarnwoude 
(Velsen-Zuid),
www.spaarnwoude.nl.

• Belgische middag in 
Draaiorgelmuseum Haar-
lem, vanaf 12 uur in de Küp-
persweg 3. De toegang is gra-
tis.
www.draaiorgelmuseum.org
     
• Laureaten Prinses Chris-
tina Concours. Aanvang: 
15.00 uur (kerk open 14.30 
uur). Locatie: Protestantse 
kerk en toegang: gratis.
Met Elvira van Groningen, vi-
ool en Nicolas van Poucke, 
piano. O.a. werken van Mo-
zart, Bach, Schubert en Ravel.  
Meer informatie: www.clas-
sicconcerts.nl of Toos Bergen 
06- 518 538 14. 

• Muziek in de Wijk in en 
rond het voormalige belas-
tingkantoor aan de Surina-
meweg 2 (Belcantogebouw) 
te Schalkwijk. Thema: ‘Mu-
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Heemstede
Zondag 19 september 
• Om 15 uur is er in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede een Theecon-
cert. Optreden van de  Vocale 
groep Tout Venant. A-Capel-
la programma met als thema 
Hemelse vrede na aards lij-
den. Toegang: Gratis, met uit-
gangscollecte. Na afloop thee, 
koffie en gebak in de naastge-
legen Pauwehof.

Vrijdag 24 september
• Start theaterseizoen in 
Theater de Luifel met Dolf 
Jansen ‘Oudejaars 2010’ 
Herenweg 96, Heemstede. 
Theaterlijn: (023) 548 38 38. 
Of: www.theaterdeluifel.nl.

Zaterdag 25 en
zondag 26 september 
• Masako Higashi, docen-
te in de Japanse bloemschik-
kunst, exposeert over Ike-
bana en keramiek in Atelier 
Hanakunst, Dr. P. Cuyperslaan 
8 te Heemstede. Tussen 13.00 
en 17.00 uur.
Informatie: www.hanakunst.nl  
of tel: 06-24252523.

Zondag 26 september
• Eerste literaire salon in 
Heemstede. In discussie 
gaan met uw favoriete schrij-
ver of schrijfster tijdens de eer-
ste Literaire Salon in Heem-
stede, georganiseerd door 
Boekhandel Blokker. U kunt 
drie auteurs bezoeken. 13.00 
- 14.30 en 16.00 uur. Meer 
info/kaarten a 15 euro zijn 
verkrijgbaar bij Boekhandel 
Blokker: 023 – 5282472 of via 
info@boekhandelblokker.nl 

Maandag 27 september
• Frans literair café bij Ba-
tifol, activiteit van Alliance 
Française. Trefpunt is Grand-
café Batifol, Binnenweg 140 
te Heemstede op de laatste 
maandag van iedere maand, 
van 17 tot 19 uur.
Informatie: Nicolaas van Donk, 
tel: 023 524 52 87.

T/m donderdag 
30 september
• 10 Beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele re-
gio exposeren in het laat 19e 
eeuwse Raadhuis te Heemste-
de waarvan de bouwstijl ge-
baseerd is op de Nederland-
se raadhuizen aanvang 18e 
eeuw.
Expositie in het kader van 
Open Monumentendagen 
met thema ‘de smaak van 
de 19e eeuw’.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Agenda
Cultuur

Woensdag 15 september
t/m zondag 31 oktober
• Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek, Julianaplein 1 
te Heemstede. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.
Kijk ook eens op www.NBvP.nl 
en op www.quiltersgilde.nl. De 
expositie is gratis toegankelijk. 

T/m zondag 31 oktober
• Mozaïekkunst in De Lui-
fel van Annemarie Sybran-
dy. Herenweg 96, Heemste-
de, expositie te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Regio
Donderdag 16 september
• Schrijver Henk Bernlef en 
jazzpianist Guus Janssen 
een concert bij de Volks-
universiteit Haarlem (VUH. 
Aanvang: 20 uur. Entree 15,- 
euro.

Vrijdag 16 september t/m
zondag 3 oktober
• Mexicaanse magie en 
vuur in de Waag. Werk van 
Mexicaanse beeldend kun-
stenaar Emilio Sanchez Diaz. 
Galerie De Waag  Spaarne 30 
te Haarlem. (Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur) Zie ook: 
www.kzod.nl  

Zaterdag 18 september 
• Kofferbakmarkt in Voge-
lenzang op het parkeerter-
rein van tuincentrum Bos aan 
de Vogelenzangseweg 49 van 
09.30 tot 16 uur en zowel de 
toegang als het parkeren is 
gratis. Info: 0229-24 47 39/24 
46 49. Of www.mikki.nl.  

• Expositie en verkoop van 
foto’s en schilderijen bij T-
line aan de Spaarneweg 52 te 
Cruquius. Deze dag is inloop-
dag onder de noemer Sport, 
Welzijn en Kunst. Spaanse, 
Russische, Kroatische en loka-

ziek zonder grenzen’. Van 12-
17 uur gratis genieten van een 
gevarieerd (muziek)program-
ma. Ook voor kinderen zijn er 
diverse activiteiten.

Dinsdag 21 september
• Cinema Globaal – Docu-
mentaire: Money as Debt 
in Mondiaal Centrum Haar-
lem. Animatiefilm over een 
goudsmid en de geschiedenis 
van ons bankwezen en  geld-
systeem. Aanvang 20:00 uur. 
Toegang 2,50 euro.
Mondiaal Centrum Haarlem
Lange Herenvest 122, Haar-
lem. Telefoon 023 542 3540 
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl

Woensdag 22 september
• Mondiaal Literair – Waan-
zinnen: zachtjes knettert 
gekte in de letteren. Maan-
delijkse schrijversavond, haakt 
dit keer in op het door het 
Haarlemse Museum Het Dol-
huys georganiseerde Mad-
ness & Art-festival. 
Aanvang 20 uur. Toegang 5,- 
euro, a.u.b. reserveren.
Op vertoon van bibliotheek-
pasje kunt u gratis één intro-
ducé meenemen.
Mondiaal Centrum Haarlem
Lange Herenvest 122, Haar-
lem. Telefoon 023 542 3540 
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl

Vrijdag 24 September
• Niels van der Gulik met 
‘Onstuimig’. Nederlandstalig 
programma met o.a. Werk van 
Shaffy en Toon Hermans. 
In de kapel RHH, Hagestraat 
10 Haarlem. Aanvang: 20.15 
uur, entrée: 10,00 euro.
Meer info: www.nielsvander-
gulik.nl reserveren: reser-
veer@snoepproducties.nl of 
023 5409845

Zondag 26 september 
• Muzenforum concerten 
in het Gemeentehuis van 
Bloemendaal met het Ver-
meer Trio. Aanvang 11.45 uur. 
Zaal en kassa zijn open vanaf 
11.10 uur.
Locatie: Bloemendaalseweg 
158 te Overveen. 
Kaarten: 18 euro; CJP en jeugd 
t/m 25 jaar 8,00 euro (inclu-

De quilt ‘de kimono’ is van de 
hand van Gerda de Jongh.

sief koffie). Voorverkoop los-
se kaarten en abonnementen 
bij Primera Postkantoor, Bloe-
mendaalseweg 234, Overveen, 
tel 023-5272742 en op de 
dag van de concerten aan de 
kassa in de zaal. 
Info: www.muzenforum.nl

T/m dinsdag 28 september
• Fernande Daniëls uit 
Heemstede exposeert jazz-
schilderijen bij ‘Tipitina’, 
Schagchelstraat 12, Haarlem. 
023-5321222. (18 t/m 22 aug. 
samenvallend met Haarlem 
Jazz).

T/m zondag 3 oktober 
• Achter de Zuilen in het
Bloemendaals gemeente-
huis presenteert in haar nieu-
we expositie werk van De
Nederlandse Kring van Te-
kenaars. Het zijn 13 teke-
naars, waaronder Fred Frits-
chy.
Bloemendaalseweg 158, Over-
veen. Open: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. 
www.achterdezuilen.nl.

Vrijdag 8 oktober
• Russische pianist Vital 
Stahievitch in concert ikv 
‘Muziek in Bennebroek’. 
Trefpunt, Akonietenplein Ben-
nebroek. Tijd: 20.15 uur. Kaar-
ten: BRUNA, Zwarteweg 24 (T 
023 584 5830), OTJA Harpcen-
ter, Bennebroekerlaan 35a (T 
023 584 9003) en het SWOB, 
Bennebroekerlaan 5 (voor-
malig Gemeentehuis Benne-
broek, T 023 584 5300). Losse 
kaarten zijn ook verkrijgbaar 
voor de aanvang van het con-
cert bij ‘t Trefpunt. 

T/m donderdag 14 oktober
• Schilderijen met gedich-
ten van Marth Lubben in 
de Bibliotheek Haarlem-
Noord, Planetenlaan 170 te 
Haarlem. Meer info op de site 
van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken www.sbhaarlem.nl. 
Gratis toegankelijk.  

Zaterdag 16 oktober
• Concert ‘Bach in de
Binnenstad’. Solisten zijn:
Caroline Stam (sopraan), 
Geert-Jan Borgstein (coun-
ter-tenor), Albert Edelman 
(tenor) en Matthijs Mesdag 
(bariton).
Locatie: Doopsgezinde Kerk in 
Haarlem, ingang Frankestraat 
24. Start om 17.00 uur.
Er wordt een vrijwillige bij-
drage gevraagd (richtbedrag 
12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl

T/m zondag 17 oktober
• Tentoonstelling ‘De on-
bedwingbare waterwolf...- 
de lange weg tot de droog-
making van het Haarlem-
mermeer’.
Locatie: st. Janskerk, publieks-
centrum van Noord-Hollands 
Archief. Jansstraat 40.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

• Onderzoek andere schooltijden

• Boten Asterkade

• Aanwijzings- en uitvoerings-

 besluit Wet BAG

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

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

Het aantal fi etsenstallingen bij het NS-
station Heemstede-Aerdenhout is door 
ProRail met ruim 400 plaatsen uitge-
breid. De uitbreiding betekent dat er 
voldoende fi etsenrekken in de stations-
omgeving aanwezig zijn. Daarom gaat 
de gemeente vanaf 15 september twee 
weken lang waarschuwen met een label 
aan verkeerd geplaatste fi etsen, daarna 
zullen de fi etsen worden verwijderd. 

Waar kan ik mijn fiets kwijt?
De meeste extra plaatsen zijn gekomen aan 

de Leidsevaartzijde langs het talud van de 

spoorbaan. Deze stallingen worden dubbel-

deks. Met een simpele handeling kan zonder 

kracht het bovenste rek naar beneden ge-

haald worden en na het plaatsen van de 

fi ets weer omhoog worden gezet. Aan de 

andere kant van het spoor komt een kleine 

uitbreiding van de fi etsenstalling langs het 

voetpad naar de nieuwe wijk Vogelpark. 

Voor bakfi etsen, bromfi etsen en scooters 

zijn aparte vakken vrijgehouden; ‘gewone’ 

fi etsen mogen hier niet worden gestald. 

Ook kunt u gebruikmaken van de bewaakte 

fi etsenstalling. Hier kunt u uw (brom)fi ets 

stallen tegen een vergoeding. 

Fiets fout = fiets weg 
De fi etsen die buiten de stalling staan, 

worden verwijderd (indien nodig wordt het 

slot doorgeknipt), afgevoerd en opgeslagen. 

Zorg daarom altijd dat uw fi ets in de stal-

ling staat en uw bakfi ets of bromfi ets in de 

daarvoor bestemde vakken. Zo draagt u 

bij aan de toegankelijkheid en veiligheid 

van het gebied. 

Fiets weg! Wat nu?
Verwijderde fi etsen zijn opgeslagen bij de 

milieustraat van De Meerlanden aan de 

Cruquiusweg 47 in Heemstede. De milieu-

straat is geopend op maandag t/m vrijdag van 

08.00 tot 16.30 uur en op zaterdag van 

09.00 tot 16.00 uur, telefoon (023) 529 82 87. 

U kunt uw fi ets ophalen tegen betaling van 

€ 15,-- aan administratiekosten. Neem een 

geldig legitimatiebewijs en de sleutel van uw 

fi etsslot mee. Doorgeslepen sloten worden 

niet vergoed.

De GOA houdt toezicht
De GOA’s zijn gemeentelijke opsporings-

ambtenaren. Ze hebben een controlerende 

functie en ze zijn een vraagbaak in de 

gemeente. Zo letten de GOA’s erop dat de 

fi etsen goed geparkeerd staan rond het 

station. U kunt contact opnemen met de 

GOA’s van de gemeente Heemstede via 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Meer informatie?
Kijk op www.heemstede.nl (voor een platte-

grond met de stallingen) of stuur een e-mail 

aan gemeente@heemstede.nl 

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Na ruim anderhalf jaar werkzaamheden 

werd het werk aan de Binnenweg afgelopen 

zaterdag 11 september officieel afgerond. 

De allerlaatste steen werd gelegd door 

opzichter Koos Sloos van Compeer, wet-

houders Christa Kuiper en Pieter van de 

Stadt en de voorzitter van de Vereniging 

Winkelcentrum Heemstede Roeland Smit. 

Het afgelopen weekend werd de herope-

ning van de Binnenweg uitbundig gevierd, 

met zaterdag veel muzikale optredens en 

attracties als een reuzenrad, en zondag 

de traditionele najaarsmarkt.

Feestelijke opening Binnenweg 

Fietsen in de rekken bij station 
Heemstede-Aerdenhout 
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Op verzoek van de schoolbesturen laat de 

gemeente onderzoeken of het gewenst én 

mogelijk is de schooltijden van de basis-

scholen in Heemstede aan te passen. 

De gemeente gebruikt de uitkomsten voor 

het gemeentelijk onderwijsbeleid. Alle 

Heemsteedse ouders met kinderen van 

0 tot en met 12 jaar ontvangen deze week 

een enquête. Uit het onderzoek moet 

blijken of een meerderheid van de ouders 

behoefte heeft aan een aanpassing van 

de schooltijden en/of de aansluiting van 

buitenschoolse opvang op de schooltijden. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 

adviesbureaus Connecto en Scholen met 

Succes. De resultaten van de behoefte-

peiling worden in november bekend-

gemaakt. Afhankelijk van de uitkomsten 

besluiten de schoolbesturen of er een 

vervolgonderzoek komt naar de mogelijk-

heden en gevolgen van aanpassing van 

de schooltijden en/of de aansluiting van 

buitenschoolse opvang op de schooltijden. 

Gezonken vaartuig Leidsevaart 
ter hoogte van Asterkade 30
De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 

hebben geconstateerd dat in de 

Leidsevaart ter hoogte van Asterkade 30 

een vaartuig is gezonken. Het is een grijs 

vaartuig met groen dekzeil en motor van 

het merk Yamaha.

Op grond van artikel 17 Verordening op 

het gebruik van openbare havens en 

binnenwateren is de gezagvoerder, reder 

of eigenaar van een gezonken vaartuig 

verplicht om onmiddellijk na het zinken 

van het vaartuig hierover burgemeester 

en wethouders (B&W) te informeren of 

bij afwezigheid van dezen de politie. 

De gezagvoerder, reder of eigenaar dient 

ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig 

binnen de door B&W te stellen termijn uit 

de wateren is verwijderd, respectievelijk de 

lading is verwijderd en daarna het wrak is 

gelicht.

De eigenaar van het vaartuig wordt 

dringend verzocht vóór uiterlijk 29 september 

2010 te zorgen dat het vaartuig weer volledig 

drijvende is dan wel het vaartuig te 

verwijderen. Indien het vaartuig binnen 

deze termijn niet volledig drijvende is dan 

wel is verwijderd, zullen burgemeester en 

wethouders het vaartuig door middel van 

bestuursdwang laten verwijderen. 

Het vaartuig wordt dan voor een periode 

van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling 

van de kosten kan de eigenaar de vaartuig 

binnen deze periode weer terugkrijgen. 

Voor informatie kan contact worden op-

genomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van 

de gemeente Heemstede, telefoonnummer 

(023) 548 56 30.

Speedboot en kano op wal ter 
hoogte van Asterkade 14
Op grond van artikel 19 van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren is het verboden 

zonder vergunning van burgemeester en 

wethouders een vaartuig op te leggen (op 

de wal te leggen). 

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 

hebben de volgende vaartuigen op de wal 

ter hoogte van Asterkade 14 aangetroffen:

- een blauwe speedboot, 

- een oranje kano met witte onderkant.

De eigenaren van de bovengenoemde 

vaartuigen worden verzocht deze vaar-

tuigen vóór uiterlijk 29 september 2010 

van de wal te verwijderen. 

Indien de vaartuigen binnen deze termijn 

nog steeds op de wal liggen, zullen burge-

meester en wethouders de vaartuigen 

door middel van bestuursdwang laten 

verwijderen. De vaartuigen worden dan 

voor een periode van 13 weken opgeslagen.

Tegen betaling van de kosten kan de 

eigenaar zijn vaartuig binnen deze periode 

weer terugkrijgen. 

Voor informatie kan contact worden op-

genomen met de gemeentelijke opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, 

telefoonnummer (023) 548 56 30.

Boten AsterkadeOnderzoek andere 
schooltijden 

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.190 het plaatsen van een erfafscheiding - Bronsteeweg 1

2010.191 het plaatsen van reclame - Raadhuisstraat 54

2010.192 het uitbreiden van een woonhuis - Pieter de Hooghstraat 17

Aanvraag sloopvergunning
2010.923 het verwijderen van asbest - Leidsevaartweg 73

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 16 september 2010 op maandag tot en met 

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende aanlegvergunning (verzonden 10 september 2010 )
2010.155 een deel van de weilanden op landgoed - een deel van de weilanden op 

 Leyduin ontgraven  om nieuwe natuur-   landgoed  Leyduin, kadastraal

 ontwikkeling mogelijk te maken en   bekend B 8136  

 aanleggen tijdelijk baggerdepot 

Verleende lichte bouwvergunningen ( verzonden 10 september 2010)
2010.187 het plaatsen van reclame - Binnenweg 121

2010.188 het plaatsen van een dakkapel op het - Rijnlaan 2

 achtergeveldakvlak

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 16 september 2010 op maandag tot en 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.172 het plaatsen van een toegangshek - Julianaplein 2

2010.186 het plaatsen van een erfafscheiding - Burg. van Lennepweg 7

De verzoeken liggen vanaf 16 september 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

ling 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. 

Aanwijzings- en uitvoeringsbesluit Wet BAG

Op grond van artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG) dienen 

burgemeester en wethouders de volgende registers respectievelijk registraties te hebben:

- een adressenregister,

- een geautomatiseerde adressenregistratie,

- een gebouwenregister en 

- een geautomatiseerde gebouwenregistratie.

Voor de uitoefening van deze taak is het wenselijk dat een ambtelijk beheerder en plaats-

vervanger(s) worden aangewezen evenals ambtenaren die belast zijn met het opmaken 

van specifi eke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader 

van de uitvoering van de Wet BAG.

Het college heeft vanwege het bovenstaande besloten tot vaststelling van een aanwijzings- 

en uitvoeringsbesluit Wet BAG. Dit besluit treedt in werking vanaf 16 september 2010.

Dit besluit is na de inwerkingtreding digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder 

‘Bestuurlijke Informatie (RIS)’.



HeemstedeNieuws

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

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 onder-
tekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 
reden van bezwaar. 

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

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 
wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw 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 onderte-
kend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

te houden.

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

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

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

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

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

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

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Werk aan de weg   
Johan Wagenaarlaan
Tot eind september 2010 wordt in de Johan Wagenaarlaan het asfalt op diverse plaatsen 

hersteld.

De werkzaamheden zorgen voor een beperkte verkeershinder.

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

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

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

recreatiepad afgesloten voor voetgangers en fi etsers. De afsluiting staat aangegeven op 

tekstborden bij Hageveld en park Meermond.

Drenthelaan
Tot 22 oktober 2010 wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw 

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

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

het gebied gefaseerd af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

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

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

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt om-

geleid via het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee 

richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk 

Loket Heemstede aan het Raadhuisplein 1. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 09.00 tot 13.00 uur.

Verkeersbesluit

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de volgende woningen Bosboom Toussaintlaan 

46, Orchideeënlaan 13 en Lindenlaan 19 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

ten behoeve van de bewoonster of bewoner. 

 (verzonden 8 september 2010).

Het besluit ligt vanaf 16 september 2010 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 

niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.




