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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Nieuw geopend Grieks-mediterraans restaurant 
Atmosfera in Heemstede, binnenkort Grande Opening!  

1e twee weken van september: 
per tafel fles wijn van het huis naar keuze cadeau

 laatste 2 weken van september: 
10% korting op de totale rekening

(actie geldt alleen op basis van reservering) tel. 023-5288740 

Raadhuisstraat 58 a 
(naast chocolaterie Van Dam)
www.atmosfera-heemstede.nl

t

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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GRATIS
pepersaus

Bij 2 kalfs-
medaillons

www.brantjeswijn.nl

Op woensdag 2 oktober:

Modespecial
verkoop@heemsteder.nl

Onbeperkt sporten
3 maanden - e59
www.cfh-sport.nl/actie.html

Doe mee met filmclub Perplex bij Plexat van Casca:

“Je moet de hele wereld 
om je heen als decor zien”

De 17-jarige gymnast Simon 
Pruijn kwam in aanraking met 
film maken door een workshop 
van Mike Doodeman te volgen. 
Simon Pruijn: “De liefde voor 
filmmaken was hiermee gebo-
ren.  Ik  schafte direct een ca-
mera aan en werd vrijwilliger bij 
Plexat. Hierdoor ontstond het 
idee de filmclub Perplex te be-
ginnen, bestemd  voor alle leef-
tijden”. Mike Doodeman: “ Ik liet 
Simon destijds in de Luifel de 
voorstelling  ‘Het Requiem van 
Boudewijn Büch’ vastgeleggen 
met de videocamera en een pro-
motiefilmje maken van Casca 
Buitenboel. Dit laatste filmje is te 
zien op You Tube. Ik was direct 
onder de indruk van zijn werk. De 
ruimte Plexat zelf is bij Casca in 
1999 begonnen als welzijnswerk. 
Welzijnsparticipatie verwoordt 

de samenleving. Het zorgt er-
voor dat een forensenplaats als 
Heemstede in dat opzicht weer 
dorps, saamhorig wordt. Het 
brengt mensen bij elkaar. Dit 
geldt ook voor Plexat en Perplex. 
De naam Plexat kwam voort uit 
een prijsvraag, die meen ik in 
2003 is gehouden. Een filmclub 
voor alle leeftijden als Perplex 
is leuk en koppelt verschillende 
generaties aan elkaar. Juist door 
met z’n allen een film te maken. 
Het is vooral een sociaal en ge-
zellig gebeuren.” Simon Pruijn 
vult aan: “We komen nu iede-
re maandag tussen 19.00-21.00 
uur bij elkaar. We zijn op dit mo-
ment met 6 leden, maar we kun-
nen tot maximum 25 leden ge-
bruiken. Iedereen kan meedoen, 
deelname is gratis: of je nu wilt 
acteren, het script wilt schrijven 

of technisch bezig wilt zijn. Plan-
kenkoorts hoef je niet te hebben: 
we zijn een laagdrempelige club.  
Het draait om teamwork en zo-
veel mogelijk lol hebben met el-
kaar”. Mike Doodeman: “De-
ze bijeenkomsten op maandag 
vinden tot 18 november plaats. 
Je merkt dat er toch nog veel bij 
komt kijken qua organisatie. Wat 
je niet wilt is duidelijk, maar wat 
je wel wilt met z’n allen is moei-
lijker te bepalen. Je moet eigen-
lijk de hele wereld om je heen als 
decor zien. Je werkt op project-
basis, heel leerzaam dus. Na 18 
november gaan we de film daad-
werkelijk schieten. Het wordt 
een korte film van circa 10 minu-
ten, waarvan de première in de-
cember gepland is.  We zijn heel 
benieuwd en kijken hier hals-
reikend naar uit: het is allemaal 
heel spannend. We hopen dat 
iedereen ‘perplex’ staat van het 
mooie resultaat. Na de premiè-
re is het filmpje in ieder geval te 
benaderen op onze website 
www.perplexfilm.nl. Tegen die 
tijd zullen dat uiteraard laten  
weten.”  
Lijkt het je wat om op het scherm 
of achter de schermen te wer-
ken? Of wil je meer weten? Deel-
name is gratis. Kijk op www.per-
plexfilm.nl of mail naar filmen@
outlook.com.
Bart Jonker

Cineasten pur sang: Mike Doodeman en Simon Pruijn.

Heemstede - Altijd al iets met film willen doen of een 
film willen maken? Of heb je een grote passie voor cine-
ma?  Dit is je kans: onlangs ging filmclub Perplex van start 
bij Plexat in de Luifel, onder de bevlogen regie van casca- 
coördinator Mike Doodeman en Simon Pruijn. De Heemste-
der wilde een en ander op het netvlies hebben en projecteer-
de zich op Plexat.

Lekker opwarmen

Heemstede - In de van Merlenhaven komen in de loop van 
het jaar veel jachten als passant. We hebben echter een zeer 
trouwe klant, deze schildpad. Zo laat Barend Mastenbroek 
weten bij de foto die hij naar de redactie zond.
De schildpad is elke morgen, als de zon lekker door komt, te 
vinden op een tegel bij de buren. Lekker opwarmen!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (1)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist u 
dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden, 
in 1925, 1935 en 1953? We la-
ten er de komende weken  wat 
van zien. 

Restaurant Flora 1925
Na een aantal kleine tentoon-
stellingen werd in 1910 in Haar-
lem de Nationale Bloementen-

toonstelling gehouden op een 
terrein in de Haarlemmerhout 
voor paviljoen Welgelegen en de 
Hertenkamp. Initiatiefnemer en 
organisator was de Algemeene 
Vereeniging voor Bloembollen-
cultuur (Haarlem). De bekende 
tuinarchitect Leonard A. Sprin-
ger maakte het ontwerp. Er kwa-
men ruim 160.000 toeschouwers.
Twintig jaar later liep de tram 
dwars door het terrein. Reden 
voor de AVB om uit te kijken 
naar een andere locatie. Voor-
zitter Krelage benaderde in 1919 

Heemstede met een brief en een 
gedetailleerde tekening waar de 
Flora plaats zou kunnen vinden: 
bij Groenendaal, op het terrein 
langs de Vrijheidsdreef. Tuin-
architect Tersteeg maakte het 
ontwerp voor het terrein, archi-
tect Harm Korringa ontwierp het 
hoofdgebouw en het restaurant. 
Dit laatste staat hier op de foto.
Van die panden is overigens 
niets meer over – alles werd na 
afl oop afgebroken.
Meer over de drie Flora’s in 
Groenendaal, met foto’s, per-
spectieftekeningen en veel on-
bekende en nog nooit gepubli-
ceerde afbeeldingen, is te vin-
den [ook in andere stukjes] in 
het boek ‘Groenendaal van bui-
tenplaats tot wandelbos’, 240 pa-
gina’s in full colour. Verkrijgbaar 
in de Heemsteedse boekhan-
dels. Meer informatie op www.
hv-hb.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(1 t/m 11 september 2013)

Huwelijken:
Stefan A. Lefeber & Daniëlle 
Volkerts
Vincent J.J. van den Biezen & 
Kitty W.M. Bader
Martijn L.V. Slot & Yvette Ak-
kerman
Kevin B. Klomp & Melina J. 
Walrave

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio –    Op zondag  15 sep-
tember (vredeszondag) gaan 
pastor mw. A. Dekker en 
mw. ds. J.Nak evenals pastor 
R.Verhaegh de dienst voor. Er 
is ook Kindercafé. Aanvang 
van de dienst is 10.00 uur.

Kerkdiensten

‘Springplank naar burgeraandacht en actie’
Burgemeester Heeremans bedankt Burgernetters

In het gemeentehuis in Heem-
stede werden de Burgernetdeel-
nemers uit Heemstede persoon-
lijk door burgermeester Marian-
ne Heeremans toegesproken en 
bedankt voor hun actieve deel-
name. Aan de Alberdingk Thijm-
laan hebben de afgelopen jaren 
herhaaldelijk woninginbraken 
plaatsgevonden. De burgemees-
ter is dan ook blij dat inwoners 
zelf ook actie ondernemen om 
de eigen buurt veiliger te maken. 
De burgemeester toont zo aan 
Burgernet een belangrijk instru-
ment te vinden.
Burgemeester Heeremans: “Ik 
vind het goed om te zien dat bur-
gers aan veiligheid kunnen bij-
dragen door het netwerk dat we 
met elkaar opbouwen. Burgernet 
kan de associatie oproepen met 
een ‘vangnet’. Het is eigenlijk an-
ders: Burgernet is een spring-
plank naar burgeraandacht en 
actie! Dit is een bemoedigende 
start voor een succesvol vervolg.”
Heemstede telt ruim 26.000 in-
woners, waarvan er 1.398 lid zijn 
van Burgernet. De regio telt in 
totaal meer dan 80.000 deelne-
mers. Landelijk zijn al 1,25 mil-
joen deelnemers bij het netwerk 
aangesloten. In 2013 zijn in de 

gemeente 10 burgernetacties 
geweest. Momenteel wordt ge-
middeld één op de vijf tot tien 
Burgernetacties dankzij tips van 
deelnemers opgelost.

Burgernetactie
Bij Burgernet doet de overheid 
een beroep op de buurt. Buurt-
bewoners die zich bij het net-
werk hebben aangemeld, ont-
vangen na een misdaad een 
spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de 
verdachte zien of andere aanwij-
zingen hebben, kunnen zij gra-
tis bellen naar 0800-0011. Zo 
kan de politie sneller en gerich-
ter zoeken.
Volgens Peter Holla, politiechef 
Noord-Holland, kunnen burgers 
actief worden betrokken bij wat 
er in de omgeving gebeurt. “On-
geveer 70% van de heterdaad 
aanhoudingen die de politie ver-
richt is mede te danken aan op-
lettendheid van burgers. Ex-
tra ogen en oren in de wijk zijn 
dus zeer belangrijk. Bovendien 
gaat er een preventieve werking 
uit van intensieve communica-
tie met de inwoners van wijken 
en buurten én ondernemers over 

Heemstede - De burgemeester, Marianne Heeremans, heeft 
drie inwoners aan de Alberdingk Thijmlaan bedankt voor hun 
deelname aan Burgernet. Hiermee vestigt zij de aandacht op 
de wervingscampagne ‘Meld je aan bij Burgernet’, die vorige 
week door Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten in 
Den Haag werd afgetrapt.

wat er speelt in de buurt, maar 
ook over criminele trends.”

Burgernet voert vanaf vandaag 
actief campagne om het aan-
tal deelnemers te vergroten. Ie-
dereen van 16 jaar en ouder kan 
zich aanmelden. “Al vanaf de 
start in 2011 wordt Burgernet in 
Noord-Holland een warm hart 
toegedragen,” aldus Marco Ver-
schragen, manager bij Burger-
net. “Burgernet wordt uiteraard 
niet alleen ingezet bij inbraken. 
Ook bij een overval, een vermis-
sing of doorrijden na een onge-
val kunnen wij via Burgernet vra-
gen of mensen in de buurt met 
ons meekijken. Na afl oop ont-
vangen alle deelnemers bericht 
over het resultaat van de Bur-
gernetactie. Burgers waarderen 
het om actief betrokken te wor-
den bij de leefbaarheid in hun 
eigen omgeving. Daarom breidt 
het netwerk van Burgernet zich 
snel uit.” 
Ga naar www.mijnburgernet.
nl om je aan te melden en voor 
meer informatie.

Auto’s 
moedwillig 
beschadigd

Heemstede - In de nacht van 
4 op 5 september hebben van-
dalen op diverse plekken in 
Heemstede toegeslagen en 
moedwillig auto’s beschadigd. 
Het gaat veelal om krassen die 
zijn gemaakt met een scherp 
voorwerp over de gehele fl ank 
van de auto’s en lekgeprik-
te banden. Een veelvoud van 
meldingen kwam onder meer 
uit de Drieherenlaan, Molen-
werfslaan en de Javalaan in de 
Indische buurt. De gedupeer-
de eigenaren hebben aangif-
te gedaan bij de politie Heem-
stede, die de zaak verder on-
derzoekt.
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Van Flora tot Floriade in Groenendaal

Michiel den Ruijter bij de uitleg over de Floriades.

Heemstede – Zestig jaar gele-
den werd de laatste beroemde 
internationale bloemententoon-
stelling Flora gehouden in Groe-
nendaal. Verwilderde narcissen 
en hyacinten zijn nog steeds stil-
le getuigen, evenals het hou-
ten gebouwtje aan de Torenlaan, 
toen directiekantoor, nu in ge-
bruik bij de scoutinggroep WA-
BO. Honderd jaar geleden kocht 
de gemeente Groenendaal. De 
HVHB, Historische Vereniging 

Heemstede Bennebroek schreef 
er een boek over. Beide histo-
rische data waren goede rede-
nen voor land-en tuinbouwor-
ganisaties om hun vergadering 
in Heemstede te organiseren en 
waar kan je dat beter doen dan 
in het restaurant landgoed Groe-
nendaal. Die organisaties zijn 
NTR, Nederlandse Tuinbouw-
raad, KAVB, Koninklijke Alge-
mene Vereeniging voor Bloem-
bollencultuur, KMTP, Koninklij-
ke Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde. Met vertegen-
woordigers van de Historische 
Vereniging en wethouder Chris-
ta Kuiper. Mevrouw Kuiper heet-
te de drie “Floriade” organisaties 
van harte welkom in Heemste-
de, om na zestig jaar elkaar weer 
eens goed in de ogen te kijken. 
Jaap Verschoor, voorzitter van 
HVHB vergeleek de toekomstige 
Floriadestad 2022, Almere,  met 
Heemstede die al driemaal een 
Flora had. Almere bouwt aan een 

kasteel, het Oude Slot werd af-
gebroken,  Almere is in opbouw 
net als Heemstede bij de eerste 
Flora in 1925, aanleg Dreef. Al-
mere heeft de Hout, Heemstede 
zijn Groenendaal. 

Boek Groenendaal 
De Flora tentoonstellingen zijn 
uitvoerig beschreven in het boek 
Groenendaal, dat de HVHB  dit 
jaar uitgaf bij het honderd jaar 
Groenendaal. Dit boek over-

handigde hij aan Nico Koomen, 
voorzitter NTR, die gelijk de ver-
gadering voortzette. Michiel den 
Ruijter landschapsarchitect en 
wetenschappelijk onderzoeker 
Van Flora naar Floriade, stond 
stil bij de geschiedenis van de 
vroegere wereldtentoonstellin-
gen, waar nog steeds grote ge-
bouwen en landmarks bekend 
zijn.De Eifeltoren 1889, Christal 

Palace 1851 in Hyde Park. Met 
de vertoonde beelden blijkt nu 
dat de beschrijving van de drie 
Flora`s in het boek Groenendaal 
fantastisch zijn weergegeven. 
Nog een reden om dit collectors 
item snel bij Boekhandel Blokker 
te kopen. Dan zie je welke cru-
ciale rol de Flora`s in Heemste-
de gespeeld hebben en waarom 
de participanten strijden om het 
beste product. Hij houdt  voor de 
bedrijfstak een pleidooi om les-
sen te leren uit de vroegere ten-
toonstellingen. Dat het maar in 
vruchtbare aarde mag vallen!
Boyd van den Berg vertelde 
waarom Almere de 7de Flori-
ade in 2022 mag organiseren: 
`Almere scoort het hoogst met 
de kwaliteit en samenhang in 
visie, locatie en ontwerp, fi-
nanciën en organisatie. Alme-
re heeft een bijzonder goed uit-
gewerkt plan ingediend, Gro-
wing Green Cities`. In het hart 
van de stad Almere. Waar in 
1953, 600.000 bezoekers naar de 
Flora in Heemstede kwamen, 
moet de Floriade in Almere een 
boost geven met miljoenen be-
zoekers. De plannen uit het bid-
boek die Boyd ontvouwde ge-
ven alle reden om daarin te gelo- 
ven.
Het gezelschap van de bedrijfs-
tak land en tuinbouw maakte na 
afloop een wandeling over het 
terrein waar  zestig jaar geleden 
die mooie tuinbouwtentoonstel-
ling werd gehouden, waar veel 
Heemstedenaren nog levende 
herinneringen aan hebben.
Ton van den Brink

Nico Koomen ontvangt het boek Groenendaal van Jaap Verschoor.

Negen Heemsteedse monumenten openen 
hun deuren op 14 en/of 15 september
Heemstede – Aanstaand 
weekend worden de Open Mo-
numentendagen gehouden. 
Het thema dit jaar is Macht & 
Pracht. Of het nu gaat om de 
geestelijke of de wereldlijke 
macht, om de economische of 
rechtelijke macht, grootgrond-
bezit of krijgsmacht, de rijkdom, 
schoonheid en grootsheid om-
ringt ons nog steeds en is in tal-
loze monumenten terug te vin-
den.
Op initiatief van onder ande-
re de Historische Vereniging 

Heemstede-Bennebroek is op 
zaterdag 14 september een 
aantal monumenten open voor 
het publiek (sommige ook op 15 
september). Veel daarvan slui-
ten prachtig aan op het thema 
Macht & Pracht.
•  Gemeentehuis Heemstede.
Open van 9.00 tot 13.00 uur.
•  Landgoed Hageveld: tuin 
en voorhuis.
 Open van 11.00 tot 15.00 uur.
•  Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. Open van 
11.00 tot 15.00 uur.

•  Molen Groenendaal bij de 
kinderboerderij
Gehele dag open.
•  Bakkershuisje uit de 17de 
en 18de eeuw. Blekersvaart-
weg 23 Heemstede. 
Open van 11.00 tot 15.00 uur.
•  Buitenplaats Ipenrode, He-
renweg 63 Heemstede.
Rondleiding om 11.00 en 14.00 
uur.
•  Tuin van Huis te Manpad 
(14 en 15 september).
14 september rondleiding om 
14.00 en 15.30 uur. 15 september 

rondleiding om 12.00 en 14.00 
uur. Aanmelden bij de poort.
•  Buitenplaats Leyduin, 
grens Heemstede-Aerden-
hout (14 en 15 september).
14 september activiteiten vanaf 
12.00 uur. 15 september activi-
teiten vanaf 10.00 uur.
Meer informatie: www.land-
schapnoordholland.nl.

Bennebroek
In Bennebroek openen op za-
terdag 14 september twee mo-
numenten hun deuren.

•  Hervormde Kerk, Binnen-
weg 67 Bennebroek.
Open van 13.00 tot 17.00 uur. 
Rondleidingen, organist be-
speelt het orgel (14.00 tot 15.30 
uur). 
•  Hofje van Verschuer 
Brants, Van Verschuer Brant-
slaan, Bennebroek.
Open van 10.00 tot 16.00 uur.

De Open Monumentendag is 
een uitstekende gelegenheid 
om bijzondere monumenten, 
waarvan de meeste de rest van 
het jaar gesloten zijn, van bin-
nen te bekijken. Kijk ook eens 
op www.hv-hb.nl en die van 
‘Ons Bloemendaal’: www.ons-
bloemendaal.nl (voor Benne-
broek).

Fournituren en 
handwerkartikelen

Het roer om in de 
Knutselmand

Heemstede - Anneke van den Berg van de Knutselmand heeft 
het roer omgegooid. Was haar winkel eerst een zaak voor hob-
by en handwerken, nu bestaat het assortiment uit fournituren en 
handwerkartikelen.
Fournituren zijn moeilijk te krijgen, want er zijn nog maar weinig 
winkels die dat verkopen.
En in deze tijd heeft men daar weer behoefte aan. Men naait en 
verstelt meer aan kleding en dergelijke. Daarom weten ze in de 
regio de Knutselmand wel te vinden.
Naast fournituren en handwerkartikelen heeft ze eigengemaak-
te producten, zoals kinderschortjes, viltenhartjes, stoffenknuffels 
en kinderdekentjes. Deze producten verkoopt ze onder de naam 
Klein Grut. Ook de artikelen van haar dochter, die in Zeist een 
webwinkel heeft, kunt u bij haar kopen. Kijk voor deze artikelen 
op www.ookinhetpaars.nl.

Nu de herfst er aan komt zijn er weer volop zelfmaakpakketjes 
van De Witte Engel te koop.
De winkel is open van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur en 
zaterdag van 9.00-17.00 uur.

Anneke ontvangt u graag in haar winkel aan het Jan Miense 
Molenaerplein no. 8 (aan de Jan van Goyenstraat).
www.deknutselmand.nl, info@deknutselmand.nl.
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“Vroeger ging vader altijd 
naar de kerk. De laatste jaren 
niet meer. Toch denk ik dat 
het wel bij hem past zijn le-
ven af te sluiten met een mis.” 
Als het gaat om de uitvaart 
is het steeds vaker de vraag 
voor de nabestaanden of een 
kerkdienst gepast is. Veel 
mensen gaan niet meer naar 
de kerk. Dat hoeft echter nog 
niet te betekenen dat zij niet 
gelovig meer zijn, of dat ze 
geen kerkelijke uitvaart wil-
len. Als deze keus gemaakt 
is, kan verder invulling wor-
den gegeven aan de uitvaart.

Kerkdienst
Het was de zorg van de kerk 
dat de ziel terecht zou komen 
in het hiernamaals.  Voor de 
ziel werd gebeden en daar 
waren alle rituelen op ge-
richt. Tegenwoordig is er 
meer ruimte gekomen voor 
het verdriet van hen die ach-
terblijven. Steeds vaker zien 
we dat de nabestaanden een 
aandeel hebben in de dienst. 
Vaak spreekt een familielid 
het In Memoriam over het le-
ven van de overledene uit of 
leest Bijbelteksten voor. Ook 
is een muzikale bijdrage mo-
gelijk zoals bijvoorbeeld het 
zingen van een toepasselijk 
lied met pianobegeleiding. 
Het ontsteken van de kaar-
sen rond de kist door (klein)
kinderen is ook een manier 
om aan de kerkdienst bij te 
dragen.

Geen kerk, wel religieus
Soms is het lastig goed te 
beslissen wat te doen met 
de geloofsbeleving van alle 
betrokkenen: meer en minder 
gelovig of niet gelovig, wel 
spiritueel. Een begeleider van 

de ceremonie die kan helpen 
bij een religieuze/spirituele 
aanvulling op de andere bij-
dragen. Dat is een vraag die 
we steeds vaker tegenkomen. 
En het is fijn dat we daarin 
kunnen voorzien; dat we 
mensen kennen die dit kun-
nen bieden.

Zonder kerk
In de jaren zeventig duurde 
een niet-kerkelijke uitvaart 
hooguit 15 minuten. Sprekers 
waren ongebruikelijk behalve 
bij uitvaarten in notabele 
kringen. Het enige houvast 
werd al snel gevormd door 
de nieuwe traditie om drie 
stukken muziek ten gehore 
te brengen met tot slot een 
bedankje door de uitvaarton-
dernemer.
Sinds een tiental jaren is ook 
deze traditie onderhevig aan 
sterke veranderingen.  Eén of 
meerdere sprekers uit familie 
en/of vriendenkring brengen 
het leven van de overledene 
in herinnering.  Dit kan sa-
mengaan met het presente-
ren van foto’s middels een 
beamer. 

Daarnaast is er een heel aan-
tal rituelen ontstaan die kun-
nen helpen bij het afscheid. 

De volgende keer zal ik een 
aantal voorbeelden daarvan 
beschrijven.

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst (1)

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Huize van Wely 5 jaar op Zandvoortselaan
Aparte klasse in bonbons, ijs en taart
Heemstede – Huize van We-
ly selecteert de beste en meest 
pure ingrediënten van de wereld. 
Daarmee maken ze de heerlijk-
ste chocolade, desserts en tong-
strelend ijs dat u zich kunt voor-
stellen. Al sinds 1922 en sinds 
2008 ook op de Zandvoortselaan 
waar zij een groeiende klanten-
kring hebben opgebouwd in die 
vijf jaar. Dat wil Huize van We-
ly graag vieren met de klanten. 
Vandaar dat donderdag, vrijdag 
en zaterdag de acht soorten zes 
persoonstaarten prijzen hebben 
van vijf jaar geleden. De boter-
koek en amandelcakejes kosten 
dan één euro. Vijf jaar geleden, 
gelijk met de crisis, begon Hui-
ze van Wely een luxe winkel met 
bonbons, truffels, gebakjes, taar-
ten, zoete en zoute koekjes en 
het heerlijkste ijs. Een winkel met 
een moderne uitstraling, waar de 

producten als juweeltjes in de 
vitrines liggen. Geen overvolle 
winkel met een rommelige aan-
blik, maar direct overzichtelijk bij 
het binnenkomen. Geeft die  luxe 
aanblik een aarzeling om bin-
nen te gaan, de altijd vriendelij-
ke Hanneke staat klaar om u te 
adviseren met een team van da-
mes, ook al vijf jaar bij van Wely. 
Zij kunnen u alles vertellen over 
hun 500 producten. Hoe een 
diner, verjaardag, bruiloft aan-
gekleed kan worden met mooie 
producten. Een bruidstaart uit-
zoeken vraagt om een uitleg. 
Goed te weten dat veel artikelen 
ook glutenvrij geleverd kunnen 
worden. Omdat alle producten in 
aparte werkruimten in Noordwijk 
worden gemaakt, is er geen ver-
menging met andere producten. 
Glutenvrij chocolade, bitterkoek-
jes, ijs en paleisbanket. Hanne-

ke wijst op de maandagochtend 
even op de moorkoppen die zij 
elke maandag in de aanbieding 
heeft om de week goed te begin-
nen. Moorkoppen met geblazen 
slagroom, die gun je iedereen op 
de maandagochtend. Petit fours 
worden veel gekocht, van We-
ly maakt er iets aparts van met 
hun petit Desirée`s. gemaakt met 
laagjes net als de taarten.
Maar van Wely is natuurlijk be-
roemd geworden met de bon-
bons. Hanneke laat een bon-
bon proeven met gember. Geen 
gewone gember, maar gehaald 
uit  Australië, die is verfijnder en 
zonder sliertjes.
Typisch van Wely, overal het bes-
te willen voor u. Al jaren Hofle-
verancier, ook bij u thuis! Aan 
de Zandvoortselaan tussen die 
heerlijke winkels. 
Ton van den Brink 

Weinig discussie aan de deur 
tijdens collecteweek KWF
Heemstede - Vijfentachtig euro! 
Dat brachten Chantal (13) en Jos 
(10) van Breugel zondagavond 
spontaan langs bij een bestuurs-
lid van KWF Heemstede. Een ge-
weldige opsteker aan het einde 
van de collecteweek. De twee 
haalden het geld op door zelf 
een sponsorloop te organiseren 
tijdens een kampeerweekein-
de van muziekvereniging St. Mi-
chael.

Geen problemen
De afgelopen week hield KWF 
Kankerbestrijding de jaarlijkse 
collecteweek. Vooraf werd ge-
vreesd dat het ‘gedoe’ rond Al-
pe d’HuZes tot een flink lagere 
opbrengst zou leiden. Bovendien 

waren veel collectanten bang 
dat mensen hun boosheid over 
de declaraties bij Alpe d’HuZes 
zouden botvieren op de mensen 
aan de deur. Ruim tweehonderd 
vrijwilligers zetten zich tijdens de 
collecteweek in.

Slechts een enkeling wilde met 
een collectant in discussie. “De 
inwoners van Heemstede besef-
ten zich gelukkig dat de collec-
tant een vrijwilliger is”, zegt Pas-
cale Zwaan van KWF in Heem-
stede. “Een collectant doet 
slechts zijn best om geld op te 
halen voor kankeronderzoek. 
En is zeker niet verantwoorde-
lijk  voor eventuele misstanden 
bij zusterorganisaties van KWF.”

Over enkele weken - wanneer 
alle bussen geleegd en geteld 
zijn - wordt bekend wat de col-
lecte in Heemstede heeft opge-
bracht.

Seniorweb Haarlem 
maakt de digitale 

wereld begrijpelijk
Regio – Seniorweb Haarlem verzorgt begrijpelijke cursussen 
en workshops voor beginners en gevorderden op het gebied 
van computertoepassingen. Seniorweb is actief in Haarlem, 
Heemstede en Zandvoort. 

Wilt u graag leren mailen en internetten? Of weten wat u met 
sociale media (zoals Facebook) kunt doen? U leert het bij Se-
niorWeb Haarlem.  Stap voor stap, in kleine lesgroepen en on-
der geduldige begeleiding (ook senioren!). Zo wordt iedereen 
digitaal vaardig!   

Kom naar de informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september 
van 10.00 tot 12.30 uur bij Casca, Herenweg 96, Heemstede.
Of kijk op www.seniorwebhaarlem.nl. 
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“Na afscheid te hebben genomen 
ging ik op weg naar de auto, goed 
en wel de hoek om werd er al 
naar mijn bloemenboeket geke-
ken, groot-groter–grootst.
Plotseling kwam er een mevrouw 
naar mij toe en zei lachend “wat 
een prachtige bloemen zijn dat.” 
“Ja” zei ik en glimlachte terug.
Ik liep voorbij het eethuis Fami-
ly en voelde dat de ogen gericht 
waren op mijn zomerboeket, ik 
keek voorzichtig door mijn oog-
hoeken.
Twee dames stonden op straat 
hielden mij aan. “voor wie ik dit 
prachtige boeket gekocht had en 
de gelukkige was? Ik reageerde 
en zei dat ik het had  gekregen 
van  de  redactie van De Heem-
steder, vragend keken zij mij aan.
De bloemenpracht begon toch 
een beetje gewicht te krijgen en 
ik dacht, doorlopen.
Ik ben met een oplettende  blik  
overgestoken, want mijn ge-
zichtsveld werd toch wat beperkt 
om op de weg te letten.
Op weg verder naar de auto, rich-
ting de Vomar gekomen zei plots 

het mannetje  met de daklozen-
krant: “wat een mooie bloemen 
mevrouw!”
Toch even naar de Fotozaak Engel 
om mijn bloemen te laten zien.
Als ik iets bijzonders heb om af 
te laten drukken doet hij dat voor 
mij, dat vindt hij ook leuk.
Ik zei dat ik het boeket gewonnen 
had met de fotowedstrijd-Zomer-
foto in De Heemsteder.
Hij zei “ik bewaar De Heemsteder 
altijd 4 á 5 weken.” Dus ging hij 
kijken: “oprecht gewonnen”. Wat 
enthousiast was hij.

Mijn reis ging verder, ik ging de 
hoek om bij het Tussen Door-
tje, daar botste een meneer te-
gen mijn aan, die klaarblijkelijk 
haast had, verontwaardigd keek 
hij  naar de bloemen en zei: “dat 
gebeurt niet elke dag dat ik tegen 
een prachtig boeket bloemen aan 
loop!”
Maar nu moest ik nog langs de 
bloemenman van het Tussen 
Doortje, die mij al gezien had in 
de verte natuurlijk. (Deze man 
kijkt als je voorbij komt of je bloe-

men bij je hebt) voorbij komend 
draaide hij zich om, ik zag die blik 
van… “niet bij mij gekocht.”
Gelukkig.. ik was voorbij Check-
point Charlie…

Bijna bij mijn auto aan gekomen 
stapte een mevrouw uit haar auto, 
ze zag mij met moeite proberen 
mijn autosleutels uit mijn tas te-
pakken en zei: “zal ik deze prach-
tige bloemen even voor u vast-
houden?” Zeer attent van u, zei 
ik, ze vroeg mij voor wie dit boe-
ket bestemd was (na de bloemen 
pracht voorzichtig op de achter-
bank  te hebben gelegd )vertel-
de ik dat ik  de bloemen gewon-
nen had met de Zomer Foto Wed-
strijd van de Heemsteder. “ Libel-
le er op?² Ik zei bescheiden ja... 
Ze had het wel gevolgd en vond 
het een prachtige foto. Ik vertel-
de haar dat woensdag aanstaan-
de de bloemenoverdracht in De 
Heemsteder kwam. “Ik ga het ze-
ker zien”, zei ze “en veel plezier, 
geniet ervan.”
En zo stapte ik de auto weer in, 
met een glimlach.

‘t Blomke afgelopen zaterdag heropend
Heemstede – Marenka Groen-
huijzen’s foto van de libelle op 
de pioenroos is gekozen tot al-
lermooiste zomerfoto. Daar-
om mocht zij afgelopen zater-
dag een immens boeket zo-
merbloemen in ontvangst ne-
men bij bloemenzaak ‘t Blomke. 
De mooie bloemenzaak had het 
maar druk zaterdag want naast 
het ter beschikking stellen van 
dit prachtboeket heropende de 
winkel ook nog eens! Onlangs 
vond de wisseling van de wacht 
plaats in ‘t Blomke. Jan Visscher, 
jarenlang het gezicht in de bloe-
menzaak gaf de fakkel over aan 
Theo Straathof, die sinds eind ju-
li de winkel runt, samen met me-
dewerkster Monique. Afgelopen 
zaterdag was er extra aandacht 
voor het nieuwe gezicht van ‘t 
Blomke, Theo. Zo vond de doop 
plaats van een nieuwe dahlia, 
‘Shanty’ geheten. Dat gebeurde 
met een heus lied ‘Shanty is haar 
naam’ die door een Shantykoor 
ten gehore werd gebracht op de 
Binnenweg. De in rood gestoken 
zangers zongen de prachtig ro-
zerode dahlia toe. De bloem ‘die 

alle harten raakt’ zo zongen de 
Shanty-koorleden, is geteeld 
door Leo van der Vlugt.

De redactie van de Heemsteder 
dankt Theo Straathof hartelijk 
voor het beschikbaar stellen van 
de prijs voor de mooiste zomer-
foto en wenst hem heel veel suc-
ces met ‘t Blomke.

Heemstede - Marenka 
Groenhuijzen, die met haar 
foto de Zomerfotowed-
strijd won die de Heem-
steder deze zomer organi-
seerde, maakte een leuke 
middag mee met het enor-
me boeket van ‘t Blomke in 
haar handen. Ze vertelt:

Winnares Zomerfoto Marenka Groenhuijzen

Mijn avontuur met
het Zomerboeket

“Elke Bennebroeker kent
het klooster”

Monumentendag: open huis
St. Lucia Klooster Bennebroek
Regio - Tijdens Monumenten-
dag aanstaande zaterdag 14 
september is voor één keer ook 
het klooster St. Lucia in Benne-
broek opengesteld voor publiek. 
Dit unieke klooster kunt u be-
zoeken tussen 12.00 - 16.00 uur. 
Vriendelijk verzoek om op de 
fiets of lopend te komen. Er zijn 
geen parkeerplaatsen aanwezig. 
Het klooster is een gemeentelijk 
monument en jaren door de Zus-
ters Franciscanen bewoond ge-
weest. Inmiddels staat het he-
laas al bijna 8 jaar leeg en de 
laatste maanden heeft de stich-
ting tot behoud van het St. Lu-
cia Klooster Bennebroek zich in 
gespannen om in goed en on-
derling overleg met de zuster 
het complex op te knappen. Ook 
zijn er voor de toekomst exclu-
siviteit-afspraken gemaakt zodat 
de stichting haar doel kan reali-
seren. Met name in de tuin is in-
middels onder professionele lei-
ding van Erik van der Peet erg 
hard gewerkt samen met vrij-
willigers van de stichting. Veel 
inwoners steunen de stichting 
maar ook bedrijven zoals De 
Meij en de Bie met tuingereed-
schap.

Tijdens de open dag is er me-
dewerking van Alpha Security , 
Lust 4 lunch en Ferocius Events. 
Vrijwilligers zullen er taarten ver-
kopen maar ook bramensap uit 
eigen tuin. De stichting zelf zal 
volgende week definitief worden 
opgericht er is een bestuur en de 
voorzitter de heer Juan Christof-
fels heeft er vertrouwen in dat 
het doel zal worden gerealiseerd 
om inderdaad het complex te 
behouden voor de komende ge-
neraties. Het is niet alleen een 
doel maar ook echt een droom 
die de voorzitter heeft. Juan is 
op een bijzondere manier aan 
het klooster verbonden. “Maar 
wie niet?” Zegt Juan in zijn en-
thousiasme. “Elke Bennebroe-
ker kent het klooster maar velen 

zijn er nog nooit geweest. Er zijn 
veel verhalen over en wij hopen 
die zaterdag ‘op te halen’. Na het 
open huis nemen wij een defini-
tieve beslissing hoe de plannen 
verder zullen worden.”
Wonen in het St. Lucia kloos-
ter kan omdat inmiddels het 
bestemmingsplan door de ge-
meente Bloemendaal is gewij-
zigd en daarmee er een goede 
basis is.  Wonen past binnen het 
plan zeker als dit monument in-
derdaad kan worden opgeknapt. 
De vraag hoe, wordt nu uitge-
werkt maar er zijn verschillende 
ideeën zoals herenhuizen in een 
gedeelte van het complex, een 
ander deel appartementen (mo-
gelijk deels zorg) en in het voor-
malige wasgebouw is er wel-
licht deels plaats voor een maat-
schappelijke functie of een yo-
garuimte. De stichting heeft con-
tact met veel partijen zoals veel 
inwoners, de directe buurtbewo-
ners zijn inmiddels persoonlijk 
uitgenodigd middels een flyer 
dan wel een persoonlijk gesprek, 
de gemeente Bloemendaal, de 
provincie maar ook zijn of staan 
er kennismakingsafspraken met 
de dorpsraad en andere belan-
genverenigingen. Juan heeft het 
heel erg druk, dit naast zijn ei-
gen baan en uiteraard zijn ge-
zin. Nu woont hij zelf nog naast 
het klooster maar het zou toch 
prachtig zijn als de droom straks 
uitkomt en hij met een aan-
tal andere mensen het klooster 
inderdaad kan behouden en op-
knappen.
“De ontwikkelende aannemer is 
het eerder niet gelukt maar als 
je dingen samen doet met be-
woners van Bennebroek die het-
zelfde doel hebben en passie 
voor het unieke gebouw en res-
pect hebt voor de geschiedenis 
dan moet het mogelijk zijn”, al-
dus Juan. Info over zijn stichting 
is te vinden op facebook maar 
ook op de website www.wonen-
in- bennebroek.nl.
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Hanneke en heb sinds 
2001samen met Caroline de ca-
deauwinkel Kado enzo aan de 
Jan van Goyenstraat in Heemste-
de. Ik roep altijd dat dit een soort 
van Winkel van Sinkel is op ca-
deaugebied:  We verkopen items 
van speelgoed tot sieraden, zoals 
armbanden, kettingen en oor-
bellen, maar ook shawls en tas-
sen. Verder hebben wij een uit-
gebreide sortering aan fotolijs-
ten, manchetknopen en kande-
laars, brillen en servies. Cadeau-
tjes, die je zelf wilt krijgen en ook 
zeker cadeau wilt doen. Sommi-
ge ouderwets en beproefd, de 
meeste verrassend en nieuw en 
allemaal betaalbaar. Ook voor de 
wat lastigere groep- de mannen- 
hebben we leuke cadeautjes.”
Onze klanten komen 
bij ons, omdat …
“We een zeer gevarieerd aanbod 
hebben dat voortdurend wisselt 
en op=op. Wij doen onze inkoop 
vooral in Nederland; bij beur-
zen, leveranciers, inkoopcen-
trum Tica en bij het World Fa-
shion Centre in Amsterdam. We 
reizen door het hele land. Alleen 
ons Franse servies komt van over 
de grens. Daarnaast  hebben we 
ook een sociale functie. Mensen 
komen hier graag, ze worden blij 
van dit winkeltje, zeggen ze. We 
zijn natuurlijk maar klein en dus 
vrij overzichtelijk. Dat waarderen 
onze klanten, net als het feit dat 
we meedenken om het perfecte 
cadeautje uit te zoeken.”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“Ik vind het snuffelen naar din-
getjes echt enig, om ze daarna in 
de winkel uit te stallen. Dat deed 
ik al vroeger bij Dille en Kamil-
le. Dit winkeltje is een soort ver-
lengstuk, nu het echt van ons-
zelf is. Verder hou ik erg van het 
mooi inpakken van cadeautjes.”

Heemstede – Winkels en be-
drijven in Heemstede halen 
mooie cijfers bij het publiek. 
Ook staan ze voortdurend in 
rijtjes als:  ‘De Beste winkel-
straat’ en ‘De leukste win-
kel van Nederland’. Waar in 
veel dorpen en steden onder-
nemers noodgedwongen de 
deur moeten sluiten, lijkt het 
in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze 
om met de recessie die door 
de overheid inmiddels beti-
teld is als een economische 
crisis? De Heemsteder maakt 
nader kennis met enkele van 
hen en legt ze tien indringen-
de vragen voor. 

DEZE WEEK:
CADEAUWINKEL 

KADO ENZO

Hoe wij omgaan met de
recessie….
“We klagen niet, maar het gaat 
natuurlijk echt ietsje minder dan 
toen we net begonnen. We ko-
pen wat minder in en sinds de 
komst van de speelgoedwin-
kel aan de overkant ligt het ac-
cent niet meer zozeer op speel-
goed, maar zijn we overgestapt 
naar kleding. Mooie, originele 
kledingstukken als shawls die 
je niet hoeft te passen verkopen 
we heel veel. We hanteren vrien-
delijke prijzen en dat weten de 
mensen.”
Mijn dierbaarste bezit is……
“Mijn man en kinderen, we heb-
ben er zes. Of ik dat kan com-
bineren met een winkel? Mis-
schien juist daarom wel. Wie zal 
het zeggen.”
De zomer van 2013 is voor
mij…..
“Wij permitteren het onszelf om 
de hele zomervakantieperiode 
dicht te zijn. Maar dat doen we 
eigenlijk elk jaar. Heel Heemste-
de is dan toch op vakantie, dus 
die keus hebben we gemaakt.”
Wat vind je van Heemstede?
“Ik ben zelf een Haarlemse en 
eigenlijk kom ik wat Heem-
stede betreft bijna uitsluitend 
in de Jan van Goyenstraat. Je 
hebt hier echt alles, van de dro-
gist, slager, bakker tot de super-
markt. Het is een dorp op zich. 
We zitten hier tegen Haarlem-
zuid aan. Het blijkt dat daar nog 
veel gezinnen wonen die deze 

winkelstraat niet kennen. Maar 
als ze ons eenmaal ontdekt heb-
ben, komen ze hier graag. Eer-
lijk gezegd vind ik zelf Heemste-
de ’n beetje truttig en zoek ik het 
verder liever in Haarlem.” 
Ik heb bewondering voor:
“Voor mensen die ondanks te-
genslagen in hun leven positief 
blijven. Ik heb ook bewondering 
voor mensen die met veel ener-
gie ergens voor gaan en men-
sen die met gewone kleine din-
gen gelukkig kunnen zijn.”
De economische crisis heeft 
wel opgeleverd dat………
“Dat we allemaal wat meer stil-
staan bij ons uitgavenpatroon, 
nadenken of we iets nou echt 
nodig hebben. Ik weet wel dat 
ik makkelijk praten heb, want ik 
hoef niet van 70 euro in de week 
rond te komen. Maar dat van-
zelfsprekende is er inmiddels 
vanaf. Ook wat subsidies betreft. 
Op een bepaald moment wer-
den die te snel verstrekt, naar 
mijn mening. Nu moet je er wat 
harder voor werken. Dat aspect 
vind ik zeker niet negatief.”
Ik zie voor ons in de
toekomst:
“We willen lekker doorgaan. 
Caroline en ik zijn al lange tijd 
vriendinnen, vanaf de schooltijd 
van onze kinderen. We hebben 
nog nooit onenigheid gehad. Al-
les wordt in goed overleg ge-
daan. Het zou mooi zijn als we 
dat zo kunnen voortzetten.”
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Reusachtige pompoen 
bij opa in de tuin

Heemstede - Toen van de zomer de Dekamarkt zakjes met 
bloemzaden verstrekte en de kleinkinderen drie zaadjes bij opa 
in zijn achtertuin stopten konden zij niet vermoeden wat hiervan 
de gevolgen zijn! De Bennebroekse meiden van respectievelijk 
9 en 11 jaar kijken hun ogen uit naar de reusachtige bladen die 
de halve tuin in beslag nemen en de enorme pompoenen. “Da-
gelijks zie je zo groter worden. Ze zijn nog niet volgroeid want 
dan moet de kleur donkerder zijn”, zo geeft de heer Sijm aan, die 
de foto’s mailde naar de redactie. Het ‘gevaarte’ waar de meiden 
voor exposeren is 45 cm in doorsnede met een getaxeerd ge-
wicht van 25 tot 35 kilo. “Of hij voor de soep bestemd gaat wor-
den of dienst gaat doen als lampion is nog niet uitgemaakt”, al-
dus de ‘pompoenbezitter’.

Open of dicht? That’s the ques- 
tion. Als het aan (naam) ligt, blijft 
de overgang open.

Actie Wandelnet en Fietsersbond
Protestwandeling 

‘overwegen openhouden’
Heemstede - ProRail wil de 
overweg Laantje van Alverna in 
Heemstede sluiten. Ook de over-
weg Laantje van Leyduin ligt op 
het hakblok. ProRail zet zich in 
voor een veiliger spoornet, dus 
onbeveiligde overwegen worden 
opgeheven. B&W van Heemste-
de gaat hiermee akkoord zonder 
te denken aan de wandelaar en 
fietser die hier zijn rondje maakt.
Belangenorganisaties Wandel-
net en Fietsersbond organise-
ren daarom op zaterdag 14 sep-
tember een actiewandeling. ”De-
ze overwegen zijn onmisbaar 
als recreatieve verbinding voor 
wandelaars en fietsers naar het 
strand en de duinen”, aldus Vla-
dimir Mars namens Wandelnet

170 bezwaarschriften
Op donderdag 19 september 
houdt de gemeentelijke Com-
missie Bezwaarschriften een 
hoorzitting om 20.30 uur in het 

Raadhuis. Er zijn 170 bezwaar-
schriften binnengekomen.

Oproep aan wandelaars
en fietsers
U kunt meelopen op 14 septem-
ber. Start om 11.00 uur bij over-
weg Laantje van Alverna. U kunt 
ook helpen als u al 30 jaar ge-
bruik van de overweg. Heeft 
u ook foto’s of kaartjes dat de 
overweg altijd open was voor 
eenieder? Stuur ze naar: heem-
stede@fietsersbond.nl.

Vrouwen van Nu beginnen weer
Heemstede - Het verenigings-
jaar van de Vrouwen van Nu is 
weer begonnen. De bridgers zijn 
gestart op 9 september in Wes-
terduin. Zij hebben nog plaats 
voor meer leden. (info: 5120917).
De eerste afdelingsmiddag is 
op woensdag 18 september om 
14.00 uur in Casca De Luifel aan 
de Herenweg 96 Heemstede. 
Het onderwerp is deze middag 
‘Het Loket’ in Heemstede. Cori-

ne Mens zal uitleggen waarvoor 
u daar terecht kunt. Gasten zijn 
welkom, entree bedraagt dan 
2,50 euro. De quiltclub heeft een 
nieuwe locatie gekregen in Wes-
terduin, Meijerslaan Heemstede. 
Zij willen nog graag leden erbij, 
deze moeten wel een basiscur-
sus quilten gevolgd hebben. (in-
fo. 5120886). Voor andere inlich-
tingen kunt u terecht bij voorzit-
ter Loes Oldersom (tel. 5736750).
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Cabaret in De Luifel
De mannen van NUHR 

gaan terug naar af
Heemstede - Afgelopen sei-
zoen vierden ze nog met veel 
bombarie hun 25-jarig bestaan, 
nu gaan de mannen van NUHR 
terug naar af. Met Back to Ba-
sic hebben ze een programma 
gemaakt zonder opsmuk, zonder 
gedoe, maar puur op inhoud. Vier 
mannen en een paar microfoons. 
NUHR unplugged. Met het klim-
men van de jaren word je meest-
al milder, behalve de heren van 
NUHR. De waarheid moet wor-
den gezegd, al zullen ze een flin-
ke leugen niet uit de weg gaan 
als ze dat beter uitkomt.

Tekst en spel: Joep van Deude-
kom, Peter Heerschop, Viggo 
Waas, Eddie B. Wahr

Wanneer?
Deze voorstelling is op vrijdag 
20 september om 20.15 uur in 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop van 
maandag t/m donderdag van 
9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kassa 
van de Luifel.  U kunt ook telefo-
nisch reserveren via 023 548 38 
28 kies 1.  
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Pauwehof presenteert 
nieuw cursusprogramma
Heemstede – Alsof men el-
kaar jaren niet gezien heeft, zo 
zijn de begroetingen van de 55 
plus cursisten van de Pauwe-
hof zaterdagochtend tijdens het 
Open Huis. Terwijl er alleen maar 
een hele mooie zomer tussen 
zit. Krachten opgedaan om aan 
de slag te gaan met een nieu-
we cursus. Stonden vorig jaar 
het creatief zijn en bewegen in 
de belangstelling, dit jaar al-
le aandacht voor de educatieve 
kant met cursussen als kunst-
geschiedenis, Spaanse conver-
satie, architectuur, Rust zonder 

Roest, Leeskring moderne lite-
ratuur en filosofie. Rust zonder 
Roest is nieuw, start in januari 
en gaat over nieuwe inzichten en 
mogelijkheden die het einde van 
een loopbaan bieden. Er komt 
tijd voor andere dingen, reflec-
tie, het verwezenlijken van oude 
dromen. Daar bent u nooit te oud 
voor. Nieuw is ook de digitale 
fotografie met aandacht voor 
de techniek en de belangrijkste 
basis bedieningsmogelijkheden 
en de creatieve kant: hoe maak 
ik een goede foto. Anky Weit-
kamp, coördinator sociaal cultu-
reel werk van de Pauwehof, ver-
telde met enige trots dat de Ba-
vostichting een nieuwe naaima-
chine heeft geschonken. Daar 
kan Annie Groot die de cursus 
Naald en Draad geeft, de cursis-
ten nog mooier mee laten naai-
en. Meedoen aan een van de 
vele cursussen? De cursusprijs is 
laag door de samenwerking tus-
sen Welzijn Ouderen Heemste-
de en de Diaconie van de Pro-
testante Gemeente Heemste-
de. Aanmelden kan  met een in-
schrijfformulier in het cursus-
boekje of kijk even op www.wel-
zijnouderenheemstede.nl en klik 
op De Pauwehof of kom even 
langs bij de Pauwehof aan de 
Achterweg 19. 
Ton van den Brink

Generatiemix 2013
Heemstede - Bent u die (op-
pas) opa of oma die samen 
met  een peuter (2-4 jaar) komt 
dansen? Of komt u liever ken-
nismaken met sociale media?
Welzijn Ouderen Heemstede  
organiseert in samenwerking  
met SCW De Pauwehof een 
aantal activiteiten in het kader 
van de Generatiemix 2013. 
Ontmoetingen tussen oud en 
jong staat centraal.

Sociale media wat kan ik er
mee ?
Maak uw eigen Facebook,  
maak een Twitteraccount aan 
of leer foto’s uploaden.  Leer-
lingen van het Nova Colle-
ge vertellen u wat zij doen 
met sociale media en wat u 
kunt doen. Er kan meteen sa-
men geoefend worden op de 
computer in het Nova College 
Haarlem. Dinsdag 17 septem-
ber om 14.30 uur. U kunt zich 
gratis aanmelden voor deelna-

me en vervoer bij WOH, Lieven 
de Keylaan 24, telefoon 023-
528 85 10.

Mag ik deze dans van jou?
Samen dansen met afsluitend 
een optreden onder de en-
thousiaste begeleiding van Jo-
lein van der Geest van de Dans 
en Balletstudio. Op maandag-
ochtend  7 oktober oefenen en 
op maandagochtend 14 okto-
ber een optreden voor deel-
nemers van het dagcentrum 
Lieven de Key in De  Pauwe-
hof, Achterweg 19, Heemstede. 
Speciaal voor grootouders met 
hun kleinkinderen,  (2-4 jaar).

Deelname is gratis 
U kunt zich aanmelden aan bij 
WOH,  Lieven de Keylaan 24, 
telefoon 023-528 85 10
Deze Generatiemix wordt mo-
gelijk gemaakt door een bijdra-
ge van het Rabobank Stimule-
ringsfonds Rabobank e.o.

Piet Hulsbos, 40 jaar 
organist in Heemstede
Heemstede - Ergens tussen 
Hoofddorp en Aalsmeer lag 
vroeger Rosenburg, het dorp 
waar Piet Hulsbos als driejarige 
een orgelcarrière begon. Op het 
harmonium thuis trapte hij met 
zijn beentjes lucht, de vingertjes 
zochten de toetsen boven zijn 
hoofd. Hij speelde zijn broer na. 
In moeders familie zaten veel or-
ganisten, opa Hulsbos was auto-
didactisch dirigent van een har-
monieus gemend koor en vader 
ging later ook dirigeren. Hij had 
zij staatexamen zang gehaald en 
vertolkte vele malen de Chris-
tuspartij in de Mattheüs Passi-
on. Van twee kanten kwamen de 
paplepels voor het orgelspel. Als 
hij een viool of klarinet als drie-

jarige thuis had gevonden dan 
was Piet nu ….Het traporgeltje 
werd te klein, de fascinatie naar 
de pedalen, het toetsenbord 
werd sterker, hij zag het als een 
cockpit waar alles samenkwam. 
Als in een grote bus, met peda-
len en metertjes. Als hobby zou 
hij zijn grootrijbewijs halen om 
op de bus te kunnen rijden. Piet 
kreeg met 9 jaar orgellessen in 
Aalsmeer. Succesvol, vier jaar la-
ter speelt hij op het orgel van de 
hervormde kerk in Rozenburg. In 
de jaren 60 experimenteert hij 
met de muziek van Exception en 
de Beatles. Hij zet de muziek van 
de Beatles, door  van Louis van 
Dijk op een lp gezet, zelfs secuur 
in notenschrift en speelt in een 

concert in 2008, in de Pinkster-
kerk, Beatlesmelodieën op kerk-
orgel en vleugel. 

Zomer 1973
Nu veertig jaar geleden was het 
vermoedelijk organist en diri-
gent Piet Halsema die de kerk-
voogden van Heemstede de 
toen 16 jarige Piet tipten als or-
ganist. Halsema kende de vader 
van Piet van de Mattheüs Pas-
sion. Hij woont dan in Amster-
dam in een woning waar hij vol-
uit kan spelen. Hij had geen last 
van zeurende buren. Wel mui-
zen, veel lekkage en in de win-
ter kou, maar wel op een mooie 
plek tussen de Magere Brug en 
Artis, vlakbij Muziektheater Car-
ré. Hij krijgt in 1992 via Jan Klok, 
kerkvoogd, de kans om op de 
Achterweg een huis te kopen. 
Een huis van 1860, hij ziet het 
als kwam hij van de regen in de 
luxe drup. Hij knapt dit gemeen-
telijk monument op, met 35 jaar 
kan je de hele wereld aan. Bij 
zijn leermeesters Albert de Klerk 
en Jan Pasveer studeert hij aan 
het Sweelinckconservatorium af 
en studeert hij later koordirec-
tie in Arnhem. Hij is 18 jaar de 
vaste organist van de Oude Kerk. 
In 1991 gaan de Gereformeer-
de en Hervormde Gemeente in 
Heemstede pastoraal samen en 
hiermede ook de Pinksterkerk 
en de Kapel. Net als de jazz- 
pianisten uit de jaren 60 improvi-
seert Piet Hulsbos graag in pro-
testante erediensten. Tijdens de 
collectes, voor de dienst, erna en 
in het  voor-en naspel van liede-
ren. Dat houdt het lekker span-
nend.
Op 15 september maakt Piet 
van het Theeconcert een jubile-
umconcert. Helemaal in het te-
ken van zijn 40 jarige muziek-
carrière in Heemstede. Het con-
cert wordt gegeven in de Oude 
Kerk, op `zijn` vertrouwde orgel. 
U bent van harte uitgenodigd om 
dit concert gratis mee te maken. 
Aanvang 15.00 uur. 
Ton van den Brink
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Modesalon Sefa: “Mode is eigenlijk 
net zo grillig als de mens”

Bij binnenkomst ervaar je al di-
rect het gevoel van een Fran-
se modesalon, zoals het huis 
van Chanel in Parijs. De licht-
val, de stijlvolle entourage, de 
klasse, een mooie en gevarieer-
de collectie: het klopt allemaal. 
De gastvrije ontvangst van Sefa 
doet je al helemaal thuis voelen.  
“Vorig jaar november ben ik mijn 
modesalon begonnen”, vertelt 
Sefa. Ik heb de modevakschool 
gedaan. Mode zit eigenlijk in ons 
bloed en onze familie: we heb-
ben er altijd mee te maken ge-
had. Mijn vader is zeer ervaren 
en had  modezaak Kasim vroe-
ger in de Jan van Goyenstraat, 
een vertrouwd adres. Nu  helpt 
hij mij in de zaak en geeft goe-
de adviezen. Mijn moeder helpt 
mee als coupeuse. De collec-
tie is deels ingekocht en deels 
zelf door mij ontworpen. En ik 
heb mijn eigen label Sefa. Klas-
siek en gedurfd komen in mijn 

zaak tot elkaar en tot leven. Ik wil 
niet de doorsnee modezaak zijn. 
Ik zie mijn zaak meer als mode-
salon waar klanten juist en eer-
lijk geadviseerd worden. Ik heb 
wat dat betreft dezelfde instel-
ling als mijn vader: kleding moet 
comfortabel zitten, goed pas-
sen, goed ogen en gemaakt zijn 
van de meest hoogstaande stof-
fen. Stoffen koop ik daarom zelf 
in met mijn vader. Dit vak vraagt 
een veeleisende instelling. Ik 
ben alleen gedurfder, noem het 
rebelser. Er moet een stukje van 
mijn signatuur in zitten: kleding 
moet draagbaar zijn, maar mag 
ook gewaagd zijn. Ik combi-
neer en experimenteer met stij-
len. Continue creativiteit door 
te vernieuwen en te innoveren. 
Een vleugje oversized en casu-
al mixen met klassieke invloe-
den. Deze zorgen voor verras-
sende effecten. Mode is eigen-
lijk net zo grillig als de mens. Zo 

ontstaan nu eenmaal de nieuwe 
modetrends bij bekende mode-
huizen. Voor klassieke mode kun 
je tevens bij mij terecht. Ik maak 
alles op maat en richt mij op alle 
klanten: vakmanschap staat hier 

Heemstede - Mode is een prachtig en kunstzinnig vak. Kle-
ding die we dragen verpersoonlijken onze eigen stijl, visie en 
inzichten van leven. Kleding moet ons letterlijk en figuurlijk 
passen en ons prettig doen voelen.  Bij modezaken komt het 
een beetje op hetzelfde neer: iedere zaak ademt een bepaal-
de sfeer en eigen stijl uit. Neem bijvoorbeeld modesalon Sefa 
voor heren en dames aan de Zandvoortselaan 147. De Heem-
steder ging eens langs bij de jonge eigenaar Sefa Çelik om de 
ultieme modesfeer te proeven.

Honkbal

Oosterhoutse invasie stuwt Twins 
naar kampioenschap

Zaterdag, in Oosterhout, waren 
de Twins-supporters heel wat 
minder luidruchtig en daar was 
lange tijd alle reden toe. Direct 
al in de 1e inning was het Reggie 
Valpoort, die met zijn 3e home-
run van het seizoen zichzelf en 
Lex Leijenaar over de thuis-
plaat bracht, waarna een pit-
chersduel ontstond tussen Jurri-
aan Korff voor de thuisploeg en 
Chris Mowday voor de Heemste-
denaren. Na 7 innings stond het 
nog steeds 0-2 en met een voor-
sprong voor DSS in Bergschen-
hoek kon er bij de Oosterhouters 
nauwelijks een lachje af. Maar 
dan, in de 8e slagbeurt, gebeur-
de het dan toch: een rally van 
4 honkslagen, met tussendoor 
een wilde worp en een 3-2 voor-
sprong als resultaat. Even later 
verstomden de kampioensliede-

ren alweer toen Lex Leijenaar na 
honkslagen van hemzelf, Reggie 
Valpoort en  Mathijs van Buite-
nen de 3-3 kon aantekenen. 
In de 10e inning ging het, zo-
als zo vaak voor de Racing, weer 
eens mis. Openingsslagman 
Christopher Ge kwam door een 
veldfout op het 1e honk, waar-
op Brian Biezen een stootslag 
richting Chris Mowday neerleg-
de, die zich geen moment be-
dacht en met zijn aangooi op het 
2e honk de 1e nul dacht te ma-
ken. Maar de veldscheidsrechter 
zag het anders, gaf safe en haal-
de zich, zonder enig resultaat, de 
woede van de hele RCH- ploeg 
op de hals. De nekslag volgde 
direct: een fout verwerkte stoot-
slag, waarop Christopher Ge 
vanaf het 2e honk de luid beju-
belde 4-3 kon aantekenen. 

Heemstede - Wie zondag nietsvermoedend in de buurt van de 
Ringvaartlaan wandelde moet wel gedacht hebben dat er bij 
RCH-Pinguïns iets te vieren was, zo luid waren de aanmoe-
digingen en juichkreten die tot in de verre omtrek te horen 
waren. Maar de insiders, met kennis van de ranglijst, wisten 
wel beter: niet de honkballers van de thuisploeg gingen uit 
hun dak, maar die van de Twins uit Oosterhout. Gesteund door 
een ware Brabantse volksverhuizing behaalden zij het kam-
pioenschap van de Overgangsklasse en gaan zij in een best 
of five met ADO uitmaken wie volgend jaar in de Hoofdklas-
se zal spelen.

De return in Heemstede had een 
heel wat minder spannend ver-
loop dan de wedstrijd van zater-
dag. In wat meer op een thuis-
wedstrijd van Twins leek werd 
het al in de 4e inning duidelijk 
dat aan de uitkomst niet meer 
getwijfeld hoefde te worden. 
Starter Ruben van der Horst, die 
3 innings redelijk stand had we-
ten te houden, kon niet voorko-
men dat de Oosterhoutse voor-
sprong werd uitgebouwd van 
0-3 naar 0-7. Ook Rubens opvol-
gers op de Heemsteedse heu-
vel kregen flink wat honksla-
gen te verwerken, maar in de 3 
innings met René Versteeg als 
werper werd nog maar 1 x ge-
scoord en de 4 honkslagen, die 
Marcel Timmer in de laatste 2  
slagbeurten tegen kreeg bleven 
geheel zonder gevolgen voor de 
stand op het scorebord. 
Tegenover de bij elkaar 21 honk-
slagen van de Twins, goed voor 
hun 8 runs, kwam RCH op het 
werpen van Kevin Roovers niet 
verder dan 1 hit van Mark Smit, 
2 van Donny Hamelink en 1 van 
Charlston Paula. Het Ooster-
houtse feest nam al vanaf de 
6e inning aanvang met de ach-
tereenvolgende  inbreng van zo 
veel mogelijk pitchers en wissel-
spelers om die mee te laten de-
len in de feestvreugde. Het was 
hun van harte gegund.   

hoog in het vaandel. Daarnaast 
kan iedereen altijd terecht voor 
het vermaken van kleding of om 
echt iets geheel op maat te laten 
maken. Ik adviseer hierbij graag”, 
aldus de enthousiaste Sefa Çelik.
Modesalon Sefa vindt u aan de 

Zandvoortselaan 147 in Heem-
stede en is op maandag geslo-
ten. Voor meer informatie kunt u 
terecht op telefoonnummer: 023 
- 547 60 05 of een e-mail sturen 
naar : sefa12hstede@live.nl.
Bart Jonker

Diploma  A
Boet van Dijk, Marijn Houben, 
Lissa Jansen, Jerano Koster, 
Max van Marle, Julia van der 
Meer, Maaike van der Meulen, 
Sem van’t Riet, Brett Rijs, Robin 
Spee, Koen Stoop, Danthe Ver-
voort, Lianne Vinken, Stan Vis-
scher, Jeffrey de Vries, Floor 
van Waveren, Myrthe Zondag
Diploma B
Soulaiman Aissaoui, Jasmijn 
Broer, Emma Carrasco, Thijs 
Gerritsen, Daan de Gier, Ju-
liet de Jongh, Roy de Koning, 
Stefanie Lemmers, Eva Magh-
nouyi, Kim Nieuwenhuijzen, 
Roemer Oudakker, Melanie Si-
los, Sem Straver, Björn Warten-
horst 
Diploma C
Evi van der Meer, Lotta de Muy, 
Pauline Warmerdam, Fredrik-
ke Wisk.

Alle kinderen van harte gefeli-
citeerd!!!  

Knutselen met Renate

Vlinder of Libelle- 
slinger maken

Heemstede - Woensdagmid-
dag is knutselmiddag, voor 5 tot 
en met 10 jaar. Knutseljuf Rena-
te bedenkt prachtige en origine-
le dingen om te maken. Er wordt 
gewerkt met hout, stof, papier, 
verf, kralen etc.
Op woensdag 18 september 
gaan de kinderen een mooie 
vlinder- of libelleslinger maken. 
Met zelf gedecoreerde vlinders 
en/of libelles en mooie kralen. 
Renate helpt, stuurt en brengt 
meisjes en jongens op goede 
ideeën. Elke keer gaan de kin-
deren tevreden met hun eigen 
werkstuk naar huis. Belangrijk is 
een goed humeur, geduld, aan-
dacht voor elkaar en voor het 
werkstuk. ”Het is hier altijd heel 
gezellig en de kinderen werken 
hard” aldus juf Renate.
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten per 
keer zijn: 4,00, een kaart voor 10 
keer kost 35,00. Kinderen graag 
per keer van te tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld gaan voor. 
Meer informatie: www.casca.nl.

SportPlaza 
Groenendaal
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Trefpunt 75 jaar jong
Bennebroek - Kleine kerk in 
een grote wereld. De Gerefor-
meerde Kerk die vijfenzeven-
tig jaar geleden werd opgericht 
door mensen die kwamen wer-
ken in het nieuwe psychiatrische 
ziekenhuis Vogelenzang. Ze 
kwamen uit Groningen, Friesland 
Drenthe en Zeeland. Ze kerkten 
vanaf hun komst in 1927 in Hille-
gom, later in verenigingsgebouw 
Rehoboth aan de Schoollaan. Op 
9 september 1938 vond in dit ge-
bouw de instutueering plaats 
van de Gereformeerde Kerk. Na-
jaar 1937 had mevrouw A. Wil-
link; “de paarse freule” grond 
beschikbaar voor 1 gulden. Ze 
was bang voor de groeiende in-
vloed van de Roomsen. Die wil-
den eerder al grond voor een 
klooster in het dorp, maar kre-
gen verderop in het dorp ruim-
te van een bollenkweker. De fa-
milie Willink maakte de dienst 
uit in Bennebroek. Moeder Jo-
hanna hield ooit de benoeming 
van een Roomse burgemeester 

tegen. Haar dochter Arnoldina 
stierf in 1950 wat miezerig, bij-
na zonder vrienden, aldus Mar-
ga van der Wel, redactrice van de 
uitgave van de PKN Bennebroek 
“75 jaar jong”. 

Nakomertje 
De Gereformeerde Kerk van 
Bennebroek is een nakomer-
tje binnen deze kerk die ont-
stond in de 19e eeuw. Een kleine 
groep stichtte een eigen kerkge-
meenschap in een tijd van eco-
nomische crisis, toen al, waar-
in de Tweede Wereldoorlog zijn 
schaduw vooruit  wierp. Daar 
was moet voor nodig en ge-
loof!  Doordat het kerkelijk le-
ven groeit en bloeit, blijft minder 
zichtbaar dat zich binnen de Ge-
reformeerde Kerken vanaf de ja-
ren 60  `een stille omwenteling` 
voltrekt ook in Bennebroek. De 
periode van verzuiling loopt ten 
einde. In 1972 komt er een jon-
gere generatie ambtsdragers 
bovendrijven. In 1981 wordt het 

kerkgebouw door brandstich-
ting verwoest, in 1983 kan een 
geheel nieuw en modern kerk-
gebouw in gebruik worden ge-
nomen.  Met een lichte kerkzaal, 
welluidend orgel, grote hal met 
bar, moderne keuken, geschikt 
voor ontmoeting, gesprek en 
feestelijke bijeenkomsten. Met 
verschillende zalen voorzien van 
alle moderne media. Zeer in trek 
bij allerlei instellingen om er hun 
bijeenkomsten te houden. Vele 
mogelijkheden. Het culturele 
centrum van het dorp. Met een 
feestelijke dienst, geleid door 
voorganger: Ds. J.E.Th. Nak-Vis-
ser, werd dit jubileum gevierd. 
Medewerking werd verleend 
door de cantorij o.l.v Gerard 
Valkema en het . gemeenteor-
kest. Vertrouwen in de toekomst 
klonk er door de hele dienst. De 
vraag of een dienst over 75 jaar 
ook in het Trefpunt wordt gehou-
den, werd wel geopperd, niet 
beantwoord. 
Ton van den Brink 

Logedeuren zwaaien open
‘Dag van de Vrijmetselarij’ 
op zaterdag 14 september

De Nederlandse Orde van Vrij-
metselaren gooit de deuren 
open. Ook in Velsen. Veel men-
sen kennen het woord vrij-
metselarij, maar weinig men-
sen weten wat het inhoudt. Of 
zij hebben er een volstrekt ver-
keerde voorstelling van. Daar-
in wil de broederschap veran-
dering brengen en stelde daar-
om de ‘dag van de Vrijmetsela-
rij’ in, elk jaar op de tweede za-
terdag van september. Op za-
terdag 14 september is er daar-
om open huis bij loge de Hoeksteen, gevestigd in Torenstraat 2a 
in Velsen-Zuid.
Vrijmetselarij gaat om geestelijke verdieping. Hierdoor leert ie-
mand zichzelf beter kennen, waardoor hij zich constructief kan 
inzetten voor een betere samenleving. Hierbij geldt het adagi-
um ‘verbeter de wereld; begin bij jezelf’. De vrijmetselaar er-
kent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de ge-
lijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te 
zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn 
eigen doen en laten.
Transitie -overgang- is een kernbegrip in de vrijmetselarij. De 
weg naar het betere in henzelf is voor vrijmetselaren de sym-
bolische weg naar het licht. Vrijmetselaren geloven, ieder op 
eigen wijze, dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mens-
heid beweegt, een zogenoemd ‘hoger beginsel”. Iedere vrijmet-
selaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te 
vullen. De één gelooft in een god, een ander in samenhangen-
de natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in 
zijn geweten.
Vrijmetselarij is geen geloof, maar de broederschap is wel levens-
beschouwelijk.

Geïnteresseerd in de vrijmetselarij? De deuren van loge de Hoek-
steen staan zaterdag 14 september tijdens de ‘Dag van de Vrij-
metselarij’van 10.00 tot 16.00 uur open.

Voor meer informatie, zie www.vrijmetselarij.nl/dehoeksteen.
Zie ook www.dagvandevrijmetselarij.nl.

Regio - Al sinds een aantal jaren wil de landelijke vrijmet-
selarij meer openheid geven over haar activiteiten. Daar-
om openen op zaterdag 14 september tijdens de ‘Dag van 
de Vrijmetselarij” alle loges in Nederland hun deuren voor 
het grote publiek. Voor geïnteresseerden een unieke kans 
om ook de Velsense Loge ‘de Hoeksteen’ te leren kennen.

Heemstede - Twee singer-
songwriters en maar één lied. 
Eén bijna anderhalf uur lang lied. 
(Dé hit op OEROL ‘12.) De Ne-
derlandse zanger/cabaretier en 
enfant terrible André Manuel 
en de Vlaamse poëet en instru-
mentenbouwer Geert Hautekiet 
schrijven en zingen samen één 
lied. Geïnspireerd door de tradi-
tie bij Mongolen, Aboriginals en 
Malinezen om reizen te bezingen 
in lange liederen, willen zij dat 
voor het eerst sinds de Middel-
eeuwen ook in het Nederlands 
doen. Met een zachte Vlaam-

se ‘g’ en hier en daar een rauwe 
Twentse tongval.
Een modern verhaal van twee 
veertigers - twee uitersten - die 
met elkaar opgescheept zitten 
in een oude Opel Kadett op weg 
naar Johannesburg. Een clash 
tussen uitersten op amper vier 
vierkante meter, midden in het 
uitgestrekte decor van zwart 
Afrika…
België-Nederland: the roadmo-
vie. Ontroerend mooi en uitda-
gend grappig.
Deze bijzondere voorstelling is 
op zaterdag 21 september om 

20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang 
aan de kassa van de Luifel.  U 
kunt ook telefonisch reserveren 
via 023 548 38 28 kies 1.

Foto: Raymond Mallentjer.

In Theater de Luifel 

Muziektheater van André Manuel 
en Geert Hautekiet

Programma 16 september:
19:00 MC2C1 FA GSV Heemstede MC1 – Clam Dycke MC2
19:30 H4A EH GSV Heemstede H2 – Scarabee H2
21:00 H4A LA GSV Heemstede H3 – SV Christofoor H1
21:00 H4A FG GSV Heemstede H1 – VHZ H4

Volleybalcompetitie van start
Heemstede - Maandag 16 sep-
tember gaat de volleybalcom-
petitie voor alle teams van GSV 
Heemstede van start. Net als 
afgelopen seizoen worden de 
thuiswedstrijden gespeeld in de 
Spaarnehal aan het Fie Carelsen-
plein in Haarlem (Schalkwijk).
Om 19.00 uur start de jeugd met 
hun eerste wedstrijd tegen Clam 
Dycke uit Krommenie.
GSV Heemstede doet met 3 se-
nioren heren  teams, 1 dames 
senioren team en 3 jeugdteams 
mee aan de competitie van 
de Nevobo. De kleinste jeugd 

speelt hun competitie in het Cool 
Moves Volley in toernooivorm 1 
keer per maand op zaterdag.
Heren 1 zal moeten proberen het 
verloren gegane terrein van vo-
rig seizoen te heroveren en be-
gint tegen de altijd lastige tegen-
stander VHZ uit Nieuw Vennep 
om 21.00 uur.
Elke dinsdagavond trainen de 
teams in de Groenendaal hal aan 
de Sportparklaan in Heemstede.
Voor uitgebreide gegevens kunt 
u terecht op de website van de 
vereniging: www.gsv-heemste-
de.nl.



Heemstede
Exposities

Tot en met 27 september
• Maria van Os exposeert 
in De Luifel. Haar inspiratie-
bron is het landschap, de hori-
zontale en verticale lijnen. Met 
diverse materialen (o.a. mar-
merslijpsel, lood, pastelkrijt) 
maakt zij haar schilderijen. 
Herenweg 96, Heemstede.

T/m 28 september
• Exposanten Kunstbedrijf 
Heemstede: Ramune Ulevi-
ciene (Litouwen) - schilderij-
en, Trudy Dammers – schilde-
rijen, Marianne van der Meer 
- buiten beelden, Angelique 
Mathijssen – schilderijen, 
Adrie Hoekstra – aquarellen. 
De galerie is open van woens-
dag t/m zaterdag 13.00 - 17.30 
uur. En op afspraak.   
www.hetkunstbedrijf.nl.

Zondag 29 september
• Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Info: www.galleryodyssey.com.

Zondag 29 september
• Eendagsexpositie in Gal-
lery Odyssey, Pelikaanlaan 3 
in Heemstede, 14.00-17.00 uur. 
Info: www.galleryodyssey.com.

Lezingen
Woensdag 18 september
• Lezing door auteur Ju-
dith Koelemeijer over dra-
matisch avontuur ‘Hemel-
vaart’, over zes meiden die 
op vakantie naar Grieken-
land gaan. Eentje keert terug 
in een doodskist.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: 
10,-, kaarten te koop bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, en Casca, Herenweg 96.

Agenda
Cultuur

Muziek

Zondag 15 september
• Jubileumconcert voor 
Piet Hulsbos, 40 jaar orga-
nist van de Oude Kerk Wil-
helminaplein. Aanvang: 15u. 
Na afloop deurcollecte. Tevens 
start van nieuw seizoen thee-
concerten. 

Theater
Vrijdag 20 september
• Cabaret Nuhr ‘Back to 
basic’. Joep van Deude-
kom, Peter Heerschop, Vig-
go Waas en Eddie B. Wahr. 
20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel. Reserveren 
via 023-548 38 28 kies 1.      

Zaterdag 21 september
• Muziektheater van André 
Manuel en Geert Hautekiet. 
Twee veertigers zitten met el-
kaar opgescheept in een oude 
Opel Kadett op weg naar Jo-
hannesburg. Aanvang: 20.15 
uur in Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kaart-
verkoop van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel. Reserveren via 023-548 
38 28 kies 1.

Diversen
Zaterdag 14 september
• Protestwandeling ‘Red de 
overwegen’ door Wandel-
net en Fietsersbond. Aan-
vang: 11 uur. Start: Overweg 
Laantje van Alverna.
ProRail wil de overweg Laan-
tje van Alverna in Heemste-
de sluiten. Wandelnet en Fiet-
sersbond ondernemen actie.
http://haarlem.fietsersbond.nl 
/ www.wandelwebsite.nl.

Zaterdag 14 en
zondag 15 september
• Open monumentendagen 
Heemstede met openstellin-
gen van diverse monumenten 
als Buitenplaats Leyduin, het 
Bakkershuisje aan de Blekers-
vaartweg 23 en landgoed Ha-
geveld. In Bennebroek zijn de 
Hervormde Kerk aan de Bin-
nenweg 67 en het Hofje van 
Verschuer Brants te bezoeken 
(alleen zaterdag). Meer info 
op: www.hv-hb.nl en de site 
van ‘Ons Bloemendaal’: www.
onsbloemendaal.nl (voor Ben-
nebroek).

• Open Monumentendagen 
op Leyduin met live muziek, 
rondleidingen en boekpre-
sentatie. Zaterdag: 12.00-
16.00 uur. En zondag tussen 
10.00-14.00 uur. Programma: 
www.gaatum 3ee.nl Parkeren: 
Manpadslaan 1, Vogelenzang.

Zondag 15 september
• Open Dag Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Van 14.00 tot 17.00 uur. Gratis 
toegankelijk met voorproef-
jes nieuwe seizoen, optredens 
duren 20 minuten. Van 14.40 
tot 16.00 uur geeft Hilbert 
Geerling een goochelvoorstel-
ling voor kinderen. Ook kin-
derschmink in de foyer.

Woensdag 18 september
• Afdelingsmiddag Vrou-
wen van Nu in Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Onderwerp: ‘Loket Heemste-
de’ met gast Corine Mens. En-
tree: 2,50 euro voor niet-leden.

Donderdag 19 september
• Informatiebijeenkomst 
van Steunpunt Vrijwilligers-
werk met thema ‘Gemeen-
telijke Vrijwilligersverzeke-
ring’. In De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanmelden tot 
uiterlijk donderdag 12 sep-
tember bij jvanduin@casca.
nl. Programma in samenwer-
king met gemeente Heemste-
de. Vooraf vragen over de vrij-
willigersverzekering svp ver-
melden bij uw aanmelding.

Vrijdag 20 t/m
zondag 29 september
• Week van de Dementie. 
Draagnet organiseert extra 
spreekuren. Dinsdag 24 sep-
tember van 10.30 tot 12.30 uur 
houden de casemanagers van 
Draagnet een extra spreek-
uur in de hal van het Raad-
huis in Heemstede. Ook op 
vrijdag 27 september is er een 
extra spreekuur. Deze keer in 
de centrale bibliotheek van 
Heemstede. De tijd wordt nog 
aangekondigd in de biblio-
theek. 

Maandagen 7 + 14 oktober
• Generatiemix Welzijn Ou-
deren en Pauwehof, samen 
dansen. Speciaal voor groot-
ouders met hun kleinkinderen, 
(2-4 jaar). Deelname is gratis. 
Aanmelden bij WOH,  Lieven 
de Keylaan 24, 023-528 85 10.

Regio
Exposities

Tot en met september 
• Expositie van Mirjam Bros 
bij  Bloedbank Sanquin. Met 
textiel in reliëf, aquarelschil-
derijen en foto’s.
Bezoektijden: di t/m vrijdag-
morgen van 11.15 –11.45 uur
Adres: Boerhaavelaan 32 c, 
Haarlem.

12 t/m 29 september
• Monumentendagenex-
positie in de Waag, geor-
ganiseerd door KZOD. Diver-
se kunstenaars. Spaarne 30 
rood, 2011 CJ Haarlem. www.
kzod.nl.

Tot en met 23 september
Amateurkunstenaars eren 
Frans Hals in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstraat in 
Haarlem.

Tot en met 1 oktober
Expositie Marja van Bezu 
(klei) en fotografie van Ge-
rard de Bruijn in het vm. Ge-
meentehuis, Bennebroeker-
laan 5. Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30-12.30 
uur en woensdagmiddag van 
13.30-16.30 uur. www.ten-
toonstellingenbennebroek.nl.

Op ‘Van God Los? Je geest 
in balans’ is het werk ‘Mani-
mal’ van Melanie Bonajo (1978, 
Heerlen) voor het eerst te zien 
in Nederland. In deze video 
zien we hoe managers de ver-
binding met zichzelf en hun 
omgeving herstellen door het 
strelen van kippen en geiten.

Tot en met 30 maart 2014
• Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
films en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zit-
ten. Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 14 en
zondag 15 september
• Circus Sijm met jubileum-
show in Bennebroek. Voor-
stellingen zaterdag om 13.30 
en 16.00 uur en zondag om 
13.30 uur. Show met honden, 
geiten, eenden en twee ka-
rakteristieke varkens. Verder 
acrobaten, clowns en een illu-
sieact. Kaarten reserveren via 
www.circussijm.nl.  De circus-
kassa is op voorstellingsdagen 
geopend van 11.00 tot en met 
12.00 uur en 30 minuten voor 
aanvang van de voorstelling.

Muziek
Zaterdag 14 en
zondag 15 september 

• Korenlint van 12.00-17.00 
uur in Haarlem. 4000 zan-

gers en zangeressen zingen in 
de Haarlemse Binnenstad op 
talrijke monumentale locaties, 
maar ook in de Philharmonie, 
Patronaat, Toneelschuur en 
Stadsbibliotheek. Programma 
op: www.korenlint.nl. 

Woensdag 25 september
• Samen zingen met het or-
gel in de Koningskerk, Klop-
persingel 57 te Haarlem. Toe-
gang gratis, collecte. Deur 
open om 19.30 uur. Orga-
nist is Otto Deen en Fien Bol-
man zorgt voor begeleiding op 
piano. Ieder is welkom.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een groepje dames dat 
een uurtje bezig is om de 
conditie en de spieren soe-
pel te houden. Van 19.00 uur 
tot 20.00/20.15 uur in het 
Bennebroekerbos. Kom eens 
meedoen, vrijblijvend, de kos-
ten zijn laag. Tel.: 5243062.

Zaterdag 14 september
• ‘Dag van de Vrijmetselarij’. 
Neem een kijkje bij de Velsen-
se Loge ‘de Hoeksteen’, geves-
tigd in Torenstraat 2a in Vel-
sen-Zuid. Vrijmetselarij gaat 
om geestelijke verdieping. 
Hierdoor leert iemand zichzelf 
beter kennen, waardoor hij 
zich constructief kan inzetten 
voor een betere samenleving.  
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur open. 
Info: zie www.vrijmetselarij.nl/
dehoeksteen en www.dagvan-
devrijmetselarij.nl.

Zaterdag 14 en 
zondag 15 september
• Open Monumentendagen 
op Leyduin met live muziek, 
rondleidingen en boekpresen-
tatie. Zaterdag: 12.00-16.00 uur. 
En zondag tussen 10.00-14.00 
uur. Programma: www.gaatu-
mee.nl Parkeren: Manpadslaan 
1, Vogelenzang.

Dinsdag 17 september
• Generatiemix Welzijn Ou-
deren en Pauwehof, over 
social media. Leerlingen van 
het Nova College leggen uit. 
Om 14.30 uur in Nova Colle-
ge Haarlem. Gratis aanmelden 
voor deelname en vervoer bij 
WOH, Lieven de Keylaan 24, te-
lefoon 023-528 85 10.

Vrijdag 20 september
• (Winter-)Kinderkle-
ding- en speelgoedbeurs 
op de St. Franciscusschool 
te Bennebroek (Kerklaan 
6). Tijd: 19.00 tot 20.30  uur. 
Spullen inbrengen op don-
derdagavond voor de beurs, 
van 19.00 tot 20.30 uur. Max. 
30 stuks kleding en 30 stuks 
speelgoed (max. 5 knuffels) 
per inbrenger. 30% bestemd 
voor de Franciscusschool, 70% 
voor de inbrenger. Geld opha-
len zaterdag tussen 12.00 en 
12.30 uur. Info: Judith Verhoe-
ve tel. 06 – 28 36 02 65.
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In deze uitgave:
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 bezwaarschriften
- Dag van de Duurzaamheid
 10 oktober

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Wethouders 
in de wijk

20 september

 Open monumentendag ‘Macht en Pracht’
 Zaterdag 14 en zondag 15 september

 Buitenplaatsen in beeld: 
 www.buitenplaatseninbeeld.nl 
 Zaterdag 14 en zondag 15 september

 Ex-inbreker Evert Jansen geeft 
 anti-inbraak tips
 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 20.00-21.30 uur

 Workshop Positief Opvoeden 
 ‘Omgaan met emoties van tieners’

 Donderdag 19 september van 19.30-21.45 uur 
Lieven de Keylaan 7

 Bijeenkomst over gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering

 Donderdag 19 september bij 
 Casca de Luifel van 19.30-21.30 uur

 Burendag, www.burendag.nl 
 Zaterdag 21 september
 
Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Heemstede een van tien gemeenten met actieve campagne
Burgemeester Heeremans bedankt 
Burgernetters
In het raadhuis in Heemstede werden de 
Burgernetdeelnemers uit Heemstede persoonlijk door 
burgemeester Marianne Heeremans toegesproken 
en bedankt voor hun actieve deelname. Aan de 
Alberdingk Thijmlaan hebben de afgelopen jaren 
herhaaldelijk woninginbraken plaatsgevonden. De 
burgemeester is dan ook blij dat inwoners zelf actie 
kunnen ondernemen om de eigen buurt veiliger te 
maken. Burgernet is daarin een belangrijk instrument. 
Aanmelden is eenvoudig, kijk op www.burgernet.nl. 

Vlnr: mevrouw Busé, de heer Van Bemmel, mevrouw 
Wartenhorst, teamchef Kennemerkust de heer 
Groenendaal, burgemeester mevrouw Heeremans.

Evert Jansen geeft anti-inbraak tips
19 september bij Casca de Luifel
Wegens grote belangstelling eerder dit jaar 
tijdens de bijeenkomst voor de bewoners van 
de omgeving van het station organiseert de 
gemeente Heemstede op donderdag 
19 september in Casca de Luifel nogmaals een 
voorlichtingsavond over het voorkómen van 
woninginbraken. Dit maal voor de bewoners 
van de Componistenwijk, Schrijverswijk en 
Raadpensionarissenbuurt. 

Tijdens deze avond geeft ex-inbreker en 
voorlichter Evert Jansen een presentatie 
over woonhuisbeveiliging in deze wijken. De 
bijeenkomst is bedoeld voor bewoners van de drie 
genoemde wijken. Als er nog plaatsen over zijn, zijn 
ook inwoners uit andere wijken uiteraard van harte 
welkom.

Aanmelden
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede. De bijeenkomst duurt 
van 20.00 tot circa 21.30 uur, vanaf 19.30 uur is de 
deur open en staat de koffie klaar.

Meld u aan via postbusveiligheid@heemstede.nl. Er 
is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Bewoners 
van de betreffende wijken gaan in volgorde van 
aanmelden voor. Geef bij aanmelden aan op welk 
adres u woont en met hoeveel personen u komt.
Ook als u in een andere wijk woont, kunt u zich 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen 
over zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede, 
tel. (023) 548 57 45. 
Kijk voor meer informatie over deze bijeenkomst op 
www.heemstede.nl/nieuws.

Meer agendatips!



Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 19 september 2013 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

- 20.00 uur bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het vervangen 
van een betonnen damwand door een houten 

damwand aan de Paulus Potterlaan 12 
 - openbaar -
- 20.30 uur bezwaren tegen de verleende 

omgevingsvergunning voor het aanleggen 
van een ontsluitingsweg Leidschevaartweg/
Boekenroodeweg - openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de secretaris van de commissie, 
tel. (023)5485607.

Wethouders in de wijk: 
Vrijdag 20 september
Net als de burgemeester houden ook de 
wethouders inloopspreekuur. Zij doen dat 
één keer in de twee maanden op wisselende 
locaties. Op vrijdag 20 september zijn Christa 
Kuiper, Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 
10.00 en 12.00 uur aanwezig in SportPlaza 
aan de Sportparklaan 16. U wordt van harte 
uitgenodigd hier langs te gaan om met hen in 
contact te komen.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid, een initiatief van Urgenda (www.
urgenda.nl).De gemeente Heemstede doet mee om 
te werken aan een duurzame gemeente. Dit kan 
niet zonder de inwoners, ondernemers en andere 
organisaties. Een van de activiteiten op deze dag is 
een Duurzaamheidsmarkt georganiseerd door MVO 
Heemstede in samenwerking met de gemeente.
 
Wie heeft een duurzaam initiatief?
U kunt deelnemen aan de Duurzaamheidsmarkt op 
10 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. De markt vindt 
plaats op de Binnenweg. Alle duurzame producten 
en diensten zijn van harte welkom. Neem voor meer 
informatie contact op met MVO Heemstede of met 
Mireille Middendorp duurzaamheidscoördinator 
bij de gemeente Heemstede via mvoheemstede@
gmail.com of mmiddendorp@heemstede.nl. De 
Dag van de Duurzaamheid start met voorlezen op 
basisscholen en sluit af met een Energiecafé in het 
café van Casca de Luifel.

Burgemeester doet mee met 
Energy Battle
Op de Dag van de Duurzaamheid, gaat de derde 
editie van de Energy Battle van start! Extra dit 
jaar is een speciale voorronde met een team van 
burgemeesters en wethouders. Ook burgemeester 
Marianne Heeremans gaat vanaf 10 september de 
strijd aan. De besparing die zij weet te realiseren 
wordt op de Dag van de Duurzaamheid bekend 
gemaakt! Daarna gaan de teams aan de slag om 
nog meer energie te besparen. Een besparing van 
10% is gemakkelijk haalbaar is, zonder wooncomfort 
te verliezen.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 

laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.

Net als vorig jaar is in overleg met de omringende 
gemeenten in de regio Kennemerland besloten 
een regionale evenementenkalender samen te 
stellen. Op deze kalender zullen alle meldingen 
voor grote, potentieel risicodragende evenementen 
geplaatst worden zodat de hulpdiensten, te weten 
de brandweer, de politie en de Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), 
een beter overzicht hebben over de te organiseren 
grote evenementen in de regio.

Als u van plan bent in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, 
verzoek ik u daarvan vóór 1 november 2013 
een melding te doen zodat beoordeling kan 
plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier 
is te verkrijgen bij mevrouw I. van der Aart via 
e-mailadres: PostbusAJZ@heemstede.nl.
 
Wanneer grote evenementen binnen de regio 
samenvallen kan, in verband met de inzet van 
hulpdiensten, het ongewenst zijn dat deze 

evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat 
geval wordt, in overleg met de organisatoren, 
gezocht naar alternatieve data. Het door u 
gemelde evenement kan voorgelegd worden aan 
politie, brandweer en GHOR voor een advies over 
de te nemen maatregelen in verband met het 
waarborgen van de veiligheid.

Kenmerkend voor een groot evenement is dat, 
tijdens de voorbereiding en uitvoering, een 
gecoördineerde aanpak van politie, brandweer, 
GHOR, gemeente en organisator noodzakelijk wordt 
geacht. Om te beoordelen of er sprake is van een 
groot evenement dienen de volgende gegevens 
bekend te zijn:

- de datum waarop het evenement gepland is;
- het aantal bezoekers dat wordt verwacht;
- aard van de bezoekers;
- bekende of verwachte specifieke risico’s;
- de plaats waar het evenement gehouden wordt.

Indien het evenement als groot en potentieel 
risicovol beoordeeld wordt, zal het op de regionale 
evenementenkalender worden geplaatst. In overleg 
met de gemeenten in de regio wordt de regionale 
evenementenkalender in december vastgesteld. Dit 
betekent dat uitsluitend de datum van de gemelde 
evenementen vaststaat.

Wanneer u vóór 1 november a.s. geen melding 
heeft gedaan van het voornemen een evenement 
te organiseren, wordt het voorgenomen evenement 
niet op de regionale evenementenkalender 
geplaatst. Het gevolg daarvan kan zijn dat het 
evenement op de gewenste datum geen doorgang 
kan vinden doordat het niet binnen de vastgestelde 
regionale evenementenkalender ingepast kan 
worden.

Na vaststelling van de definitieve kalender kunt u 
een vergunning voor het evenement aanvragen bij 
de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de 
gemeente.

Evenementen organiseren in 2014? Meld dit voor 1 november



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 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 voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- L. van Wijkplein 5 het kappen van 1 esdoorn en 2 

naaldbomen wabonummer 6797, ontvangen 26 
augustus 2013. 

- H. Heijermanslaan 3 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6865, ontvangen 27 augustus 
2013. 

- Blekersvaartweg 26 het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 6874, ontvangen 29 augustus 
2013. 

- L. van Wijkplein 8 het kappen van 2 esdoorns 
wabonummer 6741, ontvangen 22 augustus 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johannes Verhulstlaan 34 het kappen van 1 

berk en 1 els wabonummer 5917, verzonden 3 
september 2013. 

- Kadijk 34B het plaatsen van een loopbrug 
wabonummer 5222, verzonden 3 september 
2013. 

- Vondelkade 40 het aanbrengen van 
constructieve stalen binten, het wijzigen van 
de achter- en voorgevel en het plaatsen van 
een dakkapel op het zijgeveldakvlak, het 
vergroten van de verdieping wabonummer 5273, 
verzonden 6 september 2013. 

- H. Heijermanslaan 3 het kappen van 1 ceder 

wabonummer 6865, verzonden 6 september 
2012. 

- Raadhuisstraat 79B het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
5916, verzonden 6 september 2013.

- L. van Wijkplein 8 het kappen van 2 esdoorns 
wabonummer 6741, verzonden 6 september 
2013. 

- L. van Wijkplein 5 het kappen van 1 esdoorn en 
2 naaldbomen wabonummer 6797, verzonden 6 
september 2013. 

- Franz Lehárlaan 55 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 6770, verzonden 6 september 
2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Jonge Bennebroekers halen 2120,- 
op voor KWF Kankerbestrijding
Regio - Zondag 8 september 
vond in Ede de jaarlijkse Ride for 
the Roses plaats. Job Gigengack, 
Tim Prins, Maggy Zwetsloot en 
Roos Tolen vormden het team 
‘‘De Bennebroekertjes’’ en de-
den mee aan dit evenement. 
Jaarlijks fietsen zo’n 10.000 deel-
nemers voor KWF Kankerbestrij-
ding. Gesponsord door Zwet-
sloot winkels deden ‘de Ben-
nebroekertjes’ mee. Zij hebben 
door hun deelname 2120,- bij el-
kaar gefietst. 
Toen er ’s ochtends om 9 uur 
door de ruim alle 10.000 fietsers 
verzameld werd om de routes 
van 25, 50 of 100 km te fietsen 

zag het er nog niet goed voor 
ze uit. Het was koud en regen-
de hard, maar niks kon de dui-
zenden fietsers er van weerhou-
den om op de fiets te stappen 
voor het goede doel. De ope-
ningsceremonie was emotio-
neel, toen het lied ‘the Rose’ van 
Bette Midler werd ingezet. Het 
was doodstil in de zaal en nie-
mand hield het droog. Geluk-
kig werd het precies tijdens de 
start droog en konden de deel-
nemers in de eerste zonnestra-
len op de fiets stappen. Bij te-
rugkomst kreeg elke deelnemer 
een roos, het symbool voor een 
morgen voor iedereen. 

Na een spectaculaire slotcere-
monie, met o.a. optredens van 
Chris Hordijk en Wouter Vink 
(bekend van The voice of Hol-
land) werd het eindbedrag be-
kend gemaakt: 951.824,- gaat 
direct naar KWF Kankerbestrij-
ding. ‘’Het was een mooie, in-
drukwekkende dag, met een 
lach en een traan. Velen fietsten 
voor iemand in gedachte. “Bij 
mij was dat mijn vader’’, aldus 
Roos uit team ‘De Bennebroe-
kertjes’. Job reed voor zijn moe-
der, die kanker heeft. Job heeft 
door zijn sponsorbedrag zelfs 
een V.I.P. plaats behaald omdat 
hij met het door hem opgehaal-

de bedrag in de top tien zat.  Het 
enorme bedrag zal besteed wor-
den aan kankeronderzoek. Team 
‘De Bennebroekertjes’ dankt met 
name Zwetsloot winkels voor 

hun royale donatie en de shirt-
sponsoring. Maar uiteraard ook 
iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen aan dit mooie be-
drag. 
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