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Jongere mishandeld

Brocante, antiek & gezelligheid
heemstede – Altijd een kruisje in de agenda, de Brocante en Antiek markt in de Jan
van Goyenstraat. Leuk om tussen alle snuisterijen te snuffelen maar zeker ook gezellig om
zoveel mensen tegen te komen.
Gewoon een aangename zon-

dag-bezigheid. Afgelopen zondag vond de markt weer plaats
in de Jan van Goyenstraat. Ton
van de Brink deed er verslag
van en maakte wat foto’s. Zie elders in deze krant. Overigens is
aanstaand weekend alweer een
leuk, echt Heemsteeds evene-

ment. Ook daarom winkel je in
‘eigen dorp’, om een gemoedelijke sfeer op te snuiven. Dat kan
dus zaterdag 17 september van
11.00 tot 17.00 uur tijdens de dag
van de ‘Levende Etalages’ op de
Binnenweg en Raadhuisstraat.
Spannend!

Vereniging Meerwijk, Dorpsraad Bennebroek:

Zoektocht naar alternatieven
snelweg blijkt wassen neus
Bennebroek - uit de publicatie van een kaartanalyse op de
website van de Gemeente Bloemendaal betreffende de nieuwe snelweg bezuiden Bennebroek is duidelijk dat het college
geen haast maakt met een onderzoek naar de alternatieven
van dit gevreesde tracé. Dit in tegenstelling tot de aangenomen motie van de Gemeenteraad Bloemendaal in juli jl. waarin de partijen vaststellen dat wethouder schep haar huiswerk
betreffende het tracé van snelweg moest overdoen. Volgens
de kaartanalyse is er sprake van een zoekgebied van 400 meter, in werkelijkheid is het zoekgebied niet meer dan 50 meter.
De Vereniging Meerwijk (Dorpsraad Bennebroek io) maakt zich
ernstige zorgen over het zoveelste bewijs van onvermogen van
het College Bloemendaal. Voorzitter Adriana Bakker vraagt zich
af of Wethouder Schep en het
college nog daar daadwerkelijk
gemotiveerd zijn om naar alternatieven te zoeken. Wethouder
Schep verwijst naar de provincies Noord- en Zuid Holland, de
gemeente Haarlemmermeer, de
gemeente Zuid Kennemerland

en de gemeenten in de regio
Holland Rijnland. ‘’Dat de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang en Heemstede bij de realisatie van de snelweg te maken
krijgen met een verkeerschaos
doet er blijkbaar niet toe”, aldus
Bakker, “Bovendien heeft Schep
nooit adequaat gereageerd op
de stelling dat de nieuwe snelweg niets te maken heeft met de
ontsluiting van Greenport naar
Mainport”.
Volgens het door provincies

nieuw: www.cdaheemstede.nl

Noord- en Zuid Holland geproduceerde rapport Van Greenport
tot Mainport gaat de nieuwe verbinding leiden tot ca 15.000 extra auto’s per etmaal door onder
andere de dorpskernen van Hillegom, Bennebroek en Heemstede. De Vereniging Meerwijk
vreest dat deze schatting nog
aan de lage kant is omdat het
onduidelijk is bij deze verkeersanalyse rekening is gehouden
met seizoensinvloeden, zoals
de opening van de Keukenhof
en het verkeer naar Zandvoort.
De nieuwe verbinding zorgt ook
voor het kappen van het oerbos
bij de Geestgronden en een fatale aantasting van de historische
Oosteinderpolder met haar unieke vogelpopulatie.
In de afgelopen maanden is het
duidelijk geworden dat de argumentatie van o.a. de gemeenten
Bloemendaal en Hillegom om
de weg te realiseren zeer zwak
is. De conclusies uit Van Greenport tot Mainport zijn verouderd

heemstede - De politie is op
zoek naar getuigen van een mishandeling die zondag 10 september rond 01.30 uur plaats
vond in de Haarlemse Koningstraat. Een 19-jarige Haarlemmer werd aangehouden omdat
hij een 21-jarige man uit Heemstede mishandeld zou hebben.
Mensen die iets gezien hebben
worden verzocht contact op te
nemen met de politie in Haarlem
via telefoonnummer 0900-8844.

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Hierbij bent u
uitgenodigd voor
de heropening van
ons restaurant.
Wij hopen u te kunnen
verwelkomen op dinsdag
20 september van
16.00 tot 19.00 uur onder
het genot van een hapje
en een drankje.

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek
of kloppen niet. Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van de bouw
van 30.000 huizen in de Haarlemmermeer en het beoogde distributiecentrum voor bloembollen
nabij Schiphol komt er niet. Het
veel goedkopere en praktischer
plan om de N207 door te trekken is niet bij de besluitvorming
meegenomen. De bewoners en
actiegroepen vrezen dan ook dat
de argumentatie om de snelweg
te realiseren op andere gedachten is gestoeld dan die in het
rapport Van Greenport tot Mainport zijn gesteld.
De Vereniging Meerwijk (Dorpsraad Bennenbroek io) gaat in de
komende periode het college
van Bloemendaal op diverse manieren herinneren aan de aangenomen motie.

**

2 x 500 gram
rundergehakt

r5.

95

samen

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

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**

pagina 2

14 september 2011

UW krant!

Het spoor van toen

Hotel Cafe Restaurant Boekenroode is uit de tijd dat
stations (of haltes) een gebouw erbij kregen die het
reizen tot een avontuur
maakte. Uniek gebouw van
architect Groenewegen en
gebouwd door aannemer
Brouwer die ook nog eens
ruim 500 huizen heeft neergezet in Heemstede. Dit
voormalige hotel vertoont
zeer veel kenmerken van de
Amsterdamse School: afgeronde hoekpartijen en balkon en de fraaie gevelversieringen. Voor meer bouwkundige informatie kunnen
belangstellenden zich wenden tot de Historische Vereniging Heemstede Bennebroek die er zeer uitgebreid
over vertelt zowel in boekvorm (Heemstede Nieuwe
Heerlijkheid
1950-1980)
als op haar website. Het hotel heeft diverse uitbaters
gekend maar in 1976 begon de familie Lau hier een
Chinees Restaurant met de
naam Tong Nam en in 1996
Asian Delights genaamd. Er
staat een zeer fraaie lucht-

redactie@heemsteder.nl

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Fraaie foto van een gebouw uit de omgeving van het station.
foto van dit hotel in groot fotoboek Oud
Heemstede vanuit de lucht en deze kan worden bewonderd bij Teestie, de lunchroom nabij of men kan terecht bij dorpsbewoners die

dit fraaie boek ook in hun bezit hebben, een
absolute aanrader. Info:w ww.stationhad.nl of
Gertjan Stamer/g.j.stamer@quicknet.nl.

Heemstede – De redactie is vorige week ernstig op haar vingers
getikt. “Wat een storende fout in het stuk over de Valkenburgerplein rotonde!” En dat klopt. In het artikel is helaas een tegenstrijdigheid opgetreden doordat één woord vergeten is. Een auto die de rotonde verlaat heeft voorrang op een fietser die de rotonde vervolgt. Dat is niet correct. Er had moeten staan: Een auto
die de rotonde verlaat heeft geen voorrang op een fietser die de
rotonde vervolgt. “Levensgevaarlijk, deze fout. Als er iets gebeurt
staat het zwart op wit”, aldus een boze lezer in een mail. Gelukkig
is de kop ‘fietsers op rotonde hebben voorrang’ wel goed en blijft
het een must dat bestuurders (van auto’s maar ook van fietsers)
er goed aan doen altijd uit te kijken. Dit onder het motto ‘Voorrang verleen je, je neemt het niet’. Vriendelijk gestelde mails waren
er ook, zoals van de heer Gert Jan Binkhorst, die verkeerskundige is. Ook hij had direct gezien dat hetgeen in de krant stond, niet
juist was. “Bij het rechtsafslaan op de rotonde moet je alle andere verkeersdeelnemers die rechtdoor willen gaan, voorrang verlenen”, dat is correct!
Rest de redactie om oprechte excuses aan te bieden voor de gemaakte fout. Nog eenmaal de verkeersregel (zwart op wit) van de
Rijksoverheid (zie ook www.rijksoverheid.nl) Bij het verlaten van
een rotonde slaat u altijd rechtsaf en moet u:
richting aangeven naar rechts;
rechtdoorgaand verkeer voor laten gaan.

Oplichter actief
Regio - In de buurt van Badhoevedorp en Nieuw-Vennep
is iemand actief die telefonisch
geld ophaalt voor de plaatselijke
kinderboerderijen. Op deze kinderboerderijen werken cliënten
van Ons Tweede Thuis, organisatie voor mensen met een handicap. Het goede doel, de kinderboerderijen, is echter niet op de
hoogte van de wervingsactie van
deze persoon die onder de naam
Heemskerk allerlei mensen opbelt. Ons Tweede Thuis benadert
mensen nooit telefonisch om
donaties te vragen voor haar activiteiten.
Wie meer weet kan contact opnemen met het dienstencentrum
van Ons Tweede Thuis, 0297353800, info@onstweedethuis.
nl. Donaties voor de kinderboerderijen zijn natuurlijk altijd welkom maar dan via donateurkaartjes die verkrijgbaar zijn op
de kinderboerderijen.

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN, Binnenweg 67 Bennebroek: zondag
18 september 10:00 uur ds. W.M.
Schinkelshoek / Pastor R. Verhaegh. Oecumenische vredesdienst.

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

(rectificatie)

Voorrangsregels bij
rotonde verlaten

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 31 augustus t/m
2 september 2011)

Huwelijken:
E. Lowers & C.S. Schmidt
S. Grijpstra & K.W. van Kampen
D. van den Brande & L.J. van
den Dries
R.C. Stricker & M.E. Linn

Motorrijder
maakt schuiver

Heemsteder – Een Heemsteedse motorrijder van 51 heeft donderdagmorgen 8 september een
schuiver gemaakt op de afrit Beverwijk op de A22. Een onbekend gebleven automobilist veranderde plotseling van rijstrook
en had de motorrijder kennelijk
niet opgemerkt. In een poging
niet in botsing te komen met de
auto maakte de motorrijder de
schuiver. Ambulancemedewerkers hebben de man onderzocht,
maar hij had geen letsel opgelopen. De motor is weggesleept.

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Het lot beslist
bij Welzijn
Ouderen

Golvende gordijnen bij Masis
op de Valkenburgerlaan
Heemstede - Prachtig golvend hangen de gordijnen aan
de Silent Gliss rails die de naam
WAVE meekreeg. De gordijnen
zijn geconfectioneerd met speciaal band dat geendubbelplooi of
drieplooi heeft, maar de soepele golving van de oneindige acht
volgt. Veel gerenommeerde hotels en kantoren kiezen voor dit
systeem, nu ook verkrijgbaar bij
de woninginrichting in Nederland voor toepassing in woonhuizen. WAVE is een innovatief, eigentijds “design” gordijn.
Het speciaal ontworpen gordijnenband heeft plooien op de
juiste afstand om een perfecte
verdeling te garanderen.
Een beetje trots laat Cicek, de
eigenaar van de kledingreparatie
en stoffeerderij op de Valkenbur-

gerlaan dat systeem in zijn winkel zien. Om nieuwe gordijnen
uit te zoeken heeft hij een aantal gordijnen hangen. Een ruime
keuzemogelijkheid van diverse
stoffen, vitrages en meubelstoffen die hij zelf verwerkt. Hij leerde het handwerk van zijn vader
in Turkije en heeft al veel werk
in Heemstede “hangen”, zoals in
het Oude Slot. Kleding repareren, verstellen, inkorten, hij doet
het graag net als het werken met
bont en leer. Kussens maken en
meubelen opnieuw stofferen, het
is bij Cicek in goede vakhanden.
U vindt de gordijnenwinkel,
kledingreparatie en stoffeerderij aan de Valkenburgerlaan 73
hoek Lentelaan.
Ton van den Brink

Softbal

Nipte nederlaag voor RCHPinguins tegen Olympia-3
Heemstede - Het zijn altijd leuke wedstrijden tegen Olympia-3, de kampioen
van de laatste jaren in de 3e
klasse en momenteel 2e, kort
achter Hoofddorp Pioniers-2.
Eerder dit seizoen verrasten
de pinguïns in Haarlem de
Olympiërs met een 0-2 overwinning en ook de return in
Heemstede ging lange tijd
gelijk op, maar in een spannende slotfase gaf de Haarlemse routine de doorslag.
Op het werpen van Sandra Assendelft trokken de bezoeksters
uit Haarlem direct fel van leer.
Na 3 honkslagen, 1 x geraakt
werper, een wilde worp, een
doorgeschoten bal en een opofferingsklap in het linksveld stond
het 0-3 en leek de Racing zich
weinig illusies te hoeven maken. Maar Sandra herstelde zich
goed en smaakte in de 3e inning
het genoegen Shelley Franssen
(door een veldfout op de honken gekomen) met een basehit
verder te brengen, waarna Daniëlle Kuipers met een verwoestende driepitter haar teamgeno-

ten binnen sloeg : 2-3. Een slagbeurt later, nadat Olympia eerst
op 2-4 was gekomen, was het
wederom een driehonkslag, deze keer van Bianca de Graaff, die
de aanleiding vormde tot Heemsteeds succes. Na een honkslag
van Janneke Ekker en 2 misgrepen in het Haarlemse infield
stond het plotseling 4-4 en was
er weer van alles mogelijk.
In de 5e inning, waarin Daniëlle
Kuipers de heuvel overnam van
Sandra Assendelft, werd niet gescoord, maar in de 6e slagbeurt
kwam Daniëlle in de moeilijkheden. 3 Vrije lopen, 2 wilde worpen en 2 honkslagen leverden
de bezoeksters 3 runs en een
4-7 voorsprong op, die in de gelijkmakende helft van die inning
onaangetast bleef.
In de 7e en laatste inning, waarin Daniëlle de thuisplaat schoon
hield, werd het nog heel spannend nadat Sandra en Daniëlle
na honkslagen de stand op 6-7
hadden gebracht. Maar met het
1e en 2e honk bezet viel voor
Olympia de 3e en bevrijdende
nul en bleef hun uitzicht op de
1e plaats ongewijzigd.

Heemstede - Dinsdag 27 september is er Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH).
De maaltijden in 2011 worden
gekozen door een gast van Samen Eten. Tijdens de maaltijd
wordt door middel van loting
vastgesteld welke gast het menu voor de volgende maand mag
samenstellen.
Voor september heeft de winnaar het volgende menu samengesteld:
Heldere tomatensoep, Nasi
Goreng met o.a. saté saus, gebakken ei, komkommer, kroepoek, geroosterde gebakken uitjes... en het dessert is yoghurt
met vruchten.
De maaltijd wordt afgesloten
met een kopje koffie of thee.
Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen ad 10,00 euro zijn te koop bij de receptie
van Stichting Welzijn Ouderen
Heemstede, Lieven de Keylaan
24 op maandag t/m donderdag
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag
van 09.00-13.00 uur. Telefoon
023-528 85 10.

Etalages
die leven in
Heemstede

Heemstede – Aanstaande
zaterdag is het extra leuk om
te winkelen in het centrum
van Heemstede. Binnen bent
u natuurlijk van harte welkom maar vergeet vooral niet
om ook in de etalage te kijken!
Het is namelijk de dag van de
Levende Etalages in het centrum. Vanaf 11.00 uur dus
veel levendigheid in Winkelcentrum Heemstede. Dit jaar
wordt deze dag gecombineerd
met een tiental levende standbeelden verspreid in de winkelstraat. Vergeet uw camera niet!
Met chocola beschilderd!
Menig winkelier verrast de
consument op zaterdag 17
september met een bijzondere
live act in hun etalage. Voorbeelden van de uiteenlopende acts van vorig jaar zijn een
levende boekenkast, een met
chocolade beschilderde dame, twee levende standbeelden op een terras aan de thee,
een vrouw met juwelen en
een kleurrijke live bodypaint.
Aan de dag van de levende
etalages werken een groot
aantal toneelspelers mee, allen onder leiding van Fred
Rosenhart en Jan Bram Risseeuw, bekend uit Haarlem en
Heemstede.

Burgemeester Marianne Heeremans spelt Koninklijke Onderscheiding
op bij Peter Keyser (fotograaf: J. Kol).

Koninklijke Onderscheiding
Peter Keyser
Heemstede – Op dinsdagavond 6 september ontving Peter
Keyser een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Marianne Heeremans. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse korpsavond van de brandweerpost in Heemstede in de
kazerne aan de Nijverheidsweg.
Peter Keyser heeft zich gedurende een onafgebroken periode
van 31 jaar als vrijwilliger binnen
de brandweerpost van Heemstede en als leider bij de jeugdbrandweer bijzonder verdienstelijk gemaakt.
Hij heeft door zijn kennis en ervaring van de brandweerpraktijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het optimaal functioneren van de brandweerorganisatie Heemstede.

Vanwege zijn ruim drie decennia durende loopbaan als vrijwillig brandweerman is hij bij Koninklijk Besluit door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Brandweerpost Heemstede is
onderdeel van het korps Brandweer Kennemerland. Brandweer
Kennemerland is een regionaal
korps en heeft brandweerposten
in de tien gemeenten in Veiligheidsregio Kennemerland.

Nieuw boek Heemsteedse
Heemstede - Op vrijdag 30 september komt het nieuwe boek uit
van Ingrid de Bruijn. De presentatie vindt plaats bij Boekhandel
Blokker aan de Binnenweg 138
te Heemstede. Het tijdstip van de
presentatie is 16.00 uur.
Bijna (ver)dronken is een aangrijpend, persoonlijk relaas van
een vrouw die bijna ten onder
gaat aan alcohol en daardoor
veel op het spel zette. Ze verloor
bijna haar gezin en haar leven.
Het boek vertelt, haast met enige
distantie, op een soms humoristische en relativerende toon hoe
een vrouw diep daalt en er ook
weer met veel moeite uitkomt. Er
is geen sprake van zelfbeklag of
melodrama; eerder van nuchtere
zelfspot en ironie.
Er zijn drie niveaus: De gesprekken die de schrijfster voert met
haar beste vriendin, de wederwaardigheden van de schrijfster
bij haar opnames in een crisisopvang en het verhaal, chronologisch verteld. Soms hilarisch,
soms intens verdrietig.
Geraakt door haar eerlijkheid

en openhartigheid, haar ellende en verdriet, haar onmacht
en kwetsbaarheid en uiteindelijk haar wilskracht en innerlijke
kracht, zal dit boek menig lezer
nog lang nablijven.
Ingrid de Bruijn is moeder van
vier zoons.
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Ontspannen afslanken bij LaRiva
met nu een gratis proefbehandeling
Heemstede - Nog snel even
flink wat kilo’s en centimeters
kwijt? Met LaRiva slankt U af
op de plaatsten waar U dit wilt!
Totaal of plaatselijk. Nu een gratis proefbehandeling.
Met LaRiva is fit en slank zijn
een bereikbaar ideaal voor jong
en oud. Met de methode van
LaRiva is het mogelijk om op
een geheel natuurlijke wijze af

te slanken, totaal of plaatselijk.
LaRiva werkt met de Zwitserse
Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een
combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode
wordt al ruim 30 jaar toegepast
en is internationaal een groot
succes Daarom kan er vooraf
een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat
het werkt
De Methode bestaat uit een actief en een passief deel.
Het actieve deel bestaat uit de
doelgerichte bewegingstherapie gericht op totaal afslanken
of op specifieke probleemzones.
De bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warmtecabine. De warmte zorgt ervoor
dat de spieren ontspannen en
er met een relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur
gewerkt wordt. Omdat liggend
bewegen minder belastend is
kunnen ook mensen met reumatische -, rug -en/of gewrichtsklachten volgens deze methode
bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het

lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert
de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert
zichtbaar, cellulite wordt minder
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk
voedingsadvies om op natuurlijke wijze af te slanken, maar ook
om slank te blijven. Er wordt naar
een combinatie gezocht van gezond en lekker, afgestemd op uw
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en
vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden u wensen besproken, uw
mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het
maken van een afspraak:
LaRiva,
Instituut voor natuurlijke
figuurcorrectie,
Raadhuisstraat 27
e Heemstede,
Telefoon: 023 547 44 19,
www.lariva.nl

Nieuwe Mazda2 BiFuel nu bij Mazda RC
Regio - De belangrijkste van de vier Nederlandse primeurs
van Mazda, de Mazda2 BiFuel, staat vanaf nu bij Mazda RC
aan de Kleermakerstraat in Velserbroek. Voor het nieuwe
belastingvrije model met A-label hoeft geen BPM betaald
te worden en dus ook geen wegenbelasting en er geldt een
fiscale bijtelling van 14 %. De Bifuel is beschikbaar in twee
versies: een 1.3 liter Cool en een 1.3 liter High Power GT-M
Line. Het is nu al een groot succes. En om dit feest samen
met u te vieren geeft Mazda RC nog eens een extra inruilpremie van 500,00 euro cadeau. Deze actie loopt tot en met 30
september aanstaande.
“De Mazda2 BiFuel is de eerste
Mazda in Nederland met A-label en biedt als extra een moderne af-fabriek LPG-gasinstallatie,

die de benzinemotor via een automatische schakeling altijd op
LPG laat draaien, tenzij er handmatig een andere keuze wordt

gemaakt”, vertelt Hans Touw,
Brandmanager Mazda RC. “Het
dashboard heeft een schakelaar
voor de benzine/LPG-omschakeling en duidelijke LED’s voor
aanduiding van de tankinhoud
van de LPG-tank. Deze heeft een
inhoud van 34 liter en is gemonteerd in de kofferbak op de plek
van het reservewiel, waardoor er
nauwelijks, slechts 8%, bagageruimte verloren gaat.”
De LPG vulaansluiting is op vernuftige wijze achter de brandstofklep geplaatst, direct naast
de vulopening voor de benzinetank. Hierdoor is hij uit het zicht
en is er geen extra gat in de carrosserie zichtbaar. Voorafgaand
aan het vullen van de LPG-tank
wordt eerst een verloopplug gemonteerd, waarna er getankt
kan worden met de normale
LPG-tankslang.
De Mazda2 BiFuel heeft een gecombineerd verbruik van slechts
6,5 l/100 km en daarmee een uitstoot van slechts 110 g/km, een
wereldprimeur voor een viercilinder benzinemotor in dit segment, waardoor er geen BPMtoeslag geldt. Daarnaast hoeft
er voor deze Mazda2 geen wegenbelasting te worden betaald
en indien de auto zakelijk wordt
gebruikt, geldt een bijtelling van
slechts 14%. Het omslagpunt
van de Mazda2 BiFuel, vergeleken met de benzineversie, wordt
al bij minder dan 1.000 kilometer
per jaar bereikt.
De Mazda2 BiFuel 1.3 liter Cool
standaardversie met 75 pk is gebaseerd op de 5-deurs Mazda2
Cool, uitgerust met onder andere

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

Mythen rond begraven
Onder de groene zoden:
“Daar wil ik niet liggen! Die
wormen: ik moet er niet aan
denken!”
Het is een veel gehoorde
zin. De gedachte opgegeten
te worden door de wormen
spreekt tot de verbeelding.
Niets is echter minder waar!
Een overleden lichaam dat
begraven is wordt niet opgegeten door de wormen. Het
verteringsproces ontstaat van
binnenuit, vanuit het lichaam
zelf. Daar zijn voldoende bacteriën en sappen die dit doen.
De genoemde wormen bemoeien zich er helemaal niet
mee, want voor deze beestjes
is het graf veel de diep onder
de grond. Zij leven liever zo’n
maximaal 10 centimeter onder de grond.

naamde ‘ruimen’. Dit vindt
grotendeels met de hand
plaats. Met een trommelzeef
scheidt men uiteindelijk de
stoffelijke resten van de aarde. Dit is een heel zorgvuldig
proces. Stel je voor dat je opeens tussen het zand van het
graf waar je voor staat een
teenkootje ziet!
Wat gebeurt er met die resten? Daar hoor je ook nogal
eens rare dingen over.
Begraafplaatsen
hebben
een apart graf, ook wel knekelput genoemd, waar stoffelijke resten in begraven
worden. Eventuele sieraden
die men tegenkomt bewaart
men. Ze zijn aanleiding contact te zoeken met de laatste
‘rechthebbende’ (degene op
wiens naam het graf staat,
de contactpersoon voor de
En later
begraafplaats). Lukt dit niet,
Er komt een moment dat een de rechthebbende is niet te
familie er voor kiest de huur achterhalen, dan schenkt
van een graf niet te verlen- men eens in de zoveel tijd de
gen maar te stoppen. Een bewaarde sieraden aan een
reden kan zijn dat na enkele goed doel.
generaties er niemand meer
is die naar het graf omkijkt, Verhalen zijn er altijd en zulbijvoorbeeld omdat men in len altijd blijven. Een paar
de familie steeds vaker is ge- verhalen heb ik met bovenkozen voor crematie. Dan kan staande ontdaan van hun
besloten worden de ‘huur’ fantasiebeelden.
van het graf te stoppen.
Wat gebeurt er dan met de
stoffelijke resten in het graf
zult u zich afvragen.
Op de meeste begraafplaatsen blijven deze in het graf
Marry Brokking van
totdat het graf weer opnieuw
Brokking & Bokslag
verhuurd wordt. Bij het opeUitvaartbegeleiding
nen van het graf worden deze
in Haarlem
Tel. 023-5310 238
resten verwijderd: het zoge-

een radio/ CD-speler met MP3functie en airconditioning.
Naar wens is de Mazda2 Cool
BiFuel verder te verfraaien met
Mazda fabrieksopties: 15” lichtmetalen velgen met Bridgestone
banden, dorpelbeschermers van
geborsteld roestvrij staal, aluminium pedalen en dito voetsteun,
mistlampen vóór en spiegelkappen en deurgrepen in carrosseriekleur”, vervolgt Hans Touw.
“De adviesprijs van deze extra
accessoires is 2.751,- euro, dat
is exclusief montage. De Mazda2
Cool BiFuel kost 13.990,- euro.
De Mazda2 GT-M Line BiFuel is
gebaseerd op de 5-deurs TS+
uitvoering met 1.3 liter high power benzinemotor met 84 pk,
maar dan in sportievere vorm.
De speciale GT-M -koplampen,
-zijskirts, -dakspoiler en GT-M
Line badge laten geen misverstand bestaan over zijn sportieve
karakter. “Het GT-M-interieur, de
sportieve bekleding, de stoelverwarming, de elektrische ramen
achter en de lederen afwerking

van het stuur en de pookknop
maken ook meteen duidelijk dat
de GT-M Line staat voor een stevige dosis dynamiek”, vertelt
Hans Touw. Compleet uitgerust
en onderscheidend dankzij het
GT-M sport interieur en exterieur
pakket biedt de Mazda2 GT-M
Line toch 2.120,- euro prijsvoordeel t.o.v. de reguliere Mazda2
TS+ met 84 pk. De prijs van de
Mazda2 GT-M Line BiFuel, met
energielabel A en CO2 uitstoot
van 110 g/km, is 15.990,- euro.
Knip de advertentie uit
“De Mazda RC aktie met 3000,euro inruilvoordeel op de Mazda3, Mazda5 en Mazda6 is ook
nog actueel”, geeft Hans aan en
tot slot: “Ook deze actie loopt tot
eind september. Knip de advertentie elders in deze krant uit
en komt u naar de showroom
aan de Kleermakerstraat 63 in
Velserbroek. Zoals gebruikelijk
staat de koffie klaar en ontvangt
iedere bezoeker een leuke attentie!”
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De Luifel trakteert met veel
cabaret in nieuw seizoen
Heemstede – Een gezellige
drukte in Theater de Luifel als
zondagmiddag de nieuwe programmeur Adriaan Bruin, “zijn”
nieuwe programma voor 2011
– 2012 presenteert, met namen als Heemstedenaar Erik
van Muiswinkel, Ronald Goedemond, Youp van `t Hek, Hans
Dorrestein, Angela Groothuizen
en Claudia de Breij. Deze zondagmiddag zijn er gratis minivoorstellingen van muziektheater en cabaretiers. Bedoeld voor
alle Heemstedenaren die de Luifel al kennen en benieuwd zijn
naar het nieuwe seizoen en voor
nieuwkomers die kennis komen
maken met De Luifel. Zij worden opgevangen door de Vrienden van de Luifel, de gastheren en gastvrouwen van de Luifel, die klaar staan om iedereen wegwijs te maken, de voordelen van Vriend worden vertellen en zij serveren de lekkerste
pompoensoep als aankondiging
van de herfst. Voor Hans Levelt,
de motor van een betere culturele samenhang in Heemstede en
voorzitter van de Stichting Podiumprogrammering Heemstede waarin het Oude Slot en, de
Oude Kerk en Theater de Luifel Heemstede voortaan samenwerken, was dit een moment om
trots te zijn op zo een rijk theater- en muziekaanbod binnen
haar grenzen! Eén organisatie
met drie uitstekende podia die
ieder hun eigen gezicht, traditie en publiek hebben. De eerste voorstelling is de eerste keus
van Adriaan Bruin, hij kondigt
aan de basgitarist Leon Giesen
met zijn solo voorstelling Mondo
Leone, waarin het gewone heel
bijzonder wordt. Zaken waar je
normaal aan voorbijloopt, blijken, als je goed kijkt, groots en
ontroerend te zijn. Een duikend
jongetje dat worstelt maar bovenkomt, een intrigerende afbeelding op een huisje naast
het spoor of zelfs iets onzinnigs
als een betere manier om een
ei te pellen. Overal is verwonde-

ring. Verteller, muzikant én documentairefilmmaker Leon Giesen neemt je mee in zijn wereld:
Mondo Leone. Op onnavolgbare
wijze smeedt hij verhalen, prikkelende ideeën, korte films en
pakkende live muziek aaneen,
wat resulteert in een verrassend
en hartverwarmend geheel. Te
zien op 12 november 2011
Lachen in de Luifel
U hoeft niet alles van politiek te
weten, luister eens naar de cabaretier Pieter Derks, die maakt
de actuele politiek leuk op een
bijzonder geestig manier, on-

pen, smijten ze hun boekjes nog
de zaal in. Voor getrainde lachspieren een top avond. Carolien
Borgers heeft “Makkelijk Praten”,
Jaaha, achteraf, langs de zijlijn ,vanuit je luie stoel. Ze zingt,
spreekt, verrast, aait, verwart,
liefkoost en vertroetelt alles wat
haar bezig houdt op 16 december 2011. Met Ellen Dikker, Jeroen Leenders en Pieter Derks is
zij een van de veelbelovende talenten die thuishoren in een theater als de Luifel die bekendheid
staat om het scheppen van kansen voor jong talent.
Hilbert Geerling zette Nico en

Vlnr: Leon Giesen, Jan J.Pieterse, Hilbert Geerlings, Caroline Borgers,
Adriaan Bruin, onder Pieter Derks.
der andere in gesproken columns. Actueel, van Kadafi tot
Wilders, maar ook met een eigen muzikaal cabaret met eigen
zang en piano. Een keurige jongen met inhoud. Te zien en horen op 21 januari 2012. Lachen
om taal met Jan J. Pieterse uit
Haarlem en Frank van Pamelen
kan op 11 februari 2012 als zij
strijden mèt en tégen De Dikke
Van Dale, de liedkunst en visuele animaties. Zij slaan het publiek met hun eigen werken en
de actualiteit om de oren. Krijgen ze het echt op hun heu-

zijn Kliko neer in de foyer waar
op de trap de kinderen tussen
de bedrijven door van zijn goocheltrucs konden genieten. Hilbert werd Nederlandse kampioen goochelen met onder meer
een truc met propjes papier die
hij weer als een vel terugtoverde.
Waar goochelaars meestal zichtbaar met twee balletjes werken, gebruikte hij bij zijn kampioenschap maar … Heel knap!
Dat vonden ook veel ouders die
over de kopjes van de kinderen
meekeken.
Ton van den Brink

Nog een winnaar van de
high tea actie Bertram
Heemstede - Ook in juni was
er een winnaar van de succesvolle high tea actie die Bakkerij
Bertram organiseert. Door omstandigheden kon het winnend
echtpaar, de heer en mevrouw
Nieswaag, niet op de foto. Zoon
Diego nam voor hen afgelopen
week de honneurs waar. De
prijs, een heerlijke high tea in
het Amsterdamse Amstel Hotel is voor zijn ouders! Wilt u
ook zo’n fijne prijs winnen?
Dan bent u van harte welkom
bij de vriendelijke bakker aan
de Binnenweg 143. Niet alleen
in brood een meesterbakker,
maar tevens bent u hier aan het

goede adres voor allerlei natuurzuivere eerlijke producten
als jam, honing en fruitsaus. Informeer er gerust naar! Intussen ontvangt u stempels die
dan verzameld en wel met een
kaartje ingeleverd worden om
kans te maken op zo’n smakelijke high tea. De actie gaat nog
door tot en met december.
Aanstaande zaterdag, 17 september, kunnen kinderen in
de bakkerszaak hun favoriete
kaasstengel vormen en bakken!
Dit in verband met de week van
de ‘Levende Etalages’ op de
Binnenweg en Raadhuisstraat.
Kom gezellig langs…

Seizoen vol activiteiten
van stichting ‘ De Baan’
Regio – Bij Stichting De Baan
in Haarlem kunnen deelnemers
met een verstandelijke beperking terecht voor vrijetijdsactiviteiten, sport en vakanties.
Het seizoen 2011/2012 is nu van
start gegaan. Naast de oude vertrouwde clubs zijn er ook allerlei
nieuwe activiteiten; Baanmaatjes en Friends (vriendengroepen
voor tieners en jongeren), Sport-

mix (zaalsporten voor jongeren),
Baanwandeling (wandelclub) en
diplomazwemmen voor kinderen
van 6-12 jaar.
Meer weten? Vraag de folder
aan bij stichting De Baan tel.
023-5314463 (ma.-do.) of stuur
een email naar team@stichtingdebaan.nl. Het complete programma is ook te vinden op:
www.stichtingdebaan.nl
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‘Heemsteedse regisseert Friese film!’
Heemstede - De in Heemstede
geboren en getogen regisseur
Giulia Bijvoet maakte het afgelopen jaar de korte film ‘DouweFisk-Pien’. Giulia, inmiddels 4de
jaars student studeert in de richting Productie, maar maakte buiten de Filmacademie om deze
film. ‘’Ik wilde weten hoe het was
om te regisseren en had hier altijd al interesse in.’’
Het verhaal gaat over Douwe,
een Friese boerenzoon van 19
jaar uit Woudsend. Na een fijne
jeugd gaat hij studeren in Amsterdam. Opeens moet hij voor
zichzelf zorgen. Douwe krijgt te
kampen met cultuurverschillen

tussen Friesland en Amsterdam
en komt in onverwachte, verrassende en herkenbare situaties terecht. De film gaat over afscheid nemen, wennen aan een
nieuwe omgeving, op jezelf wonen en vriendschap. Giulia koos
voor dit verhaal omdat zij zelf op
kamers ging wonen in Amsterdam. De link naar Friesland was
snel gelegd, vanaf kleins af aan
komt zij daar elke zomervakantie. In Woudsend vond zij haar
inspiratie. De hoofdrol moest
natuurlijk vertolkt worden door
een échte Fries. Jelmer Kooistra
werd na een lange zoektocht gevonden. ‘’Het leuke is, dat de film
op een filmfestival in Australië

wordt vertoond! En de film is opgenomen in de selectie van het
Nederlands Online Filmfestival (NOFF). Om de publieksprijs
van het NOFF te winnen hebben wij stemmen nodig’,’ aldus
de enthousiaste regisseur. Stemmen kan op: www.noff.nl (kopje
‘breng nu je stem uit’, zoek op de
film Douwe-Fisk-Pien). De film is
te bekijken op: www.douwefiskpien.com.
Ook is Giulia bezig met haar
eindexamenfilm; een intrigerend verhaal over iemand die
bij een ongeluk betrokken was
en hier nooit eerlijk over is geweest. De studenten hebben
het er zich niet makkelijk op ge-

Bloemendaalse Bigband in Bennebroek
Bennebroek - Bij KNA In Bennebroek start de nieuwe BigBand voor het tweede seizoen
Omdat de muziekvereniging van
Bloemendaal, in Bennebroek
nog wat ruimte in haar gebouw
heeft kan daar op dinsdagavond
om de week mooi een BigBand
orkest oefenen.
Er is een ervaren BigBand-dirigent ingehuurd om deze band
te leiden. Op dit moment begint
men onvolledig omdat enkele
spelers het orkest verlaten. De

bedoeling is echter dat de band
snel weer op volle sterkte komt.
Men is dringend op zoek naar
ervaren koperblazers, een nieuwe bassist en een reserve-pianist. Maar als u een ander instrument dat in de BigBand past bespeelt moet u zeker ook niet nalaten te informeren.
De bijna 110-jarige vereniging
huisvest echter nog meer muziek in het gebouw. In september start ook weer een begin-

nersgroep blokfluit. Dit is spelenderwijs muziek leren voor basisschool-leerlingen o.l.v. een
vakdocent(e) muziek. KNA kan
de lessen aanbieden voor omgerekend 6,50 euro per les als uw
kind het hele schooljaar meedoet.
Informeer bij A. Brolsma 0235294196 voor de muzieklessen
en bij G. Beliën 023 - 5845906
voor de Bigband, of kijk op www.
knabennebroek.nl

maakt, ‘de film speelt zich deels
in de jaren 80 af en grotendeels
in een rijdende bus. De productie komt tot stand met de NTR en
wordt op televisie vertoond. Het
studentenleven is echter geen
vetpot: “Een film maken is heel
duur! Daarom zijn we dringend
op zoek naar financiële en ma-

teriële sponsoring. Zo zoeken we
jaren 80 kleding, rollen film, vervoer en catering. Daarnaast is
iedere euro welkom!” Zie: www.
vergezichtdefilm.nl of mail naar
vergezichtdefilm@gmail.com.
‘’We gaan tot het uiterste voor
deze film, het wordt ons visitekaartje naar de buitenwereld!’’

Poldersafari en bloemschikken
Bennebroek - Dinsdag 22 september wordt een lange fietstocht vanuit Bennebroek georaniseerd. De ‘poldersafari’ start in
de Bennebroekerlaan 5 om 10.00
uur. Info: 023-5845300. Bij slecht
weer beslissen de aanwezigen of
het fietsen door gaat.
Dinsdag 27 september kunt u

bloemschikken in Annemieke’s
Pluktuin. Voor wie van bloemen
houdt is een prachtig boeket of
bloemendecoratie te maken met
als thema ‘herfst’. Tijd: 14.00 tot
16.00 uur. Kosten: 15,- euro, incl materiaal en koffie. Locatie:
Annemieke’s Pluktuin, Haarlemmerstraat 17, Hillegom. Aanmelden, tel. 023-5845300.

Welzijn Bloemendaal
DAG VAN DE OUDEREN
Zaterdag 1 oktober
Feestelijk en muzikaal programma: ’s morgens
van 10.00 uur tot 12.30 uur en ‘s middags van
14.00 uur tot 16.30 uur. Met een optreden van
zanger Sjors v.d. Panne. Aangeboden door de
gemeente Bloemendaal. Gratis toegang (vooraf aanmelden!).
Locatie ’t Trefpunt, Akonietenplein, Bennebroek
NIEUW: Boodschappenservice met de bus
van Welzijn Bloemendaal
Op donderdagmorgen kunt u gebruikmaken van
vervoer naar Albert Heijn in Bennebroek.
WORKSHOPS
• Voor wie van bloemen houdt (herfstboeket)
Dinsdag 27 september, 14.00 - 16.00 uur
Annemieke’s Pluktuin, Hillegom
WARME MAALTIJDEN
• Nova Grand Café Restaurant, Zijlweg 233,
Haarlem
Woensdag 26 oktober, 18.00 uur
• Open Eettafel in ’t Trefpunt. Akonietenplein,
Bennebroek op maandag, woensdag en vrijdag
om 12.30 uur
FILMS
Voor kinderen met (groot)ouders
• Maandag 17 oktober, 14.00 uur: Indiaan in
het kastje
Locatie: Fransiscusschool, Bennebroek
Voor volwassenen

• Maandag 10 oktober, 14.00 uur: The scent of
green Papaya
Locatie: Ontmoetingsruimte, Vogelenzang
BEWEGEN, GOED VOOR U!
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 28 september en
woensdag 26 oktober, om 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 3 oktober, om 10.00 uur vanaf ’t Panneland
• Recreatief ﬁetsen
Locatie Zuid: donderdag 22 september, 10.00
uur: poldersafari (60 km)
Locatie Zuid: dinsdag 11 oktober, 10.00 uur:
Westeinderplassen (30 tot 40 km)
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur vanaf ’t Panneland
JONGERENWERK BLOEMENDAAL
NEEMT JONGEREN SERIEUS!
Wil je nog kans maken op een gratis kaart
voor De Efteling? Ga dan vóór 15 oktober
naar www.jongerenbloemendaal.hyves.nl en
klik op de link Wie, Wat, Waar.
Reanimatiecursus: dinsdag 6 en 13 oktober,
19.30 - 21.30 uur
Leeftijd 12 - 18 jaar. Locatie Zuid
Elke dinsdag, 19.30 – 21.00 uur: inloopavond
Jongerenbus in Bennebroek: Akonietenplein
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree

Elke vrijdag, 20.00 – 22.00 uur: inloopavond
Jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis entree
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt
HERFSTVAKANTIE
Dinsdag 18 oktober: gratis entree De Efteling
(10,- euro voor vervoer)
Leeftijd 11 – 15 jaar
Inschrijven: natascha@welzijnbloemendaal.nl
Donderdag 20 oktober, 12.00 – 17.00 uur:
Grafﬁti Workshop
Leeftijd 11 – 18 jaar
Locatie Bennebroek, verschillende verzamelpunten in de gemeente.
Inschrijven: nicole@welzijnbloemendaal.nl
.
MEER INFORMATIE?
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid
Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
Tel. 023-5845300
Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl
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Dichtstorten

Kampioenen
in Heemstede

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, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

’s Lands mooiste ogen
Dicht nog eens
Zoek naar mooie woorden
Omschrijf gevoelens
Dwaal af naar heerlijke oorden
Denk aan die ene keer
Dat je in ’s lands mooiste ogen keek
Van alles wilde
En de wereld maar oppervlakkig leek
Dicht nog eens
Over liefde en verdriet
Over geven en nemen
Pijnlijk, omdat ieder er bij inschiet
Denk aan al die keren
Dat je tekortschoot
De liefde niet aankomt
Weer een hart gedood

Blitz Wellness in eerste
jaar al onderscheiden

Dicht nog eens
Na een avond van hetzelfde lied
Zonder liefde in praktijk
Maar alvast een kater in het verschiet

Heemstede – De Raadhuisstraat en Binnenweg in Heemstede
onderscheiden zich van andere winkelcentra door een aantal zaken die je gerust uniek mag noemen. Chateaubriand
in 2005 de Slagerij van het Jaar. Bij Tummers werd Roland
van Haarlem in 2007 de Wereldkampioen Patissier. In 2009
werd Daniel Jongsma de Nederlandse kampioen Patisserie.
Chinees restaurant Mandarin werd in 2009 de beste in Nederland. Bij Boekhandel Blokker werd eigenaar Arno Koek in
2008 de beste boekverkoper in Nederland. Houweling Versshop zit bij de laatste drie die bij de verkiezing in september
mag gaan strijden om de titel ‘Beste Groenteman van Nederland 2011’. Zomaar een aantal onderscheidingen van winkeliers in ruim een kilometer Raadhuisstraat/Binnenweg. Dat
vind je niet elders in Nederland. Die winkels hebben allemaal
gemeen dat de eigenaar nog achter de toonbank staat en de
medewerkers kan inspireren en motiveren.

Dicht nog eens
Over levens die elkaar kruisen
In nachtelijke uren, lust en kuren
Gevoelens die tegen elkaar indruisen

Bij de Nationale Wellness Verkiezing 2011 heeft de nieuwe Blitz Wellness de Groenen Wellness Award 2011 gewonnen. Blitz Wellness bestaat
nog geen jaar aan de Raadhuisstraat 19-21, nu al hebben ze een prestigieuze onderscheiding. Dat is een enorme
stimulans voor eigenaar Leendert Koppenol en zijn team
schoonheidsspecialisten. Op
1 oktober vieren ze hun eerste jaar op de Raadhuisstraat
19-21 in Heemstede. De Groene Wellness Award 2011 is
een publieksverkiezing waar
gelet wordt op klantvriendelijkheid, de prijs en kwaliteitsverhouding, de hygiëne en de
sfeer/ambiance. Een vak jury beoordeelt op criteria als
energie, watergebruik, grondstoffen, verkoop van duurzame producenten. In hoeverre werkt men duurzaam en
klimaatneutraal. Kopenol laat
indrukwekkende apparatuur

zien die achter de schermen
staat. Warmtepompen voor
water en verwarming, warmteterugwinning en in de gangen en cabines bijna overal
led verlichting. Computergestuurd door een programma dat Plugwise heet en ieder
moment van de dag geraadpleegd en gestuurd kan worden. Een plattegrond op het
beeldscherm geeft precies aan
waar energie verbruikt wordt.
Ieder punt kan direct in of uitgeschakeld worden. Een systeem waarin de gemeente
Heemstede geïnteresseerd is.
Floaten
Bij floating drijf je in een zoutwaterbad, het is dè manier om
stress uit je lijf te laten vloeien. Je zweeft dus echt. Bij Blitz
Wellness wordt floaten naar
een hoger niveau gebracht.
Het gaat een stap verder dan
de bekende, kleine floating
cabines. Bij Blitz kun je floa-

ten in je eigen, ruime floating
room. Daar ben je ver weg van
de hectiek en geluiden van alle
dag. Het water is gelijk aan de
lichaamstemperatuur. Floaten
stimuleert de bloedsomloop,
helpt vermoeidheid bestrijden,
bevordert de nachtrust en verhoogt het concentratievermogen. Profvoetballers hebben
nu ook ontdekt dat ze sneller
herstellen door floaten, Marco Borsato heeft er veel baat
bij gehad tijdens de Gelredome
concerten in mei.
Massages met Babor
Blitz biedt als eerste in Nederland een massage aan op een
kwartszand bank. Het kwartszand is verwarmd en past zich
perfect aan aan de vorm van
het lichaam. De warmte zorgt
voor totale ontspanning van
de spieren. Met warme stempels worden de energiebanen
gestimuleerd. Deze manier van
masseren heeft een bewezen
helende werking op mensen
met problemen aan gewrichten
of spieren, dus ook voor reumapatiënten. Naast de kwartszand massage biedt Blitz diverse andere massages zoals
klassieke,- sport,- hotstone,
waterjet en Ayurvedische massages. Ook kun je je kleurtje
oppeppen op de nieuwste zonnebanken. Naast de zonnebanken heeft Blitz een Collarium. Dit is een unieke bank
met speciale collageenlampen
die de huid stimuleren om extra collageen aan te maken.
Beauty treatments. De gedi-

Denk nog eens aan degeen
Die je alle liefde wilde geven
Maar nul kreeg op het rekest
Gelieerd, maar niet verweven

Denk nog eens aan het leven
Aan de zin ervan
En aan alle pijn
Die het duren kan
Dicht nog eens
Over toekomst en dagelijkse waan
Aan degene die het waard zijn
En over de zin van het bestaan
Denk nog eens nuchter
Aan alle onzin van daden
Aan het ongemak dat het geeft
Troebel water, zonder kade
Denk, dicht
Over het nut van geven
Geef aan open armen
Aan hen die zonder liefde niet kunnen leven.
Lisa Worduk

plomeerde schoonheidsspecialisets werken met het fijne merk
Babor voor alle basisbehandelingen. Het werkt vooral prettig
bij huisproblemen en je ziet snel
resultaat. Blitz Wellness met zijn
opvallende decoratie in de voorgevel geeft je het gevoel een andere wereld in te stappen, waar
mensen klaar staan om te helpen. Dat de jury de kwaliteit/
prijsverhouding zo goed vindt, is
dan mooi meegenomen.
Ton van den Brink

Protestantse
gemeente
het Trefpunt
Bennebroek – Kerkdienst op
zondag 18 september:
• Oecumenische viering in de
Hervormde kerk aan de Binnenweg met ds. W.M.Schinkelshoek
en pastor R. Verhaegh.
(geen dienst in het Trefpunt)
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Kleine, gratis
advertenties:
wat mag wel
en wat niet?
Heemstede – Een waar ‘succesnummer’ in de Heemsteder
zijn de kabalen. De kleine gratis advertenties waarin spullen
te koop worden aangeboden
of worden gevraagd. Het kan
gaan om artikelen die bijvoorbeeld bij het verhuizen ‘over’
blijven. Of tuintegels die nog
mooi zijn maar in de weg liggen. U wilt ze wel gratis kwijt,
dan maakt u er nog een ander blij mee! Op zoek naar oude legpuzzels voor uw verzameling? Of een bepaald boek
of DVD? Een gratis kabaal in
de krant werkt. Ze worden ‘gespeld’ zoals dat zo mooi heet en
ze staan tevens online via de site www.heemsteder.nl.
De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een service van de krant. Maar niet alles mag in een gratis kabaaltje.
Dit zijn de uitzonderingen:
- Werk aangeboden/gevraagd
zoals oppas, tuinman, huishoudelijk werk, klusbedrijven,
studieles e.d
- Auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en alle artikelen boven de 500 euro
- Garagebox te huur
- Kennismaking-advertentie
- Aanbieden van cursussen,
workshops
- Kleinschalige handel
- Oproepje om lid te worden
van een club
Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek
bent naar een goede oppas wel
bij ‘de Heemsteder’ terecht, alleen niet via een gratis kabaaltje.
Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een
goede oppas of uw ‘aanbod/
vraag valt op een andere manier buiten de gestelde voorwaarden, dan betaalt u daar
voor en wordt het kabaaltje geplaatst. U vult de kabalenbon in
maar voegt 10 euro bij. Bon en
geld gaan in een enveloppe en
u stuurt deze naar De Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede. Op de enveloppe
vermeldt u ‘betaalkabaal’. Overmaken kan ook via de Rabobank, 131675850. Ovv hetgeen
u zoekt/aanbiedt.
Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalenbonnen binnen waarop
geen telefoonnummer is ingevuld. Of onleesbare kabalen.
Deze worden niet geplaatst. De
redactie neemt ook geen contact op. Tevens behoudt zij het
recht om kabalen niet te plaatsen. Heeft u nog vragen, belt
u dan gerust: 023-8200170 of
mail: redactie@heemsteder.nl
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Bollen de grond in!

Hollandse lente begint in het najaar
Regio - Nederland is een
bloembollenland. Van heinde en
ver komen toeristen in het voorjaar naar Nederland om een bezoek te brengen aan de Bollenstreek en de Keukenhof. In het
najaar worden daar jaarlijks tientallen miljoenen bloembollen geplant die in de lente tot bloei komen. Ook in eigen tuin is het tijd
om bloembollen te planten. Het
is een eenvoudig herfstklusje en
dé ideale manier om een bijzondere voorjaarstuin te creëren. Of
je nu gek bent op tulpen, narcissen, crocussen, keizerskronen of
sieruien: de Hollandse lente begint in het najaar.

Bonte mix
De laatste jaren is het planten
van bloembollen op nonchalante
wijze sterk in populariteit gestegen. De voorjaarstuin krijgt een
natuurlijke en oorspronkelijke
uitstraling. Verschillende bloembollen worden gemixt en uitgestrooid in de tuin. Op de plek
waar ze neer komen, plant je ze
vervolgens. Dat kan vrolijke lentewei opleveren met een bonte
verzameling van kleuren, geuren
en bloemvormen. Een rustiger
maar minstens zo indrukwekkende tuin krijg je door te kiezen
voor één kleur.

Inloopspreekuur
Multiple sclerose
Regio - Vanaf 23 september
houdt de MS patiëntenvereniging elke maand een inloopspreekuur in het Kennemer
Gasthuis. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten, maar ook
voor mensen uit hun (naaste)
omgeving.
Multiple sclerose (MS) is een
ziekte met vele gezichten. Geen
twee mensen met MS hebben
dezelfde klachten. De klachten zijn divers en ook het ziektebeloop is onvoorspelbaar. Dat
maakt de ziekte ongrijpbaar. In
de eerste plaats voor de patiënt.
Maar ook voor mensen uit hun
(naaste) omgeving kan de ziekte veel vragen oproepen. Voor
beide groepen kan het fijn zijn
te praten met ervaringsdeskundigen. Daarom organiseert de
MS-patiëntenvereniging
elke
maand een inloopspreekuur in
het Kennemer Gasthuis. Iedereen met vragen over (het omgaan met) MS kan daar terecht
voor een gesprek. Het gaat om
niet-medische vragen over onderwerpen als: hoe ga ik om met
onbegrip over mijn ziekte, MS en
werk, MS en vakantie etc.
Waar en wanneer
1 vrijdag per maand (eerste
spreekuur op 23 september),
10.00 – 11.30 uur, Kennemer
Gasthuis, locatie noord (polikliniek neurologie), Vondelweg 999
meer informatie en data op
www.kg.nl

Genoeg keuze
Continue worden er nieuwe
bloembollen ontdekt en officieel gedoopt. Wanneer je een bezoekje brengt aan bijvoorbeeld
het tuincentrum zul je zien dat
er heel veel nieuwe en bijzondere soorten zijn. Sinds enkele jaren zijn er volop ‘zwarte’ tulpen,
crèmekleurige
keizerskronen
(Fritillaria raddeana), gele hyacinten en witte druifjes te koop.
Ook relatief onbekende bloembollen als sieruien (Allium) en
hondstand (Erythronium) zijn de
moeite waard om eens uit te proberen.
Het planten van bloembollen is
een eenvoudig klusje. De vuistregel is: plant de bol twee keer zo
diep als de bol hoog is en… het
puntje omhoog! Het assortiment
beschikbare bloembollen bij onder andere tuincentra is vanaf begin september optimaal. Er
zijn bollen die vroeg bloeien zoals crocussen (vanaf januari/fe-

bruari) en laatbloeiers zoals sieruien (vanaf mei/juni). Daar kun
je rekening mee houden! Plant
daarom dit najaar eens crocussen, narcissen, tulpen en sieruien. De tuin kleurt dan vanaf februari tot in juni!
Meer info over bloembollen op:
www.bloembollencentrum.nl

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

5
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GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Rabobank laat cultuur
niet in de kou staan
Regio - Het zijn roerige tijden in cultuurland. Het kabinet
bezuinigt 200 miljoen euro op kunst en cultuur. De grootste
klappen vallen vooral in de podiumkunsten en in de beeldende kunst. De bezuinigingen hebben echter geen invloed
op de landelijke en lokale cultuursponsoring van de Rabobank.
Al jaren actief in de culturele sector
De Rabobank is al vele jaren als een van de grotere sponsoren actief in de culturele sector. “Onze missie is dat we cultuur toegankelijker willen maken voor iedereen door samen te werken met
vooraanstaande culturele partners”, aldus Heleen Crielaard, hoofd
sponsoring bij Rabobank Nederland.
“Het cultuursponsorbeleid van de Rabobank was tot nu toe gericht op kunst en musea. We hebben door de jaren heen toonaangevende tentoonstellingen gesteund, zoals de Vermeer-tentoonstelling en de Holbeinexpositie in het Mauritshuis, RembrandtCaravaggio in het Van Gogh Museum, Go China! in het Groninger
en Drents Museum en de dubbelexpositie ‘Juliana’ in Paleis Het
Loo. Een partnership met het Van Gogh Museum was jarenlang
een belangrijke pijler van het cultuurbeleid. Deze samenwerking
is per 2011 beëindigd.”
Crielaard: “Hoewel
de focus op kunst en
musea de komende jaren belangrijk
blijft, verbreden we
de betrokkenheid in
cultuursponsoring
sinds begin 2011
met klassieke muziek. Rabobank vult
deze sponsoring in
eerste instantie in
door een partnership met De Nederlandse Bachvereniging, een toonaangevende organisa- Wiegert Mulder.
tie in klassieke muziek in binnen- en buitenland. Met deze samenwerking willen we klanten en relaties van de Rabobank kennis laten maken met en laten genieten van klassieke muziek op
topniveau.”
Cultuursponsoring op lokaal niveau
Cultuursponsoring bij de Rabobank vindt ook volop op lokaal niveau plaats. Uit onderzoek blijkt dat lokale Rabobanken per jaar
7,5 miljoen euro investeren in cultuursponsoring. 94% Van de lokale Rabobanken is sponsor van kunst, musea of podiumkunsten.
Ook in deze regio draagt de Rabobank kunst en cultuur al jarenlang
een warm hart toe. Al jarenlang sponsort Rabobank Haarlem en
Omstreken de Philharmonie en de Stadsschouwburg. Nieuwe initiatieven worden toegejuicht. Wiegert Mulder, directievoorzitter van
Rabobank Haarlem en Omstreken legt uit: “Tijdens Stad Als Podium
hebben wij bijvoorbeeld in samenwerking met Stichting STAD, een
muziekcontest in onze bankwinkel in de Grote Houtstraat georganiseerd. Jongeren van 14 t/m 18 jaar konden zich aanmelden voor
Slow Jam. Het ging niet alleen om zang; ook jongeren die een instrument bespelen waren van harte welkom. De jongeren speelden
samen met een liveband. Een leuk en origineel initiatief.
Uiteraard hebben wij bijgedragen aan het Fokker Spin Centennial
Festival. Tijdens het pionierssymposium op 30 augustus in de Philharmonie ben ik, samen met diverse andere sprekers - o.a. Arie
Piet, CEO van de Johan Enschede, en Alexander Rinnooij Kan,
voorzitter van de Sociaal Economische Raad -, ingegaan op vragen als ‘Wat betekenen pioniers voor de economie en het bedrijfsleven? Hoe belangrijk zijn ze voor innovatie? Hoe belangrijk is passie?’
In november vindt voor de 26e keer de Kunstlijn plaats. Een toonaangevend evenement voor kunstenaars uit Haarlem en omgeving waar jaarlijks duizenden bezoekers op afkomen. Wij willen als betrokken, lokale bank graag met de Kunstlijn geassocieerd worden. Ook dit jaar organiseren wij voor onze Private Banking klanten die interesse hebben voor kunst, een preview van
de Kunstlijn. Deze keer vindt de preview plaats bij onze buren in
het onlangs gerestaureerde Provinciehuis. Dit zijn zomaar enkele
voorbeelden van lokale kunst & cultuurinitiatieven die wij de komende tijd hebben ondersteund en zullen blijven ondersteunen.
In tegenstelling tot de kabinetsbesluiten, zal onze steun aan lokale
kunst en cultuur standhouden,’ aldus Wiegert Mulder.”

Film & Lunch bij Casca (55+)

De film in het film & lunchprogramma bij Casca
van donderdag 22 september is een prachtige
dramafilm met zacht ontroerende momenten. Na
de film kunt u genieten van een lekkere lunch.
(Bel voor meer informatie over titel en inhoud
van de film.)
Het hele film & lunch-programma is van 10.30- ±
13.30 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten inclusief lunch: 10,00 euro. Senioren van
65+ betalen 9,00 euro.
In verband met de lunch graag vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 20 september, dit kan telefonisch: (023) 548 38 28 op werkdagen van 9-12
uur.

10,00 euro. De lezing is georganiseerd door Casca i.s.m. Boekhandel Blokker. Kaartverkoop bij
de Luifel en bij Boekhandel Blokker, Binnenweg
138, Heemstede.
Reserveren kan op werkdagen tussen 9 en 12
uur via tel. no: 023-548 38 28-1. Vóór de lezing
kunt u genieten van een heerlijk 3-gangen-diner. Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-,
hoofd- en nagerechten. U kunt een tafel reserveren voor uw eigen gezelschap of, als u dat wilt,
aanschuiven aan de gezamenlijke tafel. Tussen
18.00 en 19.00 uur kunt u aan tafel. U kunt genieten van uw diner tot vlak voor het begin van
de lezing om 20.00 uur. Kosten diner:
17,50 euro.

Toneelspelen introductie

Toneelspelen is goed voor je zelfvertrouwen en
daarnaast ook gewoon heel leuk om te doen.
Kom proberen of Toneelspelen jouw ding is!
In een introductie workshop Toneelspelen op
donderdag 22 september van 20.00 tot 21.00 uur
bij Casca in de bewegingsruimte van de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede ga je op een ontspannen maar vooral gezellige manier kennis maken
met een aantal grondbeginselen van het toneelspelen. Docente Marlies Houtzager leert je o.a.
improviseren en samenspelen en je te verplaatsen in verschillende typetjes en emoties. Kom
uitproberen of toneelspelen bij je past!
Lijkt het je wat? Dan kun je je nu al opgeven voor
de cursus Toneelspelen, die start op donderdag
6 oktober om 19.00 uur in de Luifel.
Opgeven kan telefonisch: 023-548 38 28-1 of via
de website www.casca.nl .

Diner & Literaire lezing

Naar aanleiding van zijn derde roman “Rachel,
of het mysterie van de liefde” trekt Geert Kimpen het land in met een nieuwe, inspirerende lezing, waarin hij ingaat op de achtergronden van
zijn boek. Met verve, humor, persoonlijke verhalen en tal van inzichten over de liefde, neemt hij
u op sleeptouw.
Is een mens in staat zijn zielsverwant te herkennen? Of is iedere liefde een zinsbegoocheling,
een verzengend vuur gedoemd vroeg of laat uit
te doven?
Is er werkelijk voor ieder mens een andere helft?
Is een mens die denkt uit ontelbaren zijn zielsverwant te herkennen gezegend, of een dwaas?
Is liefde eeuwig? Hoe kan het dat liefde door de
ene onbeantwoord blijft terwijl de andere ervan
overtuigd is dat het eeuwige liefde is?
Komen zielsverwanten elkaar altijd tegen in dit
leven? Kan iemand meerdere zielsverwanten
hebben? Is het mogelijk om opnieuw je hart te
openen wanneer het eenmaal gruwelijk is vertrapt? Is het waar dat in zaken van het hart alleen de vrouwelijke natuur zinnige dingen heeft
te vertellen?
Over alles wat u altijd wilde vragen over liefde
en zielsverwantschap maar nooit durfde omdat
u niet wist tot wie u de vraag moest richten. Over
het grootste mysterie van de menselijke natuur: het vermogen om lief te
hebben.
De literaire lezing
van Geert Kimpen over zijn nieuwe boek Rachel, of
het mysterie van de
liefde is op donderdag 22 september om 20.00 uur
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Entree:

Excursie: Rondleiding over
begraafplaats Zorgvlied

Zorgvlied in Amsterdam is toch wel een van de
bekendste begraafplaatsen van Nederland. Vele bekende Nederlanders liggen er begraven:
o.a. Harry Mulisch, Willem van de Sande Bakhuyzen, Martin Bril, Herman Brood, Antonie Kamerling en Gerard Heineken. Marcel Bergen en
Irma Clement schreven er een boekje over: Wandelen over Zorgvlied. Dit duo geeft van mei t/m
oktober rondleidingen over Begraafplaats Zorgvlied en vertelt u over het ontstaan, over de 13
Rijksmonumenten die Zorgvlied telt, over de
eind 19de eeuwse grafsymboliek die op veel oude graven te zien is en over de graven van beroemde, maar ook vergeten bekende personen.
Vandaar de vergelijking met Père Lachaise, de
beroemde Parijse begraafplaats.
Zorgvlied telt meer dan 17.000 graven, de paden zijn opgeteld meer dan 60 km. lang. Toch
is het niet alleen een begraafplaats voor de elite
of kunstenaars, iedereen kan in principe terecht
in een van de 25 wijken. Deze zeer interessante
wandeling duurt ongeveer 2 uur.
We verzamelen om 9.15 uur in de hal van station Heemstede en reizen met Openbaar Vervoer.
Kosten: (incl. rondleiding en Cascakosten, excl.
reiskosten en consumpties) 12,50 euro. Opgeven, uiterlijk 20 september, en betalen op werkdagen tussen 9 en 12 uur bij de receptie van de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

Wereldreligies Introductie

Wil je wat meer weten over de verschillende wereldgodsdiensten, waar we in Nederland mee te
maken hebben? Henk Schouten zal je een en
ander vertellen over hindoeïsme, boeddhisme,
jodendom, christendom en islam en de daarbij
behorende afwijkende stromingen. Wat is kenmerkend voor deze religies, waar zijn ze ontstaan en wat zijn de mooiste verhalen uit hun
tradities? Komen alle religies op hetzelfde neer?
Wat is ‘waarheid’ in de verschillende tradities?
In de introductielezing Wereldreligies op dinsdag 27 september om 13.30 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede vertelt Henk
u over de vijf grote wereldgodsdiensten. Bij de
cursus Wereldreligies die start op maandag 10
oktober om 13.30 uur in de Luifel komt in een
serie van 6 middagen alles aan bod.
Henk studeerde Godsdienstwetenschappen
in Amsterdam. Hij is ruim 20 jaar intensief betrokken geweest bij de interreligieuze dialoog,
was docent godsdienst/levensbeschouwing aan
de Pabo en studentenpredikant in Leiden. Ook
schreef hij een boek: De vijf religies van de wereld.
Opgeven kan telefonisch op werkdagen tussen
9 en 12 uur: 023-548 38 28-1 of via de website www.casca.nl.
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Oogstfeest op de Kinderboerderij,
voorbode van de herfst
Heemstede - Je hoort op de
vredige zondagochtend in de
verte al het geblaf van blije
honden. De honden mogen
meedoen aan allerlei behendigheidsproeven en gehoorzaamheidsproeven op de Kinderboerderij `t Molentje. Deelnemers zijn de honden en bazen van Kynologenclub Kennemerland, de “vereniging van
hondenliefhebbers”. Zij hebben
hun meer dan prachtige “Hondenhok” achter het zwembad
Groenendaal aan de Sportparklaan 14, waar men terecht
kan voor diverse cursussen op
het gebied van gehoorzaamheid, behendigheid op recreatie- of wedstrijdniveau, Flyball,
Rally-O of Doggy Dance. Op de
Kinderboerderij waar het oogstfeest in volle gang is, hoor je
de vertrouwde klanken van de
accordeon van Henk Duin. Altijd omringd door kinderen op
strobalen die de kinderliedjes
meezingen. Twaalf uur roept
beheerster van de Kinderboerderij Cynthia Vijlbrief alle prijswinnaars van de Fotowedstrijd
bijeen, die georganiseerd werd
vanwege het 60 jarig bestaan.
Er waren veel foto`s van dieren op de kinderboerderij als
pauwen en kippen van Peter
Saarloos, Rianne Turkenburg
en Thomas Frijns, maar de jury,
bestaande uit fotograaf Daan

Hendriks en Cynthia, vonden `t
Molentje van Lippes, genomen
in de sneeuw, toch de mooiste. Imker Pim Lemmers zit vol
plannen om de bijenstanden in
Heemstede te promoten, want
deze dieren zijn in de voedselketen onontbeerlijk. Bijenvolken op volkstuinen of in grote tuinen, zijn toekomstmuziek.
Tussen het helpen van klanten die zijn enige echte Heemsteedse bijenhoning kopen,
weet hij te vertellen dat hij onlangs geslaagd is als plaagdierbestrijder. Hij haalde al wespennesten weg, maar nu gediplomeerd, dus de wespen
zijn gewaarschuwd! Marianne Kors, haar zus Joke werkt
op de Kinderboerderij, spon
wol van schapen en angorageiten van de Kinderboerderij tot
garens, waar zij shawls en grove truien van breit voor de medewerkers van de Kinderboerderij. Komende winter wordt
de stoere wollen trui een echte
hype. Marianne heeft nog een
tip om het kriebelen tegen te
gaan. Stop de trui in een plastic zak enige tijd in de diepvries.
Vrienden van de Kinderboerderij verkochten geitenkaas
en verse eieren. Zorgboerderij de Landyn stond er met de
verste biologische groenten,
fruit en olijfolie. Cadeauwinkel
Eigenwijsz van de Cruquius-

hoeve verkocht zelf gemaakte sieraden, brei- en haakwerk.
Kinderen konden pompoenen
uithollen, egels knutselen en
eendjes vangen, terwijl hun ouders genoten van koffie, cakejes en heerlijke pannenkoeken
in het Oogstcafé. De opbrengsten komen ten goede aan de kinderboerderij.
Ton van den Brink
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Lezing auteur Expositie door
Geert Kimpen Max Koning
Heemstede - Naar aanleiding
van zijn derde roman ‘Rachel, of
in de Luifel
het mysterie van de liefde’ trekt
Geert Kimpen het land in met
een nieuwe lezing. Op donderdag 22 september is hij in theater Casca de Luifel, waar hij om
20.00 uur belangstellenden ontvangt. Jasper Merle verzorgt een
muzikaal gastoptreden. Casca
de Luifel vindt u aan de Herenweg 96 te Heemstede. Reserveren: info@boekhandelblokker.nl
of 023-528 24 72.
Kimpen gaat in zijn lezing in op
de achtergronden van zijn boek.
In dit geval; de liefde. Met verve, humor, persoonlijke verhalen
en tal van inzichten over de liefde, neemt hij u op sleeptouw. Is
een mens in staat zijn zielsverwant te herkennen? Of is iedere
liefde een zinsbegoocheling, een
verzengend vuur gedoemd vroeg
of laat uit te doven? Is er werkelijk voor ieder mens een andere helft? Is een mens die denkt
uit ontelbaren zijn zielsverwant
te herkennen gezegend, of een
dwaas? Is liefde eeuwig? Hoe
kan het dat liefde door de ene
onbeantwoord blijft terwijl de
andere ervan overtuigd is dat het
eeuwige liefde is? Komen zielsverwanten elkaar altijd tegen in
dit leven? Kan iemand meerdere zielsverwanten hebben? Is het
mogelijk om opnieuw je hart te
openen wanneer het eenmaal
gruwelijk is vertrapt? Is het waar
dat in zaken van het hart alleen
de vrouwelijke natuur zinnige
dingen heeft te vertellen?

Zing mee met
de Heemstem

Heemstede - Een groep enthousiaste vrouwen vanaf 55+
zingt één keer per week in het
koor de ‘Heemstem’. Repetities vinden plaats in het kerkje
aan de Postlaan op woensdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur.
Ingang rechtsom de hoek van de
kerk.
Het repertoire is licht klassiek en
traditionals in het Frans, Duits en
Engels. Er wordt meerstemmig
gezongen. Geschoold of ongeschoold, u bent welkom.
Inl.: Julia H.M. Olk 023-5284809.0

Heemstede - De foyer van
de Luifel, het sociaal cultureel
centrum van Casca in Heemstede, is ook expositieruimte. De Luifel heeft een mooie
foyer met wanden die uitnodigen om
er kunst op te exposeren. Iedere zes weken stelt een kunstenaar hier zijn of haar kunstwerken tentoon.
Van maandag 19 september
tot en met vrijdag 28 oktober
is dit kunstenaar Max Koning.
Max Koning (2 oktober 1950)
werkt als beeldend kunstenaar in zijn atelier in Overveen,
waar hij met veel verschillende materialen en technieken
kunstwerken maakt. Ook is hij
dirigent/organist bij een aantal koren en is hij actief als
componist en arrangeur.
Bij Casca geeft hij al jaren teken- en schilderlessen.
Deze expositie toont werk van
‘De beelddrager’: een tableau
van 20 panelen, geïnspireerd
op de houten beelden van het
Müller orgelfront uit de Sint
Bavokerk te Haarlem: Wachters in de morgen, wachters in
de nacht.
Deze installatie/performance
voor beeld, klank en dans
wordt uitgevoerd door orgel,
slagwerk, piano, zangstem
en dansers. Max Koning realiseerde dit stuk als opening
voor de twaalfde editie van de
Haarlemse Kunstlijn.
De expositie is van maandag
19 september tot en met vrijdag 28 oktober bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede en te bezichtigen tijdens
openingsuren. U bent van harte welkom.

Verbazen over abstracte kunst
Heemstede – Met een potlood
een dun laagje schetsen om een
afbeelding te laten verschijnen,
als kind vond ze dat toveren. Dat
gevoel heeft ze ook bij het werk
dat ze nu maakt. Wat verschijnt
kan ik niet bedenken. Maar, in
combinatie met de kennis en ervaring van techniek en materialen, wel creëren. Wethouder Jur
Botter ontving donderdagmiddag de kunstenares Liselot Been
bij de opening van haar tentoonstelling in de Burgerzaal. Met
een kort interview, waarin Liselot
hem en de toehoorders een uitleg gaf over moderne kunst die
heel direct, simpel en “niet zo
moeilijk “was. Over haar werkwijze waarbij ze de psychische werking van kleur, vorm en getalswaarde aanstipte. Je zag bij de
toehoorders de verbazing op de
gezichten groeien. Botter mocht
vragen over kleurervaringen beantwoorden, een rode kamer gaf
een warm gevoel, een blauwe
kamer ijzig koud. Dat geel de lievelingskleur is van insecten, dat
kan je gewoon in de tuin waarnemen. Het is tevens de levenskleur
in de energetische kunst. Groen
is de liefdeskleur en de kleur van
de lente. Vormen hebben betekenis voor de opdrachtgevers. Een
kind schilderen is een geheel an-

dere dan een oudere vrouw. De
levensbeweging legt zij vast in
heel haar werk. Je ziet het leven ontstaan in een bijna buitenaardse geboorte in de lente bij de
eerste vormen van een kaars in
een kastanjeboom, die uitgroeit
tot een kastanje in de herfst. Kijk
naar het uitvouwen van een varen.
Composities
De getalswaarde ziet u in de Burgerzaal in de composities van
de schilderijen op de grote witte muren. Links bovenin hangen
zes schilderijen in zachte kleuren,
die overeenkomen met de onderneming die de opdracht gaf. De
compositie is keurig naast elkaar, zo stabiel als de onderneming bekend staat. Rechts in de
Burgerzaal ziet u een compositie
van acht schilderijen in krachtiger kleuren van links onder oplopend naar rechtsboven als een
grafiek die groei aangeeft. De
compositie is ondersteunend
voor de dynamiek die de onderneming wil uitstralen. Heel bijzonder zijn de drie schilderijen,
gemaakt op de computer volgens haar geheime recept en uitgevoerd door een uniek bedrijf in
de Waardepolder. Abstract en figuratief, gedrukt op spiegelende

panelen waarin sommige delen
lijken te vibreren. Het abstracte
geeft na enige bestudering toch
zijn geheimen prijs die u erin ontdekt. “Een dergelijk gevoel beleef
ik als ik werk. Dat wat verschijnt
kan ik niet bedenken. Maar, in
combinatie met de kennis en ervaring van techniek en materialen, wel creëren”. Met deze summiere uitleg kunt u zien waarom
Jeroen Heijnen van de afdeling
bouwkunde van de gemeente
de schilderijen op deze bijzonder
wijze heeft opgehangen zoals Liselot het bedoeld heeft. De acht
staat “oneindig”. Zo heeft elk getal zijn betekenis. Wilt u meer weten over deze materie, haar werkwijze en haar ontwapenede manier om abstracte en figuratieve
kunst uit te leggen, Liselot Been
is tijdens de duur van de expositie tweemaal aanwezig op maandag 10 oktober van 9.30 - 13 en
donderdag 20 oktober van 18.00
- 19.30 uur. De expositie is tot 25
oktober tijdens kantooruren in de
Burgerzaal te bezichtigen. Begin
december mag zij exposeren in
het Louvre in Parijs en bij dit bericht van uitverkiezing was het
Liselot die verbaasd was. Wouw!
Het Louvre, zo snel, ineens heel
werkelijk! Heel bijzonder!
Ton van den Brink

Theater de Luifel zoekt vrijwilliger

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 18 september
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst
van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is
welkom, zowel patiënten alsook
bezoek.
Voorganger is pastor mw. A.
Hoekman. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate Domino uit Haarlem. (avondmaalviering)

Expositie Liselot Been in Burgerzaal

Viering SEIN
Regio – Op zondag 18 september om 15.00 uur is er een viering met pastor Elise Vorstermans bij SEIN, Cruquius.
Het is een viering met zang en
vindt plaats in gebouw ‘de Rank’,
Spieringweg 801.

Heemstede - Elke week zijn in Theater de Luifel allerlei voorstellingen, van cabaret tot muziek,
van toneel tot kindervoorstellingen. Theater de
Luifel werkt met vrijwilligers als kassamedewerker. Het kassateam bestaat uit 5 personen, maar
heeft versterking nodig (m/v). De meeste voorstellingen zijn ‘s avonds op vrijdag, zaterdag en
zondag. Je bent dan aanwezig vanaf 19.30 uur,
je moet handig zijn met de computer, je krijgt instructie voor het gedigitaliseerd kaartsysteem en
vanzelfsprekend word je goed ingewerkt.
Op de jaarlijkse medewerkersdag worden de vrijwilligers van Theater de Luifel en Casca in het
zonnetje gezet, een gezellige dag met activitei-

ten naar keuze en een etentje. Als extraatje hebben de kassamedewerkers één keer per jaar een
speciaal uitje.
Heb je belangstelling voor het theater, artiesten
en voorstellingen, kun je goed met mensen omgaan, ben je communicatief vaardig, vriendelijk
en representatief, reageer dan snel. Kassamedewerkers kunnen hun voorkeur voor voorstellingen aangeven - wel in overleg met de anderen –
en mogen dan gratis naar de voorstelling.
Informatie opvragen of aanmelden kan bij Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, Leo Koot,
tel: 023-548 38 49 op donderdag of vrijdag van
9-16 uur of via de mail: lkoot@casca.nl.
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VEW1 verliest mooie pot
voetbal van Hoofddorp
Heemstede - VEW heeft afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen hoofddorp op de valreep verloren va Hoofddorp. Aan
de sportparklaan in Heemstede werd het 2-3 voor de bezoekers. Het leek er in de tweede
helft sterk op dat deze altijd wat
beladen wedstrijd gelijk zou eindigen. In de allerlaatste minuten
van de tweede helft was het toch
Hoofddorp die aan het langste
eind trok. VEW wacht derhalve nog op de eerste overwinnen
van het seizoen.
In de eerste helft werd fris en attractief gespeeld. Door een foutje van VEW kwam Hoofddorp op
0-1 voor. Dit was echter niet geheel de veldverhouding. Gelukkig voor de thuis ploeg werd
deze stand weer snel recht getrokken en werd het 1-1. Niels
Dekker bracht door een mooie
steekbal op zijn broer Michiel in
scorende positie. Dat was aan
Michiel wel besteed. In deze fase van de wedstrijd was VEW beter. Maar Hoofddorp was op de
counter gevaarlijk. Hier en daar
waren wat irritaties wat Wouter
Hamann een gele kaart opleverde. Toen Hoofddorp opnieuw een
counter wilde opzetten, kon deze
worden onderschept en was het
nu Michiel die zijn broer Niels
Dekker liet scoren. VEW wilde in
deze fase doordrukken en met
een kopbal van Delano Meijer en
een rebound net naast van George Ursateanu was dit ook mogelijk geweest. Het gebeurde echter niet.

Na de thee werd het echter snel
2-2. Op het middenveld werd de
bal door een Hoofddorp speler onderschept en zag dat de
VEW keeper, Michiel van Rooyen, te ver voor zijn goals staan.
De lob over de ,toch lange keeper, mocht er wezen. Daarna was
eigenlijk Hoofddorp de bovenliggende partij. Soms moet er
door VEW worden ingegrepen.
Richard Splinter, Delano Meijer en Michiel Dekker belanden
daarom ook in het boekje van de
scheidsrechter. Maar VEW leek
toch stand te houden. Hoofddorp probeerde door drie verse krachten in te zetten de winst
naar zich toe te trekken. Maar
dit leek tevergeefs. Paul Bosma
komt namens VEW nog in het
veld voor de geblesseerde Bas
van ’t Sant. Maar dat leek ook
tevens het laatste vermeldenswaardige moment van de wedstrijd. Totdat in de 89 minuut
een Hoofddorp speler, zonder
dat deze aangevallen werd, het
hele middelveld kon oversteken.
Het hiermee ontstane 2 tegen 3
overwicht, werd door Hoofddorp
vervolgens verzilverd. Zuur voor
VEW die, volgende week uit tegen Olympia Haarlem, zijn eerste
overwinning moet gaan pakken.
Het tweede team van VEW, versterkt door enkele A-junioren,
verloor uit tegen OFC met 4-2.
De A-junioren speelden niet. Het
derde verloor dik 8-2 en het vierde kwam niet in actie. Volg VEW
nu ook via twitter! Kijk op www.
vewheemstede.nl voor meer info.

Cursussen Nordic Walking
bij GSV Heemstede
Heemstede - Nu de zomer
overgegaan is in de herfst is voor
GSV Heemstede de tijd weer
aangebroken om te starten met
nieuwe cursussen Nordic Walking.
Gestart wordt met de Reguliere
Basiscursus.
Deze is bedoeld voor hen die
op een verantwoorde manier de
techniek van het Nordic Walken
onder de knie willen krijgen. In
6 lessen van ca. 1 ½ uur wordt
u de techniek geleerd in theorie- en praktijklessen. Het is een
algemene misvatting dat u zonder een goede opleiding ook
het meeste profijt kan halen uit
het Nordic Walken. Al is het allen maar om blessures te voorkomen is het noodzakelijk om de
juiste techniek te beheersen.
Als extra maakt GSV Heemstede gebruik van videoanalyses.
Zo kan de instructeur en uzelf
zien op welke punten u de praktijk kunt verberen om zo optimaal effect te kunnen hebben
van alle voordelen die Nordic
Walking biedt. Bewegen, betere
lichaamshouding, ontspanning,
conditie, sociale contacten, genieten van duin en bos en nog

veel meer. De cursus start donderdagmiddag 22 februari om
13.30 uur.
We beginnen altijd vanuit het
GSV Centrum Fr. Schubertlaan
37. Heemstede waar de theorielessen plaats vinden. Het praktijkgedeelte vindt plaats in het
hondenvrije gedeelte van landgoed Groenendaal.
Na het volgen van de cursus bestaat de mogelijkheid om onder
deskundige leiding mee te lopen
in een loopgroep.
Deze zijn op donderdagochtend
om 8.45 uur vanaf 22 september en zaterdagochtend vanaf
8.30 uur. Verzameld wordt bij het
GSV Centrum en vandaar wordt
er gelopen in de Waterleidingduinen, Koningshof of Middenduin. Dat gebeurt in overleg met
de deelnemers.
Alle informatie kunt u terugvinden op de site van GSV Heemstede (www.gsv-heemstede.nl)
onder het kopje Nordic Walking
U kunt ook aanmelden en informatie inwinnen bij de instructeur René Reeuwijk 023-8447496
of 0653582295 en per e-mail:
nordic.w@upcmail.nl

RCH geeft
voetbalclinic

HPC klaar voor nieuw seizoen
Heemstede - Zaterdagavond
vond er in het 5 mei bad in Leiden een avondmarathon plaats
voor wedstrijdzwemmers. HPC
Heemstede verscheen aan de
start met een ploeg van 11 estafette- en 6 lange afstand zwemmers. De andere ploegen kwamen allemaal uit Zuid-Holland
en hadden er al vier weken training opzitten, terwijl HPC pas
een week geleden de trainingen
heeft hervat. Maar de zeventien zwemmers waren tot op het
bot gemotiveerd om een mooie
prestatie neer te zetten. In totaal hebben ze tussen half acht
en twaalf uur ’s avonds bijna
22 kilometer gezwommen. Buiten de eer stond er verder niets
op het spel en ging het vooral

om het weerzien na de vakantie. Dit soort wedstrijden zijn uitermate goed voor het team spirit gevoel. En dat dit wel goed zit
bij HPC bleek uit het feit dat alle andere ploegen de hele avond
de vrije slag hebben gezwommen terwijl HPC halverwege de
avond collectief overging op de
zware vlinderslag. Vooral de jongere zwemmers waren kapot na
zo’n lange avond maar ze hebben het stuk voor stuk wel heel
erg leuk gevonden. Trainer Theo
van Dam was blij met zijn ploeg
en verklaarde na afloop: ‘Als zo’n
jonge ploeg deze prestatie neer
kan zetten na slechts één week
trainen, dan ben ik er van overtuigd dat het een erg mooi seizoen gaat worden!”

Koninklijke HFC leert snel
maar overwinning blijft uit
Regio - In een voor de toeschouwers zeer aantrekkelijke wedstrijd trok HFC ver in de
tweede helft toch aan het kortste eind. Opponent Westlandia uit Naaldwijk had maar een
korte periode in de wedstrijd de
overhand, waar het verder vooral HFC was dat domineerde.
HFC schiep zich verschillende
kansen, maar de tijdelijke afwezigheid van een echte puntspeler laat zich voelen. Uit de eerste
wedstrijd op het hogere niveau
van de hoofdklasse had HFC
lessen getrokken. Trainer Pieter
Mulders had zijn team wat aangepast. Roy Verkaik was weer
inzetbaar en speelde in de laatste linie een prima wedstrijd.

Marc Baardmans was buiten
de ploeg gehouden en zijn plek
op linksachter werd door Twan
Elfers ingenomen. Opponent
Westlandia werd geen ruimte
gegund aanvallen op te bouwen
en met een grote portie werklust lukte het HFC een overwicht
te creëren. De uitstekende doelman van Westlandia Edgar Leerdam hield de meest onmogelijke ballen uit zijn doel en hielp
daarmee zijn ploeg aan de uiteindelijke overwinning. Zijn collega van HFC had weinig te doen
deze middag tot de 68e minuut
een voorzet van Ralph Heskes
door Nick Keyzer richting eerste paal werd ingeschoten. Van
Rossum pakte de bal maar stoot-

Heemstede - De voetbalacademie van Co Meijer/Ton Jenner en RCH willen graag gaan
samenwerken. Deze voetbalacademie is momenteel al gevestigd in onder meer NieuwVennep en Delft.
De academie heeft contact
met RCH gezocht vanwege de prachtige accommodatie en de groei van het aantal jeugdleden is het idee ontstaan om een nieuwe academie op te starten op de RCHvelden. RCH heeft dit initiatief
zeer enthousiast ontvangen.
Het doel van de academie is
om spelers met name technisch beter te laten worden,
dit wordt op een positieve en
plezierige manier getraind tijdens de clinics. Spelplezier
staat net als bij RCH hoog in
het vaandel.
De intentie is om de academie
vanaf 30 september van start
te laten gaan op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur
gedurende 10 weken.
Vooralsnog gaat het om de D,
E, en F-jeugd en iedereen kan
zich daarvoor opgeven.
Je hoeft geen lid van RCH
te zijn maar voor RCH leden
komt er een speciaal tarief.
Er staat een demonstratietraining gepland op donderdag
15 september, aanvang 17.45
uur en einde training 19.00
uur. Er wordt aan een groep
F- en D-junioren training gegeven.
Voor meer info:
www.voetbalacademie.nl

te tegen de paal. Hij liet de bal
even los. Volgens de grensrechter was de bal over de lijn geweest. HFC protesteerde nauwelijks dus zal zijn constatering
juist zijn geweest. HFC trok nog
feller van leer en de druk op het
Westlandia doel werd met de minuut groter. De boomlange aanvoerder van HFC Carlos Opoku
ging mee naar voren, waardoor
Westlandia steeds verder terug
moest. Schoten, kopballen, corners uit alle standen probeerde HFC de bal achter doelman
Leerdam te krijgen, maar was
het niet Leerdam zelf die de ballen uit zijn doel ranselde dan verdwenen schoten wel naast, over
of werden weggewerkt door de
overmacht aan verdedigers. Het
bleef daarom tot het laatste fluitsignaal niet alleen spannend
maar kreeg HFC toch geen loon
naar werken.
Volgens trainer Pieter Mulders
geeft het vertoonde spel veel
vertrouwen voor de toekomst en
heeft zijn team laten zien goed
mee te kunnen op dit niveau.
Aanstaande zondag speelt de
Kon. HFC de belangrijke thuiswedstrijd tegen het eveneens
nog puntloze Purmersteijn, een
echte zespunten wedstrijd dus.
Eric van Westerlo o

pagina 20

14 september 2011

Nieuwe N201-viaduct over de
A4 en werkzaamheden Kruisweg

Regio - De provincie Noord-Holland start op 16 september
met het plaatsen van het nieuwe viaduct van de N201 over de
A4 bij de afrit Hoofddorp. Het plaatsen van het eerste deel van
de liggers van dit viaduct neemt een weekend in beslag. Daarnaast wordt er gewerkt aan de Kruisweg. Verkeer over de A4
en de Kruisweg moet rekening houden met omleidingen en
een snelheidsbeperking gedurende de werkzaamheden.
Op vrijdag 16 september 2011
wordt begonnen met het plaatsen van de liggers van het nieuwe viaduct van de N201 over de
A4 bij de afrit Hoofddorp. De
werkzaamheden worden in twee
delen verricht: dit weekend worden de liggers aan de westkant
geplaatst. Voor het verkeer dat
langs de werkzaamheden rijdt,
geldt een snelheidsbeperking
van 70 km per uur.
Werkzaamheden op 16,
17 en 18 september
In het weekend van 16, 17 en 18
september worden de liggers
van het viaduct aan de westkant geplaatst. De werkzaamheden zijn van vrijdag 20.00 uur tot
zaterdag 09.00 uur en van zaterdag 20.00 uur tot zondag 09.00
uur. De rijbaan richting Den
Haag wordt afgesloten. Het verkeer richting Den Haag wordt op
de A4 via de oostelijke weghelft
geleid. De A5 richting Hoofddorp wordt afgesloten. Verkeer
richting Hoofddorp op de A5
wordt omgeleid via de A9 en de
A4. De oprit Hoofddorp richting
Den Haag wordt voor al het verkeer afgesloten. De omleiding
gaat via de oprit Hoofddorp rich-

ting Amsterdam, bij Schiphol keren en richting Den Haag rijden.
De bus kan wel gebruik maken
van de oprit richting Den Haag.
Overdag zijn alle rijbanen opengesteld.
Werkzaamheden Kruisweg
richting Aalsmeer
Ook op de Kruisweg en de parallelweg ter hoogte van de
Aalsmeerderweg vinden werkzaamheden plaats. Doel van de
werkzaamheden is onder andere het beschikbaar stellen van de
derde aanwezige rijstrook voor
verkeer richting Hoofddorp/A4.
• Tot 22 september 2011 wordt
er onder andere gewerkt aan het
verwijderen van de tijdelijke belijning en het aanbrengen van
nieuwe. De parallelweg wordt ingesteld als eenrichtingsverkeer
(richting Schiphol-Rijk). Op de
N201 zijn twee rijstroken per rijrichting beschikbaar.
• In het weekend van 23 tot en
met 26 september 2011 wordt
gewerkt aan het wegdek van
de N201 tussen de fietsbrug en
50 meter na de kruising met de
Aalsmeerderweg. De werkzaamheden starten op vrijdag 23 sep-

tember 2011 om ca. 21.00 uur en
duren tot maandag 26 september
2011 tot 05.00 uur. Het verkeer
vanuit Rijsenhout richting Hoofddorp/A4 wordt omgeleid via de
Incheonweg en Pudongweg.
N201+
De provincie Noord-Holland
werkt samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De
Ronde Venen, Haarlemmermeer
en Uithoorn aan de vernieuwing
en verbreding van de N201 tussen de A4 en Amstelhoek. Dat
is hard nodig om dit economisch belangrijke gebied rondom Schiphol en Flora Holland vitaal te houden. De nieuwe weg
verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied. De aansluiting van de nieuwe N201 op één
van de belangrijkste verkeersaders in Nederland, de A4, is een
onderdeel van dit project.
Meer informatie
Er kunnen wijzigingen in de
werkzaamheden optreden. Voor
de meest actuele stand van zaken verwijzen wij u naar onze
website: www.n201.info, waar
onder Aansluitingen A4/werkinuitvoering de meest recente
gegevens staan.
Bij vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en
omwonenden bellen naar het
provinciale Servicepunt Wegen
en Vaarwegen via 0800 - 0200
600 (gratis).

Nieuw onderkomen voor De Financiele Gids
Heemstede - Financieel adviesbureau De Financiële Gids
is sinds 1 september gehuisvest
in kantoorgebouw Tauro aan
de Herenweg 115 in Heemstede. Hiervoor zat het bureau aan

het Frederikspark 1 in Haarlem.
De Financiële Gids verleent al
vele jaren dienstverlening op
het gebied van hypotheken en financiele planning.
Zowel particulieren als onder-

nemers zijn bij het bureau aan
het goede adres voor onafhankelijk en deskundig financieel
advies.
Info: 023 5344 332 of:
www.definancielegids.nl

Kinderen uit Noord-Holland
op pad met kinderpostzegels
Regio - Kinderen uit groep 7 en
8 starten op woensdag 28 september met de verkoop van kinderpostzegels en kaarten.
Kinderen van 662 basisscholen uit heel Noord-Holland gaan
op pad met kinderpostzegels en
kaarten. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. In 2010 bracht
de verkoop in Noord-Holland
1.428.000 miljoen euro op. De
kinderen krijgen ook dit jaar allerlei materialen om zich voor
te bereiden op de verkoop van
kinderpostzegels en kaarten:
een digitaal lespakket, een item
in het Schooltv-weekjournaal
en een speciaal leerlingboekje
boordevol verkooptips.

Geef kinderen een veilig thuis
Stichting Kinderpostzegels Nederland vindt dat elk kind een
veilige leefomgeving verdient.
Een omgeving waarin je je beschermd en geborgen voelt. Niet
elk kind heeft zo’n plek. Als hulp
aan kinderen binnen het eigen
gezin niet meer voldoet, helpt
Kinderpostzegels ze aan een
nieuw thuis. Zij worden dan bij

Hoog en
droog
Heemstede - “Vorige week
kwam ik deze kikker tegen in de tuin. Tussen de
buien door was ik wat aan
het rommelen, maar hij
bleef onverstoorbaar zitten.
Kennelijk hebben kikkers
af en toe behoefte aan hoog
en droog zitten en niet zo’n
gevoelig huidje...”, aldus Jet
van Vrede, Strawinskylaan
68, Heemstede.

voorkeur opgevangen in een
pleeggezin, omdat deze vorm
van opvang het dichtst bij de gezinssituatie blijft. In 2010 hebben
24.000 kinderen voor kortere of
langere tijd gebruik gemaakt van
pleegzorg. Het aantal pleegkinderen neemt jaarlijks toe.
Pleegzorgboerderij
Samen thuis
Een voorbeeld van een project dat Stichting Kinderpostzegels Nederland steunt is pleegzorgboerderij Samen Thuis in
Ferwert. Deze pleegzorgboerderij vangt kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar oud
op die tijdelijk niet thuis kunnen
wonen. Iedereen heeft een taak
op de boerderij en draait mee in
het gezin. Het is een plek waar
de kinderen zichzelf kunnen zijn
en zich vrij kunnen ontwikkelen,
maar bovenal waar zij zich veilig kunnen voelen. Ook de tienjarige Tjerk heeft op deze pleegzorgboerderij zo’n veilige plek:
“Op de pleegzorgboerderij kom
ik tot rust. Ik vind het daar fijn
en ze zorgen goed voor mij. Dit
is mijn tweede thuis. Ik ben dol
op de dieren en vind ze allemaal
even lief.”
In Noord-Holland ondersteunt
Kinderpostzegels diverse projecten. Heeft u de kinderen aan
de deur gemist? Ga dan naar
www.kinderpostzegels.nl en bestel uw kinderpostzegels en
kaarten online.

Protestantse
Gemeente
Heemstede
Heemstede - Zondag 18
september: Pinksterkerk 10.00 uur
• ds. A. Molendijk en ds.
P.I.C. Terpstra
• Kinderkring
• Crèche
Kennemerduin - 10.30 uur
• mw. B. Jansen
Oude Kerk geen dienst
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Vrouwennetwerk

Ride for
Roses

Heemstede - Woensdag 21
september om 14.00 uur komt
de directeur van Stichting Ambulance Wens, Kees Veldboer,
een dialezing geven bij NVVH
Vrouwennetwerk. Dat gebeurt in
de Herberg, Westerhoutpark 46,
Haarlem.
In verband met het 95-jarig bestaan van NVVH-VROUWENNETWERK Heemstede wordt op
de jubileumdag op zaterdag 15
oktober a.s. een cheque overhandigd aan de Stichting Ambulance Wens.
De Stichting Ambulance Wens
startte in april 2007 met het vervullen van de laatste wens van

Heemstede – Frans
Jansen uit Heemstede maakte deze mooie foto van de
stroom wielrenners
die deelnam aan de
‘Ride for the Roses’.
Dat was niet afgelopen, maar de zondag
ervòòr. Een sportief
spektakel ook nog
voor een zeer goed
doel: KWF.

mensen die nog maar heel kort
te leven hebben. Een wens zoals
‘nog één keer de zee zien’. Elke
wens wordt kosteloos volbracht
door vrijwilligers met een medische achtergrond.
Het belooft een bijzondere en interessante middag te worden.
De koffie/thee staat klaar bij binnenkomst.
Deze bijzondere lezing is tevens
een goede gelegenheid om kennis te maken met de vereniging.
U bent u van harte welkom.
Niet-leden betalen 2,50 euro entree.
Meer informatie over deze actieve en sportieve 55+ vrouwenvereniging:
023-5477486

Puzzel mee en win een avond theater in De Luifel!
Heemstede – Los de puzzel van september op en ga op zaterdag 1 oktober met zijn tweeën naar de voorstelling van
Helmert Woudenberg ‘Uebermensch’ in theater Casca de
Luifel te Heemstede. Het theater stelt twee entreekaarten
(à 17,50 euro per stuk) beschikbaar voor de winnaar van de
puzzel. De toneelvoorstelling handelt over de vraag ‘wie was
Adolf Hitler’. In ‘Uebermensh’ wordt geen oordeel geveld. De
persoon van Hitler wordt getoond hoe hij was; niet verguisd
of opgehemeld en zijn daden worden zeker niet goed ge-

praat. De tekst is gebaseerd op wat Sebastian Haffner, William Shirer en Alice Miller over Hitler hebben geschreven.
Deze voorstelling is Helmert Woudenbergs’ twaalfde solo
voorstelling. Hij pakt hier een heet hangijzer aan. Het gaat
om scènes uit het veelbewogen leven van de omstreden leider, vanaf zijn jeugd tot aan zijn dood.
Oplossingen kunnen worden ingestuurd tot en met woensdag 21 september. De Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede.

Heemsteder Puzzel september

KRUISWOORDPUZZEL

1

2

15

Verticaal 1. musicus; 2. int. autokenteken IJsland; 3. rivier in Utrecht;
4. gewicht; 5. hollen; 6. kleed om iets mee te bedekken; 7. groots
(imponerend); 8. plaats in Duitsland; 9. hoogste punt van een dak; 10.
inhoudsmaat (afk.); 11. feestverlichting van gekleurd papier; 16.
metaalsoort; 18. bloeiwijze; 20. boomsoort; 21. waterkoud; 23. schriftelijk stuk (document); 25. as (spil); 26. vraag- en antwoordspel; 27.
matig koud; 29. glazen kastje waarin hagedissen en slangen gehouden worden; 32. titel van staatshoofd van een republiek; 34. jongensnaam; 36. strekking (neiging); 37. Baskische nationalistische beweging (afk.); 39. gezongen toneelspel; 40. zuiver gewicht; 42. deel van
bruidsjurk; 43. verdieping; 45. onderricht; 46. vereniging van grootbedrijven in levensmiddelen (afk.); 51. gewicht; 53. Europese investeringsbank (afk.); 54. geneeskundige die vooral operaties verricht; 55.
van geringe breedte; 56. telwoord; 57. moeilijk door kauwen fijn te krijgen; 59. wijnsoort; 60. borstel aan lange steel om spinrag weg te
nemen; 62. turen; 63. dierenhuiden bewerken; 66. tam; 67. grote bontgekleurde papegaai; 69. lange lage bestuurbare slee; 71. vrouwtjesschaap; 73. hoffeest; 74. de zachtste veren van eenden; 75. praal; 78.
baan (werkkring); 80. rekenopgave; 82. file (reeks); 85. drugs anonymous (afk.);

4

5

12

september 2011 - Kennemerlandpers

Horizontaal 1. (kinder)speelgoed dat in de lucht opgelaten wordt; 7.
platte ovale steenvrucht met een eetbare pit; 12. sociaal economische raad (afk.); 13. vlak (gelijk); 14. halsboord; 15. deel van bijbel
(afk.); 17. hemellichaam; 19. geen deskundige of vakman; 21. lengtemaat (afk.); 22. meisjesnaam; 24. vrouwelijk persoon die modeshows
loopt; 27. wijfje van het huishoen; 28. schrijfvloeistof; 30. raad voor
economische aangelegenheden (afk.); 31. plaats aan het IJsselmeer;
32. polikliniek (afk.); 33. ogenblik; 35. land (staat); 37. Europese
rekeneenheid (afk.); 38. tochten maken; 41. Mohammedaans hoofddeksel; 42. jatten (roven); 44. jongensnaam; 46. gewas met lijnvormige bladeren; 47. rivier in Rusland; 48. naar behoren (iets goeds); 49.
land in Azië; 50. ruwe samenhangende steenmassa; 52. verdriet; 54.
gelegenheid voor kansspelen; 56. zeer krachtige springstof (afk.); 58.
aardappel; 61. bekend bruin/grijs vogeltje; 62. vlechtmateriaal; 64.
berichtendienst Nederlandse omroep (afk.); 65. hoofd van een moskee; 67. godin der verblinding; 68. algemene ornithologische bond
(afk.); 70. voederbak; 72. waadvogel; 73. schitterend (groots); 76.
gesloten; 77. United Kingdom (afk.); 78. tijdperk; 79. nijlreiger; 81.
internationale betrekkingen (afk.); 82. cilinder; 83. slot (afloop); 84.
explosieven opruimingsdienst (afk.); 86. speeltuinattribuut; 87. alledaags (gewoon).
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Snelle metamorfose van de buitenkamer

Warme kleuren met winterviolen

den te zetten
creëer je een
warme en landelijke sfeer.
Een modern
effect krijg je
door knalgele
violen te gebruiken in ‘strakke’ potten. Violen zijn ideaal om de buitenkamer op te vrolijken.
Gemak
Winterviolen zijn zeer gemakkelijke plantjes. Ze hebben geen
plantenvoeding nodig, enkel water! Tijdens vorstperiodes laten

Gek op groen in oktober

Hortus in huis
In oktober zijn de meeste tuinplanten uitgebloeid en brengen we meer tijd door in huis
dan buiten. Tijd om met relatief
eenvoudige ingrepen het interieur een natuurlijke make-over te
geven. Zet meubels eens op een
andere plek, geef de muur een
ander kleurtje of breng eens leven in de brouwerij… met kamerplanten! Ze zorgen niet alleen voor een natuurlijke sfeer
maar geven ook volop groene
energie. Er is altijd wel een plek-

IJdele narcissen
Als narcissen bloeien, is het
voorjaar begonnen. Vanaf maart brengen ze een
kleurig accent in de vaak
nog saaie tuin. Plant deze
voorjaarsbloeiers in oktober of november en na de
winter komen ze als vanzelf
tot bloei. Vanaf dat moment
kan de lente echt beginnen!

Vanaf half september zijn ze
weer volop verkrijgbaar… winterviolen! Met violen geef je in
een handomdraai een boost
aan de buitenkamer. De dappere plantjes bloeien tot ver na de
winter want ze trekken zich van
wind, regen of vorst nauwelijks wat aan. Rood, geel,
paars of wit: herfst en winter waren nog nooit zo
kleurrijk!
Warme kleuren
Het najaar is de tijd om het
balkon, terras of de tuin
gereed te maken voor de
winter want de zomerbloeiers en vaste planten zijn
nagenoeg uitgebloeid. Wie
denkt dat het balkon of terras maandenlang kleurloos blijft, heeft het mis. Winterviolen zijn nu volop verkrijgbaar
en bloeien in de wintermaanden
dapper door. Een paar potten
gevuld met kleurrijke violen zorgen al voor een sfeervolle buitenkamer. Populaire winterkleuren zijn dieppaars en wijnrood.
Door deze violen in rieten man-

Plant nu bloemenzee

je om planten neer te zetten of
te hangen. Tijdens een bezoek
aan het tuincentrum doe je volop groene inspiratie op.
Groene energie
Kamerplanten horen in elk interieur thuis. Of het nu gaat om
de huiskamer, keuken, slaapkamer of badkamer; er zijn zoveel verschillende soorten planten dat overal een natuurlijke
sfeer kan worden gebracht. Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben bovendien aangetoond dat je je energieker en
prettiger voelt dankzij de aanwezigheid van kamerplanten in huis
… 100% groene energie dus!
Natuurlijk
Voor kamerplanten heb je absoluut geen groene vingers nodig.
Belangrijk is dat er wel voldoende daglicht is. Voldoet een ruim-

Natuurlijke sfeer in huis met kamerplanten.

de bloemetjes hun kopjes hangen, maar wanneer de temperatuur weer boven het vriespunt
komt, richten ze zich omhoog en
kijken weer stralend de wereld
in. Van winterblues is dus geen
sprake! Geef de violen niet tijdens, maar pas na de vorst water. Wanneer je de uitgebloeide steeds bloemen weghaalt,
blijven ze onverstoorbaar doorbloeien en nieuwe bloemen produceren.
Kijk vanaf september voor meer
informatie en inspiratie op www.
ikenmijnplant.nl
te daaraan, dan kan je naar het
tuincentrum om te shoppen. Bij
haast elke plant zit een ‘handleiding’ waarop staat wat een goede standplek is en hoe de plant
te verzorgen. Om de organische
uitstraling van kamerplanten te
accentueren, kun je ze in glazen
potten zetten. Een bijzonder effect krijg je door een verzameling van verschillende planten bij
elkaar op tafel te zetten.
Groene actie
Bij veel tuincentra wordt van 3
tot en met 30 oktober een bijzondere actie gehouden. Veel
kamerplanten hebben dan een
unieke wincode. Iedereen die
deze code invoert via www.gekopgroen.nl, maakt kans op één
van de drie ‘groene’ metamorfose van de huiskamer ter waarde van 500 euro (inclusief kamerplanten en accessoires) onder leiding van een professionele styliste! Kijk voor meer informatie, inspiratie en een overzicht
van deelnemende tuincentra op
www.gekopgroen.nl.

Vrolijk
Er zijn ongeveer 35 verschillende soorten narcissen. De
populaire lentebloeier is tegenwoordig verkrijgbaar met
grote en kleine trompetjes.
Er zijn zelfs dubbelbloemige
narcissen. Ook qua kleuren is
er een grote verscheidenheid;
ze zijn er bijvoorbeeld in het
roze, oranje, rood en wit. Gele
narcissen zijn echter het meest
bekend. Door hun felle kleur
vallen ze meteen op in de vaak
nog kale voorjaarstuin.
Verwilderen
Narcissen zijn ideale bollen
omdat ze verwilderen. Dit betekent dat ze ieder voorjaar
opnieuw tot bloei komen. Bovendien kunnen ze behalve in
borders ook in potten of langs
een vijver of sloot worden geplant. De vuistregel voor het
planten van narcissen (en andere bloembollen) is: twee
keer zo diep als de bol hoog is.
De beste planttijd is oktober
en november. Gedurende de
wintermaanden wortelen de
bloembollen en ze bloeien zodra de lente in zicht is. Plant de
bollen in meerdere groepjes in
de tuin, want een toef narcis-

sen zorgt voor een vrolijk accent in de voorjaarstuin.
Daar bij de waterkant
De trompetjes van narcissen
kijken naar beneden. Volgens
de legende komt dit echter niet
voort uit bescheidenheid… Het
verhaal gaat dat de aantrekkelijke jongeman Narcissus eeuwig jong en knap wilde blijven.
Om dat te bereiken, mocht hij
zichzelf niet zien. Narcissus is
ongevoelig voor de liefde van
een vrouw tot groot ongenoegen van de vele door hem afgewezen vrouwen. Zij vragen de
god Nemesis om wraak. Deze
neemt Narcissus mee naar een
vijver en laat hem zijn spiegelbeeld zien. Hij wordt spontaan
verliefd op zichzelf en buigt zo
ver naar voren dat hij in het water valt en verdrinkt. Als mensen hem gaan zoeken, vinden
ze alleen een bijzonder aantrekkelijke, gele bloem. Vanaf
dat moment wordt die bloem
narcis genoemd.
Meer informatie over narcissen
vind je op:
www.bloembollencentrum.nl
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Regioziekenhuizen scoren slecht
Heemstede – In het Algemeen
Dagblad keldert Het Spaarne
Ziekenhuis van plaats 11 naar
notering 68 in het overzicht dat
zaterdag 9 september is gepubliceerd. Het AD maakt jaarlijks
een overzicht van de prestaties
van 100 ziekenhuizen en specialistische klinieken. Het Kennemer Gasthuis doet het ook niet
best. Stonden zij in 2010 nog
op plaats 53 nu bungelen zij op
plaats 85. Zelfs het gerenommeerde Rode Kruis Ziekenhuis
in Beverwijk duikelde van plaats
12 naar 81.
Opvallen is dat ook de academische ziekenhuizen zoals het
AMC, VU, UMC en LMC het laten afweten, maar zij gaan wel
ieder jaar vooruit. Zelf wijten de
academische ziekenhuizen hun
lage plaatsen aan het feit dat
zij alleen de moeilijkste gevallen
krijgen toegeschoven. Hierdoor
is er een grotere kans op complicaties, sterfte of een onbevredigend gevoel na behandeling.
Het VU in Amsterdam meet na
een operatie de pijn bij 100%
van de patiënten. In het Spaar-

ne Ziekenhuis staat de teller bij
71% stil. Het Kennemer Gasthuis
springt er op één punt positief uit
en dat is het sterftepercentage
na het krijgen van een hartaanval. Van de patiënten boven de
65 jaar sterft 3% in het ziekenhuis waar dat landelijk veel hoger ligt. In het Spaarne Ziekenhuis doen de minst ervaren chirurgen meer dan een kwart van
de borstkankeroperaties in het
Kennemer is dat nog geen tien
procent.
Het probleem is dat veel ziekenhuizen alles willen doen. Wel is
de tendens gaande dat steeds
meer ziekenhuizen zich gaan
specialiseren op bepaalde ziektes of behandelingen. Zo werkt
het Anthony van Leeuwenhoek
in Amsterdan nauw samen met
de VU en het AMC. Zij laten ingewikkelde kankeroperaties dan
ook daar uitvoeren. Door de versnippering en de kleinschaligheid missen artsen in de kleinere ziekenhuizen de nodige vaardigheden om ingewikkelde operaties uit te voeren. Zo doet het
Kennemer Gasthuis 13 alvlees-

klier operaties per jaar tegenover
het AMC 58 dat daarmee aan de
top staat in Nederland. Het Orbis MC in Geleen maakt het helemaal te gek met één dergelijke
operatie per jaar.
Patiënten met borstkanker zijn
volgens het AD onderzoek het
beste af in Deventer bij het Deventer Ziekenhuis. Patiënten beoordelen het Spaarne Ziekenhuis met een 7 en de polikliniek
met een 7,8 bij het Kennemer
Gasthuis is dit in beide gevallen
een 7,6. Van het Rode Kruis Ziekenhuis zijn geen gegevens bekendgemaakt. Overall lijstaanvoerder is het Sint Franciscus
Gasthuis in Rotterdam dat kwam
van plaats acht in 2010.
Het zou wat zijn als het AD in
de toekomst ook behandelingen
in ziekenhuizen in de ons omringende landen zou beoordelen. De ervaringen van patiënten
zijn positief, de kosten vaak lager
dan in Nederland en de behandeling wordt veelal vergoed door de
zorgverzekeraars.
Eric van Westerloo

Brocante en Antiek in Jan van Goyenstraat
met veel Heemsteedse stukken
Heemstede - Op de vijfde markt
van ‘spullen van Vroeger en
Toen’ in de Jan van Goyenstraat
was weer verrassend veel te vinden als je gewoon vroeg welk

stuk de standhouder zelf koesterde. De Heemsteedse Sabine van Vlijmen vond haar bronzen Art Deco kandelaar absoluut
het mooiste stuk van haar kraam
en verder vragend werd dit bijna het mooiste stuk van de hele
markt, maar er was meer moois
te zien. Klokken reparateur Kemper van de Wasserij Annalaan in
Heemstede vindt zijn vrouw het
mooist…. en laat vol trots een
comtoise wekkertje zien, een
ontroerend stuk. Vaak bewonderd, vaak verwenst bij het vroege wekken. Ieder stuk heeft zijn
waarde, geschiedenis en hij is
altijd nieuwsgierig naar de oorsprong. Stukken weer mooi maken, dat gebeurt bij restauratie atelier Gerritsen uit Haarlem,
waar antieke meubelen nog op
ambachtelijke wijze worden ge-

restaureerd, nadat de restauratiebehoefte beoordeeld is. Een
prachtig vak! Uit hobby met antiek speelgoed begonnen, heeft
Past Joys nu één van de origineelste winkels in de Lange
Veerstraat in Haarlem, zij toonden vele stukken waar ooit Sinterklaas voor viel. Gerben Bremmers van het bekende Zwaantje
aan de Camplaan in Heemstede
heeft alleen maar mooie Heemsteedse stukken van kristal, serviesgoed, glaswerk, oud zilver
die een nieuw leven willen. Jazzy
stukken horen we van de Spaarne Town Jazz Band die al wandelend tussen de kramen voor
die lekkere ambiance zorgt die
zo kenmerkend is voor deze Jan
van Goyenstraat Brocante Markt.
Traditie is inmiddels dat Hanneke
Oorthuys van Kado & Zo de or-

AZ-talenten uit Heemstede
maken dromen waar
Heemstede – AFAS is de nieuwe shirtsponsor van de jeugdopleiding van AZ en daarmee van
de drie talenten uit Heemstede.
Met het aantrekken van de nieuwe hoofdsponsor kan AZ de slogan van de AZ Jeugdopleiding ‘Maak je dromen waar’ – extra
kracht bijzetten.
AFAS is sinds 2010 al shirtsponsor van het ‘grote’ AZ en naamgever van het stadion. Dit sponsorschap is nu ook uitgebreid
naar de Jeugd. Directeur Marketing en Communicatie Truus
Koppelaar zegt hierover: “Wij
vinden dit een logisch vervolg
van onze betrokkenheid bij AZ.
De slogan van de jeugdopleiding
sluit ook feilloos aan op ons bedrijfsactiviteiten.”
Aloys Wijnker, verantwoordelijk voor de Jeugdopleiding van
AZ is enorm blij met de nieuwe
sponsor. “Dit biedt ons de kans
om onze ambities te verwezenlijken. Over een aantal jaren moeten er meer talenten uit de regio hun droom hebben waargemaakt en onderdeel zijn van onze selectie.”
De aankondiging van de nieuwe sponsor voor de jeugdopleiding vond zaterdag plaats voorafgaand aan de wedstrijd van AZ

tegen Vitesse tijdens een bijzondere persconferentie. Achter de
tafel geen hoofdcoach en grote
voetbalsterren maar spelers uit
de jeugdelftallen. In de zaal allemaal jeugdige reporters van
de kidsclub de ‘De Waaghalzen’. Aansluitend werd aan de
supportersvereniging nog een
XXXXL AZ shirt overhandigd van
maar liefst 100m2.
Ook Vincent Regeling, Sam Aarts
en Jelle Duin uit Heemstede waren hier uiteraard bij aanwezig.

Vincent Regeling.

Sam Aarts.

ganisatie leidt en de deelnemers
onthaalt met een Franse lunch
met meloen, wortelsalade, pasta en als toetje brie met vijgen
compote, door de organisatie
zelf ambachtelijk gemaakt. Ge-

serveerd met een Franse Landwijn en zeer gewaardeerd door
de 64 deelnemers, waarvan de
meeste alweer uitkijken naar
volgend jaar.
Ton van den Brink

Jelle Duin.
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ZATERDAG

17 SEPTEMBER

Dag van de
levende etalages

Winkeliers brengen hun etalages tot leven!
KOM EN BEWONDER
DE DIVERSE LIVE ACTS &
DE LEVENDE STANDBEELDEN
IN ONZE WINKELSTRAAT
VAN 11:00 - 16:00 UUR

Heemstede - Op zaterdag 17 september
is er vanaf 11.00 uur veel levendigheid in
Winkelcentrum Heemstede. Voor het derde
achtereenvolgende jaar is het de dag van
de levende etalage. Dit jaar wordt deze
dag gecombineerd met een tiental levende
standbeelden verspreid in de winkelstraat.

Dag van de levende etalage

Menig winkelier verrast de consument op
zaterdag 17 september met een bijzondere

live act in hun etalage. Voorbeelden van de
uiteenlopende acts van vorig jaar zijn een
levende boekenkast, een met chocolade beschilderde dame, twee levende standbeelden op een terras aan de thee, een vrouw
met juwelen en een kleurrijke live bodypaint. Aan de dag van de levende etalages
werken een groot aantal toneelspelers mee,
allen onder leiding van Fred Rosenhart en
Jan Bram Risseeuw, bekend uit Haarlem en
Heemstede.

Levende standbeelden

Om de bedrijvigheid ook buiten de etalages
te laten plaatsvinden, treft u dit jaar tegelijk
met de levende etalages diverse levende
standbeelden aan verspreid op de Binnenweg en Raadhuisstraat. U waant zich op de
‘Ramblas’ van Heemstede!
Kortom: kom zaterdag 17 september naar
Winkelcentrum Heemstede en vergeet
uw camera niet!

Meer informatie: www.wch.nl
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Maandag 19 september
t/m vrijdag 28 oktober
• Expositie Max Koning in
de Luifel. Max Koning (2 oktober 1950) werkt als beeldend kunstenaar in zijn atelier in Overveen, waar hij met
veel verschillende materialen en technieken kunstwerken maakt. Ook is hij dirigent/
organist bij een aantal koren
en is hij actief als componist
en arrangeur. Bij Casca geeft
hij al jaren teken- en schilderlessen.
T/m zaterdag 1 oktober

• Nieuwe expositie in Gale-

rie Het Kunstbedrijf Heemstede. Keramiek, schilderijen, beelden van hout en objecten van Greet van Dijk, Sam
Middleton, Patrick Vos, Pascale Huntings en Ber Stekelenburg. Woensdag t/m zaterdag
van 13.00 - tot 17.30 uur en op
afspraak.
www.hetkunstbedrijf.nl

T/m dinsdag 4 oktober
• Cursisten Creatief Centrum Bennebroek exposeren in voormalige gemeentehuis van Bennebroek.
Aquarellen, werken met pastel, acrylschilderijen, keramiek
en boetseerwerk. Kijk ook op:
www.creatiefcentrum.nl.
T/m dinsdag 25 oktober
Expositie in burgerzaal raadhuis Heemstede
(Raadhuisplein) van Liselot
Been, abstracte kunst. Tijdens kantoortijden.

•

T/m zondag 30 oktober
• Expositie merklappen
van Elsbeth Matthijsen en
aquarellen en olieverfschilderijen van Anton Brand in
de bibliotheek van Heemstede, Julianalaan 1. Te bezichtigen tijdens openingsuren van
de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

Divers
Zaterdag 17 september
• Dag van de levende etalages in Winkelcentrum
Heemstede, vanaf 11.00
tot ca 17.00 uur. Tien levende standbeelden verspreid in
de winkelstraat en live acts in
etalages.
Zondag 18 september en
woensdag 21 september
• Circus Sijm aan de Vrijheidsdreef. Op zondag 18
september en woensdag 21

september - aanvang: 14.30
uur en dinsdag 20 september,
aanvang: 16.15 uur. De circuskassa is op voorstellingsdagen
open van 11.00 uur tot en met
12.00 uur en 30 minuten vóór
aanvang. Wie kaarten koopt in
de voorverkoop (tussen 11.00
uur en 12.00 uur) ontvangt
2,50 euro korting en betaalt
slechts 9,00 euro per persoon
ongeacht kind of volwassene
(0 en 1 jaar gratis).
Info: www.circussijm.nl

Donderdag 22 september
• Lezing Geert Kimpen over
Het mysterie van de liefde in theater Casca de Luifel.
Om 20.00 uur. Naar aanleiding
van zijn derde roman ‘Rachel,
of het mysterie van de liefde’.
Met een muzikaal gastoptreden van Jasper Merle: www.
jspr.nl/ Adres: Theater Casca de Luifel, Herenweg 96 te
Heemstede. Reserveren: info@boekhandelblokker.nl of
023 528 24 72
Zondag 25 september
op het Wilhelminaplein. Met div auteurs.
Kaarten kosten 15 euro. Neem
contact op met boekhandel
Blokker via 023 - 5282472. Om
12.30 uur verzamelen op het
Wilhelminaplein.

• Literaire Salon

Vrijdag 30 september
• Boekpresentatie Ingrid de
Bruijn ‘Bijna (ver)dronken‘
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg. Vanaf 16.00 uur.
Zaterdag 1 oktober

• Open Huis van 11-14 uur

in De Pauwehof, Achterweg
19 Heemstede. Nieuw seizoen
met div cursussen en nieuw
gebouw. Presentatie activiteitenaanbod en werk te bekijken van cursisten. Tevens korte demonstraties jazzdansen.
Info: 023-5286022.

Muziek
Zondag 18 september
• Theeconcert in Oude
Kerk ‘Freude Für Zwei Harfen’. Aanvng: 15.00 uur. Wilhelminaplein in Heemstede.
Zaterdag 24 september
Van 13.00 – 14.00 uur
geeft
het
Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede onder leiding van Leon Bosch een uitvoering
van de bekende en geraffineerde dubbelmars uit de
film Fanfare op het binnenplein van Bibliotheek Centrum Haarlem. Deze muziek-

•

uitvoering is gratis te bezoeken. Gasthuisstraat 32.
Reserveren voor de muziekuitvoering via 023 – 5115300.

Theater
Zondag 18 september
• Allerlaatste voorstelling
van Lilaluna in haar verteltheater in voormalig Nova
College. Per 1 oktober wordt
het gebouw van het theater gesloopt. De voorstelling
heet ‘Prins Huilebalk’. Ir. Lelylaan 10, Heemstede. Start:
14.30 uur. Kaarten 6,50 euro
per kind en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken en iets lekkers). Reserveren op info@lilaluna.nl of bel
naar 023-5475892. Na afloop
van de voorstelling is een verkoop van allerlei spullen uit
het theater.

Regio
Exposities
T/m zaterdag 24 september
• Expositie “Zomer in Haarlem”, bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht 33 in
Haarlem. Er zijn nieuwe werken van meer dan 30 verschillende kunstenaars te zien. In

deze tentoonstelling zijn schilderijen, keramiek, beelden en
papierobjecten maar ook sieraadontwerpen, video schilderijen en glasobjecten te zien.
De expositie is te bezoeken op
vrijdag en zaterdag van 1117.00 uur in augustus, in september geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van
11-17.00 uur. Meer informatie:
www.galerieannee.nl
T/m zondag 25 september
Expositie rondom Monumentendagen met thema
‘Nieuw gebruik-Oud gebouw’ in de Waag, Haarlem.
(openingstijden: van 13.00 tot
17.00 uur). Voor verdere informatie: www.kzod.nl en www.
openmonumentendag.nl

•

Tot eind september

• Expositie Sanquin Bloed-

bank met schilderijen, collages, en wandkleden van
Trudy Polman.
Bezichtiging: ma- t/m vrijdag
van 11.00 - 11.45 uur
ma-avond t/m do-avond van
21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.
T/m zondag 2 oktober

• Tentoonstelling over werk

en leven van Jan Mul (1911
– 1971) te bezichtigen in
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De
expositie is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek.
Honderd jaar geleden werd
Jan Mul, de meest ‘Haarlemse’ componist geboren. Jan
Mul was een toonaangevende
persoonlijkheid in het muzikale leven van Nederland en een
bekende Haarlemmer.
Info: 023-5115300.
T/m zondag 6 november
• In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een
sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste
foto van president Allende
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27, www.historischmuseumhaarlem.nl

Risico op osteoporose
Amnesty
(botontkalking) onderschat International
Bennebroek - Op donderdag de botdichtheid, rond het vijfen29 september kunt u voor een
botmeting terecht bij Marie-José Lommerse, W. Alexanderplein
1 in Bennebroek. Voor meer informatie en/of afspraak: tel. 0235846958. Vragen en advies over
artrose kunnen gelijk worden
besproken.
Een consult met advies duurt ongeveer 20 minuten. Het tarief van
een botmeting met advies is 35,-.

Botontkalking is een botaandoening waarbij het botweefsel zodanig is verminderd dat al bij
een geringe belasting een heupof polsfractuur of inzakking van
de rugwervels kan ontstaan.
De Nederlandse bevolking vergrijst. Momenteel hebben ruim
800.000 Nederlanders osteoporose. In ons land krijgen één op
de drie vrouwen en één op de 8
mannen boven de 55 jaar te maken met osteoporose.
Jaarlijks zijn in ons land 16.000
heupfracturen, 16.000 polsfracturen en 14.500 wervelfracturen
het gevolg van botontkalking. Elk
jaar komen er 83.000 osteoporotische fracturen bij. Dit betekent
dat er nu al iedere 6 minuten een
Nederlander wat breekt als gevolg van botontkalking.
De helft van deze fracturen betreft personen van boven de 50
jaar. Helaas wordt 35% van de
fracturen van 50 plussers niet op
osteoporose gecontroleerd. Of
u osteoporose krijgt wordt grotendeels bepaald door de conditie van de botten, de zogenaam-

dertigste levensjaar.

Osteoporose is een aandoening
die zich pas laat zien wanneer
het meestal te laat is. Men gaat
krimpen of breekt, na een val,
een pols of een heup.
Bij elke 50plusser zou het wenselijk zijn, gezien het feit van de
vele fracturen, de botdichtheid te
meten. Dat wordt echter niet gedaan en daarom zijn preventieve
botmetingen tot stand gekomen.
Botmeting
Met een botmeting bestaat de
mogelijkheid om in een vroeg
stadium botontkalking op te
sporen; 80% van de mensen
weet niet dat ze het hebben, omdat ze nooit hierop onderzocht
zijn. Dit is niet alleen een probleem bij vrouwen maar ook bij
mannen!
Om te voorkomen dat u osteoporose krijgt is het van essentieel belang vroegtijdig een botmeting te laten doen om de botgesteldheid vast te stellen, zodat
u maatregelen kunt nemen om
de botdichtheid zoveel mogelijk
te behouden.
Voor de meting wordt een ultrasoon apparaat gebruikt, waarmee het mogelijk is om op snelle en veilige methode een goede indicatie te geven van de botdichtheid.
Een specialist op dit gebied geeft
u adviezen die u kunnen helpen
om klachten te bestrijden en de
botconditie te ondersteunen.

zoekt
versterking

Regio - De Amnesty-basisscholengroep Haarlem e.o.
zoekt per direct versterking. De groep zoekt nieuwe leden die namens Amnesty zelfstandig basisscholen in Haarlem-Zuidoost (district Schalkwijk)
willen benaderen. Op deze scholen bieden zij op
maat gemaakte lespakketten aan voor kinderen van
groep 8. Ook lichten de
basisschoolwerkers de inhoud van de lespakketten
toe aan leerkrachten van
groep 8.
Voor dit werk is het belangrijk dat je overdag tijd hebt.
Je gaat zelfstandig te werk,
want je kunt zelf in overleg met de school je bezoek
plannen. Amnesty Haarlem
zorgt er uiteraard voor dat je
wordt ingewerkt in je nieuwe
functie.
Heb je interesse en wil je
meer weten over deze functie, neem dan contact op met
Tiny Ribbens van Amnesty
Haarlem,
Tel. 023-533.20.83 of e-mail:
tiny.ribbens@xs4all.nl.
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Uitspraak Hoge Raad:
geen leges identiteitskaart
De Hoge Raad heeft op 9 september jl. geoordeeld dat er geen leges mogen worden
geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Inwoners vanaf 14 jaar kunnen
kosteloos een NIK aanvragen. Lees meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

Uitvaartcentrum begraafplaats

De ooievaars van de Fazantenlaan in Heemstede krijgen gezelschap van vier
Shetlandpony’s. De pony’s worden ingezet als natuurbeheerders. Gebleken is namelijk
dat enkele zeldzame plantensoorten in het gebied baat hebben bij begrazing.

In april 2010 is de gemeente Heemstede samen met Uitvaartcentrum Dunweg BV
gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor het vestigen van een uitvaartcentrum
op de begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede. Na een lang traject, waar het
buurtcomité en de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nauw bij betrokken zijn geweest, is gebleken dat een uitvaartcentrum op de begraafplaats ruimtelijk
en financieel haalbaar is. Dit heeft Dunweg doen besluiten het uitvaartcentrum daadwerkelijk te gaan realiseren. Er is hiertoe een concept-realisatieovereenkomst tussen
Dunweg en de gemeente Heemstede opgesteld.

Het loslaten van de Shetlandpony’s gebeurde op verzoek van de gemeente Heemstede. Uit
een onderzoek van Landschap Noord-Holland kwam namelijk naar voren dat de plantenwereld erg gebaat is bij begrazing door pony’s. Deze liepen tot een paar jaar geleden nog in
het gebied. Bij het onderzoek werden planten van natte graslanden en duinvalleien aangetroffen die hun aanwezigheid te danken hebben aan begrazing.
Landschap Noord-Holland heeft de gemeente Heemstede geadviseerd over het beheer van
het moerasachtige terrein. De gemeente heeft dit advies overgenomen en Landschap
Noord-Holland heeft er voor gezorgd dat het ecologisch beheerbedrijf Ekogrön de vier
Shetlandpony’s in het natuurgebied kon loslaten. Dat loslaten gebeurde vlak nadat er drie
jonge ooievaars de nestpaal, die in het gebied voor hen is geplaatst, hadden verlaten.
Vrijwilliger Peter de Elzen, die de ooievaars vanuit zijn woning aan de Fazantenlaan goed in
de gaten houdt, was blij met dit prima resultaat van het paartje ooievaars.

Haalbaarheidsonderzoek

Weekendafsluiting Randweg N208
Van 16 september vanaf 20.00 uur tot 19 september uiterlijk 6.00 uur worden werkzaamheden
verricht aan de westelijke randweg N208 (onder andere vervanging spoorbrug). De N208 is
afgesloten vanaf de Pijlslaan t/m de Leidsevaart. Weggebruikers worden via borden omgeleid.
Gedurende het hele weekend rijden er geen treinen tussen Haarlem en Leiden. De NS zorgt
voor alternatief vervoer.

Een uitvaartcentrum is een voorziening
waar een overledene naar toe wordt
gebracht, verzorgd, opgebaard en kan worden bezocht. Ook kan hier een uitvaartplechtigheid en condoleance worden
gehouden. Een uitvaartcentrum is een
belangrijke voorziening die op dit moment

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

in onze gemeente ontbreekt. De begraafplaats (waaronder de woning aan
Herfstlaan 1) is samen met de al aanwezige aula een geschikte locatie. Er is de
afgelopen periode onderzoek gedaan naar
o.a. de ruimtelijke inpassing, de verkeersafwikkeling en parkeren. Op basis hiervan
is door de gemeente een conceptbestemmingsplan opgesteld dat een toelichting
geeft op deze aspecten. Door Dunweg is
een ontwerp bouwplan en landschapsplan
gemaakt.

vervolg op pag. 2

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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de gemeente deze eerst, samen met het ontwerp, het conceptbestemmingsplan (en welstandscriteria) voor aan de raadscommissie Ruimte. De raadscommissie Ruimte bespreekt deze stukken in
haar vergadering van 22 september 2011 (aanvang 20.00 uur).

Ontwerp bouwplan en landschapsplan
Het ontwerp voor het uitvaartcentrum en bijbehorend perceel gaat uit van een tweetal gebouwen.
Een nieuw gebouw waarin het uitvaartcentrum wordt gevestigd en de bestaande woning
Herfstlaan 1. De woning wordt intern omgebouwd tot twee rouw/sleutelkamers. Om deze gebouwen worden paden en parkeerplaatsen aangelegd. Dunweg is er naar onze mening in
geslaagd een ontwerp te maken dat goed past bij het rustieke en monumentale karakter van de
begraafplaats. Op de afbeelding ziet u een impressie van het ontwerp en de ligging.

Inspreken in Commissie Ruimte
Wij nodigen u uit voor de bespreking in de commissievergadering op donderdag 22 september. U
kunt tijdens de vergadering uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht. Als u het
woord wil voeren krijgt u spreektijd waarna discussie met de commissie mogelijk is. Het moment
van inspreken, de tijdsduur en de mogelijkheid van discussie worden bepaald door de voorzitter. U
kunt zich aanmelden bij de raadsgriffie via e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch tijdens
kantooruren via (023) 548 56 46. Voor aanvang van de vergadering ter plekke aanmelden is ook
mogelijk.

Welstandscriteria
Onderdeel van de plannen voor een uitvaartcentrum zijn de welstandscriteria. Deze criteria vermelden onder andere architectonische uitgangspunten waaraan het plan moet worden getoetst. Deze
welstandscriteria kunt u bekijken op www.heemstede.nl. Nadat de criteria zijn besproken in de commissievergadering van 22 september, moet de gemeenteraad het voorstel voor de welstandcriteria
ook behandelen in de raadsvergadering van 29 september 2011 (aanvang 20.00 uur). U wordt ook
voor deze vergadering uitgenodigd. Inspreken bij de gemeenteraad is echter niet mogelijk.

Planning

Bestemmingsplan
Het conceptbestemmingsplan gaat in op het toetsen van de plannen op het beleid van de provincie
en gemeente met betrekking tot verkeer, parkeren, archeologie, flora- en fauna, water, duurzaamheid etc. U kunt het bestemmingsplan en toelichting hierop vinden op www.heemstede.nl.

Realisatieovereenkomst
Om afspraken over het ontwerp, de procedures en financiën vast te leggen, sluit de gemeente met
Dunweg een concept-realisatieovereenkomst. Voordat deze overeenkomst wordt aangegaan, legt

Na het sluiten van de realisatieovereenkomst wordt het plan verder in detail uitgewerkt. Een wijziging in het bestemmingsplan is nodig, omdat het uitvaartcentrum niet past in het geldende bestemmingsplan “Landgoederen en Groene Gebieden”. Hiervoor wordt een procedure gevoerd waarbij
inspraak mogelijk is. Wij houden u op de hoogte van de behandeling hiervan in de commissie- en
raadsvergadering, de ontwikkelingen en over de momenten waarop inspraak mogelijk is.

Meer informatie
Op www.heemstede.nl – plannen en projecten – vindt u alle relevante documenten. Als u vragen of
opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de heer G.A.M. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk
Beleid (023) 548 57 65.

Uitspraak Hoge Raad: geen Wijkschouw
leges identiteitskaart
Schilderswijk
De Hoge Raad heeft op 9 september jl. geoordeeld dat er geen leges mogen worden
geheven voor een Nederlandse identiteitskaart (NIK). Het arrest van de Hoge Raad is
per direct van kracht en betekent dat er door gemeenten geen leges meer mogen
worden gevraagd voor personen vanaf de leeftijd van 14 jaar. Voor jongere personen
geldt tot nader order dat de legesheffing in tact blijft.
Wat te doen als u (recent) een NIK heeft
aangevraagd?
1. Als u een NIK zes weken geleden (vanaf
29 juli 2011) of korter geleden heeft aangevraagd, ontvang u de door u betaalde
leges terug. U moet hiervoor een bezwaarschrift indienen bij:
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Postadres: Postbus 47, 2050 AA Overveen
U kunt het formulier voor het indienen van
een bezwaarschrift downloaden op de
gemeentelijke website: www.heemstede.nl.
U kunt dit formulier ook afhalen bij de
publieksbalie (Raadhuisplein 1).

2. Als u al eerder een bezwaarschrift heeft
ingediend tegen het betalen van leges voor
een NIK, ook als dit langer dan 6 weken
geleden is, ontvangt u ook de door u betaalde leges terug. Dit bedrag zal binnenkort op
uw rekening worden gestort. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen
met:
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid
Telefoon: (023) 512 60 66 (openingstijden:
maandag t/m vrijdag: 8.30 - 12.30 uur).

Op woensdag 28 september zal de gemeente
Heemstede in samenwerking met de politie en
woningcorporaties een schouw houden in de
Schilderswijk. Gemeente, politie en woningcorporaties zullen inventariseren of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere onderhoud en de
handhavingsacties zijn uitgevoerd. De wijk wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, heel
en veilig. Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating, straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, speelvoorzieningen en fout parkeren. Als u bewoner bent van
deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen belang van uw buurt aangaan aan ons melden via wijkschouw@heemstede.nl.

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur openbare orde en veiligheid via telefoonnummer (023) 548 57 45 of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

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

3. Als de NIK langer dan 6 weken geleden
aan u is verstrekt en u heeft destijds geen
bezwaar aangetekend, kunt u geen leges
meer terugvorderen. Uw bezwaar is dan niet
ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Hoe ziet Heemstede er in 2025 uit?
Raadsdebat op donderdag 15 september 2011
Hoe zorgen we ervoor dat Heemstede ook in 2025 een aantrekkelijke woonplaats is?
En wat kunnen inwoners van de gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar?
Over dit onderwerp gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in discussie op donderdagavond 15 september vanaf 20.00 uur in het Raadhuis. De bijeenkomst vormt het
slot van de ‘kerntakendiscussie’. Iedereen is van harte uitgenodigd deze openbare
raadsvergadering bij te wonen. Het document ‘Van input tot visie’, dat de basis vormt
voor het raadsdebat, kan geraadpleegd worden op www.heemstede.nl.
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Werk aan de weg
Sportparklaan
Als onderdeel van het project optimalisering Sportpark worden er op de Sportparklaan
twee vluchtheuvels aangelegd. Op dit moment wordt nog druk gewerkt op het sportpark en
het aangrenzende parkeerterrein. Daarna volgt de aanleg van de twee vluchtheuvels.
Daarvoor zal het doorgaand verkeer tijdelijk worden omgeleid. Het Sportpark en het
Tuincentrum blijven bereikbaar.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug
Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over een rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Station
In week 36 is door ProRail gestart met schilderwerk aan de voor- en achterzijde van het
spoorviaduct Zandvoortselaan. Het werk zal ongeveer 5 weken in beslag nemen. Tijdens
de steigerwisseling kan er enige hinder voor het verkeer zijn. Dit vindt plaats buiten de spits
en in aanwezigheid van een verkeersregelaar.

Spoorviaduct N208
In opdracht van ProRail wordt in het weekend van 16 t/m 19 september het spoorwegviaduct in Haarlem over de Randweg (N208) vervangen. De werkzaamheden worden verricht
in de weekenden en ’s nachts. De onderdoorgang is dat gehele weekend afgesloten.

Serviceloket Begraafplaats

Kerntaken van de gemeente
Eerder dit jaar discussieerde de raad over vragen als: Hoe ziet Heemstede er in de toekomst uit en wat kunnen inwoners van de gemeente verwachten over tien tot vijftien jaar?
Op welke taken moet de gemeente zich richten? Waar zou de gemeente al of niet in moeten
investeren: het verbeteren van de bereikbaarheid, het beschermen van het groen, het
bevorderen van het winkelaanbod of het bieden van sport- en vrijetijdsmogelijkheden, om
maar een paar voorbeelden te noemen. Door hier nu al over na te denken kan worden ingespeeld op veranderingen in de samenleving. Zodat Heemstede ook in de toekomst een
aantrekkelijke woonplaats blijft.

Raadplegen inwoners
Uit deze kerntakendiscussie is een bepaalde richting voor de toekomst van Heemstede
voortgekomen die bepalend wordt bij belangrijke keuzes. Om na te gaan of de richting die
de raad voor ogen staat overeenkomt met de wensen en ideeën van inwoners, ontving een
representatief aantal van hen een vragenlijst. Daarnaast kon iedereen die dat wilde meepraten via internet en tijdens een publieksbijeenkomst. In totaal gaven ongeveer 450 inwoners hun mening. Daarnaast praatten nog 50 vertegenwoordigers van verenigingen en
instellingen en ook ondernemers mee over de toekomst van Heemstede.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het
Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden
kunnen aan dit loket informatie opvragen
en de brochure over de begraafplaats verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast
is het mogelijk om ook buiten openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn
en hoe men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl

Alles over opvoeden en opgroeien
Van input tot visie
De kerntakendiscussie en de enquête onder inwoners is begeleid door een onafhankelijke
partij: Deloitte. Aan de hand van de discussies en enquêtes in het voorjaar heeft dit bureau
nu onder de titel ‘Van input tot visie’ een werkdocument opgesteld voor een nieuwe visie op
Heemstede 2025. Dit document vormt de basis voor het raadsdebat op 15 september en
kan geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.heemstede.nl.

Informatie Raadsdebat
Het debat tussen de raadsleden over de kerntaken vindt plaats op donderdag 15
september vanaf 20.00 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1. Iedereen wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste
instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte
vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het
oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 9 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Omgevingsvergunning voor bouwen
P.C. Hooftkade 1
het verhogen van de nok van het
woonhuis en plaatsen 2 dakkapellen op
het westgeveldakvlak en 1 dakkapel op
het oostgeveldakvlak
Aletta Jacobslaan 1
het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Kwartellaan 12
het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Binnenweg 37
het vervangen van de entreepui van de winkel
Reijnier van Holylaan en
het bouwen van 8 garageboxen en 1 berging
Heemsteedse Dreef 253

Rembrandtlaan 5

het doorbreken van een muur en
wijzigen kozijnen
ontvangen 28 augustus 2011

2011.232

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Chopinlaan 23
het plaatsen van een erfafscheiding
ontvangen 4 september 2011
Von Brucken Focklaan 1
het plaatsen van een dakopbouw
ontvangen 31 augustus 2011
Lombokstraat 40
het plaatsen van een dakopbouw en
uitbreiden van de 1e verdieping
ontvangen 25 augustus 2011

2011.237
2011.235
2011.234

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
Aan het Spaarne en
het kappen van 1 Salix, 1 Populus, 1 Ulmus
Bronsteevaart
ontvangen 26 augustus 2011
Herenweg 81
het kappen van een Beuk, een Conifeer,
een Hulst en een Den
ontvangen 6 september 2011
Strawinskylaan 56
het kappen van een Berk
ontvangen 5 september 2011
Crayenestersingel 43
het kappen van 2 Coniferen
ontvangen 4 september 2011

2011.233
2011.240

2011.236

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:
2011.224

Het verzoek ligt vanaf 15 september 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

2011.226
2011.206
2011.228

2011.208

2011.199

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15 september 2011 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 9 september 2011)

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 september 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

het uitbreiden van een woonhuis
ontvangen 3 augustus 2011

2011.223

2011.239

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

Beethovenlaan 35

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingplan
Maaslaan 20
het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achtergeveldakvlak en wijzigen
voor- en achtergevel
IJssellaan 37
het uitbreiden van een woonhuis

2011.221

Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 24 augustus 2011 besloten tot de
volgende huisnummeraanduidingen voor de 3 appartementen op Binnenweg 144.
Woning 1e verdieping links voor
Woning 1e verdieping links achter
Woning 1e verdieping rechts

: Binnenweg 144
: Binnenweg 144A
: Binnenweg 144B

Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 23 augustus 2011 besloten om aan
de woning op de 2e verdieping het huisnummer Raadhuisstraat 12B te geven.
Het café op de begane grond
woning op de 1e verdieping
woning op de 2e verdieping

: Raadhuisstraat 12
: Raadhuisstraat 12A.
: Raadhuisstraat 12B

Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 23 augustus 2011 besloten om aan
de bovenwoning het huisnummer 19A te geven.
Bedrijfsruimte
Woning 1e verdieping

: Herenweg 19
: Herenweg 19A

Een bovenwoning op Julianalaan 8 is opgesplitst in 2 appartementen. De woning op de 1e
verdieping is Julianalaan 8. Het college van Burgemeester en wethouders heeft d.d. 23
augustus 2011 besloten om aan de woning op de 2e verdieping het huisnummer Julianalaan
8A te geven.
Woning 1e verdieping
Woning 2e verdieping

: Julianalaan 8
: Julianalaan 8A

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.
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Agenda's
Raadsdebat kerntakendiscussie
Gewijzigd
De burgemeester van Heemstede roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden
van een openbare raadsvergadering op donderdag 15 september 2011 om 20:00 uur in
het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
De voorlopige agenda luidt als volgt:
1. Vaststellen agenda raadsvergadering van 15 september 2011
2. Vragenuur
Er is een vragenuur voor leden van de raad, tenzij er bij de voorzitter geen vragen zijn ingediend. De voorzitter bepaalt op welk tijdstip het vragenuur eindigt.

Offerte tijdelijk inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische positie

Heemstede’ (A-stuk)

Advies zendtijdtoewijzing De Branding (A-stuk)
Besluit naar aanleiding van herziening en uitbreiding van het verzoek van de heer Kruijer

om correspondentie met hem op de website te plaatsen (A-stuk)
Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

(A-stuk)

Evaluatie Bestuursafspraken Brandweer 2010 (C-stuk)

Terugkoppeling uit de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

3. Raadsdebat kerntakendiscussie

Besloten vergadering commissie Middelen
Eerder dit jaar discussieerde de gemeenteraad over hoe de gemeente er over 10 tot 15 jaar
uitziet, wat voor gemeente Heemstede wil zijn en welke kerntaken en voorzieningen daarbij
horen. De kerntakendiscussie en de enquête onder inwoners is begeleid door een onafhankelijke partij, Deloitte. Dit bureau heeft een werkdocument opgesteld ‘Van input tot visie:
Heemstede 2025’. Dit document is de basis voor het debat.

De raadscommissie Middelen houdt een besloten vergadering aansluitend aan de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen op 21 september 2011 in de Burgerzaal
van het Raadhuis

Overige punten

Op de agenda:

Vaststellen agenda besloten commissievergadering van 21 september 2011

Wijziging dienstregeling gemeente Heemstede uit het Vervoersplan 2012

4. Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 22 september 2011 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 20 september 2011
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 20 september 2011

Spreekrecht burgers

Vaststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
2010 (A-stuk)

Aanpassing openingstijden/tarieven Bibliotheek Heemstede per 2012 (B-stuk)

WMO tevredenheidsonderzoek 2010 (C-stuk)

Onttrekken onderwijsbestemming deel Prinses Beatrixschool (C-stuk)

Actiepuntenlijst

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 21 september 2011 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 21 september 2011

Spreekrecht burgers

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 22 september 2011

Spreekrecht burgers

Vaststelling definitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2 (A-stuk)

Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord (A-stuk)
Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van

Ostadeplein (A-stuk)

Welstandscriteria uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan (A-stuk)

Resultaat haalbaarheidsonderzoeken en concept-realisatieovereenkomst uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan (B-stuk)

Ontwerp-omgevingsvergunning bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein (B-stuk)

Notitie bebouwingsdichtheid (B-stuk)

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Slottuin’ (B-stuk)

Oprichten klankbordgroep Duurzaamheid (B-stuk)

Voorlopige vaststelling plan Breitnerweg (B-stuk)

Fietsoversteek Postlaan – Heemsteedse Dreef – Van den Eijndekade (B-stuk)

Reactie op ingediende zienswijze AWVN gebouw (C-stuk)

Aanwijzing drie parkeerplaatsen voor e-laadpunten (C-stuk)

Geen planologische mogelijkheid voor het plaatsen van mini-windturbines in de bestemmingsplannen voor de woonwijken (C-stuk)

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl
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Uitschrijving GBA
Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon –indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de
woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van
verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het
is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende persoon per 05-09-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon (023) 548 58 68).
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:
Magdy Abdelhamid Abdelfattah Hassan, geboren 02-12-1967, Binnenweg 204 per 18-08
2011

Polakovičová, geboren 26-05-1975, Herenweg 100 per 24-08-2011
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college
van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook
kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).


G. Ibrahimi, geboren 21-05-1990, Javalaan 22 A

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit
en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Overlast

Meer weten?

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

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

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

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

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de

Beroep

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

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan
afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

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

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).

