
Heemstede - Een bijzondere 
datum: 10 oktober 2010. Drie-
maal tien. Bij de gemeente zijn 
echter tot op heden nog geen 
verzoeken binnengekomen om 
op juist die bijzondere datum in 
het huwelijk te treden. Dat heeft 
vast alles met de dag te maken: 
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Juf Lous de Voogd 40 jaar 
in het onderwijs
Heemstede - Ze begon in 1970 
in de oude Bijenkorf, nu allang 
verleden tijd. In 1985 werd ze 
kleuterjuf op de Voorwegschool 
en daarmee is ze nu 40 jaar 
werkzaam in het onderwijs. Een 
feest is niet nodig, ze vindt het 
een gunst dat ze al zo lang mag 
werken.

Bij binnenkomst in de klas van 
juf Lous de Voogd mag uw cor-
respondent geen woord zeg-
gen. De kinderen fluisteren tien 
minuten. Rustig eten, drinken 
en niet kakelen! Plotseling be-
gint luid het aftellen naar de vrij-

heid van spreken, tot het digitale 
schoolbord laat zien dat de luis-
tertijd om is. Nu kunnen we even 
een foto van de klas maken en 
een praatje met de juf. Het stop-
licht wordt op rood gezet, dat be-
tekent dat kinderen zelf aan het 
werk zijn, elkaar moeten hel-
pen en even uitgestelde aan-
dacht heeft, want juf praat met 
de krant. Over het gebruik van 
de computer bij kleuters. Om te 
tekenen heb je bijvoorbeeld  een 
kip nodig, Google levert die on-
middellijk. Digitale opvoedkun-
dige spelletjes te doen en voor-
al veel foto`s bekijken, want daar 

zijn ze dol op. Zelf gebruikt ze de 
computer om flyers te maken, bij 
de organisatie van schoolse eve-
nementen zoals het Sinterklaas-
feest en de drukke administratie 
van een schooljuf die met de ja-
ren zo gegroeid is.
Ze snapt best dat het allemaal 
nodig is, maar ze is toch liever 
met de kinderen bezig! Of met 
het buurthuiswerk op de Cruqui-
us. Daar is altijd wat te doen. Het 
stoplicht gaat naar groen, alle 
aandacht is weer voor de kinde-
ren van groep 1-2A. “Heerlijk dat 
ik dat mag doen!”
Ton van den Brink

Wegmisbruiker
Heemstede – Het afgelopen 
weekend heeft de politie ge-
controleerd op diverse wegen 
in Kennemerland. Een 23-jarige 
bestuurder viel zaterdagmiddag 
direct op bij de videosurveillan-
ten omdat hij gevaarlijk en aso-
ciaal rijgedrag vertoonde. Deze 
wegmisbruiker reed over de He-
renweg in Heemstede en haal-
de met hoge snelheid twee voer-
tuigen rechts in. Vervolgens reed 
hij de N208 op in de richting van 
Haarlem-Velsen. Daar bleef hij 

zijn gevaarlijke weggedrag ver-
tonen door dicht op zijn voor-
gangers te rijden, rechts in te 
halen, slingerend over de weg te 
gaan, afval uit de auto te gooi-
en en veel te snel te rijden (115 
km/uur waar 70 km/uur is toe-
gestaan). Reden genoeg om de-
ze man aan de kant te zetten en 
hem te confronteren met zijn 
onveilige rijgedrag. Tijdens de 
staande houding bleek dat de 
man geen autogordel droeg. De 
wegmisbruiker kreeg de nodi-
ge bekeuringen mee, voordat hij 
zijn weg kon vervolgen.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
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en 100 gram knoflooksaus
en 100 gram shoarmasaus
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wij Zijn Op ZOeK naar 
actieve en serieuZe

vOOr wijKen in 
heeMstede en 
BenneBrOeK

ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

Podium Oude Slot Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

Toegangskaarten
seizoen 2010/2011
bestel ze op

www.podiumoudeslot.nl

Geen huwelijken in Heemstede 
op 10-10-10

Kijkje nemen in
Kloosterpark Bennebroek

Bennebroek - Zaterdag 25 
september kunnen geïnte-
resseerden het nieuwbouw-
project Kloosterpark in Ben-
nebroek bezoeken. Gebieds- 
en vastgoedontwikkelaar AM 
opent die dag in het kader van 
de Landelijke Nieuwbouwdag 
van 11.00 uur tot 15.00 uur de 
poorten van dit project voor 
het publiek. 
De woningen zijn te koop van-
af 259.000 euro. 
Op www.wonenaanhetkloos-
terpark.nl is meer info te vin-
den.

dat is een zondag, niet de meest-
gekozen dag om de burgerlij-
ke stand in te schakelen. Maar 
wellicht zijn er andere bijzondere 
feestelijkheden? Bent u toevallig 
jarig op die datum of is er een 
ander mooi jubileum te vieren op 
10-10-10? Laat het de redactie 
weten en stuur desgewenst uw 
foto in! redactie@heemsteder.nl



kenvaardigheid maar je leert er 
wel om je creativiteit te ontwik-
kelen. Er zijn nog enkele plaat-
sen over om de techniek van het 
aquarelleren op te bouwen of je 
te verdiepen in kunstgeschiede-
nis. Liever wat extra bewegen? 
Op de vrijdagochtend is er nog 
plaats in de gymnastiekles of 
ontspannen te bewegen op de 
woensdagochtend. Jazzdansen 
kan op maandagmiddag en voor 
filosofie en de leerkring mo-
derne literatuur zijn nog enkele 
plaatsen over. Het boeiende van 
kantklossen wordt op de woens-
dagochtend uitgelegd en zelf le-
ren “maatkleding” naaien kan 
op donderdag. De Pauwehof is 
een activiteitencentrum voor se-
nioren en heeft een nog steeds 
groeiend aanbod van creatieve 
en  actieve cursussen, waar  in 
kleine groepen gewerkt wordt. 
Dankzij de ondersteuning van 
de Diaconie van de Protestante 
Kerk in Heemstede en de inzet 
van veel vrijwilligers zijn de prij-
zen bescheiden. De Pauwehof 
werkt nauw samen met Welzijn 
Ouderen Heemstede waardoor 
ook vervoer voor minder validen 
mogelijk is. 
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 5 t/m 15 september 2010)

Huwelijken:
A.J. Schouwerwou & K.M. Kui
H.H. van der Zee & L. van 
Wulften
M.N. Oostendorp &
M.E. Meijers
A. de Boer & W. van Hoek

(v.a. 16 t/m 18 september 2010)
Huwelijken:
J.J. Koeten & M.A. Spigt
G.H. Franssen & B.N. Laan

Nieuw seizoen met
nieuwe coördinator Pauwehof
Heemstede – Het welzijns-
werk kent ze in veel vormen De 
nieuwe coördinator activiteiten 
van de Pauwehof, Anky Weit-
kamp, werkte als activiteiten-
begeleidster in de gehandicap-
tenzorg op de Veluwe, verhuisde 
25 jaar geleden met haar man 
Gerard naar Haarlem en werk-
te in dagcentra verstandelijk ge-
handicapten in Noordwijk en de 
Brink in Haarlem Noord. Tot ze 
even wat anders wilde en dat 
werd bloembinden. Heel leuk, 
maar toch? Terug naar de zorg.  
In het Spaarneziekenhuis, maar 
dat bleek te veel administratief 
en daar miste ze de omgang 
met mensen. Ze werd coördina-
tor bij het Rode Kruis in Haar-

Gastvrouwen Aline Riezebos, Lidia van Poelgeest, met coördinator Anky Weikamp rechts.
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Nachtschaduw
 Schijnsel van de maan:
verlicht mijn verdriet
bomen zagen stil aan

een rust,
een traan

die ‘t leven liet
 

Ik zette mij
op zijn takken

van mijn verleden
 en klom omhoog

 
Bart Jonker

Dichtstorten

Heemstede - Haarlemmer-
meer culinair is achter de rug. 
Het evenement vond plaats op 
3,4 en 5 september. Naast di-
verse andere restaurants nam 
uit Heemstede Cozy restaurant 
deel. Het sfeervolle restaurant 
aan het Wipperplein gelegen 
kan terugkijken op een succes-
volle afloop: het werd tweede! 
Als beste eindigde restaurant 
Intens uit Rijnsaterwoude. 
Cozy restaurant, Wipperplein 3, 
Heemstede, 023-5293186.

Mooie
prestatie Cozy

Heemstede - Nu de nieuwe fietsenstalling in gebruik is genomen 
vonden enkele baldadige personen dat deze fiets wel ergens an-
ders kon worden neergekwakt. Namelijk naast de rijweg langs de 
Leidsevaart en buiten het zicht. Maar wel in het zicht van tegen-
overwonende mensen. Een van hen: “Jammer dat er daar nog geen 
camera’s hangen! Enfin, de ongelukkige eigenaar van deze fiets 
weet nu waar hij deze kan terugvinden: Naast station Heemstede, 
langs de Leidsevaart.”

lem, om uiteindelijk op haar plek 
in de Pauwehof te komen. Met 
een leuk team vrijwilligers, over-
zichtelijk, kleinschalig en vol ac-
tiviteiten en creativiteit. Plus een 
uitdaging als er volgend jaar 
april gestart wordt met de ver-
bouwing. Ze heeft zich inmid-
dels vertrouwd gemaakt met het 
programma van cursussen en 
ze kon woensdag 17 september 
veel cursisten en nieuwe gasten 
verwelkomen op de Open Dag.

Open Huis 
Denk je dat je kan dansen, moet 
je de Jazzdansen zien die enke-
le dames woensdagochtend de-
monstreerden tijdens de open 
dag. Dansplezier staat voorop 
en straalt af van de deelnemers 
die hun leeftijd vergeten. An-
dere cursisten genieten van het 
schilderen van heel uiteenlo-
pende onderwerpen, ook hier is 
het plezier in de ontmoeting, het 
bijpraten soms belangrijker dan 
het schilderij, alhoewel een klei-
ne expositie van “eigen” werken 
laten zien dat er ook aan de ta-
lenten gewerkt wordt. Tekenen 
en kleuren in de cirkel, manda-
la tekenen, kan je al zonder te-

Fiets niet in, maar buiten de stalling gekwakt
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Pop & Musicalkoor Voice 
Collective zoekt versterking
Heemstede - Het nieuwe sei-
zoen is weer gestart en het in 
2008 opgerichte Pop- & Musi-
calkoor ‘Voice Collective’ zoekt 
enthousiaste zangers en zan-
geressen. Eenieder die het leuk 
vindt om te zingen, wordt van 
harte uitgenodigd om kennis 
te komen maken met het koor 
(vooral mannen zijn van harte 
welkom!).
Voice Collective repeteert elke 
donderdagavond van 20 tot 22 
uur in een ontspannen sfeer in 
Basisschool Icarus in Heemste-

de. Het Pop & Musicalkoor zingt 
een gevarieerd en swingend  
meerstemmig repertoire, 
variërend van The Rolling Sto-
nes tot The Beatles, van Queen 
tot The Bangles.

Geïnteresseerden, bij voorkeur 
jonger dan 45 jaar,  kunnen op 
donderdagavond vrijblijvend 
een repetitie komen bijwonen. 
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met 
het koor via email voicecollecti-
ve@live.nl. 

Kinderkledingbeurs Jacobaschool
Heemstede - Op zaterdag 25 
september ligt op lange tafels in 
de gymzaal bij de Jacobaschool 
kleding op maat bij elkaar. 
Je vindt altijd iets wat je leuk 
vindt. De verkoop van kinderkle-
ding van maat 80 tot en met 182 
is van 11.00 tot 12.30 uur. En zo-
als vanouds: de kleding is heel, 
schoon en van deze tijd en altijd 
lekker laag geprijsd!

Inbrengen van kleding:
Vrijdagavond 24 september van 
19.30 tot 21.30 uur.  Deze keer 
kun je – als je dat wilt – ook zelf 
de kleding die je wilt verkopen 
thuis inschrijven op een lijst en 
labelen. Speciaal hiervoor heb-
ben we een duidelijke instruc-
tie gemaakt, met voorbeeld-
lijst en labels. Als je dit wilt – en 
dan niet ’s avonds op de inbren-

gavond in de rij hoeft te wach-
ten - dan graag een letter en het 
instructiepakket aanvragen via 
mail: royalprins@telfort.nl. (Let 
op: nieuw emailadres!)
De kleding die is verkocht kan 
meteen na de verkoop op za-
terdagmiddag tussen 15.30 en 
16.00 uur worden afgerekend.
De kleding die eventueel niet 
is verkocht, kan worden opge-
haald of mag worden achterge-
laten voor kindertehuizen in het 
Oostblok. (Stichting Kennemer-
land Oost Europa uit Heemste-
de) Van de verkochte kleding is 
80 % van de opbrengst voor de 
verkoper en 20 % voor de beurs.
Nieuwe beursmedewerkers zijn 
altijd welkom. Meld je aan bij: 
royalprins@telfort.nl. 
Jacoba School, Lanckhorstlaan 
9, Heemstede.

In de Janskerk Haarlem

Wings Ensemble speelt 
Mozart en Beethoven
Regio - Op zondag 3 oktober 
geeft het Wings Ensemble om 
15.00 uur in de Haarlemse Jans-
kerk een sprankelend kamermu-
ziekconcert. Op de lessenaars 
staan het ‘Jachtkwartet’ van 
Mozart en het ‘Septet in Es opus 
20’ van Beethoven. Twee pijlers 
van de klassieke kamermuziek, 

die 200 jaar nadat ze hun eer-
ste uitvoering beleefden voor de 
musici nog steeds een uitdaging 
vormen en voor de luisteraar 
een muzikale ontdekkingstocht 
zijn. De Janskerk vindt u aan de 
Jansstraat 40, 2011 RX Haarlem. 
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom.

Programma: 
W.A. Mozart: Strijkkwartet in Bes 
KV 458 ‘De Jacht’
L. van Beethoven: Septet  in Es, 
opus 20.

Sportief en creatief met 
Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Een creatie-
ve middag in Vogelenzang met 
Welzijn Bloemendaal. Deze vindt 
plaats op vrijdag 24 septem-
ber in de recreatieruimte van De 
Voghelsanck, Teylingerweg 79, 
Vogelenzang. Kosten: 29,- euro 
voor vier keer. Aanmelden: 023 
584 77 74.

De nieuwe cursus Nordic Wal-

king start op 25 september in 
Middenduin, Duinlustweg 16 
Overveen. Voor ieder die zijn 
techniek wil verbeteren. Omdat 
de basistechniek wordt behan-
deld is deze cursus ook geschikt 
voor beginners. Kosten voor 6 
lessen: 25,- euro. Graag stok-
ken mee en lage wandelschoe-
nen dragen. Aanmelden 023 584 
5300.

Expositie 
Overbos

Heemstede - In zorgcen-
trum Het Overbos aan de 
burg. van Lennepweg wordt 
een expositie gehouden van 
kunsenares Marieke Adri-
chem. Zij toont werk tot 
29 oktober. Deze expositie 
geeft een beeld van de gra-
fiche landschappen en land-
schapschilderijen.In het da-
gelijks leven is Marieke tuin- 
en landschapsarchitect. Ope-
ningstijden: 9.00 tot 17.30 uur.

Najaarsconcerten in Bennebroek
Bennebroek - De Werkgroep 
“Muziek in Bennebroek” richt 
zich op het komende concertsei-
zoen. In het najaar worden twee 
bijzondere concerten in Benne-
broek georganiseerd.
 
Op vrijdag 8 oktober treedt de 
Russische pianist Vital Stahie-
vitch op.
Vital Stahievitch – geboren in 
Wit-Rusland - is een begaafd 
pianist. Hij treedt regelmatig 
op in Nederland; vorig jaar ook 
in Bloemendaal, Santpoort en 
Haarlem. De pers is lovend over 
zijn spel. 
Zijn muzikale carrière begon in 
Minsk waar hij studeerde aan 
het Nationale Muziekcollege en 
Nationale Muziekacademie bij 
Zoya Kacharskaya.
In 2007 rondde Vital Stahievitch 
zijn Masteropleiding af aan het 
Koninklijk Conservatorium van 
Amsterdam bij Hakon Austbo. 
Twee jaar later - in 2009 - rond-
de Vital zijn studie af aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (Mas-
ter Artistic Research program-
ma).  Zijn repertoire bestaat uit 
stukken van verschillende stijlen, 
van oude muziek naar zeer mo-
derne stukken; zijn voorkeur ligt 
echter bij romantische en Russi-
sche componisten zoals Chopin, 
Schubert, Rachmaninov en Pro-
kofiev. 
Ga voor het programma naar 
www.muziekinbennebroek.nl.

Op vrijdag 17 december treden 

de Biltstars op. De Biltstars staat 
voor: Negen gedreven zangers 
en zangeressen met veel muzi-
kale kwaliteit en uitstraling. De 
sterren uit De Bilt zingen vier- 
tot achtstemmige vocale jazz en 
popmuziek. Ze zingen a capella, 
soms lekker vette, soms subtiele, 
maar altijd verrassende arrange-
menten, van klassiekers tot spe-
ciaal voor hen geschreven wer-
ken.Hun optredens spreken een 
breed publiek aan, van jong tot 
oud, mede door de humor en het 
theatrale aspect van hun shows. 
Zij hebben deelgenomen aan 
het programma Korenslag van 
Henny Huisman, die op zoek 
ging naar het beste koor van 
Nederland. Een deel van het 
programma zal gewijd zijn 
Kerstsongs.
Voor uitgebreide informatie zie 
www.muziekinbennebroek.nl.

De beide concerten vinden 
plaats in de grote zaal van ‘t Tref-
punt, Akonietenplein 1, Benne-
broek. De vrijdagavondconcer-
ten beginnen om 20.15 uur.
Toegangskaarten zijn vanaf he-
den verkrijgbaar bij boekhan-
del Bruna, Zwarteweg 24 (tele-
foon 023 584 5830), OTJA Harp-
center, Bennebroekerlaan 35a 
(telefoon 023 584 9003) en het 
SWOB, Bennebroekerlaan 5 
(voormalig Gemeentehuis Ben-
nebroek, T 023 584 5300). Los-
se kaarten zijn ook verkrijgbaar 
voor de aanvang van het concert 
bij ‘t Trefpunt. 

Jeugdactiviteit
Smokkelspel 
bij Casca
Heemstede - Vrijdag 1 oktober 
is er een avond voor tieners bij 
Casca!
Lekker een beetje kletsen met 
leeftijdgenoten, een bosspel, een 
game-avond, een ruilspel, een 
talentenjacht, er is iedere vrij-
dagavond iets anders. Maar al-
tijd 100% dikke pret! Je kunt ge-
woon langskomen, met vrienden 
of alleen, want ‘t Is weer Vrijdag 
is dé avond om anderen te ont-
moeten en vrienden te maken.
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel,  Herenweg 
96, Heemstede. Op vrijdag 1 ok-
tober is er het smokkelspel. En-
tree: 2,00 euro.

Kijk voor het volledige program-
ma op www.casca.nl bij activitei-
ten jongeren/Plexat. 
‘t Is weer Vrijdag heeft ook een 
eigen hyves pagina: www.plexat-
heemstede.hyves.nl. Ben jij al 
vriend? Ga gauw een kijkje ne-
men voor filmpjes, foto’s en alle 
leuke dingen die er te doen zijn! 
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Zes bedrijfsartsen van de Arbo Unie uit het hele land bezochten 
Paswerk voor een nascholingsbijeenkomst.

Artsen bij Paswerk
Regio - Paswerk ontving op 
donderdagmiddag 16 septem-
ber zes bedrijfsartsen van de 
Arbo Unie, in het kader van 
de zogenoemde Herregistra-
tie Specialisatie Bedrijfsarts. 
Besproken werd de rol van de 
bedrijfsarts binnen de Sociale 
Werkvoorziening en gesubsidi-
eerde arbeid in het algemeen. 
Na het theoretische gedeelte 
kregen de artsen een rondlei-
ding door Paswerk.

Bijscholing
Elke vijf jaar moet een bedrijfs-
arts aantonen dat hij/zij zich als 

professional heeft ingezet om 
vaardigheden en kennis bij te 
spijkeren, door bijvoorbeeld het 
bijwonen van vakcursussen, 
symposia, nascholing en inter-
collegiale toetsing. 
Deze keer was het de bedrijfs-
arts van Paswerk, Wilco de 
Bree (tweede van links), zijn 
beurt om deze nascholingsbij-
eenkomst, die vijf keer per jaar 
ergens in het land plaatsheeft, 
te organiseren. Het waren alle-
maal bedrijfsartsen van de Ar-
bo Unie, die tevens nu of in het 
recente verleden management-
taken uitvoeren.Iber Lengua Taal & Cultuur BV

Gratis cursus voor winnares kaartenactie
Regio - Afgelopen maandag 
heeft mevrouw Frankenmolen 
van de Gemeente Haarlemmer-
meer haar prijs in ontvangst ge-
nomen van de kaartenactie die 
Iber Lengua Taal & Cultuur BV 
als hoofdsponsor van de Haar-
lemse softbalclub Terrasvogels 
afgelopen zomer heeft georga-
niseerd om ‘haar’ Terrasvogels te 
steunen tijdens de Europese Cup 
Winners Cup.
Op de kaart, speciaal gedrukt 
met voorop de aanmoediging 
voor de softbaldames, stond te-
vens een actiecode vermeld die 
op de website www.iberlengua.
nl kon worden ingevuld, met 
daarbij het verzoek: ‘geef aan 
waarom Iber Lengua Terrasvo-
gels dit jaar de Europacup moet 
winnen’.
Na de finale van de Euopacup 
heeft de jury zich door veel re-
acties heen mogen worstelen en 
uiteindelijk bleef er een short-
list over van drie potentiële win-
naars.
Mevrouw Frankenmolen kwam 
tenslotte als winnares uit de 
bus met de winnende slogan: 
‘De Terrasvogels moeten winnen 
omdat ze symbool staan voor de 
vaardigheden die noodzakelijk 
zijn voor een goede taaltraining: 
kwaliteit en de motivatie tot het 
uiterste te gaan en nieuwe din-
gen te leren.’ Joana Keur, Direc-
teur Iber Lengua: ,,Het is voor 
ons leuk om een prijs te over-

handigen aan iemand die met-
een zo enthousiast reageert. Wat 
overigens grappig is, je geeft ie-
mand een prijs en daarna moet 
zij er zelf hard voor werken.”
Mevrouw Frankenmolen kon een 
keuze maken uit één van de ver-
schillende taalcursussen die elk 

jaar in september bij Iber Lengua 
van start gaan en haar voorkeur 
ging naar een cursus conversa-
tie 1 Spaans van 30 uur, welke 
voornamelijk gericht is op con-
versatie en op situaties uit het 

dagelijks leven en vakantie. Aan-
sluitend kan ze zich inschrijven 
voor de talenreis, die Iber Len-
gua speciaal voor haar cursis-
ten Spaans organiseert als ver-
volg op het cursusjaar. 
Het uitgangspunt van de talen-
reis is leren in de praktijk. Een 

week lang leven als een Spaan-
se/Spanjaard die géén Neder-
lands (meer) spreekt. Een aan-
genaam verblijf in Spanje en te-
gelijkertijd intensief de taal ei-
gen maken.

Vrijwilligerswerk 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 één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag tussen 9-12 uur, tel. 
023 – 5483824. Op www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl vindt u 
nog veel meer leuke vacatures!

Medewerker Steunpunt 
rijwilligerswerk
Het steunpunt is op zoek naar 
een enthousiaste medewer-
ker voor één tot twee ochten-
den in de week. Ben jij iemand 
die graag contacten onderhoudt 
met vrijwilligers en organisaties? 
Vind je het leuk om de vacatu-
rebank te beheren? Kun je goed 
overweg met de computer? Rea-
geer dan op deze vacature!

Kappersassistenten
Voor twee verschillende organi-
saties zijn wij op zoek naar kap-
persassistenten die in de kapsa-

lon de kapster kunnen helpen. 
De werkzaamheden bestaan uit 
het halen en brengen van be-
woners van de afdeling naar de 
kapsalon en het begeleiden tij-
dens het wassen en knippen. 
Naast het verzorgen van het 
haar staat gezelligheid natuurlijk 
voorop tijdens het kappen.

Collectant of wijkhoofd voor
dierenorganisatie
Wil je iets nuttigs doen voor die-
ren en heb je weinig tijd voor re-
gulier vrijwilligerswerk, dan kun 
je als collectant een belangrij-
ke bijdrage leveren door je hier-
voor aan te melden. Wil je lie-
ver iets op het organisatorische 
vlak betekenen, dan kun je als 
wijkhoofd aan de slag. Als wijk-
hoofd ben je een onmisbare spil 
in de collecteorganisatie, waar-
bij je contact hebt met de col-
lectanten, de wijken indeelt en 
zorg hebt voor de distributie van 
de collectebussen en legitima-
tiebewijzen. Draag jij de dieren 
een warm hart toe, dan in dit een 
leuke uitdaging!

Feestweekend met kinderactiviteiten

Mazda RC nieuwe Mazda-
dealer in Velserbroek 
Regio -  Met ingang van 1 juli 
jl. is Mazda RC de nieuwe Maz-
da-dealer voor Velserbroek en 
omgeving. De onderneming zal 
Mazda onderbrengen in een 
grote moderne showroom aan 
de Kleermakerstraat 63.  Uw ad-
viseur bij Mazda RC is de nieu-
we brandmanager Mazda Hans 
Touw.  Hij heeft meer dan 25 jaar 
ervaring opgedaan bij verschil-
lende merkdealers en lease-
maatschappijen in de Rand-
stad. Zowel op sales- en aftersa-
les gebied heeft hij hierdoor een 
brede- en pragmatische kijk op 

het dealerbedrijf gekregen. 

De vestiging in Velserbroek be-
staat in feite uit twee gekoppel-
de panden, met voor het merk 
Mazda een eigen showroom 
voor de nieuwe modellen van 
350 m2. Op de eerste verdieping 
is er een grote occasionshow-
room van 500 m2. 
Mazda RC is naar de klant bij-
zonder servicegericht. Zo kent 
de onderneming voor klanten 
die wat verder weg wonen een 
haal- en brengservice en is vrij-
wel alle correspondentie digi-

taal. Alle mailings worden per e-
mail verzonden en het bedrijf be-
schikt over meerdere uitgebreide 
en professioneel ingerichte web-
sites waar de klant gemakkelijk 
zijn weg kan vinden. 

Ondanks de lastige marktom-
standigheden kende Mazda Mo-
tor Nederland een uitstekend 
eerste half jaar. Vooral de popu-
laire Mazda2 en Mazda3 en de 
bij zakenrijders geliefde Maz-
da6 droegen aan dit goede re-
sultaat bij. Vanaf 25 septem-
ber staat de nieuwe Mazda5 bij 
Mazda RC in de showroom. Een 
gemakkelijke MPV met sportief 
rijplezier en gevormd door ele-
menten. Speciaal voor de intro-
ductie is de showroom geopend 
op zondag 26 september. Vanaf 
11.00 uur tot 17.00 uur is er iets 
te vieren. Voor de kinderen is er 
een springkussen en een bal-
lonnenartiest . Maar ook kunt u 
de beste Vlaamse frieten eten, 
de kraam is besteld! U bent van 
harte welkom voor een hapje en 
drankje. Tot ziens in de show-
room. 

Kerkdienst Protestantse Gemeente
Heemstede – PKN-diensten op zondag 26 september, Vredes-
zondag: Oude Kerk: 10.00 u. ds. Arie Molendijk, m.m.v. de Cantorij 
o.l.v. Wil Bakker, met crèche en kindermuziekdienst; Kennemerduin: 
10.30 u. mw. Hennie Kooistra; Pinksterkerk: geen dienst.
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Smurfentennis en mini-tennis in 
Sportcomplex Groenendaal
Heemstede - Al vele jaren wor-
den in Sportcomplex Groenen-
daal de cursussen smurfen- 
en mini tennis georganiseerd. 
Jeugd kan reeds op jonge leef-
tijd beginnen met tennis. Dit 
heeft alles te maken met de ma-
terialen. Er wordt gespeeld met 
aangepaste rackets en ballen. 
De cursussen zijn een uitsteken-
de voorbereiding op het tennis-
sen op de buitenbanen in het zo-
merseizoen.
Smurfentennis is bedoeld voor 
kinderen van 5 t/m 8 jaar. De 
opzet is dat kinderen spelen-
derwijs vertrouwd raken met 
bal en racket. Grondvormen als 

werpen,vangen,stuiten en slaan 
worden in steeds wisselende si-
tuaties geoefend. 
Minitennis is voor kinderen 6 t/m 
9 jaar die het smurfentennis heb-
ben gevolgd en/of nog niet over 
het gehele baan kunnen tennis-
sen. De forehand,backhand en 
service worden geleerd m.b.v. 
mini-tennisnetten.Er wordt met 
aangepaste rackets, ballen en 
mini tennisnetten getennist. 
De lessen worden gegeven door 
de ervaren tennisleraren (Mike 
Verkerk, Eric en Eugenie Krijger) 
van Tennisvereniging HBC, de 
vereniging die naast sportcom-
plex Groenendaal is gevestigd. 

Tennisvereniging HBC heeft een 
bloeiende jeugdafdeling met 250 
jeugdleden. Op dit moment is er 
in het zomerseizoen een wacht-
lijst. De kans is groot dat voor 
jeugdleden het aankomende zo-
merseizoen een lidmaatschap 
weer mogelijk is.
Er wordt met de cursussen van 
15 lessen gestart na de herfst-
vakantie. De kosten voor beide 
cursussen zijn 135 euro. Dit is in-
clusief een gratis eigen leen ten-
nisracket! Voor informatie kunt u 
bellen met Tennisschool Haar-
lemmermeer 023-5848268 of kij-
ken op www.tennisschoolhaar-
lemmermeer.nl

Heemstede - Afgelopen zater-
dag was de eerste inloop trai-
ning voor aspirant VEW-ers. Mi-
ni’s (4-6 jaar) en F-junioren(6-8 
jaar) werden de beginselen 
van het voetbalspelletje bijge-
bracht door Iwan Biesot en Mar-
tijn Roozen. Het is de bedoeling 
dat dit op elke zaterdag gebeurt 
vanaf 10.30 uur. Na afloop kre-
gen alle deelnemertjes limonade 

en een zakje chips. Het streven 
van VEW is dat de groep steeds 
“groter groeit”. Jongens en meis-
jes in de bovengenoemde leef-
tijds groepen zijn van harte wel-
kom.
De VEW-velden zijn bereikbaar 
via de ingang op het parkeerter-
rein naast Alliance-hockey.

De eerste training van de mini’s 
afgelopen zaterdag.

Mini’s bij VEW aan de slag

HPC’s sport- en spelweekend
Heemstede - Na het succes van 
vorig jaar heeft de HEG (HPC En 
Gezelligheid) ook dit jaar weer 
het Sport & Spelweekend geor-
ganiseerd. Dit weekend is een 
gezellig samenzijn van jong en 
oud waarbij de deelnemers in 
teamverband verschillende op-
drachten, spelletjes en sporten 
moeten uitvoeren die voor de 
verandering eens niets met wed-
strijdzwemmen te maken heb-
ben. Met dit soort weekenden 
probeert HPC de saamhorigheid 
en het teamverband binnen de 
club nóg meer te vergroten. 
De eerste dag van het Sport & 
Spelweekend stond in het teken 
van Het Grote Ruilspel waarbij 
alle teams starten met een goed-
kope simpele mok. De bedoeling 
is om deze mok te ruilen tegen 
iets leukers of duurders wat dan 
wéér geruild moet worden tegen 
nóg iets leukers of nóg iets duur-
ders. Wellicht bent u afgelopen 
zaterdag één van onze teams te-
gengekomen op de Binnenweg 
of heeft u zelfs iets met ze ge-
ruild. Ze kwamen met de gekste 
dingen terug zoals de DVD van 
Michael Jackson, een trendy tas, 
champagneglazen, balonnen, 
rode rozen, een veiligheidsvest, 
een fles champagne en zelfs een 
snowboardtas! Onderweg wer-
den ze verondersteld om ook 
nog een aantal opdrachten uit 
te voeren zoals een oud vrouw-
tje helpen oversteken of probe-
ren van iemand een huwelijks-
aanzoek te krijgen (wat uitein-

delijk nog gelukt is ook)! Na het 
eten werd er op het terrein van 
het Naaldenveld een spannende 
vossenjacht gehouden en kon-
den er marshmallow geroosterd 
worden boven het kampvuur.
Zondag hebben de deelnemers 
zich van hun sportieve kant laten 
zien door vanaf het Naaldenveld 
in Bentveld hard te lopen naar 
het strand van Zandvoort (en la-
ter op de dag uiteraard weer te-
rug). Op het strand moest er een 
zandkasteel gebouwd worden 
met de thema’s HPC en zwem-
men. Omdat er teveel wind stond 
voor andere leuke activiteiten op 
het strand werd besloten om te-
rug te keren naar het kampter-
rein om een groots Levend Stra-
tego spel te doen wat altijd ga-
rant staat voor de nodige hilari-
teit. Na een intensief, maar su-
pergezellig weekend zijn alle 
punten van de spellen en spor-
ten bij elkaar opgeteld waarbij 
het team van Simon, Lex, Martijn, 
Gwyn en Tim de meeste punten 
hadden gescoord. Zij mochten 
een mooie en lekkere prijs mee 
naar huis nemen (en ook alle ge-
ruilde voorwerpen). 
De zwemmers vonden het week-
end zeer geslaagd en kijken al-
weer uit naar volgend jaar. Wil jij 
dan ook van de partij zijn en vind 
jij zwemmen ook cool, vet, hip en 
tof, kijk dan een keer op de web-
site van HPC Heemstede (www.
hpc-heemstede.nl). Daar staan 
ook alle foto’s van dit superleu-
ke weekend!

Nu reserveren, toegang gratis
Dag van de ouderen 
Heemstede ‘Fit voor het leven’
Heemstede – Op donderdag 30 
september wordt de dag van de 
ouderen gehouden. Deze mid-
dag staat het bewegen voor ou-
deren centraal. Het wordt een 
middag met een veelzijdig pro-
gramma. Marjolein Huiijser, ma-
nager welzijn en cultuur van 
Casca, overhandigt aan de wet-
houder de heer J. Botter het eer-
ste exemplaar van de ‘Beweeg-
wijzer”. De Beweegwijzer is een 
lijst met bewegingsactiviteiten 
voor ouderen in Heemstede. Na 
afloop ontvangen alle bezoekers 
gratis de ‘Beweegwijzer’.
Een bekende sporter verzorgt 
een presentatie over het be-
lang van bewegen en de aan-
wezigen gaan onder leiding van 
een fysiotherapeut bewegen. Te-
vens wordt informatie gegeven 
over de projecten: GALM en ‘Fit 

for life’. 55-Plussers zijn welkom 
op donderdag 30 september om 
14.00 uur in de Luifel van Casca, 
aan de Herenweg 96 in Heem-
stede. De dag van de ouderen 
wordt georganiseerd door Wel-
zijn Ouderen Heemstede, De 
Pauwehof en Casca in samen-
werking met Loket Heemstede 
en de Heemsteedse Ouderen-
bonden.
De toegang is gratis! Reserveer 
wel een kaartje, bij Welzijn Ou-
deren Heemstede, bij Casca in 
de Luifel of De Pauwehof.
Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, Heemstede. Openingstijden: 
ma t/m do van 09.00 - 17.00 uur 
en vrijdag van 09.00 -13.00 uur
Informatie: Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede. Telefoon 
023 – 528 85 10. 



Heemstede - Op de najaars-
markt werd het idee geboren om 
op zaterdagochtend ‘inlooptrai-
ningen’ te organiseren. Afgelo-
pen zaterdag werd het spits af-
gebeten door zo’n twaalf jon-
gens en meisjes. De leeftijd van 
de deelnemers waren de Mini’s 
tussen 4 en 6 jaar en de F-jes 
tussen 6 en 8 jaar. Om 10.30 uur 
werd afgetrapt. Het geheel staat 
onder leiding van Iwan Biesot en 
Martijn Roozen. We hopen dat er 
zaterdag 25 september weer een 

paar nieuwe voetballertjes ko-
men kennis maken.
VEW-1- KHFC-1 3-3. Weer ver-
speelde VEW twee kostba-
re punten. Binnen vijftie minu-
ten was het echter al 0-1. Kee-
per Michiel van Rooijen verkeek 
zich op een voorzet.Nog voor de 
thee maakte Michiel Dekker 1-1. 
Maarten Veenhof kwam in het 
veld voor Sven van Bohemen en 
zijn eerste actie was een voor-
zet op Michiel Dekker die kop-
pend afrondde.KHFC had wei-

nig meer te vertellen en Michiel 
Dekker maakte zijn derde doel-
punt. Hierna werd Niels Dekker 
teen het gras gewerkt, de penal-
ty werd door Gert Rothert tegen 
de paal geschoten. Direct scoor-
de KHFC , na geklungel in de 
verdediging, 3-2.En nog was de  
koek niet op. Bo van Ieperen ver-
oorzaakte ook een penalty die 
wel werd benut 3-3.

Het programma voor
zaterdag 25 september:
HBC-1- VEW-1      14.45 uur
CSW-2- VEW-2      16.00 uur
VEW-3- EDO-2 14.30 uur
Bl’daal-3- VEW-4   15.30 uur
Waterl-vet- VEW-vet 14.30 uur
VEW-b1- RCH-b1 12.30 uur
VEW-b2- Hoofdd-b4 10.30 uur
Overbos-d- VEW-d    08.45 uur
VEW-e- SIZO-e    09.30 uur
De VEW-b-junioren scoorden 
50%. De B-1 won zijn uitwed-
strijd en de B-2 moest de pun-
ten laten liggen in Vogelenzang. 
De D-junioren toonder karak-
ter. Met de rust keken ze tegen 
een 0-3 stand aan. De einduit-
slag was 3-3!
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Softbal
Homeruns redden
RCH-Pinguins tegen Kinheim
Heemstede - Omdat RCH-Pin-
guïns in de sterkst denkbare op-
stelling kon aantreden tegen 
Kinheim-1 werd gerekend op 
een makkelijke overwinning. De 
eerdere ontmoetingen eindig-
den immers in klinkende Heem-
steedse overwinningen (12-4 en 
11-4), maar het werd een ze-
nuwslopend degradatieduel met 
wisselende kansen en veel veld-
fouten. De homeruns van Da-
niëlle Kuipers en Nina Dijkstra, 
beide keren goed voor 3 runs, 
gaven de doorslag.
Had de Heemsteedse aanval in 
de eerdere duels weinig ontzag 
voor pitcher Marije Gruppelaar, 
zondag in Haarlem lukte het de 
Racing in de eerste 4 innings he-
lemaal niemand op de kussens 
te krijgen. Ook Sandra Assen-
delft had een vlotte start met 3 
snelle nullen, maar in de 2e in-
ning zag zij 4 Haarlemse honk-
slagen langskomen en mocht 
RCH zich gelukkig prijzen dat na 
volle honken bij niemand uit de 
schade beperkt bleef tot 2 runs. 

Na opnieuw een honkslag in de 
3e inning beklom Daniëlle Kui-
pers de heuvel, maar ook zij 
werd verrast door de Haarlem-
se gretigheid aan slag, met 3-0 
voor Kinheim als gevolg. Bij het 
begin van de 5e inning besloot 
coach Jeroen de Vries, moede-
loos geworden van de vele vang-
ballen, het over een andere boeg 
te gooien : het korte werk. Na-
dat Annemarie van ’t Klooster 
door een veldfout het 1e honk 
had bereikt, waren het stootsla-
gen van Sandra Assendelft en 
Nina Dijkstra, gevolgd door een 
klap in het midveld van Marie-
ke Wijfjes, waarop 2 x gescoord 
kon worden en even later was 
het Daniëlle, die met een formi-
dabele homerun inside the park 
de stand op 3-5 bracht. Maar de 
vreugde was van korte duur. De 
2e helft van de 5e inning bracht 
slechts 1 Haarlemse honkslag, 
maar ook 4 veldfouten en een 
paar wilde worpen en doorge-
schoten ballen en van 3-5 ging 
het scorebord naar 7-5. Maar het 

scoreverloop was net zo wissel-
vallig als het Nederlandse weer. 
In de 6e inning liepen Jans Cas-
see en Nina Dijkstra de 7-6 en 
7-7 binnen, maar toen was Kin-
heim weer aan de beurt. Met 2 
runs in de 2e helft zes gingen de 
Haarlemmers de laatste inning 
met een 9-7 voorsprong in. Na 
3 slag voor Marieke Wijfjes leek 
Daniëlle de 2e nul te worden, 
maar een fout van de Haarlem-
se korte stop bracht haar toch 
op het 1e honk. Na een gestolen 
honk en een opofferingsstoot-
slag van Mariska v.d. Kruijf had 
RCH/P het 3e honk bezet en was 
het Jans Cassee die met haar 2e 
honkslag van de wedstrijd Da-
niëlle de 8e run liet aanteke-
nen. Bij 2 man uit lag het Heem-
steedse lot in handen van Anne-
marie van ’t Klooster. Haar klap 
richting 3e honk werd slecht ver-
werkt  en met 2 honken bezet 
was het nu Nina Dijkstra, wier 
jeugdige schouders belast wer-
den met de opdracht RCH voor 
degradatie te behoeden. Met 
haar uithaal naar het verre veld 
kon zij alle honken aflopen en de 
felicitaties van haar ploeggeno-
ten voor de 11-9 overwinning in 
ontvangst nemen, want Kinheim 
was in haar laatste slagbeurt niet 
meer in staat voor de zoveelste 
ommekeer te zorgen.
  
De stand:
1. Alcmaria-3  17-24 (109- 44)
2. Olympia-3  16-22 (68- 56)
3. DSS-3  15-20 (88- 48)
4. Kinheim-2  15-14 (83- 64)
5. RCH-Pinguïns  16-11 (67- 97)
6. Kinheim-1  18-11 (73-132)
7. Herons-2  17-10 (50- 97)
A.s vrijdag (24-09-2010) kan 
RCH-Pinguïns zich definitief vei-
lig stellen in de thuiswedstrijd te-
gen Kinheim-2.

VEW gaat jeugdvoetbal promoten

D-junioren.

Scouting Wabo zoekt leden
Heemstede - Scouting WABO 
is een grote, goed draaiende 
en enthousiaste meidengroep, 
geleid door een aantal ervaren 
vrijwilligers. Bij alle speltakken 
is momenteel plaats. Vrijblijvend 
kun je vier weken gratis mee-
draaien om kennis te maken.

Scouting Wabo ontplooit zowel 
binnen- als buitenactiviteiten. 
Het clubhuis is prachtig en rus-
tig gelegen midden in het Groe-
nendaalse bos in Heemste-
de (Ritzemaboskade, bij de van 
Merlelaan). Voor meer informa-
tie: www.waboscouting.nl

Nieuw leven vinden 
Rouw en verdriet veranderen 
het leven grondig. Je hebt 
niet gekozen voor de dood 
van een dierbaar iemand. Je 
kunt er wel voor kiezen hoe 
je het verdere leven zal la-
ten bepalen door het verlies. 
In de eerste periode van de 
rouw kun je niet kiezen, dan 
zit je midden in de emoties. 
Maar op een gegeven mo-
ment kun je beslissen of je 
iets wilt doen met de rest van 
je leven of dat je verbitterd 
zal blijven. Je kunt het ver-
lies een plaats geven in het 
leven, er iets uit leren, of je 
kunt erop vastlopen.

De positieve reacties kunnen 
zeer verschillend zijn. Som-
mige mensen vertellen hoe 
ze door het verlies anders zijn 
gaan kijken naar het leven en 
nu aandacht hebben voor as-
pecten waaraan ze vroeger 
voorbijgingen. Men kan door 
het sterven juist een stimu-
lans vinden om veel bewus-
ter in het leven te staan. Een 
bewustwording van de kost-
baarheid van het leven, maar 
ook van de fragiliteit ervan, 
en van het feit dat het leven 
zeer snel voorbij kan zijn. Re-
laties met familie en vrienden 
worden niet meer als vanzelf-
sprekend beschouwd. Veel 
rouwenden hebben nieuwe 
aspecten van hun persoon-
lijkheid ontdekt en ontwik-
keld, die ze voorheen niet 
kenden. Ze hebben nieuwe 
interesses ontwikkeld, nieu-
we relaties opgebouwd. Dit 
betekent niet dat men niet 
heel erg is geraakt door het 
verlies. Het betekent dat het 
verlies iemand, na een peri-
ode van verdriet en rouw, iets 
heeft gebracht.

Niet iedereen slaagt erin 
het verlies om te buigen tot 
nieuwe kansen in het leven. 
Sommigen worden hard, kil 
en gesloten. Het is een keuze 
waarvoor je staat. Je kunt zelf 
de verantwoordelijkheid ne-
men. Niet alles is op de dood 
te schuiven. Dood en sterven 
horen bij het leven. Ook een 
vroegtijdige of onterechte 
dood; ook onrecht behoort 
tot het menselijk bestaan. 

Niet vergeten…
Herstel betekent niet dat de 
overledene en het vroegere 
leven vergeten is. Het is niet 
zo dat men ontrouw is aan 
de overleden geliefde als het 
lukt een nieuw bestaan op te 
bouwen. Het betekent ook 
niet dat er geen relatie meer 
is met de overledene noch 
dat je je permanent geluk-
kig voelt en geen pijn meer 
ervaart. Je wordt nog steeds 
geraakt als je met bepaalde 
herinneringen wordt gecon-
fronteerd. Herstel betekent 
wel dat je opnieuw leert te 
leven met de rouw en het 
verdriet, dat je opnieuw ge-
zond kan functioneren zon-
der dat dit voortdurend in de 
war wordt gestuurd.

Deze tekst is ontleend aan 
twee boeken van Manu Keir-
se: Vingerafdruk van verdriet 
en Helpen bij verlies en ver-
driet.

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rouwverwerking (slot)

Marry Brokking
van Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Herfstwandeling Amsterdamse 
Waterleidingduinen
Regio - Zondag 26 septem-
ber organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland in samenwer-
king met Waternet een hefst-
wandeling door de Amster-
damse Waterleidingduinen. Tij-
dens deze wandeling staat de 
herfst centraal. Het duin ver-

schiet van kleur, de kilte van de 
herfst hangt om ons heen in de 
namiddagzon. Een heerlijke na-
zomerwandeling op zoek naar 
sporen van de herfst. Trek ste-
vige schoenen aan. Denk aan 
warme kleren en voldoende 
eten/drinken! 
Vertrek om 16.00 uur vanaf in-
gang Panneland, Vogelenzang. 
Duur: 3 uur. Aanmelden voor-
af is niet nodig. Toegangskaart 
1 euro verplicht. Deelname aan 
de excursie is gratis. 
Informatie: Margot Slot, 023-
5276145 of op www.ivn.nl/zuid-
kennemerland  

Foto: IVN Zuid-Kennemerland.
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Hervormde 
gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Kerkdiensten van 
de Hervormde Gemeente Benne-
broek (PKN) Binnenweg 67 Ben-
nebroek: Zondag 26 september 
10.30 uur, oecumenische dienst 
in de R.K. kerk in Vogelenzang. 
Voorgangers ds. W.M. Schinkels-
hoek en pastor A. Dekker.

Kerkdienst 
Protestantse 
Gemeente

Heemstede – PKN-diensten op 
zondag 26 september, Vredes-
zondag: Oude Kerk: 10.00 u. ds. 
Arie Molendijk, m.m.v. de Can-
torij o.l.v. Wil Bakker, met crèche 
en kindermuziekdienst; Ken-
nemerduin: 10.30 u. mw. Hen-
nie Kooistra; Pinksterkerk: geen 
dienst.

Lekker eten en daarna gezellig naar de film:

Diner&Film bij Casca Nova
Eerst genieten van een heerlijk diner en dan ontspannen naar 
een dramafilm. Dat kan allemaal onder één dak bij Casca op 
woensdag 29 september. Voor het diner heeft u de keuze uit 3 
voor-, 3 hoofd- en 3 nagerechten. U kunt een tafel reserveren 
voor u alleen, voor uw gezelschap of, als u dat wilt, aanschui-
ven aan een gezamenlijke tafel. Het diner begint tussen 18.00 en 
19.00 in eethuis in de Luifel. U kunt rustig van uw maaltijd ge-
nieten tot vlak voor het begin van de film. Deze begint om 20.00 
uur. De kosten van diner&film samen zijn 22,50 euro. Reserveren 
is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf: tel. 023-548 38 28-1.
Alleen naar de film kan ook, die kost 5,00 euro. Diner&Film zijn 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Voor meer in-
formatie over de titel en inhoud van de film kunt u bellen met 
de receptie van Casca op werkdagen van 9-12 uur: 023-548 38 
28-1. 

Workshop Introductie Toneelspelen
Denkt u erover om toneellessen te gaan volgen of bent u ge-
woon nieuwsgierig of toneelspelen u ligt, kom dan naar deze ge-
zellige workshop en ervaar hoe het is. In de workshop laat Mar-
lies Houtzager u zien, meemaken en voelen hoe het er op een 
cursus Toneelspelen aan toe gaat. U gaat improviseren en sa-
menspelen en leren u te verplaatsen in verschillende typetjes 
en emoties. Heeft u zin in een uitdaging, ontspanning, maar ze-
ker ook in veel gezelligheid, dan is toneelspelen vast iets voor u. 
Kom en speel mee in deze leuke workshop bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op donderdag 30 september om 
20.00 uur. Entree: 6,00 euro.  
Bij Casca starten verschillende cursussen toneelspelen: vanaf 20 
september op maandagmiddag Toneelspelen – basis 50+, van-
af 3 november op woensdagavond Toneelspelen - basis, van-
af 8 november op maandagmiddag Toneelspelen/voorstelling  
maken 50+ en vanaf 12 januari Toneelproductie op woensdag-
avond. Alle informatie over deze cursussen vindt u in de jaar-
brochure die huis-aan-huis is bezorgd in Heemstede. Heeft u 
deze niet ontvangen, dan kunt u hem even ophalen bij één van 
onze locaties. 

Hair en Beauty Lounge
laat je op je gemak voelen

Heemstede - Anderhalf jaar is 
Mieke Hulsbergen al weer hard 
bezig om van haar eigen Hair 
en Beauty Lounge aan de Ble-
kersvaartweg in Heemstede een 
succes te maken. Sinds febru-
ari 2009 heeft zij een grote ei-
gen klantenkring opgebouwd. 
Voor Mieke komen persoonlijk 
contact en professionaliteit in 
een ongedwongen sfeer op de 
eerste plaats. Het werkt pret-
tig wanneer je de mensen die 
je behandelt goed leert kennen 
zodat je op hun wensen kunt in-
spelen, aldus Mieke.  
Klanten zijn daar erg blij mee en 
tonen hun dankbaarheid door 
zo nu en dan een klein cadeau-
tje in de vorm van bloemen of 
een doos chocolaatjes mee te 
nemen. Voor Mieke is elke klant 
even belangrijk. Persoonlijke 
aandacht komt in de Beauty-
lounge dus op de eerste plaats. 
Mieke is begonnen als kapster 
en heeft een aantal jaren op 
cruiseschepen gewerkt.
Haar grote droom was om toch 
iets voor haar zelf te beginnen 
Sinds ze de zaak aan de Ble-
kersvaartweg heeft geopend, 
heeft zij een bepaalde rust ge-
vonden. 
Na anderhalf jaar kan zij goed 
inschatten wat de behoefte is 
van de klant. 
En omdat iedere klant een an-
dere manier van behandelen 
waardeert is er een aantal ar-
rangementen. Alle arrange-
menten hebben Oosterse na-
men Dit is gedaan om de sfeer 
te benadrukken. Het Oosterse 
komt terug in de behandelin-
gen. Er wordt gewerkt met het 
merk Elemies. Dat werd ook ge-
bruikt op de cruiseschepen en 
daar is Mieke heel tevreden 
over. Zij is de eerste in Neder-
land die dit merk gebruikt. Tot 
nu toe wordt dit merk alleen ge-
bruikt in zeer exclusieve spa-re-
sorts. 

Er zijn verschillende soorten 
massagebehandelingen. Een 
well-beingrelax massage be-
hoort onder andere tot de mo-
gelijkheden. 
Sinds begin juli is er een nieu-
we kapster genaamd Jet. Zij 
heeft een aantal jaren bij Rob 
Peetoom gewerkt. Jet is tevens 
kleurspecialiste. Er wordt door 
haar bekeken welke kleur haar 
bij welk gezicht past. 
De kapsalon is hard aan het 
groeien. Er bleek duidelijk be-
hoefte aan een kapsalon in 
Heemstede waar professionali-
teit, persoonlijkheid en een on-
gedwongen sfeer hand in hand 
gaan. Er heerst een alles kan en 
alles mag mentaliteit. Of je op 
je regenlaarzen je pumps of je 
sloffen binnenkomt: Iedereen is 
welkom en wordt met dezelfde 
rust en egards behandeld.  Het 
is belangrijk dat iedereen zich 
op zijn gemak voelt en zichzelf 
kan zijn. Elke middag wordt er 
een hapje en een drankje ge-
serveerd. 
Op dinsdag donderdag en vrij-
dag avond tot 9 uur geopend. 
In samenwerking met de Heem-
steder bestaat de mogelijkheid 
om voor een metamorfose bij 
Hair en Beauty Lounge in aan-
merking te komen. Men kan 
zich zelf inschrijven of iemand 
opgeven. Vindt u dat uw buur-
vrouw toe is aan een metamor-
fose, uw moeder of uw bes-
te vriendin? Bij de balie aan de 
Blekersvaartweg liggen aan-
meldingsformulieren. Wie weet 
win jij de metamorfose!
Op 24 oktober a.s. is er een re-
styling dag. U krijgt diverse ad-
viezen omtrent make-up, haar, 
kleur. De entree bedraagt 12,50 
euro. Voor hapjes en een drank-
je wordt gezorgd. 
Uiteraard zijn ook de heren van 
harte welkom bij HBL heemste-
de. Info: www.hblheemstede.nl
Ingrid de Bruijn

‘Dropping’ bij 
Plexat

Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: 
dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca! Lekker kletsen, een bos-
spel, een game-avond, een ruil-
spel, een talentenjacht, iede-
re vrijdagavond iets anders. ‘t Is 
weer Vrijdag is in de jongeren-
ruimte van Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Op vrijdag 24 september 
is er een dropping. Je wordt in 
groepjes gedropt met een knap-
zak vol opdrachten. Deur open: 
20.00 uur. Om 22.30 uur zijn we 
terug. Entree: 2,00 euro. 

Pompstation 1853
De echte smaakmaker van die eeuw was nog te vinden in 
het pompstation 1853 aan de Leidsevaart 73. Het voormalige 
pompstation van Gemeentewaterleidingen Amsterdam dat van-
af 2 december 1853 gezond drinkwater pompte door een 23 ki-
lometer lange ijzeren buis naar Amsterdam, waar men voor een 
cent een hele emmer gezuiverd duinwater kon kopen. Voor die 
tijd was men aangewezen op regenwater en nog eerder op het 
vuile water uit grachten en sloten met rioolwater. Deze smaak-
maker van de 19e eeuw wordt nog steeds gekoesterd door ge-
pensioneerde werknemers van het Amsterdamse Waterleiding-
bedrijf.  

Open monumentendag
de smaak van de 19e eeuw

Heemstede - De smaak van de 19e eeuw was het thema 
van de Open Monumentendag 2010. Zaterdag 11 en zon-
dag 12 september hielden vier monumenten open huis in 
Heemstede Bennebroek. Deze week: Pompstation 1853. 
Volgende week: Hervormde Kerk Bennebroek.
Ton van den Brink
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Meisjesvoetbal bij Haarlemse club
HFC haakt in op de trend
Regio - De oudste voetbal-
club van Nederland, Koninklijke 
Haarlemsche Footballclub HFC, 
gaat van start met een D Meis-
jesteam. De Koninklijke HFC 
was al eerder van start gegaan 
in 2009 met een meisjes team in 
de leeftijdscategorie 6 en 7 jaar.  
De doelstelling was om met deze 
meisjes door te groeien naar een 
volwaardige meisjes afdeling. De 
animo in deze leeftijdscategorie 
was minder dan in de leeftijds-
categorie 10, 11 en 12 jaar. Van-
daar dat de Koninklijke HFC dit 
jaar van start gaat met een D 
Meisjesteam in de leeftijdsca-
tegorie 10, 11 en 12 jaar. Uit de 

nieuwste cijfers van de KNVB 
blijkt dat het meisjes en vrouwen 
voetbal explosief stijgt. 
Het afgelopen jaar kwamen er in 
Nederland weer ruim 5000 nieu-
we vrouwelijke spelers bij. Vooral 
onder pupillen en junioren is de 
aanwas groot.  Volgens de KNVB 
groeit de populariteit van vrou-
wenvoetbal doordat de sport 
steeds professioneler wordt. Ook 
HFC ziet deze groei en haakt in 
op deze trend. 
Zaterdag 18 september hebben 
de Koninklijke Meisjes de aftrap 
gedaan van hun eerste thuis-
wedstrijd tegen de meisjes van 
Jong Aalsmeer United D6.

‘Crisis school van het leven’
Heemstede - Op dinsdag 28 
september houdt Arie Molen-
dijk ‘s avonds een lezing over 
crises als school van het leven. 
Hij heeft het die avond met na-
me over wat er met mensen ge-
beurt, die een crisis doorma-
ken. Hoe leren zij daarmee om-
gaan. Juist bij crises zijn spiri-
tuele bronnen van belang en 
kan een goede begeleiding hel-
pen om mee te werken met 
wat er gebeurt in het leven. Die 
hulp heet ook wel mystagogie. 
Op een zeker moment gebeurt 
het iedereen in zijn leven: uit 
balans. Vaak gaat het om een 
ernstig verlies, soms komt het 
ongemerkt en sluipend. Zoiets 
heet dan een crisis. Niet alleen 
iemands persoonlijk leven kan 
in een crisis terechtkomen, ook 
een instelling of een samenle-
ving kan dat overkomen. Kerk-

vader Augustinus verzuchtte al: 
“De mensen zeggen: de tijden 
zijn slecht, de tijden zijn zwaar. 
Laten wij goed leven en de tij-
den zullen goed zijn. Wat de tijd 
is, dat zijn wij, en zoals wij zijn, zo 
zullen de tijden zijn ...”.
Wat is een crisis eigenlijk? Wat 
maakt mensen bang voor cri-
ses? Helpt het om tegen crises te 
vechten? Of is misschien juist el-
ke crisis een kans om een nieuw 
evenwicht te vinden? Dat laatste 
zeggen mensen met levenswijs-
heid. Dominee Arie Molendijk 
vertelt ervaringsverhalen: hoe 
mensen een donkere periode 
in hun leven doorstonden en er 
weer uit opstonden; hoe zij een 
ander evenwicht vonden. De le-
zing van Ds Molendijk begint om 
20.00 uur in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan in Heemstede. De 
toegang bedraagt 5 euro.

Stichting zet zich in voor 
Indiase straatkinderen
Heemstede - Marlies van Hee-
se uit Heemstede is sinds 7 jaar 
vrijwilliger voor de Stichting Der-
de Wereld Hulp, een kleine Ne-
derlandse Stichting die zich het 
lot van verwaarloosde kinderen 
in India aantrekt. Elk jaar neemt 
ze onbetaald verlof om te gaan 
in India. 
Stichting Derde Wereld Hulp 
zet zich in voor kinderen in Vij-
ayawada, een stad in de Indiase 
deelstaat Andrha Pradesh. Kin-
deren uit de allerarmste gezin-
nen: straat- en weeskinderen, 
gehandicapten en HIV-positief/
met Aids besmette kinderen. 
Voor de opvang van deze kin-
deren  worden door vrijwilligers 
zoals Marlies scholen en huizen 
gebouwd. Daarnaast  verleent de 
stichting ook hulp aan de vaak 
uitzichtloze situatie van de ge-
zinnen in de sloppenwijken.

Kinderen op drift geraakt
In de stad wonen nu al ruim 1 
miljoen mensen maar omdat Vij-
ayawada een belangrijk knoop-
punt van spoorwegen uit alle 
windrichtingen is, komen daar 
per trein, week in week uit, ve-

le honderden mensen bij, afkom-
stig uit heel India. Daaronder be-
vinden zich vooral heel veel kin-
deren, die als wees of door ande-
re uitzichtloze omstandigheden 
op drift zijn geraakt. Al die kin-
deren blijven hangen op en rond 
het grote station, in de hoop om 
er wat geld te verdienen om te 
kunnen overleven. Bagage sjou-
wen, schoenen poetsen, wagons 
en perrons aanvegen, afval ver-
zamelen die nog een habbekrats 
opbrengen bij opkopers, het be-
hoort eigenlijk allemaal al gauw 
tot de ‘betere’ baantjes. Heb je 
geen baantje, dan blijft er wei-

nig anders over dan bedelen, 
zware en levensgevaarlijke klus-
jes doen of terecht komen in de 
prostitutie. En dat zeven einde-
loos lange dagen per week.
Via politie of maatschappelijk 
werk komen ze in aanraking met 
Stichting Derde Wereld Hulp. 
Vanaf dat moment komen ze in 
een van de tehuizen te wonen 
die de stichting biedt en kunnen 
ze naar school.
Kunnen ze leren lezen en schrij-
ven en gewoon kind zijn.

De stichting  is met spoed op 
zoek naar sponsoren om zoveel 
mogelijk kinderen in de huizen 
te kunnen opvangen
Voor meer informatie contact 
opnemen met Marlies van Hee-
se (06)53286650
marlies@scossa.com

Naga Durka zoals ze er nu uit ziet. 
Ze gaat naar school en blijkt een 
hele slimme leerlinge!

Naga Durka in 2005.

Omgaan met 
kanker
Regio - De Rijksuniversiteit Gro-
ningen zoekt voor een niet-com-
mercieel onderzoek mensen die 
zelf de afgelopen zes maanden 
hun behandelingen voor kanker 
hebben afgerond. Dit onderzoek 
wordt gefinancierd door KWF 
Kankerbestrijding. Het doel is de 
zorg aan kankerpatiënten te ver-
beteren. Wij vragen u twee keer 

een vragenlijst in te vullen via het 
Internet. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Wilt u er mede voor 
zorgen dat in de toekomst ande-
re kankerpatiënten beter gehol-
pen kunnen worden? U kunt zich 
aanmelden op de website: www.
rug.nl/psy/omgaanmetkanker. 
Weet u niet zeker of u tot de 
doelgroep behoort of heeft u an-
dere vragen, dan kunt u mai-
len naar onderzoekkwf@rug.nl, 
of bellen met mw. T. M. Brakel 
(050-3636757).

Heemstede – HBC G-voet-
bal speelde afgelopen week-
end tegen Overbos en won met 
9-1. Met Frank als stand-in voor 
Wesley, wegens ziekte afwezig, 
wist Davy al in de eerste minu-
ten een dot van een kans , voor 
het doel van Overbos,om zeep 
te helpen. Maar het bleek uit-
stel van executie. Eerst scoor-
de good old Jeroen met een 
schot in de kruising de 0-1. Da-
vy maakte er, na enige minuten 
retraite aan de zijlijn, 2- en 3 -0 
van. Met Abdes,Sebastiaan en 
niet te vergeten Rick had HBC 
het beste van het spel. Overbos 
kon nauwelijks kansen schep-
pen. Met de energieke Michael 
en de krachtige Liban comple-

teerde nieuwe Blom  Bauke het 
middenveld. Bauke speelde een 
mooie wedstrijd, HBC kan van  
zijn  combinatie mogelijkheden 
nog veel plezier beleven. 
Intussen maakte Rick en spits 
Davy er met twee uitgespeelde 
doelpunten, er 0-4 en 0-5 van. 
Vlak voor rust wist Overbos via 
een aanval over de rechterflank 
voor het doel van Frank te ver-
schijnen, Met twee verdedigers 
in aantocht, wist Overbos de ere-
treffer langs de uitlopende Frank 
in het doel te werken:1-5
Na  de  rust met limonade, want 
de waterzak was er nog niet, 
ging HBC voort op de ingesla-
gen weg. Op een na dan….. Re-
gilo kwam als een andere speler 

HBC is in goede doen! uit de catacomben. Met een veel 
betere balgerichtheid en meer 
verdedigend werk bij een tegen 
aanval, speelde hij twee keer zo 
sterk als in de eerste helft. Het is 
maar ternauwernood dat hij dit 
goede spel niet met een doel-
punt wist te bekronen. Dat de-
den in de tweede helft wel Mi-
chael, met een bijzonder mooi 
uitgespeelde goal, Rick met twee 
treffers en  ook Abdes wist bij 
een aanval zijn bijdrage met een 
treffer te bekronen. Eindstand 1- 
9. Met een prachtige reeks straf-
schoppen als  een mooi eind van 
een eerste wedstrijd. Misschien 
wat al te lovende woorden, maar 
met een dergelijk team zitten  
HBC teamleden al heel voor-
zichtig, en veel te vroeg, van een 
kampioenschap te dromen.
Jan Kerver

Casca jeugd
Kiezels beschilderen
Heemstede - Stenen kun je 
overal vinden, de natuur maakt 
er soms prachtige vormen van, 
rond en plat. Kleinere stenen 
noem je kiezels. Op een grote 
kiezelsteen kun je mooi schilde-
ren. 

Op woensdag 29 september 
gaan de kinderen bij de woens-
dagmiddagclub een droomhuis 
of een kasteel op een grote steen 
schilderen. Die kun je dan weer 
als presse-papier gebruiken, dus 
zodat losliggende blaadjes bijv. 
op je bureau, niet meer weg kun-
nen waaien.

De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kinderen 
kunnen hier vooral veel knutse-
len, maar ook meedoen met een 
spel of lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50 euro, 
een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. 

Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl.

Disco Dance Avond
Heemstede - Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Princehof, 
Glipperweg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix tus-
sen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 
Vorige week is gepubliceerd in 
de krant dat de Mix-It Disco op 
zaterdag 18 september zou zijn, 
Dit is niet juist! De eerstvolgen-
de Mix-It Disco is op zaterdag 25 
september. Kom jij op zaterdag 
25 september ook lekker dansen 
of wat drinken? Iedereen is van 
harte welkom van 19.30 tot 22.00 
uur. De entree, inclusief twee 
frisdrankjes is 6,- euro. Meer in-
formatie? Bel Casca: 023 - 548 
38 28 of e-mail plexat@casca.nl 
of kijk op www.casca.nl



Heemstede - Elke laatste dins-
dag van de maand kunnen oude-
ren samen met leeftijdsgenoten 
genieten van een heerlijke maal-
tijd bij Welzijn Ouderen Heem-
stede. Het thema in 2010  is ‘Eten 
wat de pot schaft’.
Voor dinsdag 28 september staat 
op het menu: gebonden cham-
pignonsoep, cordon bleu met 
roomsaus, witlof met ham, ge-
bakken krieltjes, frisse salade en 
appelcompote en als dessert een 

fruitcocktail.
De maaltijd wordt besloten met 
een kopje koffie of thee. 
Vanaf 12.30 uur heten de gast-
vrouwen van WOH u van har-
te welkom. Maaltijdbonnen á 
9,50 euro zijn te koop de recep-
tie van Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede, Lieven de Key-
laan 24 op maandag t/m don-
derdag van 09.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. Tele-
foon 023-528 85 10.

Ouderen eten samen
‘wat de pot schaft’
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Een kijkje in een van de mooiste watertorens
Regio – 52 Meter hoog en 82 
jaar oud. Dat is de watertoren 
van Aalsmeer. De toren, naar 
ontwerp van ir. Sangster, staat 
met zijn Jugendstill-architectuur 
bekend als één van de mooiste 
van ons land. Het Rijksmonu-
ment aan de Westeinderplassen 
wordt dit jaar gerenoveerd. Voor-
dat de renovatie gaat beginnen, 
op 29 september, is de waterto-
ren nog één weekend geopend 
voor publiek. Zowel zaterdag 25 
als zondag 26 september zijn de 
deuren van het monument tus-
sen 13.00 en 17.00 uur geopend. 
Boven kunt u van een fantastisch 
uitzicht genieten, dat ver over ‘de 
Poel’ reikt. Met helder weer kunt 
u Schiphol, Amsterdam en zelfs 
de Bavokerktoren in Haarlem 
en de hoogovens van IJmuiden 
zien. Maar ook het Westeinder-
plassengebied is vanaf 50 meter 
hoogte prachtig te bekijken. 
Op de begane grond van de wa-
tertoren is een foto-expositie in-
gericht over het monument. U 
ziet hier oude foto’s van de to-

ren in aanbouw maar ook artis-
tiek vormgegeven beeld. De fo-
to’s zijn gemaakt en beschikbaar 
gesteld door Aalsmeerders, die 
de toren op hun manier hebben 
vastgelegd. Wie alleen de expo-
sitie wil bezichtigen hoeft geen 
entree te betalen. Een tripje naar 
de bovenste buitenverdieping 
kost 2 euro voor volwassenen en 
1 euro voor kinderen tot 12 jaar. 
De entreegelden worden aan-
gewend voor het instand hou-
den van de watertoren als pu-
blieke trekpleister. Zo kunnen 
bezoekers tegen kleine prijsjes 
koffie, fris en koek kopen. Daar-
naast wordt met binnengeko-
men gelden gespaard voor dak-
verlichting. De watertoren wordt 
’s avonds al prachtig verlicht, 
maar dat geldt niet voor het ko-
peren dak. 

Zondag tijdens de opening 
treedt overigens het shantykoor 
‘de Brulboeien’ op in de waterto-
ren. Dit omdat het de laatste pu-
blieksdag is die het monument 

beleeft vóór de renovatie aan-
vangt. De heren van het koor be-
ginnen om 15.00 uur.

De watertoren is eigendom van 
gemeente Aalsmeer. Het be-
heer van de toren is in han-
den van stichting Initiatiefgroep 
Aalsmeer 2000. Zij organiseert 
niet alleen publieksdagen maar 
tevens stelt zij de toren beschik-
baar als trouwlocatie. Na de re-
novatie is het monument uitge-
rust met toiletten en een keu-
kenblok om bezoekers beter van 
dienst te kunnen zijn. Daarnaast 
worden klein plekken van beton-
rot aangepakt. 
De laatste mogelijkheid dus dit 
jaar om de mooie toren te be-
zichtigen en te beklimmen. Meer 
informatie: 06-51094994.

Donateur worden van de water-
toren Aalsmeer? Stort uw gift 
op 3001 64 558. (Rabobank) tnv 
‘Watertoren Aalmeer’. Kijk ook 
eens op: www.aalsmeerwaterto-
ren.nl

Straatappels
Heemstede - Een appel valt niet ver van de boom. In het voor-
jaar geeft de appelboom een prachtig gezicht, al de bloemetjes die 
opengaan, maar in het najaar... Dit jaar geeft de boom een rijke 
oogst, het is glibberen en glijden in de Lombokstraat! De fruit vlieg-
jes zijn dol op de zoete geur van de oogst.
Foto: Pieter Coppens, Lombokstraat 29, Heemstede.

INGEZONDEN

Scouts vliegen over in het 
Groenendaalse bos

In het Groenendaalse bos bij de ruïne stroomden afgelopen zater-
dag alle leden van de scoutinggroep Sint Paschalis Baylon bijeen; 
de welpen (7-11 jaar), de scouts (11-15 jaar) en de explorers (15-
18 jaar). In de ochtend had de leiding de spelletjes klaargezet, en 
begon om 13.00 uur het feest. Wat voor feest het was vertelt één 
van de leden; 
Het is een speciale opkomst, de hele groep gaat overvliegen. Nee, 
we hoeven geen vleugels te knutselen of in de lucht te zweven, het 
is de bedoeling om met je groepje op het eiland in de vijver te ko-
men (en nat te worden!). Op het eiland liggen aanwijzingen om Ba-
loe de beer te vinden. En wie díe het eerste heeft, krijgt de grote eer!
Maar er moest meer gebeuren! Alle groepjes beginnen met het ma-
ken van een leuke vlag en een verzinnen een leus; “Koe, koe, koe, 
wij winnen Baloeeeee!” Daarna gaan ze onder andere touw trekken 
en water overbrengen met rietjes. En dat allemaal om amuletten te 
verdienen, want daar kunnen de kinderen straks andere groepjes 
een minuut stil mee laten staan tijdens het eindspel.
Tijdens het eindspel is het een nek-aan-nek race. Een vijftal spellen 
moeten zo snel mogelijk worden gedaan om de oplossing te ver-
krijgen. Er worden torens gebouwd, kleine vuurtjes gemaakt, amu-
letten gezocht en dan… gaan de meeste kinderen de vijver in! Dat 
gaat toch wel sneller dan met zijn allen op één ton, en eigenlijk is 
het ook gewoon héél leuk! Het is nog even spannend welk groep-
je er gaat winnen, want er worden achter elkaar groepjes stil gezet, 
maar uiteindelijk is iedereen Baloe aan het zoeken. Als dan einde-
lijk de moeilijk verstopte Baloe is gevonden krijgt iedereen een dou-
che onder de tuinslang. 
Het was een hele geslaagde dag en alle leden gingen moe, maar 
voldaan weer naar huis.

Lijkt het jou gezellig een keer mee te doen? Kijk dan op de website: 
www.paschalisbaylon.com en kom een keertje langs!

Muziek voor alle generaties 1ste Aanleg
Heemstede - 2 generations, 
het hippe dansfeest voor jonge 
ouders met hun kroost heeft 
als inspiratie gediend voor een 
weekend muziek in de 1ste Aan-
leg.
Zaterdag 25 september knalt de 
1ste  Aanleg daar nog een dub-
bel overheen met de 4 genera-
tions dance-party met 4 DJ uit 4 
generaties. Vanaf 21 uur wisse-
len zij elkaar af met ieder hun ei-
gen expertise, Ton van Draanen, 
geboren in de 50’s neemt de ja-
ren 60 voor zijn rekening. Ton is 
werkzaam bij Meerradio en in 
het dagelijks leven radioadvi-
seur. Tevens auteur van het boek 
“popmuziek van dag tot dag” en 
werkzaam bij het radio 2 pro-
gramma Schiffers FM. Uitbater 
van de 1ste  Aanleg Kees Heger 

(bouwjaar in de 60’s) neemt met 
zijn collectie 45 toeren de jaren 
70 voor zijn rekening. Muzieklief-
hebber en regelmatige bezoeker 
(1 x per kwartaal is ook regelma-
tig) Patrick de Lange(anno ja-
ren 70) doet de jaren 80 en Al-
mer Veenendaal (de jonge hond) 
sluit de rijen met de jaren 90. Al-
mer is regelmatig te horen in 
club Stalker en bij radio Decibel. 
De DJ’s wisselen elkaar om het 
half uur in willekeurige volgorde 
af en naar mate de avond vordert 
zal het accent steeds meer op de 
dansmuziek liggen.

Jam sessie
Zondag 26 september de aftrap 
van wat een lange reeks twee 
wekelijkse jam sessies moet 
worden. Het doel is het berei-

ken van en een podium bie-
den aan beginnende en gevor-
derde muzikanten uit Heemste-
de en omgeving. Onder leiding 
van sessieleider Henk Louwe en 
een steeds wisselende base li-
ne van drum, bas en gitaar is ie-
dereen die een instrument speelt 
van harte welkom om te komen 
meejammen.
Ieder dient zijn/haar eigen in-
strument mee te nemen (ex 
drums). Als u met andere mu-
zikanten wilt spelen graag blad-
muziek meenemen. Op de zon-
dagmiddag start de jamsessie 
om 19 uur, er wordt gespeeld met 
een licht akoestische setting. De 
voorkeur wordt dus gegeven aan 
muziekstijlen die daar het meest 
op aansluiten. Aanmelden kan 
via info@1steaanleg.nl

Dialezing schilder Van Dongen
Regio – Over de kunste-
naar Kees van Dongen (1877-
1968) geeft kunsthistorica Ma-
riëlle Lassche op donderdag-
avond 7 oktober een dialezing 

bij de Volksuniversiteit Haarlem, 
Leidsevaart 220 te Haarlem, van 
20 tot 22 uur. Toegangskaarten 
aan de zaal, zolang de voorraad 
strekt.

INGEZONDEN

Vrijwilliger 
Kakelye

Heemstede – In de Heem-
steder van vorige week 
stond een artikel met een 
oproep voor een vrijwilliger 
die het informatiepunt de 
Kakelye op landgoed Ley-
duin wil bemannen.

Helaas is een foutief tele-
foonnummer vermeld. Be-
langstellenden voor de 
functie kunnen het bes-
te bellen naar Landschap 
Noord-Holland in Heiloo 
via telefoonnummer:

Tel. 088- 006 44 00, Fax 
088- 006 44 01. Website: 
www.landschapnoordhol-
land.nl



uur, entrée: 10,00 euro.
Meer info: www.nielsvander-
gulik.nl reserveren: reser-
veer@snoepproducties.nl of 
023 5409845

Zondag 26 september 
• Muzenforum concerten 
in het Gemeentehuis van 
Bloemendaal met het Ver-
meer Trio. Aanvang 11.45 uur. 
Zaal en kassa zijn open vanaf 
11.10 uur.
Locatie: Bloemendaalseweg 
158 te Overveen. 
Kaarten: 18 euro; CJP en jeugd 
t/m 25 jaar 8,00 euro (inclu-
sief koffie). Voorverkoop los-
se kaarten en abonnementen 
bij Primera Postkantoor, Bloe-
mendaalseweg 234, Overveen, 
tel 023-5272742 en op de 
dag van de concerten aan de 
kassa in de zaal. 
Info: www.muzenforum.nl

• Musica Globalista – Len-
neke van Staalen en Hei-
ko Dijker: Indiase klassie-
ke muziek.
Aanvang 15 uur. Toegang 
7,50 euro. Mondiaal Centrum 
Haarlem, Lange Herenvest 
122, Haarlem. Telefoon 023 
542 3540 www.mondiaalcen-
trumhaarlem.nl

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

Woensdag 29 september
t/m woensdag 20 oktober
• Foto-expositie en lezing 
van Global Initiative on Psy-
chiatry (GIP). Opening van 
een expositie van aangrijpen-
de foto’s over geestelijke ge-
zondheidszorg in ontwikke-
lingslanden. 
Aanvang 20 uur. Toegang gra-
tis. Mondiaal Centrum Haar-
lem, Lange Herenvest 122, 
Haarlem. Telefoon 023 542 
3540 www.mondiaalcentrum-
haarlem.nl

Zondag 3 oktober
• Wings Ensemble speelt 
Mozart en Beethoven in de 
Janskerk. Aanvang: 15.00 uur.
Jansstraat 40, Haarlem. Toe-
gang 15,- euro. Reserveren: 
www.wingsensemble.nl.  

T/m zondag 3 oktober 
• Achter de Zuilen in het
Bloemendaals gemeente-
huis presenteert in haar nieu-
we expositie werk van De
Nederlandse Kring van Te-
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Heemstede
Vrijdag 24 september
• Start theaterseizoen in 
Theater de Luifel met Dolf 
Jansen ‘Oudejaars 2010’ 
Herenweg 96, Heemstede. 
Theaterlijn: (023) 548 38 38. 
Of: www.theaterdeluifel.nl.

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

• Muziek voor alle genera-
ties 1ste Aanleg met 4 DJ uit 4 
generaties. Vanaf 21 uur. Hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.

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

• ADHD/ADD Beurs van 
11.00 – 16.00 uur in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Entrée: 5 euro en kinderen t/m 
12 jaar: 2,50 euro.

• In de 1ste Aanleg jamses-
sie om 19 uur, er wordt ge-
speeld met een licht akoesti-
sche setting. Aanmelden kan 
via info@1steaanleg.nl Hoek 
Kerklaan/Raadhuisstraat.

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

T/m donderdag 
30 september
• 10 Beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de gehele re-
gio exposeren in het laat 19e 
eeuwse Raadhuis te Heemste-
de waarvan de bouwstijl ge-
baseerd is op de Nederland-
se raadhuizen aanvang 18e 
eeuw.
Expositie in het kader van 

Agenda
Cultuur

Open Monumentendagen 
met thema ‘de smaak van 
de 19e eeuw’.
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur).

Zaterdag 2 oktober
• Cabaret in de Luifel ‘De 
Parabel van het probleem’ 
door Roy Aernouts Thea-
ter de Luifel,  Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 17,50 euro  
CJP/65+ 16,50 euro. Kaartver-
koop van maandag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Zondag 3 oktober 
• Koffieconcert met Anne-
mieke Breunesse, (harp), Fe-
licia Kosasi, (piano) en Meri-
am Dercksen, (klarinet), drie 
Laureaten van het Prinses 
Christina Concours op Po-
dium Oude Slot. 
Aanvang: 12.00 uur. Prijs 13,50 
euro/11,00 euro. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of www.
podiumoudeslot.nl. 

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

• Mozaïekkunst in De Lui-
fel van Annemarie Sybran-
dy. Herenweg 96, Heemste-
de, expositie te bezichtigen tij-
dens openingsuren. 

Regio

Vrijdag 24 September
• Niels van der Gulik met 
‘Onstuimig’. Nederlandstalig 
programma met o.a. Werk van 
Shaffy en Toon Hermans. 
In de kapel RHH, Hagestraat 
10 Haarlem. Aanvang: 20.15 

kenaars. Het zijn 13 teke-
naars, waaronder Fred Frits-
chy.
Bloemendaalseweg 158, Over-
veen. Open: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 16.00 
uur. De toegang is gratis. 
www.achterdezuilen.nl.

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

Dinsdag 5 oktober
• Filosofisch café Haarlem 
met filosofe dr. Heidi S.C.A. 
Muijen over de filosofie van 
de levenskunst. Aanvang: 
19.45 uur in de Remonstrantse 
Kerk te Haarlem, (rolstoel)toe-
gankelijk via de ingang Oran-
jekade 1, entree: 5,- euro. (stu-
denten 3,- euro). Voor meer 
informatie zie: www.kerkplein-
haarlem.nl/remvvh/
Of (0252) 530746.

Donderdag 7 oktober
• Dialezing schilder Kees 
van Dongen (1877-1968) 
door kunsthistorica Mariëlle 
Lassche bij de Volksuniversi-
teit Haarlem, Leidsevaart 220 
te Haarlem, van 20 tot 22 uur. 
Toegangskaarten aan de zaal, 
zolang de voorraad strekt.

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

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

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

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

• De Avonden, Reves klassie-
ker. Première in Stadsschouw-
burg Haarlem. Reves debuut-
roman beleefde ruim 50 druk-
ken en is in zeven talen ver-
schenen.
Het is klassiek geworden als 
de aangrijpende beschrijving 
van de verstikkende saaiheid 
die Nederland in de naoorlog-
se jaren kenmerkte.
Info: www.bostheaterproduc-
ties.nl

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

T/m december
• Museumfavorieten van 
meesterkopieerder Leo 
Hortensius in Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 87. Ope-
ningstijden: donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 – 
17.00 uur. Tevens designob-
jecten van ontwerper Brendan 
Boots en zeldzame Aziatische 
beelden en boeddha’s.

T/m 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.
(zie ook de website:
www.museumdezwartetulp.nl) 
In de tentoonstelling zijn 
vazen te zien van 48 keramis-
ten. 

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

• Aanleg voetgangerstunnel

• Agenda's

• Werk aan de weg

• Evenementenkalender 2011

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Van veel naar één
Met de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen 

(zoals bijvoorbeeld de bouwvergunning, 

kapvergunning en monumentenvergunning) 

vervangen door één omgevingsvergunning. 

Deze omgevingsvergunning vraagt u met één 

aanvraagformulier bij de gemeente aan. 

Digitaal of op papier. Als uw aanvraag wordt 

goedgekeurd, ontvangt u één omgevings-

vergunning, met eenduidige eisen. Voor de 

vergunningen die u in één keer aanvraagt is 

maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. 

Ook is één controlerende instantie 

verantwoordelijk voor het toezicht en de hand-

having. Met de Wabo wordt bovendien de 

categorie vergunningvrije bouwwerken groter. 

Zie de vergunningcheck hiernaast. 

Een omgevingsvergunning aanvragen per 1 oktober 2010

Vergunningcheck 
In het Omgevingsloket online kunt u een ver-

gunningcheck doen. U voert dan uw locatie 

en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u 

vergunningplichtig of meldingplichtig bent. Of 

geen van beide. Nadat u de check heeft 

doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Dit kan 

op papier (door een formulier op maat uit te 

printen) of digitaal. Het systeem vertelt u 

welke gegevens u moet invullen en welke 

documenten u moet aanleveren (uploaden). 

Voor het digitaal aanvragen van een om-

gevingsvergunning of het doen van een 

melding heeft u een DigiD-account nodig. 

In Omgevingsloket online kunt u ook aan-

geven of u gebruik wilt maken van voor-

overleg met uw gemeente. Dit vooroverleg 

heeft geen formele status maar kan met 

name bij de meer complexe projecten voor 

zowel gemeente als aanvrager lonend zijn.

Vervolg op pagina 2

Aanvraagmogelijkheden
Met de komst van de omgevingsvergunning 

kunt u uw benodigde vergunningen in één 

keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar u 

bent het niet verplicht. U mag ook voor alle 

activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals 

bouwen, kappen en slopen, een aparte ver-

gunning aanvragen. Het nadeel is dan wel 

dat u voor alle onderdelen apart een ver-

gunningprocedure moet doorlopen. En dat 

belanghebbenden bij iedere vergunning 

bezwaar kunnen aantekenen. Ook kan het 

dan voorkomen dat u de ene vergunning wel 

krijgt en de andere niet. Zoveel mogelijk in 

één keer aanvragen bespaart dus tijd en 

geld.

Complexe projecten, waarbij bijvoorbeeld 

een milieuvergunning of een wijziging van 

het bestemmingsplan nodig is of waarbij een 

monument wordt verbouwd kennen hun 

eigen regels. Hierbij is het niet altijd mogelijk 

om voor losse activiteiten een vergunning 

aan te vragen, maar kan bijvoorbeeld weer 

wel in twee fasen worden aangevraagd. Als 

dit voor u van toepassing is, kan de 

gemeente u hier meer over vertellen.

Termijnen
Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, 

kappen en slopen volgen een reguliere 

procedure. De beslistermijn is daarbij 

8 weken, gerekend vanaf de ontvangst-

datum van de aanvraag. Deze termijn kan 

eenmalig met 6 weken verlengd worden. 

Wanneer het de gemeente niet lukt om 

binnen deze termijn een beslissing te 

nemen, wordt de vergunning van rechts-

wege verleend. 

Complexere aanvragen zoals hierboven 

beschreven volgen een uitgebreide procedure. 

De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze 

termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd 

worden. Bij deze procedure kan de vergunning 

echter niet van rechtswege worden verleend.

Stappen in het aanvraagproces
Bij het aanvragen van een omgevings-

vergunning volgens de reguliere procedure 

worden in grote lijnen de volgende stappen 

doorlopen:

Stap 1 - U dient uw aanvraag in bij 

de gemeente. Dit kan op papier of 

digitaal. Als u digitaal wilt indienen 

gaat u naar www.heemstede.nl of 

rechtstreeks naar het Omgevingsloket 

online: www.omgevingsloket.nl. U kunt dit 

thuis doen of bij de gemeente. In dat laatste 

geval kunnen de medewerkers van de af-

deling Bouw- en Woningtoezicht u direct 

helpen. 

Stap 2 - De gemeente stuurt een bericht 

van ontvangst en publiceert de aanvraag in 

HeemstedeNieuws en op de website. Ook 

controleert de gemeente of de aanvraag 

compleet is. Als blijkt dat er nog stukken 

ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. 

De gemeente zal daarbij aangeven binnen 

welke termijn u de ontbrekende stukken 

alsnog kunt aanleveren.

Stap 3 - De gemeente beoordeelt uw aan-

vraag inhoudelijk en kijkt of uw aanvraag 

aan alle wettelijke eisen voldoet. Zo kan er 

onder meer gekeken worden naar regels 

uit het bestemmingsplan en de welstands-

nota. Gaat u bouwen, dan wordt uw 

aanvraag ook getoetst aan de technische 

eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, 

ventilatie, etc.).

Stap 4 - De gemeente laat u binnen 

8 weken weten of u wel of niet een om-

gevingsvergunning krijgt. De tijd die u 

nodig heeft om uw aanvraag compleet te 

maken (zie stap 2) wordt bij de beslister-

mijn van de gemeente opgeteld. Heeft u 

een ingewikkeld project, dan kan de 

Wie wil bouwen of verbouwen of anderszins iets aan zijn omgeving wil veranderen 
heeft vaak een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het bouwen of slopen van een 
woning, het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. Vanaf 1 oktober 
2010 kunt u veel van deze vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.
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Vervolg van pagina 1

gemeente de beslistermijn eenmalig met 6 

weken verlengen. De gemeente publiceert 

de beschikking op uw vergunning in 

HeemstedeNieuws en op de website. 

Belanghebbenden, bijvoorbeeld om-

wonenden, hebben dan nog maximaal 6 

weken de tijd om bezwaar in te dienen. 

Daarna is uw vergunning defi nitief.

Vraag na bij de gemeente
De omgevingsvergunning voegt ruim 25 ver-

gunningen samen. Vaak volstaat voor uw pro-

ject daarom deze ene vergunning. Maar soms 

heeft u nog een vergunning nodig die niet 

meegaat in de omgevingsvergunning. Een 

terras- of evenementenvergunning moet u bij-

voorbeeld nog apart aanvragen. En bouwt u 

op of bij een dijk of waterloop, dan heeft u toe-

stemming nodig van het Waterschap. Het is 

daarom verstandig over uw plannen contact 

op te nemen met de gemeente.

Vergunningvrij bouwen
Met de Wabo wordt de categorie vergunning-

vrije bouwwerken groter. Mogelijk heeft u voor 

uw bouwplan geen vergunning nodig. Het 

ministerie van VROM heeft 8 brochures 

gemaakt over veelvoorkomende bouw-

werken, zoals dakkapellen, schotelantennes, 

erfafscheidingen en aanbouwen. In deze 

brochures leest u wanneer dit soort bouw-

werken vergunningvrij is en wanneer niet. De 

brochures vindt u of op www.rijksoverheid.nl/

omgevingsvergunning (documenten en 

publicaties).

Meer informatie
Voor vragen over de omgevingsvergunning 

kunt u tijdens de openingstijden terecht bij 

de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van 

de gemeente Heemstede. Vanaf 1 oktober 

geldt de Wabo, zodat per die datum de 

teksten op de website www.heemstede.nl 

worden aangepast.

Heemstede Loop 
17 oktober
Op zondag 17 oktober 2010 vindt voor de eerste keer de Heemstede Loop plaats. De lopers 

starten en fi nishen bij het sportcomplex Groenendaal en zullen onder andere het 

Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemstede aandoen. Voorinschrijving is nog 

mogelijk tot maandag 11 oktober 2010 en kan via de website www.heemstedeloop.nl. 

Aan de Heemstede Loop zijn twee goede doelen gekoppeld. Het landelijke goede doel is de 

Nederlandse Hartstichting en het regionale goede doel de Hartekampgroep. Deelnemers 

hebben bij de voorinschrijving de mogelijkheid om een donatie te doen aan deze twee 

goede doelen. 

Op de dag zelf neemt, tussen de start van de Familyrun en de start van de 5 en 10 km, 

Dieuwertje Blok namens de Hartstichting de cheque in ontvangst. Dieuwertje is onder meer 

bekend als presentatrice van het sinterklaasjournaal en van het NPS-programma ‘Podium’. 

 

Om 12.00 uur gaat de Familyrun van 1.6 km van start. Aan de Familyrun is speciaal voor 

Heemsteedse scholen de prestigieuze scholenbokaal gekoppeld. De school die met de 

meeste leerlingen deelneemt sleept de 1e Heemsteedse Scholenbokaal in de wacht. De 

winnaar van de Scholenbokaal mag zich ook een jaar lang de sportiefste basisschool van 

Heemstede noemen! 

Om 12.30 uur is het de beurt aan de lopers van de 5 en 10 km. De 5 en 10 km lopen hetzelfde 

parcours, waarbij de 10 km-lopers twee ronden afl eggen en de 5 km-lopers een ronde. 

Langs deze fraaie Heemsteedse route hopen we op vele enthousiaste toeschouwers! 

Aanleg voetgangerstunnel 
onder Cruquiusbrug 
(Cruquiusweg N201)

Correctie adressen 
gemeentegids

In opdracht van de provincie Noord-Holland en Dienst Landelijk Gebied realiseert Ballast 

Nedam Infra de aanleg van de voetgangerstunnel N201. De realisatie van deze tunnel 

onder de Cruquiusbrug vindt plaats in drie weekenden. In de weekenden van 1 t/m 4 

oktober 2010 en 8 t/m 11 oktober 2010 worden omleidingsroutes ingesteld van vrijdag-

avond 20.00 uur tot maandagmorgen 06.00 uur. Het weekend van 15 t/m 18 oktober 

is een reserveweekend voor wanneer de werkzaamheden uitlopen.

Werkzaamheden N201 en bereikbaarheid
Van 1 t/m 4 oktober wordt de rijbaan Heemstede - Hoofddorp afgesloten. Het verkeer 

wordt via de wisselstrook geleid over de rijbaan Hoofddorp - Heemstede, met 1 rijstrook 

per richting. Verkeer vanaf de Cruquiusdijk wordt via de Spieringweg omgeleid terug naar 

de N201 en het verkeer van de Bennebroekerdijk kan de N201 richting Hoofddorp 

bereiken. Om Heemstede te bereiken zal het verkeer omgeleid worden via de kruising 

Spieringweg.

Van 8 t/m 11 oktober wordt de rijbaan Hoofddorp - Heemstede afgesloten. Het verkeer 

wordt via de wisselstrook geleid over de rijbaan Heemstede - Hoofddorp, met 1 rijstrook 

per richting. Verkeer vanaf de Cruquiusdijk wordt via de Spieringweg omgeleid terug naar 

de N201 en het verkeer van de Bennebroekerdijk kan de N201 richting Hoofddorp 

bereiken. 

Het fi etsverkeer heeft geen last van de werkzaamheden. Het bedrijventerrein Cruquius 

en de Cruquiusdijk zijn te bereiken. Tijdens de aanleg van de tunnel in de weekenden zijn 

de beide bushaltes Ringvaart ten zuiden van de Cruquiusbrug niet bereikbaar. Bussen 

langs deze route zullen een kleine vertraging oplopen vanwege de werkzaamheden.

Recreatief wandelpad langs Ringvaart en Spaarne
Na de aanleg van de tunnel is het mogelijk vanaf de Ringvaartlaan via Park Meermond 

richting Hageveld te wandelen. De route vormt een mooie combinatie van natuur en 

cultuur, met zicht op agrarisch landschap en rietkragen langs het water, en op het 

historische landgoed Hageveld.

Akse Media - de uitgever van de gemeentegids Heemstede - is gestart met de actualisatie van de 

redactionele adressen voor de gemeentegids 2011.

Aan alle adressen binnen de gemeente die een e-mailadres in de vermelding hebben, is een auto-

matische mailing verzonden waarmee ze kunnen reageren maar ook - met een unieke, persoon-

lijke inlogcode - via internet hun eigen gegevens naar wens kunnen aanpassen.

De overige adressen worden in de komende weken telefonisch benaderd of ontvangen een brief.

Staat u nog niet in de gids? U kunt uw organisatie of vereniging zelf aanmelden 

voor plaatsing in het adressengedeelte!

Dat kan als volgt: 

- per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Heemstede) 

- telefonisch: (0223) 67 30 10 (redactie Akse Media)

-  schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gem. gids Heemstede) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen worden door-

gegeven tot uiterlijk 8 oktober 2010
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Werk aan de weg   
Johan Wagenaarlaan
Tot eind september 2010 wordt in de Johan Wagenaarlaan het asfalt op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor een beperkte verkeershinder.

Glipper Dreef
Tot eind september 2010 wordt op de Glipper Dreef het asfalt op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor een beperkte verkeershinder.

Aanleg voetgangerstunnel Cruquiusweg N201
In de weekenden van 1 t/m 4 oktober 2010 en 8 t/m 11 oktober 2010 wordt een voetgangers-

tunnel aangelegd in het talud van de Cruquiusbrug, op Heemsteeds grondgebied. Tijdens 

deze weekenden zijn omleidingsroutes ingesteld op vrijdagavond 20.00 uur tot maandag-

morgen 06.00 uur. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. 

Wanneer de werkzaamheden uitlopen, wordt ook nog gewerkt in het weekend van 15 t/m 

18 oktober 2010. Een uitgebreid bericht over deze werkzaamheden leest u elders in deze 

krant.

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

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

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

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

op tekstborden bij Hageveld en park Meermond.

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

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

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

noodzakelijk het gebied gefaseerd af te sluiten voor doorgaand autoverkeer.

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

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

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

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

richtingen van de Van den Eijndekade gebruik maken.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 30 september 
a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 30 september 2010 

2. Vragenuur

3. Vaststellen bestemmingsplan Vogelpark en omgeving - bespreekpunt

4. Wet werk en bijstand (WWB): Verordeningen - bespreekpunt

5. Delegatie Projectbesluit Raadhuisstraat 24 (bestemmingsplan Centrum) - hamerpunt

6. Beleidskader Participatiebudget 2010-2012 - hamerpunt

7. Wijziging legesverordening i.v.m. Crisis- en herstelwet - hamerpunt

8. Brandbeveiligingsverordening 2010 - hamerpunt

9.  Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening in verband met de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - hamerpunt

10. Evaluatie Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ) - hamerpunt

11. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

12. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen 

ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 30 september
2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om hulp in de huishouding 

- niet openbaar -  

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om een rolstoelgeschikte zorgkamer

- niet openbaar -     
21.00 uur  bezwaar tegen de invordering van een verbeurde dwangsom

- openbaar -    

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

tel. (023) 548 56 07

Agenda's

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

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

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van

zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de fl at Provinciënlaan 46 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoner (verzonden 17 september 

2010).

 

Het besluit ligt vanaf 23 september 2010 zes weken ter inzage. 

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

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

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

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

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Verkeersbesluit

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

Agenda’s en 
verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Aanvragen bouwvergunning
2010.172 het plaatsen van een toegangshek - Julianaplein 2

2010.194 het plaatsen van een dakkapel op - Franz Lehárlaan 126

 het voorgeveldakvlak

2010.195 het plaatsen van een erfafscheiding - Laan van Insulinde 8

2010.196 het vergroten van een dakkapel op - Els van Roodenlaan 11

 het voorgeveldakvlak

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase 
2010.123 het verbouwen van de entree - Leidsevaartweg 99

 van het kantoorpand

Aanvraag sloopvergunning
2010.924 het verwijderen van asbest - Stevinlaan 1-63

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 23 september 2010 op maandag tot en met 

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

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 17 september  2010)
en ontheffing bestemmingsplan

2010.073 het inpandig wijzigen van een woonhuis - Glipperweg 40

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 23 september 2010 op maandag tot en met don-

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

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

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 4 november 2010 

worden ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 17 september 2010 )
2010.144 het veranderen van een draagconstructie - Dinkellaan 15

2010.191 het plaatsen van reclame - Raadhuisstraat 54

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 23 september 2010 op maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.163 het vernieuwen van gevelonderdelen - Herenweg 115

 en aanpassing/uitbreiding entree

2010.189 het uitbreiden van de berging - Sportparklaan 55

De verzoeken liggen vanaf 23 september 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen 

hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienswijzen in-

dienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet 

hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen 

zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de 

openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Kennisgeving
Door de eigenaar van het pand aan de 

Raadhuisstraat 24 is een aanvraag in-

gediend voor een bestemmingswijziging. 

Het pand valt in het bestemmingsplan 

‘Centrum’ en heeft de bestemming 

‘Woondoeleinden’. De eigenaar is voor-

nemens een verloskundigenpraktijk in het 

pand te vestigen en heeft verzocht de 

bestemming van het pand te wijzigen in 

‘Centrumdoeleinden’. 

In verband hiermee maken burgemeester 

en wethouders ingevolge het bepaalde in 

artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening 

het voornemen bekend om de voor-

bereiding van een projectbesluit, als 

bedoeld in artikel 3.10 Wet ruimtelijke 

ordening te starten.

Daarbij wordt tevens bekendgemaakt dat 

er geen advies zal worden gevraagd aan 

een onafhankelijke adviseur.

Terinzagelegging
Vanwege de geringe omvang van dit 

projectbesluit worden de aanvraag 

bestemmingswijziging en de ruimtelijke 

onderbouwing op dit moment niet 

ter inzage gelegd. Naar verwachting 

start de formele terinzagelegging eind 

oktober en de stukken zullen dan 6 weken 

ter inzage liggen. U kunt de stukken 

dan inzien op www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de 

stukken dan ter inzage in de hal van het 

raadhuis.

Het is in de voorbereidingsfase nog niet 

mogelijk om uw mening/zienswijze aan de 

gemeente kenbaar maken, omdat nu eerst 

het vooroverleg met het rijk, de provincie 

en het Hoogheemraadschap Rijnland 

wordt gevoerd.

Voor nadere informatie over het project-

besluit kunt u contact opnemen met de 

mevrouw M. Möller van de afdeling 

Ruimtelijk Beleid onder telefoonnummer 

(023) 548 58 70.

Vervolg
Nadat het hiervoor genoemde voorover-

leg heeft plaatsgevonden, zal een 

ontwerpprojectbesluit worden vastgesteld 

en 6 weken ter inzage worden gelegd. Op 

dat moment kunt u uw mening/zienswijze 

aan de gemeente kenbaar maken en zal 

deze worden meegewogen in de defi nitie-

ve besluitvorming. Het defi nitieve besluit 

wordt naar verwachting in het eerste 

kwartaal van 2011 genomen.

Bouwplannen Voornemen voorbereiding projectbesluit

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

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 di. 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

Het college van burgemeester en wethouders heeft d.d. 7 september 2010 besloten tot 

intrekking van de volgende huisnummers:

Woonschip: Industrieweg 17

Woonschip: Industrieweg 19

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Huisnummering

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-
tekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 
reden van bezwaar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

te houden.

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

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

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

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

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

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

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Door de gemeentelijke opsporingsambtenaren is geconstateerd dat er reeds geruime tijd 

een beige vouwwagen met bruine strepen zonder kenteken staat geparkeerd op een 

parkeervak van de Scholtenlaan tegenover de fl at met huisnummers 2 - 120. Het college 

van burgemeester en wethouders zijn voornemens om deze met toepassing van 

bestuursdwang te verwijderen.

Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening is het 

verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, vouwwagen, keetwagen, woon-

wagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend of 

mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereen-

volgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben. 

De eigenaar van de vouwwagen krijgt tot en met 26 september 2010 de tijd om de vouw-

wagen van de openbare weg te verwijderen. Is op genoemde datum de vouwwagen niet 

van de weg verwijderd, dan zal het college van burgemeester en wethouders de vouw-

wagen door middel van bestuursdwang laten verwijderen. De vouwwagen wordt dan voor 

een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar het 

voertuig binnen deze periode weer terug krijgen. Indien de vouwwagen niet binnen de 

genoemde periode van 13 weken wordt opgehaald zal de vouwwagen openbaar worden 

verkocht of vernietigd.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijke opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving, telefoon (023) 548 56 30.

Evenals vorig jaar is, in overleg met de ons 

omringende gemeenten in de regio 

Kennemerland, besloten een regionale 

evenementenkalender samen te stellen. Op 

deze kalender zullen alle meldingen voor 

grote, potentieel risicodragende evenementen 

geplaatst worden zodat de hulpdiensten, te 

weten de brandweer, de politie en de 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 

en Rampen (GHOR), een beter overzicht 

hebben over de te organiseren grote 

evenementen in de regio.

Indien u voornemens bent in het komende jaar 

een evenement in onze gemeente te organi-

seren, verzoek ik u daarvan vóór 1 november 

2010 een melding te doen zodat beoordeling 

kan plaatsvinden. 

Een digitaal meldingsformulier is te verkrijgen 

bij mevrouw I. van der Aart via e-mailadres: 

PostbusAlgemeneEnJuridischeZaken@

heemstede.nl

 

Wanneer grote evenementen binnen de regio 

samenvallen kan, in verband met de inzet van 

hulpdiensten, het ongewenst zijn dat deze 

evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. In 

dat geval wordt, in overleg met de organisato-

ren, gezocht naar alternatieve data. Het door u 

gemelde evenement kan voorgelegd worden 

aan politie, brandweer en GHOR voor een ad-

vies over de te nemen maatregelen in verband 

met het waarborgen van de veiligheid.

Kenmerkend voor een groot evenement is dat, 

tijdens de voorbereiding en uitvoering, een 

gecoördineerde aanpak van politie, brand-

weer, GHOR, gemeente en organisator nood-

zakelijk wordt geacht. Om te beoordelen of er 

sprake is van een groot evenement dienen de 

volgende gegevens bekend te zijn:

-  de datum waarop het evenement gepland is;

-  het aantal bezoekers dat wordt verwacht;

- aard van de bezoekers;

-  bekende of verwachte specifi eke risico’s;

-  de plaats waar het evenement gehouden 

wordt.

Indien het evenement als groot en potentieel 

risicovol beoordeeld wordt, zal het op de 

regionale evenementenkalender worden 

geplaatst. In overleg met de gemeenten in de 

regio wordt de regionale evenementen-

kalender in december vastgesteld. Dit 

betekent dat uitsluitend de datum van de 

gemelde evenementen vaststaat.

Wanneer u vóór 1 november a.s. geen 

melding heeft gedaan van het voornemen een 

evenement te organiseren, wordt het voor-

genomen evenement niet op de regionale 

evenementenkalender geplaatst. Het gevolg 

daarvan kan zijn dat het evenement op de 

gewenste datum geen doorgang kan vinden 

doordat het niet binnen de vastgestelde 

regionale evenementenkalender ingepast kan 

worden.

Na vaststelling van de defi nitieve kalender 

kunt u een vergunning voor het evenement 

aanvragen bij de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken van de gemeente.

Vouwwagen Scholtenlaan 
(ter hoogte van huisnummer 2 - 120)

Evenementenkalender 2011

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl




