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Pauwehof houdt welkomstdag

Kijken, kiezen en kennismaken 
met nieuwe activiteiten

Heemstede - Om kennis te ma-
ken met sociaal cultureel werk 
hield de Pauwehof aan de Ach-
terweg 19, naast de Oude Kerk 
op woensdag 10 september haar 
Open Huis. De kleinschaligheid 
van De Pauwehof maakt het juist 
zo aantrekkelijk voor 55 plus-
sers om hier te ontdekken, wel-

ke activiteit aantrekkelijk is om 
komend seizoen mee te maken. 
De kleine groepen waarin ge-
werkt wordt, maakt het gemak-
kelijk voor nieuwkomers om zich 
direct thuis te voelen. De kleine 
organisatie biedt zo zijn voorde-
len in de sociale omgang. Dank-
zij de ondersteuning van de Di-

aconie van de Protestante Kerk 
in Heemstede kunnen de cur-
susprijzen bescheiden blijven. 
Naast het sociaal cultureel werk 
van Casca en de Volksuniversi-
teit heeft de Pauwehof zijn eigen 
waarde en inbreng. Een vaste 
plek in de week of maand  van 
september tot mei, waar u in een 
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prettige omgeving mensen ont-
moet en uw onvermoede kwa-
liteiten kan ontdekken op ve-
le terreinen. Van schilderen tot 
Spaans, van gymnastiek tot jazz-
dansen. 
Een modeshow van zelfgemaakte 
kleding en een vlotte demonstra-
tie van de nieuwe cursus Jazz-
dansen door Charlotte Kauffeld 
en de expositie van aquarellen 
en schilderijen van docenten ga-
ven een goed beeld van de crea-
tiviteit en mogelijkheden van en 
voor iedereen. De docenten van 
de diverse cursussen hadden 
hun handen vol aan het geven 
van inlichtingen over de activi-
teiten en een aantal waren tegen 
het eind van de middag al vol-
geboekt. Marja Schulpzand, co-
ordinator van het sociaal cultu-
reel werk van de Pauwehof, vond 
het weer een gezellige drukte op 
de woensdag en heeft het “loei-
druk”  met het verwerken van de 
inschrijvingen. Kalligrafie, filoso-
fie, patchwork, quilten, gymnas-
tiek, jazz-dansen en Spaans voor 
mensen die al enige kennis heb-
ben van de Spaanse taal, kunnen 
nog inschrijven. De overige cur-
sussen zitten weliswaar vol, maar 
soms komen er afzeggingen en is 
het proberen waard.
Telefonische informatie en of 
inschrijving kan van dinsdag 
tot en met vrijdag tussen 09.00 
en 13.00 uur bij de Pauwehof, 
Achterweg 19, 2103 SW in Heem-
stede , telefoon 023 5286022.
Ton van den Brink

Geweld in huis
Heemstede – De politie hield om 
één uur ’s nachts op vrijdag 12 
september een 36-jarige inwo-
ner van Heemstede aan voor het 
mishandelen van zijn vriendin. De 
vrouw raakte licht gewond.

18-Jarige 
bromfietser 

aangehouden
Heemstede – Bij een bromfiets-
controle op donderdagavond 11 
september op de Glipperdreef is 
een 18-jarige Heemsteder aan-
gehouden. Bij twee bestuurders 
werd een te groot vermogen ge-
constateerd, waardoor de brom-
fiets harder kan rijden dan de 
maximaal toegestane snelheid. 
Een van hen, de 18-jarige dus, 
verzette zich en voldeed niet aan 
bevel of vordering van de agen-
ten. Daarop is hij aangehouden.

Muzikaal diner bij Fixet Kort

Diner Musicale wordt breed 
gedragen door maar liefst zes 
Heemsteedse (top)bedrijven.
Plaats van handeling is de zaak 
van Fixet Kort Bouwmarkt, een 
voor deze gelegenheid ludieke 
locatie. Het adres: Bronsteeweg 
3, 2101 AC Heemstede.

Drie culinaire hoogvliegers teke-
nen voor het diner: Chateaubri-
and Traiteur & Vleesspecialitei-
ten bereidt de maaltijd van zes 
gangen, Le Grand Cru Wijnspe-
ciaalzaak zorgt voor de begelei-
dende wijnen en Tummers Pa-
tisserie neemt het dessert voor 
zijn rekening. Broers Verhuur is 
verantwoordelijk voor de tafel-
schikking en stoelen. B&B Print 
en Office heeft het drukwerk 
verzorgd. Het Wings Ensemble 

(leden van Holland Symfonia) 
zal het diner muzikaal omlijsten 
met ‘culinaire’ composities van 
Mozart, Rossini, Reicha, Joplin 
en Purcell.

De kosten van deelname aan dit 
benefietdiner bedragen 99 euro 
per couvert. De opbrengst is be-
doeld voor de school voor doven 
en slechthorenden (EOTAS) in 
Dodoma en het straatkinderen-
project (UPENDO DAIMA) in 
Mwanza. Bert Steinmann heeft 
afgelopen zomer deze twee pro-
jecten in Tanzania bezocht.
Bovendien heeft hij in Mwan-
za, samen met zijn twee doch-
ters Janneke en Bregje, muziek-
onderwijs gegeven.

Diner Musicale - op zondag 5 

Heemstede - Op zondag 5 oktober organiseert Stichting 
‘Spelenderwijs naar Tanzania’ een Diner Musicale. Het is al 
weer de derde benefietactiviteit van deze jonge stichting, 
die iets meer dan een jaar geleden werd opgericht door Bert 
Steinmann, nadat hij – uit handen van de Heemsteedse Kunst-
kring - de Minerva-cultuurprijs in ontvangst had genomen.

oktober - begint om 15.00 uur en 
eindigt om 20.00 uur. Bert Stein-
mann zal tijdens het diner ver-
slag doen van zijn reis naar Tan-
zania en een film vertonen van 
zijn muzikale onderneming.

Kaarten kunt u verkrijgen bij 
Traiteur Chateaubriand, Binnen-
weg 163 in Heemstede. Ook via 
de website http://www.spelen-
derwijsnaartanzania.com/ kunt u 
plaatsen reserveren.
Het wordt een diner van ca. 120 
personen, dus wilt u erbij zijn dan 
is snelheid (allegro) gewenst.



Braziliaanse zwoele zondag 
in café de 1ste Aanleg
Heemstede - Omdat Heemstede nu 
eenmaal wat zuidelijker ligt dan Haar-
lem gaat daar de zomer ook langer 
door. Voldoende aanleiding voor een 
nazomers Braziliaans feestje op zon-
dag 28 september in café de 1ste 
Aanleg in Heemstede. Een middagje 
livemuziek met het Ana Beck kwar-
tet staat garant voor topkwaliteit La-
tijnse klanken. Deze sinds 1988 in Amsterdam woonachtige zan-
geres groeide op in Rio de Janeiro in een muzikaal gezin en kreeg 
zodoende de Samba en de Bossa nova met de paplepel ingegoten. 
Haar eerste belangrijke stappen in de live optredens deed zij met de 
beroemde Braziliaanse popster Wando.
Café de 1ste Aanleg zet met Ana Beck opnieuw een stap om vaker 
kwalitatief hoogwaardige live muziek te brengen in een specifiek 
genre. Begin dit jaar was reeds het Duo Cajon op bezoek bij dit mo-
numentale café aan de Raadhuisstraat. De voor een café wat on-
gewone Spaanse klassieke zang/gitaar van dit duo was zo’n door-
slaand succes dat eigenaar Kees Heger voornemens is vaker bijzon-
dere muzikale gezelschappen in huis te halen. Voor begin 2009 wor-
den contacten gelegd met een gezelschap wat zich toelegt op de 
Argentijnse Tango. De aanvang is 18.00 uur; de entree gratis.
Café de 1ste Aanleg vindt u aan de Raadhuisstraat 103.
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Langs het tuinpad van Heemstede

Gemeentelijke monumenten

De Algemene Begraafplaats van Heemstede grenst aan het land-
goed Groenendaal en is in 1829 aangelegd naar een ontwerp van 
J.D. Zocher jr. Vroeger was er de menagerie van de buitenplaats 
Westermeer, waarvan het landhuis in 1829 is gesloopt. De be-
graafplaats omvat de ingangspartij met vijver, portierswoning, aula, 
dienstgebouw, hekwerken en groenelementen en de landschappe-
lijk aangelegde begraafplaats met graven, grafkelders en grafsculp-
turen. Enkele grafsculpturen en een grafkelder staan als Provinciaal 
Monument geregistreerd. In 1993 verrijst een columbarium, een ur-
nenmuur met nissen op het terrein aan de achterzijde.  De aula is 
symmetrisch gelegen achter de ingangspartij, tussen de portierswo-
ning en het dienstgebouw. 
De aula heeft een kruisvormige plattegrond, is éénlaags opgetrok-
ken onder een zadeldak met de nok haaks op de straat. Op de nok 
staat een dakruiter bekleed met gebakken leien, gedekt door een 
koperen dakbedekking en bekroond door een pinakel. De gevels 
zijn opgetrokken uit ruwe grindhoudende beton. De voorgevel heeft 
een vernieuwd rechthoekig entreeportaal achter een gemetsel-
de stoep. Hierboven zit een groot rondboogvenster met decoratief 
glas-in-lood en ijzeren roedenverdeling. De topgevel is versierd met 
siermozaïek.  Het hekwerk met zijn grindhoudende betonkolommen 
en decoratief ijzeren hekwerk, vertoont stijlkenmerken van de Am-
sterdamse School en wordt begeleid door in vorm gesnoeide, ho-
ge coniferen, de wachters. Het door Zocher in Engelse Landschap-
stijl aangelegde deel van de Algemene Begraafplaats kenmerkt zich 
door slingerpaden met aan beide zijden grafvelden, oude bomen, 
afwisselende beplanting  en waterpartijen. Het ontwerp van de ge-
bouwen is van belang binnen het werk van voor de Nederlandse ar-
chitectuur zeer betekenisvolle J.Th. J. Cuypers, 1861-1949, Cuypers 
was, samen met J. Stuyt , verantwoordelijk voor het in 1912 door de 
gemeente Heemstede vastgestelde Algemeen Uitbreidingsplan en 
ontwierp onder meer het Raadhuis van 1906. 
Voorlopig zijn de gemeentemonumenten, voor zover ze zijn voorzien 
van een ANWB schildje, in de Heemsteder gepresenteerd en de se-
rie artikelen over gemeentemonumenten zal worden voortgezet als 
eind van dit jaar enkele nieuwe objecten de status gemeentemonu-
ment verkrijgen. 
Ton van den Brink

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

Algemene Begraafplaats

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

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

‘Samen eten’ met Saskia van der Valk
Heemstede - Op dinsdag 30 september om 12.30 uur organiseert 
Welzijn Ouderen een maaltijd voor senioren. Gaste ditmaal is Saskia 
van der Valk, coordinator dagcentrum Lieven de Key. Haar keuzeme-
nu bestaat uit fricandeau met garnituur, kipfilet met mosterd-honing-
saus, boontjes en aardappelen met  tiramisu als dessert. Kosten zijn 
9,50 euro, incl. twee drankjes en koffie met een koekje. Wilt u mee-
eten dan kunt u tot één week voor tijd een dinerbon kopen bij WOH. 
In de Lieven de Keylaan 24 geopend op maandag t/m donderdag van 
09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Tel. 023-528 85 10.

Volgende week:

Modespecial
Heemstede – Op woensdag 24 september brengt de 
Heemsteder haar najaars-modebijlage. In deze special 
presenteren tal van modezaken, schoenenwinkels en ju-
weliers de actuele herfst- en wintercollectie. Wat gaan 
we dragen dit najaar? Wat zijn de meest gewilde mode-
items? Welke schoenen of laarzen zijn ‘hot’? En wat zijn 
de leukste accessoires? Kortom, een blik op de nieuw-
ste trends, voor dames en heren! Meer weten? Mail naar: 
redactie@heemsteder.nl of bel: 0297-368671.

Heemstede – Kinderkleding vanaf maat 80 wordt aangeboden op 
de kinderkledingbeurs die zaterdag 27 september plaatsvindt in de 
Jacobaschool. Belangstellenden kunnen van 10.00 tot 11.30 uur te-
recht in het schoolgebouw aan de Lanckhorstlaan 9. Wilt u kleding 
verkopen dan bent u welkom op vrijdag 26 september tussen 19.00 
en 21.00 uur. Kleding die u inbrengt dient schoon, eigentijds en heel 
te zijn. Het gaat om kleren voor de herfst en winter. Vanwege het 
grote aanbod is er een maximale inbreng van 25 stuks. De inge-
brachte kleding die niet verkocht is, kunt u zaterdagmiddag van 
13.30 tot 14.00 uur ophalen. Van de opbrengst wordt 20% ingehou-
den voor organisatiekosten. Kleding die over is, kunt u ook achter-
laten. Dit gaat dan naar kindertehuizen in Oost-Europa. Meer inlich-
tingen: Steffie Harries, 023-5294133 of Ada Beije, 023-5423200. 

Kinderkledingbeurs in Jacobaschool



Heemstede - De Praktijk 
Heemstede organiseert op 
woensdag 1 oktober en op za-
terdag 18 oktober in samen-
werking met Overgangspraktijk 
Women’s Life, botdichtheidsme-
tingen speciaal voor vrouwen 
van 45 jaar en ouder.
Vrouwen vanaf 45 jaar krijgen 
de gelegenheid om een preven-
tief botdichtheidonderzoek te 
laten verrichten. Iedereen krijgt 
bij het ouder worden te maken 
met botontkalking. Hierdoor 
ontstaat een lagere botdicht-
heid (broosheid) en dat ver-
hoogt het risico op botbreuken. 
Bij vrouwen komt botontkalking 
veel meer voor dan bij mannen. 
Vrouwen hebben door de hor-
monale veranderingen in en na 
de overgang een verhoogd risi-
co op botontkalking. In Neder-
land krijgt een op de drie vrou-
wen na haar 55ste jaar botont-
kalking. Botontkalking is een 
sluipend proces, wat meest-

al zonder klachten verloopt en 
vaak pas opgemerkt wordt als 
er een breuk ontstaat. In Neder-
land zijn 800.000 mensen be-
kend met osteoporose. Botbreu-
ken ontstaan door osteoporo-
se, en de daaruit voortvloeiende 
invaliditeit kan ingrijpende  ge-
volgen hebben voor de gezond-
heid.

Women’s Life
Overgangspraktijk Women’s Life 
is een organisatie die gericht is 
op zorg voor vrouwen tijdens en 
na de overgang. Naast de be-
handeling van overgangsklach-
ten houden de gespecialiseerde 
verpleegkundigen zich bezig met 
voorlichting over ziekten waarop 
tijdens en na de overgang een 
groter risico bestaat. Dit is  met 
name ook voor preventie van 
botontkalking belangrijk, omdat 
er vaak nog veel te doen is om 
de botdichtheid positief te beïn-
vloeden. Denk hierbij aan veran-

deringen in voeding, bewegen . 
Aan de hand van een vragenlijst 
worden de persoonlijke risico-
factoren  in kaart gebracht Dan 
volgt een pijnloze meting met de 
Achilles Ultrasone hielbotmeter. 
Aan de hand van deze persoon-
lijke bevindingen krijgt men een 
persoonlijk advies over de maat-
regelen die men kan treffen om 
de botdichtheid goed te houden 
of te verbeteren. Indien nodig 
wordt men geadviseerd de huis-
arts te consulteren. 
Deze onderzoeksessie vindt 
plaats op woensdag 1 oktober 
en op zaterdag 18 oktober in De 
Praktijk Heemstede aan de  Jan 
van Goyenstraat 25-27 in Heem-
stede.
De kosten voor een consult be-
dragen 37,50 euro en worden 
door vrijwel alle zorgverzeke-
raars geheel of gedeeltelijk ver-
goed vanuit de aanvullende 
pakketten. 
Meer informatie over de ver-
goedingen staat op www.over-
gangspraktijk.nl. Voor meer in-
formatie of het maken van een 
afspraak kan men bellen met tel. 
079-3630074 of 06-45038523.
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‘Een draaikolk van waanzinnige gebeurtenissen’

Bart Römer lanceert nieuwe 
jeugdroman op Hageveld
Heemstede – Brugklassers 
van College Hageveld kregen 
woensdagmiddag een work-
shop schrijven van toneelspe-
ler, columnist, schrijver  en di-
recteur van een televisiebedrijf, 
Bart Römer. Iedereen heeft ta-
lent; schrijven moet je ech-
ter wel graag willen. Eenmaal 
begonnen is het wel doorbij-
ten, hoe langer je het doet, hoe 
gemakkelijker het gaat. Voor 
je begint moet je wel een idee 
hebben. 

Denk over dat idee na en er ont-
staan nieuwe ideeën. Schrijf wel 
dat eerste idee op. Schrijf het 
goed op zodat je het later nog 

begrijpt. Aan een briljant idee 
met de omschrijving van: haasje 
klust wegwerpen, hou je hoofd-
pijn over, maar geen verhaal. 
Ideeën kunnen snel verdam-
pen, vandaar dat Bart zo ha-
mert op het opschrijven van al 
die losse stukjes. Hij heeft al-
tijd een klein opschrijfboekje bij 
zich. Kijk maar! Oeps, die zit net 
bij mijn laptop! Ideeën komen 
en het worden net puzzelstuk-
jes die samen een beeld gaan 
vormen. Zijn verhaal over het 
schrijven voor de brugklassers 
was de aanloop naar de lance-
ring van zijn nieuwe jeugdboek: 
‘Het geheim van Ruysbroeck’.
In de centrale hal van College 

Hageveld waren vrienden en fa-
milie van Bart Römer samenge-
komen. Het eerste exemplaar 
van zijn jeugdroman Het geheim 
van Ruysbroeck was voor de ac-
trice, cabaretière en columnis-
te, maar vooral ook collega Fun-
da Müjde. Een deel van het boek 
speelt zich af op College Hage-
veld, op de Binnenweg bij met 
name Broodje Bram. Ook de 
hockeyclub Alliance speelt een 
prominente rol, vandaar de keu-
ze van College Hageveld voor de 
promotie van het boek. 
De hoofdpersoon Gillis Ruis-
broek, student op Hageveld, 
verliest na een kort moment 
van triomf alles wat hij heeft: 
zijn mooie vriendin, zijn vrien-
den, zijn sportieve toekomst èn 
zijn linkervoet. Hij wordt mee-
gesleurd in een draaikolk van 
waanzinnige gebeurtenissen, 
waarbij het gaat om een zeven-
tiende-eeuwse piraat, die fami-
lie blijkt, een verborgen schat, 
waar meedogenloos en geweld-
dadig jacht op wordt gemaakt 
door een geheimzinnige Tem-
pelridder, èn zijn schijnbaar on-
mogelijke liefde voor Aïcha. Een 
spannende jeugdroman over 
het overwinnen van tegenslag, 
waarin heden en verleden door 
elkaar heen lopen. Met voor de 
jeugd van Heemstede de leu-
ke bijkomstigheid dat een flink 
deel van het boek zich afspeelt 
op zeer bekende plaatsen in het 
Heemstede van nu. Natuurlijk in 
voorraad bij Boekhandel Blok-
ker op de Binnenweg.
Ton van den Brink

Eens een levendig dorpscentrum...

PvdA vraagt visie voor 
het Wilhelminaplein
Heemstede - Zaterdagmor-
gen 13 september bezochten de 
Heemsteedse PvdA-fractie en 
bestuur met wethouder Struijf 
het Wilhelminaplein. Vroeger was 
dit plein het levendig dorpscen-
trum, maar de laatste jaren wordt 
het er stiller en stiller. De PvdA-
ers constateerden met eigen 
ogen hoe weinig bezoekers het 
plein nog trekt, zelfs nu de deu-
ren van de historische Oude Kerk 
open stonden vanwege de open 
monumentendag. Er werden ge-
sprekken gevoerd met onderne-
mers en bezoekers op het plein. 
Ook heeft een groot aantal men-
sen schriftelijk, via mail of inter-
net zijn mening gegeven. 

De PvdA Heemstede zet alle re-
acties op een rij voor de open-
bare ledenvergadering op maan-
dag 22 september. Deze vergade-
ring vindt plaats om 20 uur in de 
Pauwehof achter de Oude Kerk. 
Bewoners zijn van harte welkom 
ook in deze bijeenkomst mee te 
denken en suggesties te doen.

Op basis van al die meningen en 
reacties zal de PvdA het college 
vragen sneller en robuuster rich-
ting te geven aan de ontwikke-
ling van het Wilhelminaplein. De 
PvdA-fractie zal daarvoor in de 
raadsvergadering van 25 sep-
tember een aantal elementen 
aandragen.

Fractieleden hebben een open oor voor de ideeën van betrokkenen.

De PvdA in gesprek voor het vroegere restaurant, dat nog steeds of 
alweer te koop staat.

Botdichtheidsmetingen bij 
De Praktijk Heemstede



Bridgen en verhalentafel SWOB
Bennebroek - Woensdag 1 ok-
tober start de beginnerscursus 
bridge bij stichting Welzijn Ou-
deren Bennebroek. De begin-
nerscursus bestaat uit 15 lessen. 
Op woensdag van 13.45 – 16.15 
uur kunt u de spelregels leren 
kennen. Locatie: Het Jagershuis 
aan de Binnenweg te Benne-
broek. Voor de kosten en andere 
info: Tel. 584 53 00.
Op donderdag 9 oktober start 

de verhalentafel. Het Benne-
broek van vroeger met zijn vele 
winkeltjes en de mensen die er 
toen woonden, daar is veel over 
te vertellen! Het zou jammer zijn 
als al die verhalen verloren zou-
den gaan. Vanuit die gedachte 
is de ‘verhalentafel’ ontstaan. Er 
zijn 8 bijeenkomsten van 10.00 – 
12.00 uur. Voor de prijs en meer 
info, bel. Tel. 584 53 00. Locatie: 
leeszaal van de bibliotheek. 
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Nieuwe oogst op 
de Kinderboerderij
Heemstede – De beheerders 
van de Kinderboerderij, Ingrid en 
Cynthia, hebben dit voorjaar en 
zomer goed geboerd. Veel be-
zoek gehad en zondag een huis 
vol bezoekers die op de nieu-
we oogst afkwamen. Veel kin-
derboerderijhoning van imker 
Pim Lemmers die zijn bijenvol-
ken heeft staan achter de hooi-
berg.  Veel verse pompoenen 
waarop de kinderen zich kon-
den uitleven, uithollen en ogen 
en mond uitsnijden om lampions 
van te maken. Veel nieuwe oogst 
van de groente-en fruitstal van 
het biologisch tuinbouwbedrijf 
en zorgboerderij “de Landyn” 
uit Zwaanshoek, waar u elke 
woensdag en zaterdag terecht 
kunt op de Spieringweg 1228. 
Alle dagen oogstfeest daar in 
Zwaanshoek! Vers uit de pan de 
pannenkoeken van de Konijnen-
berg om de kindermagen te vul-
len en menig ouder pikte een ge-
suikerd hapje mee. In 1928 kwam 
Puck van den Bosch al aan het 
handje van opa kijken op de kin-
derboerderij en mocht ze de die-
ren voeren, iets wat vandaag de 
dag niet meer mag. Ze is er nu 
nog en voert de dieren niet meer, 
ze vertroetelt ze alleen nog maar. 
Ze loopt even het hek door, roept 
Gaia of iets wat daar op lijkt en 
een bruin/wit geitje komt hoop-
vol aangerend. 
Effe knuffelen! Voor ze het weet 
staan er zo maar  zeven geiten 
tegen haar op te springen. Ze 
komt nu nog iedere woensdag 
een kijkje nemen op de Kinder-
boerderij. Na een carrière bij de 

politie heeft ze 29 jaar als vrijwil-
liger op de kinderboerderij ge-
werkt en kan de sfeer niet mis-
sen. De laatste jaren helpt ze im-
ker Pim Lemmers bij het kaar-
senmaken door kinderen. Als 
dan verderop accordeonist Henk 
van Duijn oude deuntjes speelt, 
kan ze haar geluk niet op! 
De Stichting Vrienden van de 
Kinderboerderij organiseert 
mede dit oogstfeest, maar ook 
feesten als het Midwinterfeest 
en kinderpartijtjes. Daarnaast 
wil de stichting een eendenkooi 
realiseren en voor al die activi-
teiten zijn mensen nodig. Vrijwil-
ligers van alle leeftijden en ca-
paciteiten. Van een nieuw be-
stuurslid tot hulp bij de organi-
satie van kinderpartijtjes. Ger-
dien Oei, telefoon 023 5478388, 
weet er alles van. 
Ton van den Brink Start Vredesweek met 

oecumenische viering
Bennebroek - Na de feestelij-
ke tentdienst in juni is er zon-
dag a.s. weer gelegenheid om 
als dorpsgenoten en geloofsge-
noten samen te komen in een 
viering. 
Zondag zullen de kerken van 
Bennebroek en Vogelenzang sa-
men komen in een oecumeni-
sche viering aan het begin van 
de vredesweek. Het thema van 
de vredesweek is dit jaar’ Kiezen 
voor vrede’. In deze viering gaan 
voor ds. Jolien Nak en kape-

laan Paul Stomph. De viering is 
in de Jozefkerk aan de Kerklaan 
in Bennebroek en begint om 10 
uur.
Het koor van de Liturgiegroep 
Bennebroek en de cantorij van 
de Protestantse gemeente ‘het 
Trefpunt’ zullen muzikale mede-
werking verlenen.
Oók is er ruimte voor de kinde-
ren met een eigen dienst en voor 
de allerkleinsten is er een crê-
che georganiseerd! Allen harte-
lijk welkom!

IN MEMORIAM

Ton van der Drift 1918-2008

Heemstede - Op 10 september jl. 
overleed de heer A.C.A.M. van der 
Drift, tot de jaren negentig een be-
kende in het Heemsteedse maat-
schappelijke leven. De heer Van der 
Drift is 90 jaar oud geworden.
Ton van der Drift werd in 1918 in 
Amsterdam geboren. In 1936 ver-
trok hij naar Nederlands Oost-Indië 
en begon daar aan zijn maatschap-
pelijke carrière. Daaraan maakte 
de inval van de Japanners een ein-
de: net als de meeste Nederlanders 
werd ook Ton van der Drift geïnterneerd. In de Japanse 
kampen diende hij met tomeloze inzet als ziekenbroeder. 
Ook onderging hij de verschrikking van de aanleg van de 
Birma spoorweg.
Na de oorlog ging hij naar Australië, waar hij trouwde met 
Ans Kerstholt, die hij al voor de oorlog had ontmoet. Ze 
gingen terug naar Indië; Van der Drift bouwde aan een suc-
cesvolle zakencarrière. Er werden vijf kinderen geboren.
Eind 1957 moest het gezin Indië noodgedwongen verlaten. 
Het vestigde zich in Heemstede.
Vanaf dat moment begonnen de maatschappelijke inspan-
ningen van Ton van der Drift. Hij maakte zich verdienste-
lijk als penningmeester voor de K.V.P., later het CDA. On-
der zijn voorzitterschap zorgde het Comité nationale feest- 
dagen ervoor dat Koninginnedag voor Heemstedena-
ren een echt volksfeest werd. Geruime tijd was hij voor- 
zitter van de Katholieke Bond voor Ouderen, die hij in de 
jaren tachtig tot grote bloei bracht. Toen het duizendste lid 
zich aanmeldde, maakte hij een rondtoer door Heemste-
de in een open rijtuig. Bij zijn afscheid in 1988 werd hem 
de pauselijke onderscheiding ‘Pro Eclesia et Pontifice’ uit-
gereikt. Vanaf dat moment trok hij zich langzamerhand uit 
het maatschappelijk leven terug, al bleef hij actief in de be- 
wonersvereniging van zorginstelling Heemhaven.
De laatste jaren van zijn leven woonde hij in zorgcentrum 
Het Overbos.
Ton van der Drift is op dinsdag 16 september in besloten 
kring begraven.

Ton van den Brink

Met ambachtsheer Pauw en freule Willink

Oratoriumkoor zingt 
Bennebroek alle goeds toe
Bennebroek - De repetities bij 
het Oratoriumkoor Bennebroek 
zijn weer begonnen. Elke maan-
dagavond van 20.00 uur tot 
22.15 uur in de kerkzaal van het 
kerkgebouw Akonietenplein 1 in 
Bennebroek wordt gewerkt aan 
de instudering van twee pro-
gramma’s.
Allereerst een muzikale af-
scheidsvoorstelling: ‘Benne-
broek, het ga je goed’, die op 
12 november in de St. Jozef-
kerk wordt uitgevoerd. Adriaan 
Pauw, de eerste ambachtsheer 
en freule Willink, de laatste am-
bachtsvrouwe, halen herinne-
ringen op uit de roemrijke his-
torie van Bennebroek. Het ge-
heel omlijst met vocale en in-
strumentale muziek. De solisten 
die avond zijn de sopraan Gerda 
Vreeken en de bariton Jan Lan-
gelaar.

Het tweede programma waaraan 
gewerkt wordt is het jaarlijkse 
concert met solisten en het Pro-
menade Orkest op woensdag 22 
april 2009. Dan worden uitge-
voerd werken van twee compo-
nisten die dat jaar wereldwijd 
worden herdacht:
Joseph Haydn met zijn 200- 
jarige sterfdag en Felix Men-
delssohn met zijn 200-jarige 
geboortedag. Van Haydn wordt 
gezongen ‘De Lente’ uit ‘Die 
Jahreszeiten’ en van Mendels-
sohn: ‘Lauda Sion’ en ‘Drei 
Geistliche Lieder’.

Er is nog plaats op het koor bij 
alle stemgroepen.
Eenieder, die graag zingt, eni-
ge koorervaring heeft en ge-
boren is na 1950 is van harte 
welkom bij het Oratoriumkoor 
Bennebroek.

Inbreker is 
politie te snel af
Heemstede – Rond vier uur in 
de nacht van woensdag 10 sep-
tember is een inbraak gepleegd 
in een kledingwinkel aan de Bin-
nenweg. 
Er is een onbekende hoeveel-
heid kleding meegenomen. De 
politie kwam de verdachte(n) 
op het spoor door het inbraak-
alarm. Gespot werd een klei-
ne zwarte VW Golf, waarmee de 
inbrekers de wijk namen. Een 
korte achtervolging ontstond. 
De politie volgde de auto over 
de Kruisweg naar de Drieme-
renweg maar door de hoge snel-
heid van de verdachte verloren 
de agenten hem in de omgeving 
van het knooppunt bij de A9 uit 
het oog.
Er wordt een nader onderzoek 
naar ingesteld.



Lezing voor 
vrouwen

Heemstede - In 1996 kreeg 
Hedy Hagenstein een bood-
schap van een groep die zich de 
Meesters van het Licht van Ve-
nus noemde. Deze bestaat uit 
een groot aantal adviezen in de 
taal van het hart van de mens op 
aarde. Over deze adviezen is al 
vele malen een lezing gegeven. 
Nu, in het jaar 2008 – het jaar 
van de grote veranderingen – 
is de inhoud op verzoek van de 
Meesters aangepast. Het twee-
de deel van de ochtend zal He-
dy een persoonlijke, intensie-
ve behandeling geven aan wie 
daar behoefte aan heeft. De lief-
devolle aanraking van de Mees-
ters zal door haar handen heen 
de verbinding met het hart ver-
sterken. 
Luister, voel en ervaar de ener-
gie van de planeet Venus. Deze 
lezing voor vrouwen de Bood-
schap van Venus wordt gegeven 
op woensdag 24 september.
Aanvang: 10.00 uur in Casca de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, entree: 6,00 euro, reser-
veren noodzakelijk. Tel: 023-548 
38 28 keuze 1. 
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Heemskerk mode voor een mooie 
en makkelijke herfst en  winter
Heemstede – Niet te veel zorgen maken over de lengte van het 
jasje of rok. Alles is de komende herfst en winter geoorloofd. Kor-
te jasjes of ietsje langer. Een kort jack die zo gemakkelijk in de 
auto zit, of ietsje langer om de rug warm te houden. Een panta-
lon met rechte pijpen, smal of breed uitlopend, geen probleem. 
Het mag allemaal van de mode. Tel daar nog een aantal kleuren 
bij op die deze winter gedragen mogen worden en u mag den-
ken klaar te zijn voor de winter. Maar de gasten van de mode-
show van Heemskerk, die woensdag in de Jan van Goyenstraat 
de modeshow zagen, weten inmiddels beter. Zij zagen toch een 

hele verandering in de 
trends die het volgen van 
de mode altijd weer zo 
leuk maken. 
Zoals de grote kragen 
van Frank Walder, een 
topmerk die een verjong-
de collectie liet zien. Een 
reeks rokken en jasjes in 
wat je een nieuwe ba-
siskleur taupe zou kun-
nen noemen, gecombineerd met roze. Klokkende rokken met 
een echt rood jasje. Heel apart een jasje in een grove pied de 
poule in geel met grijsgroene setting met bijpassende  pan-
talon. Ruiten zijn favoriet, de typisch Engelse argyle ruit, het 
wybertje, in vele kleurcombinaties en ruiten van schuin ge-
sneden stoffen. Ruiten in Schotse kleurstellingen, maar net 
even nieuwer. Ook in de shawls waar we deze winter niet 
buiten kunnen. Binnen mag ook! Praktische mode als je de 

jacks bekijkt die een 
afneembare capuchon 
hebben.  
De microsuède jas die je 
door alle weersomstan-
digheden loodst. Paars 
dat bijna cyclaam lijkt, 
heeft Heemskerk Mo-
de in fluwelen jasjes en 
suèdeachtige stoffen. 
Kleur mag dus best de-
ze winter en Heems-
kerk adviseert u terde-
ge als u zoekt naar die 
aparte kleurcombina-
tie. De verandering in de 
mode moet u gewoon 
gaan beleven bij Heems-
kerk Mode in de Jan van 
Goyenstraat 13.
Ton van den Brink

Schilderen 
voor tieners

Heemstede - ‘t Is weer Vrij-
dag…. de vrijdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur voor tieners 
in Plexat, de jongerenruimte van 
Casca! Lekker loungen, elkaar 
ontmoeten, beetje dansen, een 
spel doen of crea bea. Op vrij-
dagavond 26 september wordt 
er geschilderd.
Huist er in jou een Rembrandt 
of Vincent van Gogh? Of houd 
je van kleuren en vormen? Ab-
stract, modern, portret of stille-
ven: kom en leef je uit op het wit-
te schildersdoek! 
’t Is weer Vrijdag kost 2,00 euro 
per avond. Kom langs bij Plexat, 
Herenweg 96, Heemstede.

Wandelclub (55+):
Amsterdamse Bos
Heemstede - De Lenn Sanders’ 
Wandelclub trekt er twee keer 
per maand op uit. Lekker samen 
wandelen tussen de 5 en 15 km 
in de natuur met oog voor cul-
tuur en ook nog werken aan de 
conditie!
Op dinsdag 23 september gaat 
de club wandelen in het Amster-
damse Bos. Om 9.50 uur verza-
melen bij de bushalte van lijn 
300 richting Amstelveen bij het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 
Zelf lunchpakket meenemen. 
Aanmelden graag uiterlijk maan-
dag 22 september bij Casca: tel. 
023 – 548 38 28. 
Per keer betaalt u 2,- euro. Een 
lidmaatschap voor een heel sei-
zoen (van april t/m november) 
kost 15,- euro.  De prijzen zijn ex-
clusief eventuele reiskosten, toe-
gangsprijzen en consumpties.

Bennebroek -  In de Heem-
steder van woensdag 10 sep-
tember is in het artikel over de 
cursussen ‘Bewustwording’ van 
Joan Smoland helaas een ver-
keerd website-adres gepubli-
ceerd. Het juiste adres moet zijn: 
http://hunacentrum.nl 

Bewustwording
In haar cursussen en workshops 
maakt Joan Smoland mensen 
bewust van hun mogelijkheden, 
hun situatie en hun leerproces-
sen; zij help belemmeringen 
op te ruimen om bewust in het 
‘hier-en-nu’ te zijn. 

Werkwijze en achtergrond
Joan over haar werkwijze: “Ik 

houd van helderheid! De prakti-
sche oefeningen uit de intuïtieve 
ontwikkeling combineer ik met 
de diepere inzichten uit HUNA, 
een psycho-spirituele leer, die 
naar men kan aannemen  aan 
de basis ligt van alle religies en 
die wellicht ook ouder is dan het 
Hindoeïsme.
Deze leer gaat ervan uit dat de 
mens drie zelven heeft, die met 
elkaar in harmonie gebracht 
moeten worden. HUNA is liefe-
lijk en sociaal.” 

Doel
Het doel van de cursussen is 
begrip te krijgen van de drie 
zelven, leren omgaan met in-
tuïtie en energie, en hoe dit in 

Rectificatie
Juiste website cursussen 
‘bewuster worden’

te passen in het dagelijks leven. 
Je komt meer te weten te komen 
over jezelf, en zodoende krijg je 
meer inzicht in je beweegrede-
nen en beslist meer plezier in het 
leven.

Het is zeker heel nuttig om ‘s 
avonds de dag te overpeinzen en 
mijmeren kan ook  plezierig en 
ontspannend zijn, maar doelge-
richt werken aan je bewustwor-
ding heeft meer effect.

De ervaring is dat deze cursus-
sen helderheid, stabiliteit en 
stressbestendigheid bevorderen. 
Opvallend is dat mijn leerlingen 
altijd vrolijker worden. 

Inlichtingen 
Joan Smoland, Lucia-klooster, 
Schoollaan 70, 2121GH Benne-
broek.
0031-23.711.21.35 (Skype)/ 
06-36588499 (soms geen bereik); 
0033.329.74.86.01 ’s avonds
e-mail: joan.smoland@gmail.com

Workshop 
Quantum Energie
Heemstede - Hoe kun je de 
krachtige energie, die nu op 
aarde is vrijgegeven, vanuit 
en naar jezelf toe brengen en 
ontplooien?

Heleen van Dansik, men-
tal coach en leraar in nieuw 
bewustzijn, laat u zien hoe u 
uw eigen leven kunt schep-
pen en hoe helend dat is. 
Heleen maakt in haar prak-
tijk, cursussen en workshops 
gebruik van toegepaste psy-
chologie.

Deze workshop Quantum 
Energie is bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de op donderdag 25 septem-
ber, aanvang: 20.00 uur, en-
tree: 6,- euro.
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Krachtig door mijn liefde...
Machtig door mijn liefde...
Geven vanuit mijn hart...
Leven vanuit mijn hart...

De zilte lucht
Een zeemeeuw op zijn vlucht

Zand tussen je tenen
Bruingebrande benen

De geur van zonnebrandcrême
Een kadetje met aardbeienjam

Parasols in alle kleuren
Kinderen die om ijsjes zeuren

De zonsondergang van brandend rood
Een kwal op het droge, hartstikke dood!

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

Hieronder enkele gedichten van Monique Philippo.

Dichtstorten

Strand

Donkere wolken verdwijnen ooit weer...
Al weet je dat nu niet meer....

En denk je dat je wereld is vergaan....
Maar ooit zal je weer opstaan

Licht…
Licht als een veer…

Hels licht…
Weerkaatsing
op een meer…
Lichtgewicht…

Niet daadkrachtig…
Liefde…

O zo machtig…

Zeeën van tijd... 
Tijd een oneindigheid... 

Een breed begrip... 
Een goede tip... 

Een minuut kan eindeloos 
zijn... 

Soms een hele dunne lijn... 
Tussen wat nu is... 

En wat morgen kan zijn... 

Alternatieve Spirituele beurs
Heemstede – Op zondag 21 
september vindt bij Casca de Lui-
fel aan de Herenweg een alterna-
tieve/Spirituele beurs plaats on-
der het motto ‘Bewust-Zijn’.
Op de beurs vindt u een breed 
en kleurrijk spectrum aan deel-
nemers en disciplines. De beurs 
is geopend van 12.00 tot 17.00 
uur en de toegang is 6 euro.
De beurs is divers van opzet. Van 
auralezer tot hotstone massage, 
van dierentolk tot acupunctuur 

en nog veel meer. Ook wordt u 
een stukje biologisch fruit aan-
geboden. Tevens zijn er enke-
le korte lezingen en kunt u ont-
spannen bij de een klankont-
spanningworkshop. Inititiatief-
neemster is Tony Rekelhof en zij 
heet u van harte welkom op de 
beurs. 
Meer informatie vindt u via www.
manthar.nl (http://www.manthar.
nl), 06-42617945 of tonyrekel-
hoff-manthar@quicknet.nl

Tineke Collet: Boegbeeld van kinderopvang Casca

Afscheid, maar niet helemaal weg

Wat zijn de taken van een coör-
dinator?
“De coördinator kinderopvang 
is eindverantwoordelijk voor de 
hele sector. In de loop der ja-
ren heb ik alle uitbreidingen van 
de kinderopvang geïnitieerd en 
gecoördineerd. Het is veel re-
gelwerk geweest. Ook het per-
soneelsbeleid viel onder mijn 
taken. Dus het werven van per-
soneel en leidinggeven en aan-
sturen van mensen. Maar ik had 
ook contacten met de ouder-
commissies die verplicht zijn in 
de kinderopvang. Verder beleid 
maken en ontwikkelen. Kortom 
alles wat erbij komt kijken om 
de organisatie kwalitatief op een 
goed niveau te houden. Een hele 
afwisselende baan dus.”

Hoe zag de kinderopvang eruit in 
Heemstede?
“Er waren in 1971 nog geen 
peuterspeelzalen in Heemste-
de. Een enkel peutergroepje van 
het Oude Posthuis misschien. 
De eerste aanzet was een ves-
tiging van het Honk achter de 
Pinksterkerk aan de Camplaan. 
Daar ben ik met andere leidsters 
begonnen als hoofdleidster. 
Het was een initiatief vanuit het 
club -en buurthuiswerk, maar 
in feite was het evangelisatie-
werk vanuit de kerk. De ouder- 
bijdrage was minimaal en de 
doelgroep was de Indische 
buurt. De straat bood minder 
speelruimte en kinderen wer-
den in staat gesteld door met 
elkaar te spelen in een groep-
je meer sociale vaardigheden te 
krijgen. 
Thans zijn er onder de vlag van 
Casca twee peuterspeelzalen, 
die door de gemeente Heem-
stede worden gesubsidieerd en 
sinds 1995 het kinderdagverblijf 
Pierewiet. De verhuizing van Pie-
rewiet van de Cloosterweg naar 
de Valkenburgerschool is zojuist 
voltooid. Verder zijn er zeven 
Speelposten - naschoolse op-
vang - bij diverse scholen. Piere-
wiet en de Speelposten zijn on-
ze commerciële poot. Zij moeten 
kostendekkend draaien.”

Wat is er veranderd in die 37 
jaar?
“Een van de grootste verande-
ring in de kinderopvang, vind ik, 
is hoe er nu tegenaan wordt ge-
keken. Er bestonden veel voor-
oordelen tegen vrouwen die hun 
kind naar een peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf stuurden. Kin-

deropvang wordt langzamer-
hand gezien als een basisvoor-
ziening, waardoor het mogelijk 
is dat vrouwen een baan en hun 
gezin kunnen combineren. Bo-
vendien gaat sinds kort de over-
heid zich ermee bemoeien. Het 
is een economisch belang ge-
worden dat vrouwen deelne-
men aan het arbeidsproces. Bui-
ten het feit dat het goed is voor 
vrouwen dat ze een baan heb-
ben, is het belangrijk voor de 
economie. Je moet maar eens 
kijken wat er zou gebeuren als al 
die vrouwen met kinderen gaan 
stoppen met werken.”

Zijn ouders en kinderen veran-
derd?
“In wezen zijn ouders niet veran-
derd. Ze zijn natuurlijk zeer be-
trokken bij een goede opvang 
van hun kinderen. Dat hoort ook 
zo. Ik denk dat mensen tegen-
woordig sowieso kritischer zijn 
naar waar ze voor betalen. In de 
zeventiger jaren werden er nog 
veel subsidies verstrekt. Maar 
nu is de doelgroep veranderd 
en dragen ouders zelf financieel 
meer bij aan de opvang.
Wat kinderen betreft, denk ik dat 
ze echt van deze tijd zijn. Ze zijn 
veel beter in staat om al die prik-
kels die er zijn op de een of an-
dere manier te verwerken. Des-
tijds zag het dagelijks leven van 
kinderen in de zeventiger jaren 
er heel wat gezapiger uit dan 
tegenwoordig. Maar kennelijk 
kunnen ze dat dus aan. Dat vind 
ik een heel mooi gegeven”

Wat kan er nog verbeteren aan 
kinderopvang?
“De overheid kijkt op dit ge-
bied vooral naar de Scandinavi-
sche landen. Die lopen een fase 
voor op Nederland. Daar werken 
in de kinderopvang alleen hbo-
opgeleide medewerkers. Daar-
mee geef je ook een hele ande-
re status aan de kinderopvang. 
Heel lang werd het als voldoen-
de beschouwd als de kinde-
ren leuk werden beziggehouden 
en te eten en drinken kregen. 
De maatschappelijke trend van 
prestatiegerichtheid verschuift 
zich ook naar onze kinderen. Er 
wordt meer waarde gehecht aan 
de opvoedkundige kant van de 
kinderopvang. Niet dat kinderen 
al jong veel moeten presteren. 
Maar wel dat er een opvoedkun-
dige situatie wordt geschapen 
waarin kinderen in groepsver-
band bij elkaar zijn. Dat hebben 

Heemstede – Tineke Collet (60) was tot voor kort coördinator 
kinderopvang bij Casca. Per 1 september nam zij officieel af-
scheid en heeft zij haar functie overgedragen aan haar opvol-
ger Sander van Wijngaarden. Helemaal weg is ze niet. Ze blijft 
nog een dag per week werken, want ‘helemaal stoppen is mij 
te rigoureus’. Collet stond in 1971 letterlijk aan de wieg van de 
kinderopvang in Heemstede. Het waren de jaren van de eman-
cipatiegolf en er ontstond een behoefte aan peuterklasjes om 
de moeders enkele uren per week te ontlasten. Een andere re-
den was dat de gezinnen steeds kleiner werden en kinderen 
niet meer automatisch met elkaar leerden spelen in het gezin. 
De Heemsteder sprak met de scheidende coördinator. 

ze verder thuis niet zoveel meer. 
In een leeftijdsfase waarin ze be-
ginnen met hun sociale ontwik-
keling ligt ook in de toekomst 
een taak voor de kinderopvang 
om die processen goed te bege-
leiden. Daarvoor moet meer aan-
dacht zijn en niet alleen voor het 
verzorgende aspect.”

Hoe kijk je terug?
“Voor mij was belangrijk dat ik 
in een organisatie werkte waarin 
we veel dingen in de kinderop-
vang hebben ontwikkeld, samen 
met andere mensen. Dat heb ik 
als erg prettig ervaren. Ik ben 
een pionier geweest, maar wel in 
de stroom van de landelijke ont-
wikkeling. Ik denk dat de organi-
satie nu toe is aan een manager 
die gaat consolideren. Er komen 
nog wel uitbreidingsmogelijk-
heden, maar dat is niet meer de 
hoofdmoot. Het gaat er nu om de 
organisatie inhoudelijk kwalita-
tief en financieel op orde te hou-
den. Die persoon is Sander van 
Wijngaarden. Hij is afkomstig uit 
de gezondheidszorg en heeft er-
varing in de jeugdzorg.
Het is vooral een leuke tijd ge-
weest. We kunnen trots zijn op 
wat er nu staat. Maar ik ben me 
ervan bewust dat je afhankelijk 
bent van goede mensen om je 
heen. Die waren er dan ook. Ver-
der wil ik benadrukken dat er in 
de opbouwfase altijd een goe-
de relatie is geweest met de ge-
meente Heemstede.
Voorlopig vind het leuk om de 
komende tijd een dag per week 
bezig te zijn met de opzet van de 
zogenaamde ‘brede school’. Dat 
is een samenwerkingsverband 
tussen onderwijs, opvang en ac-
tiviteiten. De eerste brede school 
staat straks aan de Molenwerf-
slaan. Deze landelijke 
ontwikkeling is uiteindelijk alle-
maal in het belang van het kind.
Dat kinderen zich prettig voe-
len in de opvang en dat ouders 
ze met een gerust hart bij ons 
achterlaten, dát heb ik als 
mijn belangrijkste taak be-
schouwd”.
Mirjam Goossens

Zelfverdediging voor de jeugd
Heemstede - Voel je sterk en 
veilig en leer jezelf te verdedigen 
met taekwondo technieken in 
een cursus Zelfverdediging van 
Sabumnim Paulien van Bruggen 
bij Casca. 
Kinderen en tieners leren hun 
zelfvertrouwen te vergroten en 
handige zelfverdedigings-tech-
nieken. De eigen houding en 
uitstraling zijn heel belangrijk. 
Ze voelen zich zeker op school 
en zijn minder gauw het doelwit 
van pesten. 
De 6 lessen worden gegeven 
vanaf 1 oktober op woensda-

gen van 16.00-17.00 voor kin-
deren van 8-11 jaar uur en van 
17.00-18.00 uur voor tieners van 
11-14 jaar. 
Locatie: Gymzaal aan de van der 
Waalslaan, Heemstede. Kosten: 
50,- euro.
Voor meer informatie of aanmel-
den www.casca.nl of kunt u bel-
len naar Casca: (023) 548 38 28. 
Dit kan van maandag t/m vrijdag 
van 9.00-12.00 uur.
In de tweede helft van het sei-
zoen vanaf 4 februari start er 
weer een cursus zelfverdediging 
voor kinderen en tieners.
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Zondag 21 september:
Wereld Alzheimer Dag
Regio - De Wereld Gezondheid 
Organisatie (WHO) heeft zon-
dag 21 september uitgeroepen 
tot Wereld Alzheimer Dag. Het is 
bedoeld als moment om interna-
tionaal de overheden en beleids-
bepalers stil te laten staan bij de 
zorgen over dementie, die door 
de vergrijzing van de wereld een 
ernstige gezondheidskwestie is. 
De belangrijkste en meest be-
kende vorm van dementie is de 
ziekte van Alzheimer. In Neder-
land lijden daar ruim 250.000 
mensen aan.
In Zuid-Kennemerland (de ge-
meenten Haarlem, Heemstede, 
Bloemendaal, Zandvoort, Ben-
nebroek) is op Wereld Alzhei-
mer Dag een bijeenkomst in de 
Doopsgezinde kerk aan de Fran-
kestraat 24 in Haarlem. Hier 
ontvangt de regionale afdeling 
van Alzheimer Nederland vanaf 
14.30 uur mensen met dementie, 

partners, familieleden en andere 
belangstellenden.
Er kan van gedachten worden 
gewisseld en vragen gesteld aan 
de bestuursleden die allen erva-
ring hebben op het gebied van 
dementie. Om 15.30 uur is er 
een bezichting van de histori-
sche kerk waarbij zeven spelers 
de geschiedenis van Haarlem tot 
leven laten komen in een thea-
trale rondleiding. Het stuk is ge-
schreven door Marijke Kots. De 
bijeenkomst wordt afgesloten 
met medewerking van Salontrio 
Amoroso.
Zondag 21 september. Doops-
gezinde kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem; 14.30-18.00 uur. Be-
zoek en deelname aan de rond-
leiding zijn gratis. Aanmelden 
uiterlijk 20 september bij het se-
cretariaat van Alzheimer Neder-
land, afdeling Zuid-Kennemer-
land: (023) 5 24 17 13.

Kerkdienst in Spaarne Ziekenhuis
Regio - Zondag 21 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. Ieder-
een is welkom, zowel patiënten alsook bezoek. De kerkzaal bevindt 
zich op de begane grond naast het restaurant (volg route 55). Dit-
maal is mevrouw ds. A. De Vries voorganger. De zang wordt onder-
steund door het koor Cantate Domino uit Haarlem.

Zwemmend 
redden

Regio - Op donderdagavond 
18 september starten de les-
sen zwemmend redden van de 
Zandvoortse Reddingsbrigade, 
ZRB. Jeugd vanaf 6 jaar leert ge-
durende het winterseizoen op 
een leuke manier de beginselen 
van het zwemmend redden. De 
lessen vinden plaats in het Cen-
ter Parcs zwembad aan de Von-
dellaan in Zandvoort. Meer in-
fo: 023-5717448 of op de website 
www.zrb.info 

Patientjes kinderafdeling dolblij 
met CliniClowns Speelkoffer

De aanwezige kinderen kon-
den direct de nieuwe speelkof-
fer ontdekken en beleven. In de 
Speelkoffer, met een afmeting 
van 1.60 bij 1 meter, is van al-
les te doen. Zo is er een inter-
actieve lachspiegel met vele in-
novatieve snufjes, een clownsor-
kest, dat door het spelen op een 
orgeltje gaat draaien, een span-

nend evenwichtspel en kunnen 
kinderen filmpjes bekijken. In de 
lachspiegel zit bovendien een 
camera waarmee kinderen een 
foto van zichzelf kunnen ma-
ken en per mail kunnen verstu-
ren naar huis of naar vriendjes 
en vriendinnetjes. 

Het Spaarne Ziekenhuis is de 8e 

Regio - Op 10 september werd in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp de CliniClowns Speelkoffer onthuld. Bij deze spe-
ciale onthulling waren kinderen aanwezig die op dat moment 
in het ziekenhuis verbleven. Ook CliniClowns Yep en Zussie 
waren van de partij. De Speelkoffer biedt afleiding en plezier 
aan kinderen met een ziekte en/of handicap, op momenten 
dat de CliniClowns niet in het ziekenhuis aanwezig zijn. Het 
Spaarne Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio met 
een Speelkoffer.

instelling in Nederland met een 
CliniClowns Speelkoffer op de 
kinderafdeling. In juni 2007 wer-
den de eerste exemplaren ge-
plaatst op de kinderafdelingen 
van het Orbis Maaslandzieken-
huis in Sittard en in het Flevo-
ziekenhuis te Almere.  Doelstel-
ling voor het komende jaar is 
nog minimaal acht speelkoffers 
op meerdere locaties in Neder-
land te zetten.

CliniClowns
Stichting CliniClowns Nederland 
biedt kinderen met een ziekte 
en/of handicap afleiding en ple-
zier. De CliniClowns laten hen 
weer even baas zijn over hun ei-
gen situatie. 

Zaterdag ook uw 
handen uit de mouwen?
Regio - Leef je uit in de natuur! 
Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om hun handen uit de 
mouwen te steken voor natuur-
behoud kunnen hun hart opha-
len. Het IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert zaterdag 20 septem-
ber in samenwerking met Wa-
ternet een werkdag ´Amerikaan-
se vogelkers zagen` in de Am-
sterdamse waterleidingduinen. 
Een dag lekker buiten werken 
in de natuur met een groep en-
thousiaste mensen. 
De werkdag duurt van 10.00 tot 
15.30 uur. Kom met de fiets of 
neem de fiets mee! Er zijn ook 
fietsen te leen! Zorg zelf voor 
werkkleding, laarzen en neem je 

eigen koffie/thee mee. IVN zorgt 
voor gereedschap, begeleiding, 
werkhandschoenen en een lek-
kere vlaai voor bij de koffie... Er-
varing is niet vereist en iemand 
mee nemen is altijd leuk! Het 
belooft een leuke en gezellige 
werkdag te worden. 
Verzamelen om 10.00 uur bij Ca-
fé De Doofpot in De Zilk. De 
werkdag duurt tot ongeveer 
15.00 uur. Deelname is gratis. 
De eerste koffie om 10.00 uur 
is voor rekening van Waternet!  
Aanmelden, informatie en een 
routebeschrijving via Marc van 
Schie, 023-5351239 of  via publi-
citeit@ivnzk.nl. Kijk ook eens op 
www.ivnzk.nl

Werkdag in de duinen

Overzichtstentoonstelling
Rita van Enschot

Regio - Tot 20 oktober is in zorgcentrum St. Jacob in de Hout 
een expositie met olieverfschilderijen te bewonderen van Rita 
van Enschot. Eerder exposeerde zij o.a. in Zandvoort, Heemstede 
en Haarlem. Ook buiten Nederland heeft zij geëxposeerd. In Vo-
gelenzang is een permanente overzichtstentoonstelling te zien in 
de Deken Zondaglaan 102. De expositie in St. Jacob in de Hout 
bestaat uit stadsgezichten, bloemmarkten en landschappen en is 
dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 17.00. Alle schilderijen zijn 
te koop met of zonder lijst. St. Jacob in de Hout vindt u aan de 
Zuiderhoutlaan 1 in Haarlem.

Telefonische hulpdienst Sensoor 
Haarlem zoekt dringend vrijwilligers
Regio - Sensoor Haarlem zit te 
springen om nieuwe vrijwilli-
gers, die bereid zijn om een aan-
tal uren per week op wisselen-
de tijden als telefonist te wer-
ken. De vrijwilligers van Sensoor 
zijn 7 dagen per week, 24 uur 
per dag bereikbaar voor mensen 
met vragen en moeilijkheden, of 
voor mensen in crisissituaties.

De voorbereidende training be-
gint op 30 september en duurt 
drie maanden. Geïnteresseer-
den kunnen tot en met maan-
dag 22 september contact opne-
men met het kantoor van Sen-
soor Haarlem via tel. 023 – 529 
19 09, op werkdagen tussen 9.00 
en 14.00 uur. Meer informatie: 
www.sensoor.nl/haarlem.

Reünie scouting
Heemstede - 60 Jaar bestaat 
Scouting Graaf Bernadotte Heem-
stede. Daarom wordt op zaterdag 
4 oktober een reünie gehouden. 
Deze begint om 14.00 uur. Zowel 
oud-leden als mensen die op dit 
moment betrokken zijn bij Graaf 
Bernadotte zijn hartelijk welkom. 
(Zowel de GB als de Prinses Ire-
ne Groep). Aanmelden: reunie@
graafbernadotte.org



Heemstede - Op vrijdag 5 sep-
tember overleed aan een slo-
pende ziekte in zijn nieuwe 
woonplaats Ter Aar de markan-
te Heemsteder Jan Gaasterland. 
Zaterdag 13 september, vier da-
gen voordat hij 66 jaar zou zijn 
geworden vond de crematie 
plaats tijdens een druk bezochte 
bijeenkomst van mensen uit de 
entertainmentindustrie en voet-
balwereld in uitvaartpark West-
gaarde, Amsterdam-Osdorp. Hij 
laat een vrouw en twee kinde-
ren: dochter Femke, zoon Mi-
chiel, evenals twee kleinkinderen 
na. Bijna zijn gehele leven woon-
de deze joyeuze wereldburger 
in Heemstede, onder het motto 
‘Het leven is een groot feest’ en 
die bij een afscheid tot voor kort 
voor zijn nadere einde placht te 
zeggen: “Alles komt goed”. 

Jeugd in de Johannes
Verhulstlaan 
Jan Gaasterland’s wieg stond 
in Heemstede en heeft hier bij-
na zijn leven lang gewoond. Met 
uitzondering van vier jaar Nijen-
rode, de eerste twee jaar van zijn 
huwelijk in Den Haag, en van 
1968 tot 1972 te Waddinxveen en 
de laatste drie jaar van zijn kleur-
rijke leven in Ter Aar (tengevolge 
van een herindeling sinds 1 janu-
ari 2007 gemeente Nieuwkoop).
Zijn ouderlijk huis was in de Jo-
hannes Verhulstlaan. Daar lag 
toen nog een heerlijk open ter-
rein waar kinderen zich heerlijk 
konden uitleven, zoals trouwens 
ook na over de kwakel van het 
Heemsteeds Kanaal te zijn gelo-
pen op het landgoed Hageveld. 
Op initiatief van de gemeen-
te zijn door woningbouwvereni-
ging ‘Heemstede’s Belang’ in 
1951 en 1952 98 zogenaamde 
middenstandswoningen en 15 
garages gebouwd op het braak-
liggend terrein ten noorden van 
de Verhulstlaan. De totstand-
koming van deze huizen vorm-
de een mijlpaal in de naoorlogse 
woningbouw. Ook Gaasterland’s 
moeder zou naar een huis in dat 
nieuwe wijkje verhuizen.
Jan was van 1948 tot 1954 leer-
ling van de Dreefschool en ver-
der lid van scoutinggroep ‘De 
Heemsteedse Trekkers’ onder 
leiding van akela Lies Visser.
Een groot verdriet als kind was 
de scheiding van zijn ouders, 
die - allebei carrièremensen - 
niet bij elkaar pasten. Jan bleef 
met zijn broer achter en bezocht 
eens in de twee weken zijn va-
der, Alfred Antoon Gaaster-
land (1900-1985). Die was di-
recteur bij de Nederlandse Dok 
en Scheepbouw Maatschappij 
(NDSM) en verhuisde naar de 
Crayenesterlaan (hoek Lanck-
horstlaan), waar de andere zoon 
Dick introk. 
Hun moeder, de juriste mr. Ali-
da J.H.Gaasterland-Braaksma 
(geboren in 1904) is nog bij ve-
le oudere Heemsteders bekend. 
Zij was van 1963 tot 1974 pro-

minent lid van de Heemsteed-
se gemeenteraad (CDA). Ver-
der voorzitter van de woning-
bouwvereniging ‘De Haemste-
de’ en actief lid van o.a. de Ver-
eniging Oud Heemstede-Ben-
nebroek. Niet enkel op lokaal 
terrein maar ook internationaal 
was zij actief. In 1968 vertegen-
woordigde zij als enige Neder-
landse vrouw ons land in New 
York bij de 23ste Algemene Ver-
eniging van de Verenigde Na-
ties, eenzelfde functie die mw. 
Tine van der Stroom-van Ewijk 
– per 1 september waarnemend 
burgemeester van Bunnik – in 
1998 vervulde. Het was voor me-
vrouw Gaasterland een boeien-
de ervaring en ze kwam met po-
sitieve gedachten over de V.N. 
terug, met als kritiekpuntje het 
vele praten, soms door briljante 
sprekers, die een uur spreektijd 
gebruikten voor ideeën die ook 
in 10 minuten gezegd hadden 
kunnen worden. De sfeer in de 
stad New York was daarentegen 
beklemmend en ze zou die stad 
voor geen geld met Heemstede 
hebben willen verruilen. Vanwe-
ge haar temperament en/of ka-
rakter waren botsingen met de 
opgroeiende zoon welhaast on-
vermijdelijk, maar vooral mede 
dankzij zijn echtgenote kwam 
later een en ander weer goed.
Op 20 april 1978 nam de moe-
der van Jan Gaasterland het be-
sluit uit het leven te stappen na-
dat haar geestelijke vermogens 
waren aangetast en zij een vol-
ledige aftakeling voor wilde zijn. 
Zij is vijf dagen na haar overlij-
den ter aarde besteld op de Al-
gemene Begraafplaats in Heem-
stede.
Jan bezocht het Coornhertly-
ceum en schakelde tussentijds 
over naar het Jac. P. Thijsse ly-
ceum. Gelet op de periode van 
1954 tot het middelbare school-
diploma in 1962 heeft hij er alle 
tijd voor genomen.
Tijdens de vervolgopleiding op 

Nijenrode leerde hij zijn vrouw 
Loekie Blonk kennen. Haar ou-
ders hadden enkele platenza-
ken in Den Haag, onder de naam 
Muzam. Daarmee begon ook de 
liefde van Jan Gaasterland voor 
de muzieksector. Hij kwam eerst 
in dienst bij het bedrijf Burrou-
ghs, van telmachine tot com-
puter, waar hij als trouble-
shooter fungeerde. Daarna als 
(assistent)verkoopleider bij Poly-
dor en trad in 1972 in dienst bij 
EMI Music, waar hij het uiteinde-
lijk promotie maakte tot adjunct-
directeur. Dat was in de glorie-
tijd van deze muziekplatenfir-
ma die destijds gevestigd was in 
het ‘Grammophone House’ (oor-
spronkelijk Huize Interlaken ge-
heten) aan de Bronsteeweg. Van 
1982 tot 1994 werkte hij als direc-
teur van de opgerichte Stichting 
Collectieve Promotie Geluidsdra-
gers (CPG), bovendien voorzitter 
van stichting Mega Top 50.

ArenA-directeur
Zijn organisatorische kwalitei-
ten als probleemoplosser waren 
intussen genoegzaam bekend 
en aanbevolen door een head-
huntersbureau is Jan Gaaster-
land met een contract voor vijf 
jaar benoemd als directievoor-
zitter van de Amsterdamse Are-
nA. Zijn persoonlijk hoogtepunt 
was de officiële opening op 
14 augustus 1996 door konin-
gin Beatrix aan wie hij vertelde 
dat het multifunctionele stadion 
ArenA zijn tijd ver vooruit was. 
Een half uur voor haar bezoek 
gingen twee glazen wijn over 
zijn pak en dat voorval heeft 
hem doen besluiten bij toekom-
stige gebeurtenissen een reser-
ve kostuum mee te nemen. Voor 
het Europees kampioenschap 
voetbal dat in 2000 in Neder-
land en België plaatshad kwam 
plotseling koning Albert op be-
zoek. Een warm welkom stond 
de Belgische vorst niet te wach-
ten. “Ik herkende hem niet. Hij 

had zich niet geschoren en zag 
er niet uit!”
Het waren hectische jaren met 
veel aanloopproblemen, een 
kolfje naar zijn hand. De Ajax-
fans klaagden over het sfeer-
verlies vergeleken met het oude 
stadion in de Watergraafsmeer. 
Gaasterland had daar echter 
geen boodschap aan. “Als ze 
klagen dat ze die pislucht zo 
missen, nemen ze maar wat pis-
lucht mee, in een flessie”. 
Een groot probleem in de be-
ginfase was de grasmat die niet 
aansloeg en steeds vervangen 
moest worden. Het leverde hem 
even de bijnaam ’Jantje Gras-
mat’ op. Hij zei er niet wakker 
van te liggen: “Als je een eve-
nement extra hebt, dan zijn de 
kosten van de mat alweer te-
rugverdiend”. Onder Ajax sup-
porters circuleerde de volgen-
de anekdote. Sportpresenta-
tor Jack van Gelder tegen Jan 
Gaasterland: Zo, de 15e mat ligt 
erin en ik moet zeggen; hij ziet 
er stukken beter uit dan de an-
dere 14”. Gaasterland zou heb-
ben geantwoord met een pri-
meur: “Nou kijk, we leggen van-
af nu de plaggen met de groene 
kant naar boven…”.
Bij zijn vertrek op 1 juli 2000 nam 
hij de foto’s waarop hij had ge-
poseerd met Tina Turner, de Rol-
ling Stones en andere vedettes 
mee naar zijn huis in Heemstede. 
Hij gaf vervolgens wereldwijd le-
zingen over het concept ArenA, 
sleet het model aan twee Duitse 
clubs en Sporting Lissabon en 
ging verder met advieswerk voor 
Gablo b.v., kantoorhoudend in 
de Adriaan Pauwlaan en met 
sinds 2004 zijn dochter Femke 
bij hem in dienst.
Aan Maarten Divendal, van wie 
zijn ouders vroeger ook in de 
Johannes Verhulstlaan woon-
den, bood hij in een open brief 
zijn expertise aan bij de voorbe-
reidingen van een nieuw stadion 
in Haarlem.

Woonplezier in de Meer en
Boslaan
Vanaf december 1972 woonde 
Jan Gaasterland met zijn familie 
op het adres Meer en Boslaan 
40. Als beginnend verzamelaar 
van kunst was zijn eerste aan-
winst een schilderij van Willem 
Vester, waarmee zijn verknocht-
heid aan Heemstede tot uitdruk-
king kwam. 
De romantische schilder Ves-
ter (1824-1895) woonde aan de 
Achterweg en vond zijn inspira-
tie in de weilanden met koeien 
en bossages rond ’t Klooster, het 
huidige Hageveld. 
Naar aanleiding van zijn aan-
winst van een gezicht op het 
Spaarne waarmee hij zeer ge-
lukkig was leerde ik Gaasterland 
voor documentatie kennen in de 
Heemsteedse bibliotheek.
Bij gelegenheid van het 65-ja-
rig bestaan van de laan in 1999 
stelde mevrouw Adrienne Luy-
ben een straatkrant samen. De 
meeste huizen in deze laan, ver-
noemd naar de nabijgelegen in-
stelling en vroegere buitenplaats 
Meer en Bosch zijn ontworpen 
door architect J.Ph. Peper. Op-
drachtgever voor de bouw was 
aannemer Bosma en Boven-
kamp uit de Jan van den Berg-
straat. Die liet de huizen in 1933 
bouwen door een andere Heem-
steedse bouwer A.J.W.van Sam-
beek uit de Caspar Fagellaan. 
De totale aanneemprijs voor 27 
woningen bedroeg in die tijd 
ongeveer 114.000,- gulden.
In een portrettengalerij liet Jan 
Gaasterland zich voor zijn huis 
fotograferen met breedgeran-
de zwarte hoed en zijn vrouw 
Loekie alsmede de hond. Bij de 
70ste verjaardag van de laan in 
2004 verscheen opnieuw een 
straatgids, nu met een breed-
lachende Jan getooid met wit-
te cowboyhoed, plus echtgenote 
en dezelfde trouwe viervoeter. 
Als een tastbare herinnering 
had hij in zijn achtertuin een 
lapje gras liggen van de Cham-
pions-Leaguefinale uit 1999, ge-
wonnen door Real Madrid.

Lokaal actievoerder tegen 
voortgaande verstening
In de 17e eeuw ontdekten Am-
sterdamse kooplieden en magi-
straten Heemstede als een aan-
genaam woonverblijf. Die lieten 
hier en in de omgeving buiten-
plaatsen aanleggen om de in de 
zomermaanden als hinderlijk er-
varen druk van de stad te ont-
vluchten. 
Op basis van het Uitbreidings-
plan 1912 is Heemstede op-
nieuw ontdekt en sinds groot-
schalige bouwprojecten in de 
jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw ontwikkelde de plaats zich 
tot een forensengemeente. Het 
gemeentebestuur kon de plan-
ning van nieuwe wijken in goe-
de banen leiden dankzij het ge-
meentelijk grondbedrijf. 
Vanouds heeft Heemstede de 
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Vertrokken uit Heemstede, maar verknocht aan ‘zijn’ geboortegrond

In memoriam: Jan Gaasterland (1942-2008)



naam van een groene gemeen-
te. Vanwege verdere bebouwing 
- die in de jaren 40 stil was ko-
men te liggen - in de daarop vol-
gende decennia ontstond begin 
jaren 90 van de vorige eeuw bij 
zowel bestuur als burgerij het 
gevoel dat Heemstede ‘vol’ was. 
Het bleek toen dat ongeveer 50% 
van het oppervlak bebouwd was 
– en de andere helft onbebouwd. 
Tussen 1960 en 1990 was de wo-
ningvoorraad weliswaar toege-
nomen van 6.286 naar 10.272, 
maar tengevolge van gezinsver-
dunning e.d. het inwonertal met 
nauwelijks 500 personen.
Op verzoek van het gemeente-
bestuur is een beleidsstrategie 
‘Heemstede 2015; op weg naar 
een nieuwe heerlijkheid’ in 1991 
vastgesteld. Samensteller was 
stedenbouwkundig planoloog ir. 
Marten Bierman, de latere poli-
ticus en senator. Hij stelde vast 
dat in relatief veel grote heren-
huizen vaak 1 persoon woonde, 
vaak een weduwe, omdat vrou-
wen gemiddeld ouder worden 
dan mannen. Als een oplossing 
om het “herbergend vermogen 
van de woningvoorraad te ver-
hogen” suggereerde hij woning-
splitsing toe te passen. De ge-
meente kocht in dat verband 
één huis, maar dat werd een fi-
asco. De particuliere bouw van 
appartementen zette daarente-
gen wèl zoden aan de dijk. 
De voorgenomen bebouwing 
van het zogeheten “Paarden-
landje” - aldus genoemd om-
dat op deze wei tussen het in-
dustrieterrein achter de Cruqui-
usweg en landgoed Hageveld 
ooit de paarden liepen van de 
Groenendaalse ponytrax - was 
voor de heer Ruud Lamers aan-
leiding een stichting Hageveld/
Groot Clooster in het leven te 
roepen ter voorkoming daarvan. 
Als voorzitter is toen Jan Gaas-
terland  aangetrokken. Bij de 
inspraak in de gemeenteraad 
maakte de uitspraak van “een 
historische vergissing” geen in-
druk. Omdat een nieuwe be-
stemming nodig was voor de 
brandweerkazerne in verband 
met het bouwplan Watertoren 
zette het gemeentebestuur zijn 
plannen door, waarbij in de raad 
enkel de fractie van GroenLinks 
tegenstemde. In 2003 kocht de 
gemeente de panden van was-
serij Newasco/Van Houten aan 
de Blekersvaartweg 46-49 met 
het oog op toekomstige en in-
tussen gerealiseerde woning-
bouw in het gebied ‘Kop Ble-
kersvaartweg’. Met de verhui-
zing van de laatste wasserij van 
Heemstede naar het Paarden-
landje konden twee vliegen in 
een klap worden gevangen.
Met andere belangengroepe-
ringen die het niet eens waren 
met het te voeren expansiebe-
leid werd Gaasterland de nieu-
we voorzitter van een overleg-
groep, het ‘Platform Bewoners-
belangen Heemstede’. Het ver-
volg is bekend. Zijn opvolger als 
voorzitter Erik-Jan van Emme-
rik sloot zich aan bij de VVD en 
de lokale politieke oppositiepar-
tij HBB splitste in tweeën, door 
Gaasterland, altijd sterk in slo-

gans en oneliners, als “de giller 
van het jaar” aangeduid.
De op bestuurlijk niveau voor-
al door wethouder Jos Hardes-
meets voorbereide projecten, zo-
als bebouwing van het Paarden-
landje, uitbreiding van het raad-
huis, het bouwplan Watertoren en 
de nieuwe Vogelwijk zijn inmid-
dels uitgevoerd of bevinden zich 
in een fase van verwezenlijking.

Vertrek uit Heemstede
In een interview met de Heem-
steder van 27 april 2005 kwam 
Gaasterland met een verrassen-
de onthulling. “Ik heb in Heem-
stede zielsgelukkige jaren ge-
kend. Mijn echtgenote die oor-
spronkelijk uit Den Haag komt is 
van het dorp gaan houden. Ik ga 
Heemstede binnenkort verlaten. 
De laatste vijf jaar is er veel van 
de liefelijkheid en rust van de 
Groene Heerlijkheid verloren ge-
gaan”. In een afscheidsinterview 
met Wim Bak op 28 september 
kon hij niet nalaten nog eens te 
benadrukken het volstrekt on-
eens te zijn met de toenmali-
ge bouwwethouder dat stilstand 
achteruitgang betekent. Hij ver-
weet een gebrek aan historisch 
besef en het een goede zaak te 
vinden dat zijn opponent na de 
verkiezingen niet zou terugke-
ren. Ontworpen door Cuypers en 
Stuyt als tuinstad van Haarlem, 
uitgegroeid tot een toplocatie als 
forensenplaats waarschuwde hij 
nog eenmaal: “Heemstede moet 
gewoon een villadorp blijven”.
Eerlijkheidshalve gaf hij toe dat 
vooral zijn echtgenote uitzag 
naar een ‘droomboerderij’ op 
het platteland, en haar wens had 
mede de doorslag gegeven naar 
Ter Aar te verhuizen. Jan Gaas-
terland ten voeten uit liet zich 
demonstratief fotograferen voor 
brandweerkazerne en wasserijf-
abriek, op wat eens het Paarden-
landje was. 
Van zijn nieuwe huisvesting heeft 
Jan Gaasterland niet lang kun-
nen genieten. In maart 2007 is 
darmkanker vastgesteld, waar-
bij ook de lever bleek aangetast. 
1,5 jaar later blies hij zijn laatste 
adem uit. Voor zijn overlijden kon 
hij zijn hartstocht voor de enter-
tainmentindustrie nog eenmaal 
uitleven via zijn bemoeienis met 
Filmwereld.net, wederom een 
collectief platform, nu voor de 
film/videobranche. 
Jan Gaasterland was een flam-
boyante rasoptimist die van het 
goede leven hield, zonder gêne in 
aanwezigheid van anderen gro-
te sigaren rookte en ervan hield 
op zijn tijd culinair uit de band 
te springen, charmant in de om-
gang maar trouw aan zijn naas-
ten. Voor wie hem heeft meege-
maakt typeert hem al gauw als 
een echte Bourgondiër. Hij hield 
van reizen en Engeland was van-
wege de traditionele sfeer zijn 
lievelingsland. Ook na zijn ver-
trek kwam hij nog vaak in de 
ArenA. Altijd druk in zijn werk 
(als hobby), waren naast zijn ge-
zin en het vroegere Heemstede 
als rustige woonforensenplaats 
twee belangrijke pijlers die zijn 
leven boeiend gemaakt hebben.
Hans Krol

Pierewiet en de Speelpost 
in Brééééde School
Heemstede – Als je voor de 
Molenwerfslaan nummer 9 
gaat staan, zie je van links naar 
rechts een langgerekt school-
gebouw met het opschrift Val-
kenburgsschool en meer naar 
rechts met het bord Pierewiet, 
de Speelpost. Je zou kunnen  
spreken van een brede school. 
Onder het vernieuwde dak huist 
een zogenaamde Brede School, 
een nieuw type school, waar het 
onderwijs in elk geval deelne-
mer is met als partner meest-
al een sociaal culturele organi-
satie. De Valkenburgschool sa-
men met  Casca,  die met haar 
kinderopvang, welzijn, peuter-
zalen, sport, cultuur, de ande-
re deelnemer is. Een samenwer-
kingsverband waarbij Casca en 
de Valkenburgschoool zich be-
zighouden met opgroeiende 
kinderen. Doel is de ontwikke-
lingskansen van de kinderen te 
vergroten. Daarnaast kan men 
doorlopende en op elkaar  aan-
sluitende opvang bieden. Kin-
deropvang van o tot 12 jaar, on-
derwijs en naschoolse activitei-
ten bij elkaar.

Pierewiet en parttime
kinderen
In 1996 nam Casca het kinder-
dagverblijf aan de Cloosterweg 
tegenover bakker van Dijk onder 
haar hoede. Twaalf en een half 
jaar verder kunnen ze dat vieren 
met de verhuizing naar de Val-
kenburgschool. Waar gemeen-
te, school, Casca en aannemer 
Huib Willemse er een heerlijke 
ruimte, aangepast aan de eisen 
van deze tijd die nu gelden voor 
een kinderdagverblijf, hebben 
gerealiseerd. Een hecht en pro-
fessioneel team zorgt voor een 
vertrouwde plek voor in totaal 
90 kinderen van 0 tot 4 jaar.  Er 

zijn 48 kindplaatsen voor dreu-
mesen en peuters die een aantal 
uren in de week, parttime dus, 
zich kunnen ontwikkelen. Er is 
pedagogische afstemming en 
er is overleg over de verzorging 
van het kind. 

De Speelpost  
De Speelpost van Casca kent 
inmiddels zeven locaties waar 
jaarlijks ongeveer 350 kinde-
ren vanaf 8 jaar terecht kunnen. 
De Speelpost Valkenburg heeft 
aan de Molenwerfslaan een ge-
weldige nieuwe plek gekregen, 
waar 20 kinderen van 4 tot 12 
jaar terecht kunnen. Alles onder 
één dak: onderwijs voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar, kinderop-
vang van 0 tot 12 jaar, tussen-
schoolse opvang en naschool-
se activiteiten. Ouders van kin-
deren in verschillende leeftijden 
kunnen op één adres terecht om 
hun kinderen te brengen en te 
halen. De 4- jarigen kunnen op 
hun vertrouwde plek blijven en 
overstappen van kinderdagver-
blijf naar de basisschool. 

Feestelijke opening
Vrijdag werd er voor de ope-
ning van de nieuwe Pierewiet en 

Speelpost even gesproken door 
de directeur Casca, Henk Engel, 
die met name de samenwerking 
met de ambtenaren en de aan-
nemer Huib Willemse roemde. 
Wat werkt die aannemer net-
jes en ze weten zoveel oplos-
singen te vinden. Ook de her-
inrichting van het tuingebeuren 
is prachtig. Blij dat die letter-
lijk brede school er eindelijk is. 
Een persoonlijk cadeau voor de 
leiding mag het nestelen mak-
kelijker maken, want dat is ze-
ker zo inspannend als verhui-
zen. Buurvrouw, directeur Val-
kenburgschool Debbie Schou-
ten, had als cadeau, bouwste-
nen als speelgoed meegeno-
men. De directeur van de Stich-
ting de la Salle John van Veen, 
leverde het cement met een 
cheque van 2500 euro om het 
spelen met die bouwstenen echt 
leuk te maken. Wethouder Sjaak 
Struiff noemde het kindercen-
trum een fenomeen in een oude 
wijk, waar in nieuwbouwwijken 
de brede school al bijna gewoon 
is. Hier loopt de Valkenburg-
school wel voorop! Tineke Collet, 
zij was ruim 27 jaar het gezicht 
van de kinderopvang van Casca 
en een echte pionier op dit ge-
bied, zij opende dit deel van de 
Brede School door samen met 
haar kleinkind Jordie de schil-
derijen aan de wand om te ke-
ren en zo de gangen een fraai 
aanzicht te geven. Haar opvol-
ger, Sander van Wijngaarden, zal 
haar werk voortzetten en verder 
ontwikkelen. Met zijn uitgebrei-
de ervaring als manager in de 
jeugdzorg en als vader, brengt 
hij een flink dosis energie en 
nieuwe ideeën mee om de kin-
deropvang de komende jaren uit 
te bouwen.
Ton van den Brink
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Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem dan 
contact op met Yolanda van den 
Brink, Monica Snoeks of José 
van Duin – dinsdag t/m donder-
dag van 9-12 uur: 023 – 5483824 
of kijk op www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl

Invalpianist:
‘Samen muziek maken’
Iedere donderdagmiddag zin-
gen de bewoners van een ver-
pleeghuis in een gezellig koor.  
Het repertoire bestaat uit veel-
al Oudhollandse liedjes. Bij uitval 
van de vaste pianobegeleider is 
men op zoek naar een invalpia-
nist, zodat de gezellige muzikale 
koormiddagen door kunnen blij-
ven gaan. Vindt u piano spelen 
leuk en bent u in staat de mu-
ziek te transponeren, dan nodi-
gen wij u uit om samen muziek 
te komen maken.

Receptiemedewerker
bij een museum
Tot het takenpakket behoren 
kaart- en souvenirverkoop, tele-
foon aannemen, demonstraties 
geven met de museummachines. 
Eventueel aan te vullen met licht 
administratief werk. Interesse in 
geschiedeniseducatie is een pré. 
Je komt te werken in een leuk 
team van enthousiaste collega’s.

‘Wat eten we vandaag’:
vrijwilliger menulijsten
Als vrijwilliger helpt u de bewo-
ners van een zorgcentrum met 
het invullen van de menulijsten 
t.b.v. de warme maaltijden. De-
ze ‘smakelijke menulijstenhap-
pening’ is iedere dinsdagmorgen 
een echt feest voor iedereen.

Bodyhealing in 
landelijke omgeving

Regio - Bodyhealing, een 
Massage- en Reikipraktijk in 
heerlijk landelijk Vogelenzang! 
Wilt u eens lekker ontspannen 
of heeft u klachten, kom dan 
eens langs in de praktijk van 
Ingeborg Mooiweer. Zij maakt 
gebruik van verschillende mas-
sagevormen zoals o.a. klassie-
ke (ontspannings)massage, 
shiatsu en voetrefl exmassage. 
Ook Reiki kan een heel goed 
hulpmiddel zijn bij zowel gees-
telijke als lichamelijke blokka-

des, de ervaring van Ingeborg 
met energetisch coachen is 
heel goed.  En wilt u eens op 
een andere manier genieten 
van een cursus babymassage, 
in deze cursus wordt niet alleen 
uw baby gemasseerd maar u 
als nieuwbakken moeder ook! 
Even geen drukte maar puur 
tijd voor jullie allebei! 
Wilt u meer informatie, kijkt u 
dan eens op de website www.
bodyhealing.nl of bel 023-
5847564.

Culinaire cursussen 
voor lekkerbekken
Heemstede - Wie het leuk vindt 
te koken en te bakken en eens 
bijzondere gerechten te berei-
den, kan weer bij Casca aan de 
slag. Deze maand starten nog 3 
heel verschillende culinaire cur-
sussen. Dinsdag 23 septem-
ber start een cursus van 2 les-
sen “Cubaanse Keuken”. In de-
ze korte cursus gaat u ontdek-
ken dat Cuba - naast de be-
kende rijst- en bonenschotels - 
nog veel meer lekkere gerech-
ten kent. De lessen zijn op dins-
dag van 29.30-22.30 uur. Kosten: 
49,50 euro.
De “Bourgondische Keuken” is 
een heerlijke mix van België en 
Frankrijk, voor mensen die van 
lekker eten houden. Het gebruik 
van bier en wijn is in deze keu-
ken niet vreemd. De 4 lessen zijn 

op woensdag van 19.30-22.30 
uur vanaf 24 september. Kosten: 
99,50 euro.
En tot slot kunt u vanaf dinsdag 
30 september leren “Taarten ma-
ken”. U leert ze te maken, bak-
ken en versieren. In deze nieu-
we cursus bepalen we in over-
leg welke taarten de aandacht 
krijgen. Wat dacht u van Sa-
cher-, Käse- of Kirschtorte? De 
3 lessen zijn van 9.00-12.00 uur 
en kosten 74,50 euro. De kosten 
zijn inclusief alle ingrediënten.
Alle culinaire lessen worden ge-
geven door Ingrid Slierings in de 
leskeuken van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Informatie of 
aanmelden kan via www.casca.nl 
of van maandag t/m vrijdag van 
9-12 uur via tel. (023) 548 38 28 - 
kies 1 of kom langs in de Luifel.
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Film Babel in de Pauwehof
Heemstede - De Raad van Ker-
ken  Heemstede nodigt u uit om 
in de vredesweek (21-28 sep-
tember) naar de fi lm Babel te ko-
men kijken op donderdagavond 
25 september in de Pauwehof.
In deze fi lm, die tot beste fi lm van 
2007 is uitgeroepen,  spelen o.a. 
Brad Pitt en Cate Blanchett. De 
titel Babel roept voor iemand die 
een beetje bijbels is onderlegd 
natuurlijk van alles op. En inder-
daad, de fi lm gaat over elkaar al 
of niet begrijpen dwars door taal- 
barrières heen. Er worden vier 
verschillende verhalen verteld in 

deze fi lm: over een herdersgezin 
in Marokko, over een rijk Ame-
rikaans echtpaar op vakantie in 
Marokko, over een Mexicaanse 
oppas in San Diego en over een 
meisje in Tokio. De levens van de-
ze mensen blijken op een verras-
sende manier, zonder dat ze het 
zelf weten en hoewel ze zo ver 
van elkaar verwijderd zijn, met 
elkaar verbonden te zijn. De fi lm 
begint om 19.30 uur. Vanaf 19.00 
uur inloop en koffi e en thee. De 
fi lm duurt tot 22.00 uur. Daarna 
nog gesprek en ervaringen delen 
tot 22.30 uur. Toegang vrij!

Interessante expositie bij AmstelArt
Peter Robert Keil, een jonge wilde
Heemstede - Kunsthandel Am-
stelArt presenteert de komen-
de drie weken werken van de 
schilder Peter Robert Keil. Het is 
niet de eerste keer dat AmstelArt 
werk van deze interessante kun-
stenaar laat zien. Ruim vier jaar 
geleden verraste deze kunst-
handel de markt met een bre-
de expositie neo-expressionis-
tische werken van Keil. Ook nu 
weer wordt het ware gezicht van 
de schilder getoond. Met de pre-
sentatie van meer dan 50 werken 

wordt het talent van de kunste-
naar meer dan duidelijk gemaakt. 
Peter Keil werd in Polen geboren 
in 1942. Via zijn leermeester Ot-
to Nagel en zijn opleiding aan de 
Akademie für Bildende Kunst in 
Berlijn, bevond hij zich in 1960 in 
gezelschap van een groep jon-
ge schilders, waarvan een aan-
tal van hen thans klinkende na-
men zijn. Met o.a. Georg Base-
litz en Markus Lüpertz  was hij lid 
van de groep ‘Die junge Wilden’. 
De invloed van zijn vriend Miro, 

met wie hij persoonlijke kontak-
ten onderhield, is in zijn werk te-
rug te vinden. Fel gekleurde bloe-
men, strandgezichten, portretten, 
circustaferelen, zonder uitzonde-
ring werk dat spontaan geschil-
derd is vanuit de ziel. Peter Keil 
leeft thans in Florida. De ope-
ningstijden van AmstelArt aan 
het Wilhelminaplein 12 zijn vrij-
dag en zaterdag van 11 tot 18 
uur. Meer inlichtingen: tel. 023-
521948 of website: www.amstel-
art.nl

Baklucht
Dankzij een kwaal die al en aantal jaren voort woekert in mijn 
lijf dien ik mij regelmatig te melden in het hospitaal. Ik word 
dan aangesloten op een slangencircuit waarna er een voor mij in
ieder geval onduidelijke vloeistof in mijn lichaam wordt gespo-
ten. Mijn bezorgde en geliefde huwelijksmaatje vergezelt mij op 
die minder plezante bezoeken altijd en probeert mij moed in te 
spreken. Zo zat zij ook afgelopen maandag met een bezorgd 
gezicht naar de doorsmeerbeurt van haar echtgenoot te kijken. 
Niet voor lange tijd, ook in dit ziekenhuis is de reorganisatiedrift 
toegeslagen met als gevolg verpleegkundigen die tijd en aan-
dacht te kort kwamen voor de aan hun zorg vertrouwde pa-
tiënten. “Kunt u deze dame even naar de andere kamer rijden”, 
was de vraag van de dienstdoende verpleegkundige. Had iets 
met prikken te maken, dat scheen op die andere kamer beter 
te gaan. Na uitvoerig overleg besloten wij dat ik wel een aantal 
minuutjes aan mijn lot overgelaten kon worden. Als een markt-
koopman duwend achter de rolstoel verliet de tijdelijke mede-
werkster de zaal op zoek naar de andere ruimte. Het zou slechts 
een kwestie van enkele minuten zijn werd mij toevertrouwd. Na 
een half uurtje begon ik mijn enigszins zorgen te maken. Waar 
waren mijn lieve echtgenote en die vriendelijke oude dame in de 
rolstoel gebleven? Door middel van een oproep kon achterhaald 
worden dat die dame door een misverstand in de MRI scan te-
recht was gekomen en die kon niet onderbroken worden. Gerui-
me tijd bleef ik verstoken van verder nieuws, tot er via de tele-
foon gemeld werd dat de oude dame inmiddels was voorzien van 
een nieuw gehoorapparaat. Dat zij dit niet direct behoefde bleek 
uit de uitvoerige gesprekken die zij met de menselijke aandrijf-
bron van de rolstoel had gehad. Maar zo’n ding kan je altijd nog 
aardig kwijt op ‘Marktplaats’. Om verder onheil en onnodige me-
dische behandelingen te voorkomen werd er een reddingsteam 
op uitgestuurd. Na lang zoeken werd het tweetal aangetroffen 
bij de bushalte voor de deur van het ziekenhuis. Met veel over-
redingskracht kon het vrolijke duo teruggebracht worden naar 
het startpunt van de rondrit. En hier werd de dame even geprikt, 
want daar was het uiteindelijke om begonnen. Gezocht voor dit 
hospitaal een aantal transportmedewerkers. Ervaring met het 
besturen van rolstoelen strekt tot aanbeveling.  
Wim Bak.

Ziekenzorg

Haarlemse schrijver te gast 
bij boekhandel Blokker
Heemstede – Op 25 september 
is er een lezing bij Boekhandel 
Blokker van L.H. Wiener over ‘Ein-
delijk volstrekt alleen’. Aanvang is 
20.00 uur en de toegang bedraagt 
5 euro. L.H. Wiener viert dit jaar 
zijn 40-jarig jubileum als auteur. 
Na tien verhalenbundels brak 
hij door met de roman Nestor 
(2002). De verering van Quirina 
T. (2006) haalde de shortlist van 
de Libris Literatuur Prijs. ‘Eindelijk 
volstrekt alleen’ is opnieuw een 
boek waarin verschillende gen-
res één geheel vormen, net zoals 
Nestor en De verering van Qui-

rina T. geen traditionele romans 
waren. Met ‘Eindelijk volstrekt al-
leen’ neemt Wiener afscheid van 
zijn alter ego Victor van Gigch. Hij 
bouwt verder aan een oeuvre dat 
binnen de Nederlandse literatuur 
een unieke plaats inneemt, van-
wege de hechte thematiek, de 
geheel eigen compositie en de 
stijl, die door de Libris-jury werd 
gekenschetst als ‘magistraal’. L.H. 
Wiener (1945) woont en werkt 
in Haarlem. Hij was werkzaam 
als leraar Engels aan het Stede-
lijk Gymnasium in Haarlem. Info: 
023-5282472.
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142 Maal te hard
Heemstede - Op de Herenweg 
is woensdag 10 september een 
snelheidscontrole gehouden. Tus-
sen 11.00 en 13.30 uur passeer-
den 2233 voertuigen de contro-
le. Daarvan zijn 142 bestuurders
bekeurd wegens te hardrijden.
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Kleinschalig Wonen Hartekamp 
Groep houdt Open Huis

Kleinschalig Wonen van De Har-
tekamp Groep, organisatie voor 
ondersteuning aan men-sen 
met een verstandelijke beper-
king, opent op zaterdag 20 sep-
tember ook de deuren. Buurtbe-
woners zijn vanaf 16.00 uur van 
harte uitgenodigd in het Grand 
Café op het adres Habanera 91, 
2152 SK in Nieuw-Vennep voor 
een gezellig praatje en een kop-
je koffie. Het Grand Café is her-
kenbaar aan een groot span-
doek.
Daarnaast is er een speciaal pro-
gramma opgesteld. U kunt ken-
nismaken met de activitei-ten in 
het Grand Café en het steun-
punt, een ontmoetings- en in-
formatieplek voor de 
cliënten van De Hartekamp 
Groep die in de buurt wonen. 
Tevens kunt u zien welke mo-
gelijkheden er zijn om vrijwilli-
gerswerk te doen. Vrijwilligers 
zijn hard nodig om aan de wen-
sen van de cliënten die gebruik 
maken van het steunpunt en het 
Grand Café te kun-nen voldoen.
Het programma is doorlopend 
dus buurtbewoners kunnen op 
elk moment binnenlopen. 
Het Oranje Fonds organiseert dit 

jaar samen met Douwe Egberts 
voor de 3e keer Buren-dag, een 
dag waarop Buren en Buurten 
centraal staan. Gingen buren 
het eerste jaar bij elkaar op de 
koffie en organiseerden ze het 
2e jaar massaal buurtfeesten 
(ruim 5.000), dit jaar steken ze 
de handen uit de mouwen. Nie-
mand minder dan Prinses Máxi-
ma ont-hulde 15 mei j.l. samen 
met het Oranje Fonds het the-
ma van Burendag dit jaar, ‘Kom 
in actie voor je buurt!’. Buurt-
bewoners worden opgeroepen 
om hun buurtwens samen uit te 
voeren. Het Oranje Fonds stelt 
voor íedere buurtwens maximaal 
1.000 euro beschikbaar. 
‘Dit jaar heeft Burendag een 
tweedelige opzet’, aldus Jonne 
Boesjes, woordvoerder van het 
Oranje Fonds. ‘Enerzijds stimu-
leren we buurtbewoners om sá-
men met elkaar hun buurtwens 
uit te voeren. Anderzijds stimu-
leren we hen om vervolgens, 
na een dag klus-sen, uit te bla-
zen bij een sociale organisatie 
in hun buurt. Veel mensen we-
ten niet dat er in Nederland dui-
zenden van dergelijke organisa-
ties zijn. Zonde, want op derge-

Regio - Kleinschalig Wonen van De Hartekamp Groep doet op 
zaterdag 20 sep-tember mee met Burendag en houdt ‘Open 
Huis’ in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep. Buurtbewoners 
en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis 
te maken met de organisatie, de activiteiten én andere buurt-
bewoners. Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en 
Douwe Egberts en vindt dit jaar voor de 3e keer plaats. Dit jaar 
is het thema ‘Kom in actie voor je buurt!’ Buurtbewoners wor-
den opgeroepen om samen buurtwensen uit te voeren. Ver-
volgens kunnen ze kennis maken met allerlei sociale organi-
saties. Op ruim 1.000 plekken in Nederland houden organisa-
ties ‘Open Huis’.

lijke plek-ken kunnen buurtbe-
woners elkaar heel laagdrempe-
lig ontmoeten. En dat vinden we 
be-langrijk, want een simpele 
ontmoeting is de basis voor we-
derzijds begrip en respect’. 
 
Het Oranje Fonds is het grootste, 
nationale fonds op sociaal ge-
bied. Per jaar besteedt het onge-
veer 22 miljoen euro aan orga-
nisaties die werkzaam zijn bin-
nen de sociale kant van Neder-
land, Aruba en de Nederland-
se Antillen. Door deze bijdra-
gen ontmoeten mensen elkaar 
of vinden zij een nieuwe plaats 
in de samenleving. De Prins van 
Oranje en Prinses Máxima zijn 
beschermpaar van het Oranje 
Fonds.

Laatste week voorinschrijven 
Zilveren Kruis Achmea Loop
Regio - Op zondag 21 septem-
ber sluit de voorinschrijving van 
de Zilveren Kruis Achmea Loop 
2008. Voorinschrijven is aanzien-
lijk voordeliger dan na-inschrij-
ven en bovendien: Wie zich nog 
voor 21 september via internet 
inschrijft loopt in principe gra-
tis mee, aangezien alle “voorin-
schrijvers” hun inschrijfgeld te-
rug krijgen in de vorm van een 
cadeaucheque van Run2Day 
Haarlem.
Na-inschrijven kan nog op vrij-
dag 26 en zaterdag 27 septem-
ber van 13.00 tot 18.00 in het 
kantoor van organisator Sport-
Support aan de Generaal Spoor-
laan in Haarlem. Ook kan op de 

dag zelf nog worden ingeschre-
ven van 10.00 tot 12.00 in het on-
langs opnieuw geopende Stede-
lijk Gymnasium aan de Jacobij-
nestraat in Haarlem, op 400 me-
ter van start/finish. Het prachtig 
verbouwde Stedelijk Gymnasium 
doet tijdens de Zilveren Kruis 
Achmea Loop dienst als loka-
tie voor de na-inschrijving, dou-
che- kleedruimte en ruimte voor 
de sportmasseurs. Deelnemers 
uit de regio die per fiets naar de 
Zilveren Kruis Achmea Loop ko-
men, kunnen hun rijwiel kwijt in 
de naastgelegen fietsenstalling 
van het Stedelijk. Meer informa-
tie en inschrijven op www.zil-
verenkruisachmealoop.nl. 

Live muziek in de Rusthoek
Regio - Na een lange zomerpauze gaat in Grand Hotel Café Res-
taurant de Rusthoek aan de Bloemendaalseweg 141 te Bloemendaal  
het nieuwe livemusic-seizoen van start. Op zondag 21,spelen tussen 
15.00 en 17.30 uur kunt genieten van zangeres Leah Kline en band. 
De toegang is gratis. 

5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

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
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.

kantOOr CaMPlaan is GEslOtEn
LET OP: kabalen kunnen worden ingeleverd bij
Primera de Pijp
raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. Kabalen

Dialezing Luxe en 
Decadentie Romeinen (55+)
Heemstede - In Museum ‘Het Valkhof’ in Nijmegen is van 23 
augustus 2008 tot 4 januari 2009 de grote tentoonstelling ‘Luxe 
en decadentie’ te zien. Beelden, muurschilderingen en sieraden 
uit de villa’s van de allerrijkste Romeinen, normaal gesproken 
bewaard in het Archeologisch Museum in Napels, worden hier 
getoond. De kust bij Napels was bezaaid met prachtige villa’s, 
waar de Romeinse edelen, inclusief de keizers zich terugtrokken 
als zij het drukke leven in Rome wilden ontvluchten. In hun gro-
te landhuizen ontbrak het hen aan niets. Zelfs in hun eigen tijd 
riep hun luxe levensstijl al veel kritiek op. 
Diana de Wild vertelt u op donderdag 25 september vol en-
thousiasme over deze Luxe en Decadentie. Diana geeft ook de 
kunstgeschiedenis-cursus van 8 lessen Piramides, tempels en 
paleizen vanaf 29 september op donderdagmiddag van 14.00-
16.00 uur bij Casca. De dialezing Luxe en Decadentie bij de Ro-
meinen kan een inleiding zijn op de tentoonstelling, die u daar-
na op eigen gelegenheid kunt bezoeken, maar de lezing kan ook 
los daarvan gevolgd worden.
De lezing is bij Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Aanvang: 10.30 uur, entree: 4,- euro, 65+ 3,50 euro, graag vooraf 
reserveren. Dit kan telefonisch: 023-548 38 28 keuze 1.
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Wethouder gaat ‘tuinen’
Heemstede - Afgelopen za-
terdag, 13 september hebben 
de tuinders en aspirant tuin-
ders van de Volkstuinvereniging 
Groenendaal het 50 jarig jubi-
leum gevierd op het complex 
Herenweg te Heemstede. Tij-
dens het opzetten van de ten-
ten miezerde het nog wat, maar 
om 14.00 uur kwam de zon te-
voorschijn die steeds uitbundi-
ger ging schijnen.
Qua opkomst had men niet te 

klagen en de bezoekers de-
den dat ook niet, want er was 
goed gedacht aan de inwen-
dige mens; er was een poffer-
tjeskraam, verse haring, zelf-
gemaakte pompoensoep met 
brood, een biertap, heerlijke Ita-
liaanse witte wijn etc. 
Iedere bezoeker kreeg een zak-
je bollen, aangeboden door de 
plaatselijke bollenkweker van 
de Manpadslaan als aanden-
ken. De aardbeienkweker was 

ook aanwezig met aardbeien-
plantjes.
Wethouder Van de Stadt  sprak 
een woordje over het beleid van 
de gemeente en kreeg van de 
voorzitter namens de vereniging 
een boek uitgereikt over school-
tuinen.
Het was al met al een feestelijke 
middag die muzikaal werd op-
geluisterd  door een kwartet van 
saxofonisten.

Zondag 21 september in Zandvoort:
Laureaten Prinses Christina Concours
Regio – Bas Treub (viool), Andrea Vasi (piano duo en solo), Syrinx 
Jessen (fluit met pianobegeleiding) en Kamelia Miladinova (piano) 
treden zondag 21 september op in Zandvoort. Het concert dat zij 
geven vindt plaats in de Protestantse kerk aan het Kerkplein 1. 
De aanvang is 15.00 uur.
Dit concert wordt georganiseerd in het kader van Laureaten Prinses 
Cristina Concours. 
U hoort onder andere werken van: J.S. Bach – W.A. Mozart – C. 
Debussy.

Veelbelovende talenten! Deze vier (jonge) mensen hebben al een 
aardige lijst van prestaties geleverd, zowel nationaal als interna- 
tionaal.  Het zal zeer zeker de moeite waard zijn om deze musici te 
komen beluisteren in onze prachtige dorpskerk.

Het concert, dat deel uitmaakt van de serie Kerkpleinconcerten, 
wordt georganiseerd door de Stichting Classic Concerts Zandvoort. 
U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen. 
Toegang is gratis. Voor meer informatie: www.classicconcerts.nl

Verdachten aangehouden na 
bedreiging

Regio – In Zandvoort werd maandag 15 september rond 20.00 
uur bij de politie gemeld dat bewoners van een huis in Zandvoort 
werden bedreigd en dat daarbij een vuurwapen was gebruikt. Even 
later werd gemeld dat de verdachten waren weggereden in een ro-
de auto. Agenten zijn op zoek gegaan naar de auto en zagen die 
even later rijden.
In Overveen is de auto aan de kant gezet en zijn de vier inzittenden 
aangehouden. Hierbij hebben de betrokken politiemensen hun vuur-
wapen ter hand genomen.
De vier verdachten, twee Haarlemmers van 19 en 23 jaar, een 22- 
jarige Hillegommer en een 18-jarige Zandvoortse, bleken niet in het 
bezit van een vuurwapen. Ze zijn meegenomen naar het bureau en 
daar ingesloten. De politie stelt een onderzoek in naar de bedreiging 
en de rol van de verdachten hierin.

Rijbewijs ingevorderd
Regio - Politieagenten hebben dinsdag 16 september rond 00.30 uur 
geassisteerd in Zwanenburg bij een aanrijding op de IJweg waarbij 
een 27-jarige automobilist uit Haarlem gewond is geraakt. De man 
reed vermoedelijk te hard over de IJweg in de richting van Schiphol 
en heeft hierdoor een bocht gemist. Hij is tegen meerdere verkeers-
borden gereden en heeft een betonnen wegafzetting geraakt. Hij 
kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Hij bleek zwaar onder in-
vloed van alcohol. Zijn rijbewijs is direct ingevorderd. Hij is overge-
bracht naar het ziekenhuis met letsel aan zijn gezicht. Tegen de man 
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Vechten met plamuurmessen
Regio - De politie kreeg maandag 15 september rond 16.20 uur een 
melding dat er gevochten werd in de Teding van Berkhoutstraat te 
Haarlem. Bij aankomst troffen de agenten een 45-jarige Haarlemmer 
en een getuige aan. De man was door een 42-jarige buurman aan-
gevallen met plamuurmessen. De politie heeft even later de 42-jari-
ge Haarlemmer aangehouden in zijn woning. De aanleiding van de 
vechtpartij was een beugel voor het vastzetten van een schotelan-
tenne. De plamuurmessen zijn door de politie in beslag. De politie 
stelt een onderzoek in. 
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Heemstede - Zaterdag was het 
een drukte op de VEW velden. 
Net als vorige week Kennemer-
land te gast was was het nu de 
beurt aan DSS, met zeven jeugd-
zeven- en elftallen werd er geoe-
fend tegen VEW. VEW bleef met 
drie overwinningen net achter bij 
DSS.
’s Middags was de beurt aan de 
senioren. Er stonden twee wed-
strijden gepland maar één elftal 
liet het afweten. Het programma 
werd even aangepast: 45 minu-
ten VEW-a1- VEW-4, 45 minu-
ten VEW-3 VEW-a1 en tot slot de 
derde helft VEW-4 - VEW-3.

Het  programma voor
zaterdag 20 september:
VEW-1- de Meer-1   14.30 uur
VEW-2- DVVA-4     12.00 uur
RKAVIC-6- VEW-3      14.30 uur
VEW-4- ODIN-6     13.00 uur
VEW-5- K’land-4    15.00 uur
United/Davo-vet-
VEWvet    14.00 uur
VEW-a1    vrijdag
VEW-c1- HBC-c     10.30 uur
H’dorp-c- VEW-c2 12.30 uur
Sp’woude-d- VEW-me1  14.30 uur

Veel wedstrijden op de 
VEW-velden

KHFC-e- VEW-e1  10.00 uur
H’dorp-e- VEW-e2   10.00 uur
VEW-e3- DIOS-e    09.30 uur
VEW-f1- Hoofdd.-f   09.30 uur
Concordia-f- VEW-f2 10.00 uur

Klaverjassen
De klaverjas competitie is weer 
begonnen. Ondanks de (te) la-
ge opkomst ging  de eerste ron-
de van het Klaverjastoernooi  ge-
woon door. De eerste winst was 
voor Arjan Klaver, 5416 punten, 
2. Kees van der Steeg, 4790 pun-
ten en op 3. Sandra Klaver 4642 
punten.
De Poedelprijs was voor Witte 
Biesot voor 3877 punten. De vol-
gende ronde is op vrijdag 10 ok-
tober. Aanvang 20.00 uur, club-
huis VEW.

Kon. HFC boekt knappe 
overwinning op Roda 46
Regio - Het zag er niet best uit 
voor de Kon. HFC afgelopen zon-
dag aan de Spanjaardslaan. Het 
was duidelijk even wennen aan 
het spelen op een hoger niveau. 
Roda speelde vanaf de aanvang 
snel en bewegelijk voetbal met 
een hoge snelheid van hande-
len. Het was alleen aan invaller 
doelman Tim Wiering te danken 
dat HFC overeind bleef. De aan-
vallen van Roda gleden als een 
mes door de boter richting het 
doel van HFC. Waar was het zui-
vere en controlerende voetbal 
van het vorige seizoen geble-
ven? Na een hand vol kansen en 
kansjes was het Roda dat vol-
komen terecht op een 0-1 voor-
sprong kwam. Na een soepele 
aanval en voorzet belandde de 
bal bij de vogelvrijstaande aan-
valler Arne Geldermalsen. On-
houdbaar verdween de bal ach-
ter doelman Wiering.
Het duurde tot de 19 minuut al-
vorens HFC maar bij machte 
was de bal in het strafschopge-
bied van Roda te krijgen. Roda 
kreeg nog kansen maar weder-
om stond de HFC doelman op 
zijn post of werd de bal nog net 
voor de doellijn weggewerkt.
De laatste twintig minuten van 
de eerste helft werden uitge-
speeld zonder dat zich voor bei-
de doelen veel bijzonders vol-

trok. HFC kreeg iets meer vat op 
het spel maar kwam nog steeds 
tekort.
In de tweede helft zagen de toe-
schouwers een geheel andere 
wedstrijd. Coach Anneese bracht 
Joost Cornelissen in het veld. 
HFC zat er van meet af aan bo-
ven op en zette Roda direct on-
der druk. Roda bleek toch kwets-
baar en zag een gemakkelijk lij-
kende wedstrijd veranderen in 
een nachtmerrie. De HFC spelers 
vonden elkaar weer gemakkelijk 
en de vleugels werden goed be-
diend. De drie spitsen kwamen 
regelmatig hun tegenstander 
voorbij en dit leidde tot een aan-
tal voorzetten en hachelijke situ-
aties voor het doel van doelman 
Thijs Janssen van Roda.
De tweedehelft was nog geen 
tien minuten oud of de mee 
opgekomen centrale verdedi-
ger Hernan Noorman bediende 
Joost Cornelissen. Cornelissen 
verlengde de bal richting cen-
trumspits Pascal Averdijk, deze 
legde de bal terug op Noorman 
die de bal feilloos achter doel-
man Janssen Schoot.
HFC behield het beste van het 
spel en bleef Roda onder druk 
zetten. Wesley Kamerbeek werd 
na een mooie solo in het straf-
schopgebied gehaakt. De uit-
stekend leidende scheidsrech-

Geef je ook op!
Meisjesvoetbal bij HFC

Regio - Sinds dit seizoen is er meisjesvoetbal op HFC, ‘s lands oud-
ste voetbalclub! Er zijn nu vijf, a zes meisjes in het team, maar meer 
enthousiaste meiden zijn van harte welkom! Vind je het ook leuk om 
te voetballen met leeftijdsgenootjes? Geef je op, dat kan door naar 
de club te bellen: 023 5287085 of te e-mailen administratie@konhfc.
nl Kijk ook op de website www.konhfc.nl

ter Oskam kende een strafschop 
toe die door Kamerbeek zelf feil-
loos werd benut.

Roda was niet bij machte om vol 
voor de aanval te gaan, keer op 
keer smoorde hun acties en ble-
ken zij geen schim meer van de 
eerste twintig minuten van dit 
duel. Er ontstond meer ruimte 
voor HFC waarvan dankbaar ge-
bruik werd gemaakt. De vleugel-
spitsen konden naar hartenlust 
hun acties maken en dit moest 
vroeg of laat leiden tot meer 
doelpunten. Een zuivere pass van 
Jochem Lindenhovius op Kamer-
beek leidde het derde doelpunt 
in. Kamerbeek bediende de naar 
binnen gekomen vleugelspits 
Cornelissen, die de bal hard in 
de touwen joeg. De laatste mi-
nuten van deze wedstrijd leverde 
over en weer nog wel wat kan-
sen op maar echt gevaarlijk werd 
het niet meer voor beide doelen.
Roda 46 had deze wedstrijd 
even laten zien over een goede 
ploeg te beschikken, vooral de 
middenvelder Yahli en verdedi-
ger Sander Seton speelden een 
prima partij maar waren niet in 
staat het ontketende HFC de wil 
op te leggen.
Het was een goede les voor HFC 
om te ervaren wat er wordt ver-
wacht op dit niveau. Werklust, 
felheid en snel handelen zijn o.a. 
de ingrediënten die worden ge-
vraagd in de tweedeklasse van 
het amateurvoetbal. 
Eric van Westerloo

Cursus Kennismaken met Toneel
Heemstede - Maandag 29 sep-
tember start bij Casca een cur-
sus Kennismaken met Toneel. In 
deze cursus gaat u op een rusti-
ge, ontspannen, maar vooral ge-
zellige manier kennismaken met 
de grondbeginselen van toneel-
spelen. U gaat onder leiding van 
docente Marlies Verdonk impro-
viseren en samenspelen en u le-
ren te verplaatsen in verschillen-
de typetjes en emoties. De 6 les-
sen worden gegeven op maan-

dag van 13.30-15.30 uur in de 
Princehof, Glipperweg 57, Heem-
stede. Kosten: 42,50 euro.Voor 
meer informatie of aanmelden 
www.casca.nl of bellen naar: 
(023) 548 38 28. Dit kan van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-
12.00 uur. In de tweede helft van 
het seizoen vanaf 2 februari kunt 
u samen met Marlies in een ver-
volgcursus toe werken naar een 
voorstelling in de cursus Toneel-
voorstelling maken.

Tweede overwinning voor VEW
Heemstede - De eerste uitwed-
strijd tegen KDO uit De Kwa-
kel (Aalsmeer) leverde VEW drie 
punten op. VEW startte voortva-
rend en dat leverde direct al een 
paar kansen op. Het duurde tot 
de 7e minuut voor dat VEW suc-
ces had. Een gave voorzet van 
Gerben Jurkema werd keurig 
door Martijn Roozen afgerond, 
0-1. Hierna kregen de bezoe-
kers kans na kans maar na on-
geveer 13 minuten was het weer 
raak. Een vloeiende één-twee 
tussen Niels Dekker en Paul van 
Marsbergen werd door laatst ge-
noemde keurig afgerond. Weer 

vijfminuten later werd een corner 
door een verdediger van KDO 
achter zijn eigen doelman ge-
plaatst. Nog voor de thee werd 
een doelpunt van Niels Dekker 
ten onrechte afgekeurd zodat de 
rust in ging met een 0-3 op het 
score bord.
Na de thee - Gert Rorhert was 
geblesseerd achter gebleven in 
de kleedkamer en werd vervan-
gen door Michiel Dekker - begon 
KDO VEW vast te zetten. Het ge-
luk was aan de zijde van de be-
zoekers want het was Bouk Beli-
en die de score opvoerde naar 0-
4. Hierna zakten de gasten een 

beetje weg met als resultaat een 
vrije trap, in eerste instantie ge-
stopt door Michael van Gennip, 
maar de terug springende bal 
verdween alsnog in het VEW doel 
1-4. KDO ging door, een kwartier 
voor tijd werkte Wouter Hamann 
een KDO-er naar de grond (ge-
le kaart), de penalty werd keu-
rig ingeschoten, 2-4. Trainer Wim 
van Marsbergen wisselde Micha 
Pannekoek voor de pas 17-jarige 
Bo van Ieperen.
De wedstrijd leek gespeeld maar 
met nog een paar minuten te 
spelen was het Bas van’t Sant die 
2-5 op het score bord zette.

Historisch laag aantal 
bijstandsuitkeringen
Heemstede - Het aantal huis-
houdens met een bijstandsuit-
kering is in Heemstede in de 
huidige collegeperiode sterk 
gedaald. Was het aantal uitke-
ringen op 1 januari 2006 nog 
254, op 30 juni 2008 waren dat 
er nog 183. Dit betekent een re-
latieve afname van 28%. In de-
zelfde periode was dit landelijk 
16% (bron CBS). Dit blijkt uit de 
tweede kwartaalrapportage van 
de Intergemeentelijke Afdeling 
Sociale Zaken.
Op gemeentelijk niveau wor-
den de volgende regelingen uit-

gevoerd: de WWB (Wet Werk 
en Bijstand), de IOAW (Wet In-
komensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschik-
te werkloze  Werknemers en de 
IOAZ (Wet inkomensvoorzie-
ning oudere en gedeeltelijk ar-
beidsongeschikte gewezen zelf-
standigen). Heemstede kent van 
oudsher al een laag aantal in-
woners met een WWB-, Ioaw- 
of Ioaz-uitkering, maar het hui-
dige aantal bijstandsuitkeringen 
is historisch laag.
Het aantal bijstandsuitkeringen 
WWB daalde in tweeënhalf jaar 

tijd van 240 op 1 januari 2006 
naar 175 op 30 juni 2008.
Het aantal bijstandsuitkeringen 
Ioaw of Ioaz daalde in tweeën-
half jaar tijd van 14 op 1 januari 
2006 naar 8 op 30 juni 2008.
Aan het begin van de huidige 
collegeperiode 2006-2010 is de 
Intergemeentelijke Afdeling So-
ciale Zaken van start gegaan. 
Hierbij zijn de taken op het ge-
bied van sociale zaken van de 
gemeenten Bennebroek, Bloe-
mendaal, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en Heemstede 
geconcentreerd bij één afdeling 
die is gevestigd in het gemeen-
tekantoor van Heemstede. Op 
30 juni 2008 bedroeg het totale 
aantal bijstandsuitkeringen over 
de vier gemeenten 365; even-
eens een historisch laag aantal. 
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Heemstede - In  de derde afle-
vering van de driedelige Teleac-
serie ‘Sterren voor de Klas’ (te 
zien zondag 21 september op 

Ned. 2, 19.15 uur) kruipen Ca-
tharine Keyl en Dolf Jansen in de 
huid van leraar. Voor de opna-
mes waren ze op het Atheneum 

Catharine Keyl en Dolf Jansen 
op College Hageveld
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College Hageveld in Heemstede. 
Wille Straathof, rector: “Dolf ver-
telde dat hij het leuk vond om les 
te geven en dat het tegelijkertijd 
ook intensiever was dan hij had 
verwacht. Voor mij was dat een 
duidelijke waardering voor een 
ondergewaardeerd vak.”   
In ‘Sterren voor de Klas’ gaan 
Catherine en Dolf de uitdaging 
aan om binnen een aantal da-
gen in de rol van docent te groei-
en. Eerst worden ze in het die-
pe gegooid, alleen voor een ei-
gen klas. Daarna krijgen ze tips 
van een echte leraar en uiteinde-
lijk proberen ze het weer alleen. 
Is er verschil te merken? 
Dolf kon zijn lol op met het ge-
ven van lessen Natuurkunde. 
Catherine toonde haar muzikale 
kunsten op de mandoline tijdens 
de muzieklessen. Volgens Pa-
trick Rees, docent muziek, ver-
liep de eerste les behoorlijk cha-
otisch. “Maar daar hebben al-
le beginnend docenten last van. 
Je moet op zoveel dingen letten 
en zie dan de klas nog maar in 
het gareel te houden. De tweede 
les ging al een heel stuk beter. 
Catherine moest ervoor zorgen 
dat de helft van de klas in ca-
non zong en de andere helft op 
instrumenten speelde.” Of dat is 
gelukt? Dat kun je zondag zien...
Meer informatie: www.teleac.nl/
sterrenvoordeklas en www.tele-
ac.nl/leraarvanhetjaar

Excursie in het vernieuwde Engelandpark!
Regio - Zondag 21 september 
organiseert het IVN Zuid-Ken-
nemerland samen met het Na-
tuurcentrum Schalkwijk een ex-
cursie ´zaden en vruchten` in 
het  Engelandpark in Schalkwijk. 
Je zou het niet verwachten maar 
hier in het Engelandpark staan 
verrassende bomen. De gewone 
eik kent iedereen wel maar de 
Hongaarse eik? Of de Kaukaki-
sche vleugelnoot? Of de Chine-
se treurwilg? Al dit moois staat 
in een gewoon park, gewoon om 
de hoek!  

De nieuwbouwwijk Schalkwijk 
van Haarlem is ontwikkeld vol-

gens het idee dat er in de stad 
ook ruimte moet zijn voor na-
tuur. De bomen en struiken bie-
den dan zaden en vruchten voor 
vogels; de elzenproppen als 
voedselbron voor de mezen. En 
de bloemperken leveren nec-
tar voor vlinders en hommels, 
Zo krijg je in de wijk niet alleen 
meer planten, maar ook dieren 
die leven van die planten.   
 
Dit is de tijd van het jaar dat bo-
men en struiken hun eigen bes-
sen of vruchten hebben. Tij-
dens deze excursie wordt ge-
keken naar de vorm en variatie 
in zaden en vruchten. Maar ook 

wordt gekeken naar de manier 
waarop al die zaden en vruchten 
zich verspreiden. 

Wie kennis wil maken met de 
vernieuwde natuur van het En-
gelandpark en misschien ook 
zelf meer wil weten over de 
´gewone´natuur ´om de hoek` 
moet zeker meegaan!  
Aanvang 11.00 uur. Verzame-
len op de hoek Belgielaan/En-
gelandlaan.   
Duur: anderhalf uur. Aanmelden 
vooraf is niet nodig. Deelname 
is gratis. Informatie: Marc van 
Schie, tel. 023- 5351239 of  op 
www.ivnzk.nl.  

Kinderboekenweek 2008:
Rijmen is niet besmettelijk...
Heemstede - In 2008 is het een decennium 
geleden dat de Stichting CPNB met het Kin-
derboekenweekmotto Van rijm tot rap een lans 
brak voor de kinderpoëzie. Voor de Kinder-
boekenweek 2008, die wordt gehouden van 
woensdag 1 t/m zaterdag 11 oktober, is we-
derom gekozen voor poëzie als thema.
Nu echter om te laten zien wat een prachtige 
poëzie er voor kinderen is geschreven in de af-
gelopen jaren. 
Dit jaar is Gouden Griffelwinnaar 2004 Hans 
Hagen de schrijver van het Kinderboeken-
weekgeschenk Vlammen.  Voor kinderen van 4 

tot 8 jaar speelt toneelgroep BeNde op woens-
dagmiddag 8 oktober de voorstelling Rijmen 
is niet besmettelijk in de Bovenzaal van de 
Heemsteedse bibliotheek. De voorstelling be-
gint om 14.30 uur en duurt ca. 45 minuten.
De voorstelling gaat over een meisje dat alleen 
maar kan praten in rijm. Haar ouders vinden 
dit vreselijk en doen er alles aan om dit weg 
te krijgen. Toegang is gratis. Wel moet van te-
voren een kaartje worden afgehaald in biblio-
theek Heemstede. Reserveren is mogelijk. Bi-
bliotheek Heemstede - Julianaplein 1, Heem-
stede.

Dag van de ouderen
op woensdag 1 oktober
Heemstede - Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede en Cas-
ca organiseren in samenwer-
king met de Heemsteedse Ou-
derenbonden, Loket Heemstede 
en De Pauwehof bijeenkomsten 
met dit jaar het thema ‘Weer-
baarheid’.
Op de eerste bijeenkomst heeft 
Liebje Hoekendijk gesproken 
over dit thema. Zij sprak onder 
andere over hoe weerbaar ou-
deren kunnen zijn en zij stelde 
de vraag: blijven ouderen weer-
baar als ze hulp nodig hebben?
Voor de tweede bijeenkomst op 
De Dag van de Ouderen heeft 
Marijke Kots een speciale the-
atervoorstelling gemaakt  met 
de titel: ‘U lijkt op Heintje Da-
vids’. Op haar geheel eigen wijze 
komt het thema weerbaarheid 
aan de orde.
De middag wordt geopend door 
mevrouw T. Herkes, directeur 
van WOH en wethouder drs. J.F. 
Struijf sluit de middag af.
Aansluitend op de theatervoor-
stelling opent de wethouder de 
expositie van werken van Lieb-
je Hoekendijk.
Liebje Hoekendijk stelt dat je 
weerbaarheid kunt halen uit de 
mogelijkheid om je wensen te 
vervullen. Eén van de wensen 
van Liebje zelf is om haar schil-
derijen tentoon te stellen. De-

ze wens wordt nu verwezenlijkt 
met een expositie in Casca en in 
Het Overbos.
Om 16.30 uur opent de wethou-
der de expositie: de ‘dromen’ 
van Liebje Hoekendijk, 
in verzorgingshuis Het Over-
bos, Jacob van Lennepweg 35 te 
Heemstede.
Voor de theatervoorstelling is 
men welkom op woensdag 1 ok-
tober van 14.30 uur tot 16.00 uur 
in de Luifel bij Casca, Herenweg 
96 in Heemstede. De toegang is 
gratis. Wel dient men van te vo-
ren kaarten op te halen bij Cas-
ca, Herenweg 96 of bij Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24 in Heemstede.
 Na afloop van de theatervoor-
stelling kan iedereen mee naar 
Het Overbos. Dit is slechts enke-
le minuten lopen vanaf Casca.
Mensen die slecht ter been zijn 
kunnen gebruik maken van de 
KO-Bus. De bus staat klaar voor 
de Luifel.
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Kunstenaar uit Zuid Afrika 
bevalt het prima in Heemstede
Heemstede – Het binnenko-
men in het atelier/werkkantoor 
van Glynn Jones in het voorma-
lige Zilveren Kruis Gebouw aan 
de haven voelt aan als het af-
doen van een rugzak gevuld met 
50 kilo straatstenen. De uit Zuid 
Afrika afkomstige kunstenaar en 
binnenhuisarchitect kwam ruim 
twee jaar geleden naar Neder-
land om dichter bij zijn vakan-
tieliefde te wonen. De artistieke 
uitingen van de achtendertigja-
rige artiest zijn ongebruikelijk 
en in zijn soort in dit dorp zeker 
uniek. Bovendien houdt de sym-
pathieke en goed bespraakte 
Zuid Afrikaner zich samen met 
zijn vriendin Jacqueline Rozen-
hart zich bezig met het inrichten 
van woon – en werkruimtes die 
de sfeer uitstralen van de bewo-
ners. Tijd om eens een praatje te 
gaan maken met deze begees-
terde kunstenaar. Ontspannen 
gezeten in de hoofdzakelijk wit 
uitgevoerde werkruimte waar de 
sfeer oproept tot het uitwisselen 
van emoties in een ontspannen 
sfeer van luisteren en begrij-
pen. Geboren in Johannesburg 
in 1969 ervoer Glynn Jones de 
‘apartheid’ van nabij. 
“Maar dat dringt gewoon niet 
tot je door. Het is een deel van 
het leven. Zo heel anders als in 
Nederland waar bijna alles mo-
gelijk lijkt. Ik vind wel dat de in-
woners van dit land heel vrien-

delijk en gastvrij zijn. Wat mij 
wel benauwt is de geringe ruim-
te die je hebt en de files die dit 
land teisteren. Maar ik woon nu 
een tijdje in Heemstede en het 
bevalt mij prima”, is de mening 
van Jones. 

Praktijkervaring
Maar terug naar de kunst. Van-
uit een praktijkervaring, zijn va-
der had in Zuid Afrika een meu-
belfabriek, en opleiding kunst en 
architect specialiseerde Jones 
zich in het creëren van hout-
sculpturen. De bron of het mate-
riaal zijn afgewaaide takken en 
stukken boom die worden verza-
meld. Vorm en houtsoort zijn ui-
termate belangrijk bij die verza-
melwoede. De artiest zal op zoek 
naar hout weinig in het wandel-
bos Groenendaal worden aange-
troffen. “Dat hout leent zich niet 
voor mijn kunst. Ik heb uit Zuid 
Afrika twee kubieke meter hout 
meegenomen. Dat hout komt 
hoofdzakelijk van bomen aan de 
kustlijn. Ten eerste is het materi-
aal harder en de inwerking van 
het zout van de Indische Oceaan 
zorgt voor een mooie en specia-
le structuur”, is het antwoord van 
Jones. Door middel van schu-
ren, boren worden door de kun-
stenaar sculpturen gemaakt die 
vaak een van een adembene-
mende schoonheid zijn en die bij 
de kijker veel emoties oproepen. 

De sculpturen worden afhanke-
lijk van het gevonden materiaal 
gemaakt in afmetingen van een 
paar centimeter tot een meter 
hoog. Vele uren, dagen en we-
ken gaan er zitten in de voltooi-
ing van een kunstwerk. 

Bed wel goed geplaatst?
En dan is er nog de andere tak 
van misschien ook wel kunst, het 
inrichten van de woon– of werk-
omgeving. Glynn Jones hierover: 
“Wat ik samen met Jacqueline 
doe is de omgeving van de klant 
in overeenstemming te brengen 
met zijn gevoel en persoonlijk-
heid. Aan de inrichting van bij-
voorbeeld een huis kan je vaak 
de persoonlijkheid van de be-
woner herkennen.” Deze con-
statering lijkt wel een beetje al-
gemeen en de vraag aan Jones 
is dan ook, geef eens een voor-
beeld. De huisinrichter en kun-
stenaar hoeft niet lang na te 
denken. “Neem bijvoorbeeld 
eens de inrichting van de slaap-
kamer van iemand die op zoek is 
naar een relatie. Als het bed zo 
is geplaatst dat je er maar van 
één kant kan instappen dan is 
die persoon nog niet echt toe 
aan een nieuwe relatie”, verdui-
delijkt Jones de inrichting van 
het slaapvertrek. Thuis geko-
men vindt er gelijk een contro-
le plaats op de plaatsing van het 
bed. Dat is van drie kanten be-

reikbaar, reacties graag via de 
redactie van dit blad. Met nog 
een heerlijk bak espresso komt 
er een einde aan het gesprek 
met een begeesterd en begaaf-

de kunstenaar en huisinrichter. 
Zeker de moeite waard om eens 
contact op te nemen.
www.funtasticale.com of tel. 06-
28851711.

‘Grieg’zangers m/v gezocht
Regio - In deze najaarstijd vindt 
er in Kennemerland een uniek 
koorproject plaats rondom de 
Noorse componist Edvard Grieg. 
Het koor The Voice Company 
van dirigent Robert Bakker heeft 
dit plan ter hand genomen en 
werkt hiermee toe naar diverse 
kerstconcerten.
The Voice Company is een laag-
drempelig gemengd koor dat 
zich uitsluitend richt op zang-
projecten met zeer uiteenlopen-

de thema’s. Van klassiek tot en 
met popmuziek, alles wordt door 
deze actieve groep opgepakt. 
Het bijzondere is dat niemand 
echt lid wordt van het koor.
Na afloop van en project is een 
ieder weer vrij. Ook worden er 
geen specifieke eisen aan de 
deelnemers gesteld: er wor-
den geen stemtests afgeno-
men, koor- of zangervaring is 
niet noodzakelijk en noten lezen 
hoeft niet. Dus voor wie maar 

van zingen houdt, en dat is te-
genwoordig heel trendy, staat de 
deur open.
Voor het nieuwste Griegproject 
zijn nog zangers en zangeres-
sen nodig in alle stemgroepen, 
van sopraan tot bas. Aanstaande 
maandag 22 september is er een 
kennismakingsrepetitie in de St. 
Adalbertuskerk aan de Ringweg 
in Spaarndam. Om 20.00 uur is 
de start en het einde wordt om 
ca. 22.00 uur verwacht.
Snel reserveren dus via het tele-
foonnummer 0320 – 244 202.

Kennemer Gasthuis in top op
zorg rondom borstkanker

Regio - Het Kennemer Gast-
huis (KG) scoort een zesde 
plaats op het gebied van zorg 
rond borstkanker. Dit blijkt uit 
onderzoek dat onderzoeksbu-
reau MediQuest op 12 septem-
ber jl. publiceerde en waarbij 
ruim 140 Nederlandse zieken-
huizen op dit onderwerp wer-
den vergeleken.  
Voor de ranglijst zijn zieken-
huizen vergeleken op o.a. rele-
vante voorzieningen, het aan-
tal behandelde patiënten per 
jaar en hulpprogramma’s voor 

klachten als vermoeidheid, ze-
nuwpijn of lymfoedeem. De ho-
ge score van het KG geeft aan 
dat er in het ziekenhuis veel 
kennis en kunde is op het ge-
bied van borstkanker. Er is rui-
me ervaring met borstoperaties 
(zo’n 320 per jaar). Verschillen-
de vakgroepen werken nauw 
samen aan pre-operatieve di-
agnostiek en een speciale da-
gelijkse mammapoli. Ook zijn 
er in het KG twee verpleegkun-
dig specialisten ‘mammacare’ 
werkzaam. 

Het onderzoek van MediQuest 
is gebaseerd op relevante 
prestatie-indicatoren 2007 van 
de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg, die per 1 juni 2008 
zijn weergegeven op zieken-
huizentransparant.nl.
Daarnaast is er gebruikge-
maakt van gegevens over de 
ziekenhuizen zoals weerge- 
geven op www.kiesbeter.nl. 
MediQuest heeft deze gege-
vens volgens een eigen metho-
diek vertaald naar een rang-
lijst.

Inloopuur voor coeliakiepatiënten
Regio - De Nederlandse Coeli-
akie Vereniging (NCV) verzorgt 
op iedere 1e woensdag van de 
maand een inloopuur in het 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. 

Op woensdag 1 oktober zijn tus-
sen 13.00 en 14.30 uur twee le-
den van de vereniging aanwezig 
om iedereen, die meer wil we-
ten over hoe om te gaan met 
het glutenvrij eten en drinken 
en andere praktische zaken die 
met coeliakie te maken hebben, 
persoonlijk te woord te staan. Zij 
zijn voor u bereikbaar in het In-
formatiepunt Zorg Spaarnepoort 
in de centrale hal van het Spaar-

ne Ziekenhuis locatie Hoofd-
dorp.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met het Infor-
matiepunt Zorg Spaarnepoort, 
tel. 023 890 83 60

Het Informatiepunt Zorg Spaar-
nepoort is een uniek samen-
werkingsverband tussen diver-
se zorginstellingen in de regio’s 
Haarlemmermeer en Zuid Ken-
nemerland. U kunt er terecht 
voor gerichte achtergrondinfor-
matie over gezondheid, ziekte en 
het totale zorgaanbod. Meer in-
formatie vindt u  op www.spaar-
nepoort.info

Zijtak Zuidtangent geopend
Regio – Gedeputeerde Mooij opent vrijdag 19 september de zijtak 
van de Zuidtangent in Nieuw-Vennep. Dit gebeurt om 9.30 uur. An-
der hoog bezoek in de nabije omgeving staat gepland om 12.30 uur, 
wanneer de heer Borghouts, Commissaris van de Koningin Noord-
Holland een bezoek brengt aan Bennebroek.

Vechtende vrouwen
Regio – Bij de politie kwam rond 
15.30 uur op maandag 15 sep-
tember een melding dat twee 
vrouwen aan het vechten wa-
ren op een parkeerplaats aan de 
Dirk Schaferstraat in Haarlem. 
Bij aankomst troffen de agen-

ten een  32-jarige vrouw uit Half-
weg en een 37-jarige vrouw uit 
Haarlem aan. Beiden hadden tij-
dens de vechtpartij diverse ver-
woningen opgelopen. De aanlei-
ding was een auto die fout ge-
parkeerd stond. Beiden vrouwen 
zijn aangehouden en worden 
door de politie verhoord.
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Adresgegevens & openingstijden
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
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.

Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het 
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).

Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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•  Ontwerp, inspraak 
en inloopavond 
Binnenweg

•  Een nieuwe ronde 
voor gebruikte fietsen 
via De Meerwinkel

• Bouwplannen

• Agenda

•  Steunpunt 
vrijwilligerswerk

•  Vaartuig zonder 
melding in 
gemeentelijke haven

• Kapvergunnging(en)

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Wat vooraf ging
Bij het maken van een Voorlopig Ontwerp is 

de gemeente niet over één nacht ijs gegaan. 

Er is veel informatie verzameld van gebrui-

kers: via internetpanels, via informatie- en 

burgerbijeenkomsten en via de klankbord-

groep. Ook zijn er al diverse inspraakperio-

des geweest. 

In mei 2007 zijn in een startnotitie de uit-

gangspunten voor de herinrichting vastge-

legd. Nadat de notitie door de gemeente-

raad is aangenomen werd de opdracht aan 

het Buro Sant & Co gegeven om een ‘beeld-

kwaliteitsplan’ op te stellen; oftewel een eer-

ste ontwerpvisie. Hierin werd de basis ge-

legd voor de uitstraling en inrichting van de 

Binnenweg. Begin 2008 is het beeldkwali-

teitsplan naar buiten gebracht en is ieder-

een de kans geboden om een reactie te 

geven. Na advies van de Commissie Ruimte 

heeft het college van B&W het beeldkwali-

teitsplan vastgesteld.

Gemaakte keuzes 
Een belangrijke keuze voor de herinrichting 

die al vaststaat (dus waarover niet inge-

sproken kan worden), is het behouden van 

autoverkeer op de Binnenweg. Echter, de 

auto doet een stap terug voor voetgangers 

en fi etsers. Dit heeft onder andere geresul-

teerd in de keuze voor eenrichtingsverkeer 

voor auto’s van zuid naar noord. Fietsers 

rijden op dezelfde rijbaan als de auto’s. 

Alleen voor fi etsers vanuit de ‘tegenrichting’ 

(noord-zuid) zal een ‘suggestiestrook’ wor-

den gecreëerd door middel van een marke-

ring in de rijweg. Voldoende parkeermoge-

lijkheden voor zowel de fi ets als de auto is 

daarnaast als belangrijke eis gesteld. Langs 

de gehele Binnenweg komen extra brede 

parkeerstroken; de huidige schuingestoken 

parkeerplaatsen op het brede deel van de 

Binnenweg verdwijnen. De huidige stoep-

tegels verdwijnen en er komen klinkers van 

gevel tot gevel.

Lees verder over het ontwerp 
op de volgende pagina.

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

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

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

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

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

huidige situatie

huidige situatie 

Voorlopig Ontwerp voor 
herinrichting Binnenweg
Inspraak en inloopavond
De gemeente gaat de Binnenweg opnieuw inrichten. De verkeersveiligheid en uitstraling 
van het winkelgebied zijn onvoldoende. Voor een nieuwe inrichting is een Voorlopig 
Ontwerp gemaakt met als doel de Binnenweg zo in te delen dat voetgangers, fi etsers en 
automobilisten op een plezierige en veilige manier met elkaar gebruik kunnen maken 
van de winkelstraat. En om ervoor te zorgen dat de Binnenweg een hoogwaardige 
uitstraling krijgt waar het gezellig winkelen is. Over dit Voorlopig Ontwerp kunt u 
uw mening geven. Hieronder leest u onder meer hoe tot dit ontwerp is gekomen, wat 
het ontwerp inhoudt en hoe u kunt inspreken. Daarnaast geven wij weer hoe het vervolg 
van dit traject verloopt. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.heemstede.nl  Plannen 
en projecten  Herinrichting Binnenweg. 

impressie Binnenweg t.h.v. Kastanjelaan

impressie Binnenweg t.h.v. Zandvaartkade
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Hergebruik voor het goede doel
In de werkplaats worden de bijna complete 

fi etsen nagekeken en gerepareerd. 

Van sloopfi etsen worden praktisch alle 

onderdelen hergebruikt. Optimale recycling 

dus! De opgeknapte fi etsen worden in 

De Meerwinkel verkocht. Eind augustus 

is de 600e fi ets te koop aangeboden.

Een deel van de opbrengst van De 

Meerwinkel wordt gedoneerd aan sociaal-

maatschappelijke of culturele doelen in de 

regio. Deze goede doelen wisselen en 

worden bepaald op voorstel van de vrijwil-

ligers van De Meerwinkel. 

Vervolg herinrichting Binnenweg

Voorlopig Ontwerp 
Binnenweg
Het Buro Sant & Co heeft het beeldkwali-

teitsplan en de inspraakreacties verwerkt in 

een Voorlopig Ontwerp; een visueel inrich-

tingsplan. Het Voorlopig Ontwerp gaat een 

stapje verder dan het beeldkwaliteitsplan. 

Er is een nadere uitwerking gedaan voor 

materiaalgebruik en groenvoorzieningen. 

Bestrating
De rijbaan en het voetgangersgedeelte zul-

len bestaan uit klinkers. Daarnaast komen 

over de gehele weg aan weerszijden brede 

natuurstenen banden. Deze brede banden 

zorgen voor ruimte tussen de parkeerder in 

het parkeervak (bij het openslaan van de 

portier) en de fi etser op de rijbaan. 

Ontmoetingsplein
Ook is invulling gegeven aan het brede ‘ont-

moetingsdeel’ van de Binnenweg ter hoogte 

van de Hema, met ruimte voor terrassen en 

mogelijkheden om even te zitten en te re-

laxen. Grote ronde zitelementen van natuur-

steen met groene beplanting moeten van de 

Binnenweg een herkenbare en gezellige 

winkelstraat maken waar men graag naar-

toe gaat om te winkelen, maar waar men 

ook even lekker in de zon kan zitten. Het 

brede ontmoetingsgedeelte wordt extra her-

kenbaar gemaakt door het gebruik van don-

kere klinkers.

Verlichting
Niet alleen de bestrating maar ook de open-

bare verlichting van de Binnenweg wordt 

vernieuwd, zodat ook ’s avonds de zichtbaar-

heid en veiligheid is gegarandeerd. Ook de 

verlichting in de Raadhuisstraat wordt  mee-

genomen. De exacte locaties van de straat-

verlichting worden nog in samenspraak met 

de winkeliers bepaald (dit in verband met de 

feestverlichting). 

Groen
De bestaande platanen blijven het groen-

beeld bepalen op het ontmoetingsgedeelte. 

Alleen de rij leibomen in het zuidelijke deel 

worden vervangen door een nieuwe soort 

bomen, die verspreid geplant worden.

30-km/uurgebied
De Binnenweg blijft ook in de toekomst on-

derdeel uitmaken van een 30-km/uurzone. 

In het Voorlopig Ontwerp wordt voorgesteld 

om dit te ondersteunen door fl auwe bochten  

in de rijweg gecombineerd met enkele 

verkeersdrempels op strategische plekken.

Inspraak en inloopavond
Graag hoort de gemeente wat de inwoners 

en overige belanghebbenden vinden van 

de voorstellen in het Voorlopig Ontwerp en 

de daarin gemaakte keuzes. Hierbij gaat 

het met name om uw mening over  het 

soort klinkers, de lantaarnpalen en het 

straatmeubilair. De inspraakperiode start 

donderdag 18 september 2008 en loopt tot 

en met woensdag 15 oktober 2008. Dit be-

tekent dat u gedurende vier weken een 

schriftelijke reactie (of per e-mail) aan het 

college kunt geven. Reacties kunnen ge-

richt worden aan: 

Gemeente Heemstede,t.a.v. college van 

B&W, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

e-mail: gemeente@heemstede.nl

Als onderdeel van de inspraakperiode 

wordt er een inloopavond gehouden op 

donderdag 2 oktober 2008, van 19.00 tot 

21.00 uur. Iedereen is hiervoor van harte 

uitgenodigd.

De bijeenkomst is in de Burgerzaal van het 

raadhuis (Raadhuisplein 1). Tijdens deze 

avond hangen er tekeningen en visualisa-

ties van het Voorlopig Ontwerp, kunt u ma-

terialen bezichtigen en zijn medewerkers 

van de gemeente en van Buro Sant & Co 

aanwezig om een toelichting te geven en 

vragen te beantwoorden. 

Vervolg
Als gemeente streven we naar een kwalita-

tief hoogwaardige nieuwe inrichting van de 

Binnenweg. Het Voorlopig Ontwerp komt 

daaraan tegemoet. 

De defi nitieve keuzes van het soort klinkers, 

de lantaarnpalen en het straatmeubilair 

moeten nog gemaakt worden, afhankelijk 

van het beschikbare budget en de inspraak-

reacties. Het is de gemeenteraad die in de-

cember 2008 een besluit neemt over het 

defi nitieve ontwerp. Het is de bedoeling om 

de uiteindelijke uitvoering van de werk-

zaamheden in mei 2009 te kunnen starten. 

Er zal in twee fasen worden gewerkt. In het 

belang van de winkeliers en bezoekers van 

de Binnenweg zal het werk tijdens de feest-

maanden stil liggen, zodat de sinterklaas- 

en kerstinkopen zonder overlast gedaan 

kunnen worden. Voor de zomer van 2010 

moet de nieuwe Binnenweg klaar zijn.

Bestemmingsplan en 
Welstandsbeleid
Behalve de inrichting van de Binnenweg 

zijn ook de voorbereidingen voor een nieuw 

bestemmingsplan Centrum en omgeving 

volop bezig. De verwachting is dat het ont-

werpbestemmingsplan begin 2009 ter in-

zage wordt gelegd. Daarnaast wordt het 

Welstandsbeleid (reclame, uitstallingen 

terrassen etc.) opnieuw bezien. Over deze 

onderwerpen wordt u op een ander mo-

ment geïnformeerd. 

Meer informatie
Een plattegrond van de Binnenweg met 

verwijzingen naar de aanzichten van nu en 

de impressies vindt u op onze website: 

www.heemstede.nl. Ook ligt het voorlopig 

ontwerp vanaf 18 september ter inzage in 

de hal van het raadhuis (Raadhuisplein 1) 

en de bibliotheek (Julianaplein 1).

Een nieuwe ronde voor gebruikte fietsen via De Meerwinkel 

Voor Heemstede Centrum-Zuid is het 

project ‘Samenwerken aan veiligheid en 

leefbaarheid’ aan de gang. Eén van de 

knelpunten die worden ervaren zijn de 

vallende takken op de Van Merlenlaan. 

Hierop kon direct actie worden onder-

nomen: momenteel wordt het 3-jaarlijks 

snoeiprogramma uitgevoerd. Hierbij wor-

den de bomen aan de Van Merlenlaan 

gesnoeid en wordt tevens al het dode en 

gebroken hout verwijderd.

‘Fietswrakken verwijderd bij station’, zo stond er twee weken te lezen in HeemstedeNieuws. 
Maar wat gebeurt er vervolgens mee? Eerst worden de fi etsen opgeslagen in de milieu-
straat aan de Cruquiusweg waar de rechtmatige eigenaar ze tegen betaling kan ophalen. 
Maar fi etsen die in de wettelijke opslagtermijn van minimaal 13 weken niet opgehaald 
worden, gaan naar de Meerwinkel in Hoofddorp. Dit is de kringloopwinkel van afvalbedrijf 
De Meerlanden. Hier knapt een vaste groep vrijwilligers samen medewerkers van de 
AM-groep uit Hoofddorp gebruikte fi etsen op die afkomstig zijn van de milieustraten van 
De Meerlanden in Heemstede en Rijsenhout.

Oproep vrijwilligers
Bij de Meerwinkel zijn veel vrijwilligers 

actief. Naast het opknappen van fi etsen, 

houden zij zich bijvoorbeeld ook bezig met 

de inrichting van de winkel of het sorteren 

van bruikbare kleding en andere artikelen. 

Nieuwe vrijwilligers - vooral fi etsenmakers - 

zijn van harte welkom. De Meerwinkel is 

gevestigd aan de Daalmeerstraat 9 te 

Hoofddorp en geopend op dinsdag t/m 

vrijdag van 11.00 - 17.00 uur en op zaterdag 

van 10.00 - 16.00 uur. Neem voor meer 

informatie contact op met De Meerwinkel, 

tel. (023) 554 69 20 (dinsdag tot en met 

vrijdag tussen 11.00 en 17.00 uur) of via 

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

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

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

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Aanvragen bouwvergunning

2008.211 het uitbreiden van de badkamer - Dr. J.R. Thorbeckelaan 127

2008.239 het plaatsen van een berging  - Jan van Gentlaan 11

 en overkapping 

2008.241 het uitbreiden van een woonhuis - Zomerlaan 11

2008.242  een opbouw op bestaand inpandig  - N.K.J. van Waasplein 9

zwembad, aanpassing garage, wijziging

indeling raamvlakken, wijziging afwerking 

gevels, aanbrengen zonwering en 

open terrasarmen 

2008.245  het aanleggen van parkeerplaatsen,  -    t.h.v. Herenweg 19, 21, 21a

 weg en oprit   kadastraal bekend B 9958

2008.246 het wijzigen van reclame - Heemsteedse Dreef 36

2008.247 het uitbreiden van een woonhuis - Landzichtlaan 9

2008.248 het vernieuwen van de gevelpui en  - Binnenweg 90

 plaatsen reclame

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij 

de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Bouwplannen

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 25 september a.s. 
om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Raadsdebat: het College Halverwege

- Huisvesting Bibliotheek en ontwikkeling bibliotheekgebouw (bespreekpunt)  

-  Rapport ‘Voor en door burgers?’. Een beeld van de inspraakpraktijk in de gemeente 

Heemstede 2006-2007 van de Rekenkamercommissie (bespreekpunt)

- Jaarrekening 2007 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (hamerpunt)  

- Verordening Persoonsgebonden Budget Begeleid Werken WSW (hamerpunt)

- Vaststellen verordening WSW-raad (hamerpunt)

- Vaststelling Telecommunicatieverordening gemeente Heemstede 2008 (hamerpunt)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. 

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

raadsgriffier@heemstede.nl.

Agenda

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren moet de gezag-

voerder van een vaartuig waarmee lig-

plaats wordt genomen in de gemeentelijke 

haven de aankomst van zijn vaartuig 

binnen 24 uur melden aan burgemeester 

en wethouders.

De gezagvoerder van het navolgende vaar-

tuig wordt dringend verzocht zich per direct 

te melden bij bureau Handhaving van de 

gemeente Heemstede op telefoonnummer 

(023) 548 56 30:

-  speedboot gelegen aan de Industrieweg 

ter hoogte van nummer 14.

Indien de gezagvoerder van bovengenoemd 

vaartuig zich niet binnen 14 dagen na deze 

publicatie heeft gemeld bij bureau Handhaving 

noch met zijn vaartuig uit Heemstede is ver-

trokken, zullen burgemeester en wethouders 

bestuursdwang toepassen en het vaartuig 

laten verwijderen. Het vaartuig kan dan wor-

den weggesleept en voor een periode van 

13 weken worden opgeslagen bij de bewaar-

haven te Amsterdam. De gezagvoerder kan 

zijn vaartuig binnen die periode terug ontvan-

gen na betaling van de kosten die zijn ge-

moeid met de uitoefening van de bestuurs-

dwang. Indien het vaartuig niet wordt opge-

haald binnen bovengenoemde periode dan 

zullen burgemeester en wethouders overwe-

gen om het vaartuig openbaar te verkopen.

Vaartuig zonder melding in gemeentelijke haven

Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 24 bomen op het perceel 

Cruquiusweg 25, kadastraal bekend ge-

meente Heemstede, sectie A. nr. 09795, 

eigendom van V.O.F. Helof te Amsterdam. 

De bomen worden gekapt vanwege de reno-

vatie van de groenstrook, grenzend aan het 

bedrijventerrein. De bestaande bomen van 

de oprijlaan krijgen hierdoor meer ruimte.

Aan de vergunning zijn de volgende bijzon-

dere voorschriften verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht met 

ingang van de dag na de dag waarop de 

bezwaartermijn afl oopt. Indien gedurende 

de bezwaartermijn een verzoek om voor-

lopige voorziening is gedaan, wordt de 

vergunning niet van kracht voordatop dat 

verzoek is beslist. (Verzonden 17-09-2008.)

-  Vóór 31 maart van het jaar na de kap 

dienen 2 bomen van de 1e grootte 

(bijvoorbeeld eik, kastanje of linde) te 

worden geplant met een stamomtrek van 

minimaal 20/25 cm.

Het besluit en de bijbehorende stukken

liggen vanaf 17 september 2008 gedurende 

6 weken ter inzage in het raadhuis aan 

het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit 

bezwaar maken. 

Kapvergunning(en)

Agenda’s en 
verslagen van de 
gemeenteraad?

www.heemstede.nl

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het Serviceloket 

Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan 

dit loket informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het mo-

gelijk om ook buiten openingstijden een 

digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

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

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats


