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Ben je nou
helemaal sixties?
heemstede - De muziek van
de jaren 60: Simon & Garfunkel,
Otis Redding, the Box Tops, Bob
Dylan, Country Joe and the Fish,
the Supremes, natuurlijk the
Beatles, the Rolling Stones, maar
ook Willy Alberti, Corry Brokken en de Spelbrekers. Grijsgedraaid door misschien wel de
eerste DJ van Heemstede, Dick
Schoenmakers, in de discotheek
in jeugdhonk Anno Sancto aan
de Achterweg. Een enorme verzameling heerlijke muziek, waarvan tekst en melodie je maar al
te vaak onmiddellijk weer te binnen schieten als je de eerste tonen hoort. Die muziek, dat sfeertje staat Marlou ter Horst voor
ogen bij de oprichting van een
koor dat muziek uit die tijd weer
laat klinken. Zij heeft een groepje gevormd van enkele enthousiaste zangers en zangeressen die
in enkel gezellige avonden al een
beeld gevormd hebben van een
zangkoor van tachtig zangers en
zangeressen die dertig avonden
gaan zingen onder leiding van
dirigent en arrangeur Cees Thissen. Cees is in Heemstede vooral bekend van zijn projectkoren,
die zo succesvol de Pablo Neru-

heemstede – Het was met
recht een beeldige dag, afgelopen zaterdag in het winkelcentrum Heemstede. Op
de Binnenweg werden overal
en nergens vreemde snuiters
en sierlijke figuren waargenomen, in winkeletalages en
op straat. Wat was er aan de
hand? Levende Etalages! Dat
was er aan de hand. Georganiseerd door de winkeliers
van het centrum en dit bracht
veel shoppende Heemstedenaren op de been. Standbeelden zo mooi, net echt! Even
op de foto. De beelden bleven stoicijns, echt in hun rol.
Reinout Schotman maakt deze foto, geheel in de trend
van nu, met zijn smartphone.
Hipstamatic!

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

da concerten uitvoerden met koren tot negentig man. Welkom
zijn alle liefhebbers van de muziek van vijftig jaar geleden, vrije
geesten uit die tijd die nauwelijks hebben leren zingen , maar
die tijd weer willen beleven.
After party
De muziek is al geselecteerd en
wordt waar nodig gearrangeerd
om meerstemmig in een koorsetting te kunnen zingen. We
werken toe naar één spetterende uitvoering, die dezelfde avond
gevolgd wordt door een feestavond met dj. Dick Schoenmaker? Ook die muziek staat uiteraard in het teken van de jaren 60.
In december zal er een kennismakingsavond zijn en in januari 2012 begint het echte werk:
30 repetities waarin we van deze
muziek gaan genieten. In oktober 2012 is de uitvoering. Dat is
dan ook meteen het eind van dit
project, dus lekker overzichtelijk.
De repetities zijn op woensdagavond in de Petrakerk, Limburglaan 3 in Heemstede.
Meedoen
Het project moet zichzelf bedrui-

nieuw: www.cdaheemstede.nl

Beeldige
zaterdag

STOMERIJ EN
WASSERIJ

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

KunSTSTOF

KOZIJnen
www.vandervlugT.nl

Tel. 023 538 22 77

pen, waarbij we de kosten zo
laag mogelijk proberen te houden. Voor de uitvoering worden
natuurlijk kaarten verkocht. Van
de deelnemers aan het koor vragen we een bijdrage van 150,euro. Blijft er aan het eind van de
rit geld over, dan schenken we
dat aan een goed doel dat door
de koorleden zelf wordt gekozen.
Enthousiast geworden? Meld je
dan aan voor 1 oktober a.s. door
een mail te sturen naar sixties60@hotmail.com onder vermelding van je naam, huisadres,
telefoonnummer, mailadres en,
als je dat weet, of je sopraan, alt,
tenor of bas bent. Bellen kan natuurlijk ook. De namen van de

enthousiaste projectkoor zijn. Zij
staan je graag ’s avonds en in
het weekend te woord!
Marlou ter Horst, 06-21837817 /
0252-348658
John van den Putten,
06-53147359
Arno en Dea Schumacher,
023-5291408
Deze vier hebben al menig gezellig avondje sixties gehad bij
het uitzoeken van de muziek en
de organisatie. Ze zijn weer helemaal weg van The Mamas &
The Papas, Bob Dylan en The
Beatles. Nou Heemstede nog!
ton van den Brink

Overval op
woning
Bennebroek – Dinsdag omstreeks 10.50 uur heeft een gewapende overval plaatsgehad op
een woning aan de Willinklaan
te Bennebroek. Overvallers bedreigden de bewoners met een
vuurwapen. De bewoners bleven
ongedeerd. De overvallers gingen er wel vandoor met de auto
van hen, een Porsche Cayenne.
Deze auto is later teruggevonden
in Zwaanshoek. Wat er verder
gestolen is, is nog niet bekend.
Het Overvallenteam heeft direct
een uitgebreid onderzoek opgestart. Voor zover bekend heeft
dit nog niet tot aanhoudingen
geleid. Het onderzoek is nog in
volle gang.

**

HaarleM

Hacheepakket
500 gram vlees,
500 gram uienringen
en kruiden

r5.

95

pakket

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

WEER
MOOI
Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

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

Het spoor van toen

redactie@heemsteder.nl

Getoonde foto is gemaakt
op Open Monumentendag
2011 en toont een 1500 Volt
schakelstation
gebouwd
in 1926 ten behoeve van
de electrificatie van de
Oude Lijn per 4 april 1927.
Architect HGJ Schelling
zou het ontworpen kunnen
hebben (dat is onzeker) en
in 2011 staan er nog maar
twee van deze unieke gebouwtjes in Nederland.
Het andere staat aan de
zuidkant van de spoorlijn
Amsterdam-Haarlem tussen het nieuw te bouwen
station Halfweg-Zwanenburg en het verkeersviaduct
Rottepolderplein.
Het digitale boekwerk stationhad.nl laat een unieke kijk in dit gebouw zien
in de vorm van een filmpje,
hoofdstuk Traject.
Normaliter kan men dit
gebouw nauwelijks zien
want het bedrijfsgebouw
van Hilleshog ‘The Bulb’
staat er voor, maar Open
Monumentendag
(10/11
september dit jaar) gaf een
unieke kans om dit toch

Eerder deed de Heemsteder een oproep met betrekking tot onduidelijke verkeerssituaties in
Heemstede en Bennebroek. Diverse inwoners
reageerden,
waaronder
de heer Ruijgrok.

COLOFON
van 1930

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

van dichtbij te fotograferen en te delen met
de lezers van De Heemsteder, bij deze!
Schakelstation staat nog net op Heemsteeds
grondgebied en valt dus in het gebied wat
mijn interesse heeft wat betreft de spoorlijn
alsmede de halte Mannepad(later Woest-

duin)en het station Heemstede-Aerdenhout
en noorderlijk gebied t/m de Pijlslaan-overweg.
Informatie: www.stationhad.nl.
Tekst en foto van Gertjan Stamer.

!

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

gevaarlijke
verkeerssituaties

oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
zijn met naam en adres, telefoon of
e-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.

Fietsstroken en zebrapad
Op de Adriaan Pauwlaan is er sprake van een onduidelijke situatie. Bij het inrijden van deze laan vanaf de rotonde - tussen Adriaan
Pauwlaan en Pieter Aertzlaan - is het bij de eerste oversteekplaats
goed gedaan. Ongeveer 100 meter verder, dus even na de Overboslaan, treft u een zebrapad aan dat alleen duidelijk op de autoweg is aangebracht. Op de erlangs liggende fietspaden zijn wel
wat vage dwarse streepjes zichtbaar - waarschijnlijk om aan te geven waar het zebrapad zou moeten lopen - maar hier is het werk
nooit afgemaakt. Het overkomt mij regelmatig dat ik, gebruikmakend van het zebrapad, in de veronderstelling ben dat ik voorrang heb, terwijl een over het fietspad razende bromfiets daar een
andere mening over heeft. En helemaal te verwijten is dat hem/
haar niet gezien de onduidelijke situatie. Ik heb hier de gemeente Heemstede al herhaaldelijk op gewezen via ‘Meldpunt overlast’
maar krijg ondanks toezeggingen geen reactie.
Misschien niet helemaal passend in uw oproep: via ditzelfde meldpunt heb ik meerdere malen aandacht gevraagd voor het overhangend groen van de achtertuinen van de Overboslaan grenzend aan
de Crayenestersingel. Met name aan het begin van het Crayenesterpad vanaf de Adriaan Pauwlaan komend wordt je bijna de singel
in gedwongen en loop je het gevaar bij slecht weer in de daar inmiddels ontstane modder onderuit te gaan. Wat mij inderdaad een
keer is overkomen. Ook hier wordt, ondanks telefonische toezeggingen, geen verdere actie ondernomen.
Hopelijk leiden uw artikelen tot wat meer daadkracht bij de gemeente.
Jan Willem Ruijgrok.
jwruijgrok@gmail.com

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

Kort nieuws
Nieuwe directeur Willinkschool
Bennebroek - De Willinkschool
is dit jaar versterkt met een
nieuwe directeur. De 37-jarige
Paulien Dubelaar zal de komende jaren leiding geven aan de
in Bennebroek gelegen school.
De in Haarlem geboren Paulien is afkomstig uit het speciaal onderwijs, waar zij als am-

bulant begeleider leerlingen met
spraak- en taalproblemen onder haar hoede had. Tevens gaf
ze cursussen aan leerkrachten, onder andere over handelingsplanning en over autisme.
Op donderdag 6 oktober is er
een open ochtend op de Willinkschool.

Shantykoor in De Luifel
Heemstede – De Dag van de
Ouderen op woensdag 28 september wordt in Heemstede gevierd met muziek. Luister of zing
mee met het VOC, Shantykoor
uit Vijfhuizen. Het mannenkoor
onder leiding van Ingrid Prins
brengt shanties en zeemanslie-

deren op authentieke wijze. Van
14.00-16.00 uur bij Casca De
Luifel, Herenweg 96.
Kaartjes incl. koffie/thee kosten 3,50 euro. Verkrijgbaar bij
Welzijn Ouderen Heemstede en
Casca.
Inlichtingen: 023-5288510.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Zendvergunning Branding
Radio weer op de tocht
Heemstede - De Heemsteder berichtte eerder dit jaar al over
de vreemde gang van zaken binnen de organisatie van dit station. Men had onder andere verzuimd om een verlenging van
de zendvergunning aan te vragen. De consequentie was dat
de zender per 7 juli 2011 uit de lucht zou moeten. Nu zijn regels om er de hand mee te lichten en dus heeft het Commissariaat voor de Media De Branding een herkansing gegeven.
Om de vergunning uiteindelijk toe te wijzen vraagt het Commissariaat de gemeente om een advies. Het gemeentebestuur
maakt uit de stukken op dat De Branding aan alle voorwaarden voldoet. Echter de gemeente verzuimde om de gegevens
echt goed te controleren. In de vergunningaanvraag wordt gesproken over voormalige bestuursleden die bezig zijn de uitzendingen van De Branding te doen stoppen. Bij het schrijven
van de artikelen en het horen van voormalige bestuursleden is
daaruit echter niets gebleken. Wel doen voormalige bestuursleden er liever het zwijgen toe.
Voorwaarde voor een zendmachtiging is dat er een programma aanbod is dat de verschillende stromingen zoals cultuur,
sport en minderheden vertegenwoordigt. Dit wordt gewaarborgd door een PBO (programma beleidbepalend orgaan). De
zes leden van de PBO zijn voor
de laatste maal bijeengeweest
op 22 oktober 2009. In de aanvraag voor de vergunning staat
dat de PBO in april en augustus
bijeen is geweest. De leden van
de PBO echter weten van niets
en hebben nooit een uitnodiging
ontvangen. De geraadpleegde leden van het PBO zijn dan
ook niet van zins om verder te
gaan, sommige leden hebben al
een jaar geleden aangegeven te
stoppen. Het lid dat zitting heeft
namens Casca werkt daar allang
niet meer, dus kan de vertegenwoordiging namens de sector
cultuur en kunst onmogelijk nog
vervullen.
Ondanks dit gegeven voert De
Branding deze mensen op als
beslissers wat betreft de samenstelling van het totale programma aanbod.
Pluriformiteit
Een voorwaarde voor een vergunning is verder dat er een
evenwicht moet zijn tussen de
verschillende programma’s met
uiteenlopende aard. De stand
van zaken is dat hieraan niet
wordt voldaan. Vooral muziek
vanuit de computer moet de
uren vullen. Van de 168 uitzenduren per week wordt minder dan
20 uur besteed aan iets anders
dan muziek.
Daarnaast worden de in de programmering opgenomen onderwerpen niet of maar zo nu en
dan uitgezonden. Gevraagd om
een reactie heeft de voorzitter
van de vereniging laten weten
dat er verschillende nieuwe programma’s zijn opgestart zoals
sport, de middageditie, de zaterdageditie en het verslaan van de
raadsvergaderingen.
Bestuur
Het bestuur is nog steeds niet
voltallig, zo ontbreek er al een
penningmeester vanaf medio

2010. Iets dat een voorwaarde is voor een goed lopend bestuur en passend binnen de mediawet. Voorzitter Yan de Graaff
is in april opgestapt en maar
zijn naam prijkt nog op de aanvraag, hij was toen feitelijk nog
wel voorzitter. Stukken zijn echter getekend door zijn opvolger.
Het bestuur wilde De Branding
onderbrengen in een stichting.
Dit nu is verboden in de mediawet en is het bestuur verzocht
dit niet te laten doorgaan. Er
mag van worden uitgegaan dat
zij zich hieraan ook zullen houden. Er zijn signalen dat één van
de bestuursleden ernstig in opspraak is geraakt en is de vraag
gerechtvaardigd of deze kan blijven functioneren als ontvanger
en hoeder van gemeenschapsgeld. De vergunning wordt overigens voor de duur van vijfjaar
afgegeven.
Behandeling in de commissie
middelen
De aanvraag voor een zendvergunning is door de gemeente slechts oppervlakkig beoordeeld, zonder de feiten en omstandigheden voldoende te controleren. Vooral in het nakomen
van hun plicht de PBO leden te
horen. Wethouder Jur Botter, geconfronteerd met de bevindingen zegde toe hier nog eens
goed naar te kijken. Aanstaande
woensdag 21 september buigen
de leden van de commissie middelen zich over het uit te brengen advies aan het Commissariaat voor de media. Het zou zonde
zijn als er geen lokaal radio station meer zou zijn in Heemstede, al zal een groot deel van de
burgers de subsidie van ongeveer 33.000 euro misschien liever aan iets anders uitgeven. De
wijze waarop De Branding de afgelopen jaren opereerde, is niet
wat er van verwacht mocht worden. Ruzie binnen het bestuur en
het vertrekken van medewerkers
was daar mede debet aan. Gelijktijdig hebben de programma’s
aan kwaliteit en verscheidenheid
ingeboet.
Reactie van De Branding
Het huidige bestuur van Radio

De Branding is uiteraard in de
gelegenheid gesteld te reageren op de bevindingen van de
Heemsteder. Zij hebben daar gebruik van gemaakt door te verklaren dat zij inderdaad (nog)
geen penningmeester hebben
en dat men de informatie van
het vorige bestuur aangaande
de PBO leden heeft overgenomen zonder verdere vragen of
controle.
Het in opspraak geraakte bestuurslid wil wel een toelichting
geven, maar het is niet aan de
Heemsteder daar anders mee
om te gaan dan wat uit de officiële stukken blijkt.
Het bestuur is van mening dat
zij wel voldoen aan de eisen die
worden gesteld aangaande de
verscheidenheid in het programma aanbod. Het bestuur belooft
dat alle wijzigingen, aanpassingen en verbeteringen die nu nog
open zouden kunnen staan worden opgepakt.
In hun verklaring breken zij een
lans voor de 25 goedwillende leden die hard aan de slag gaan
om voor Heemstede mooie programma’s te maken.
Eric van Westerloo

Zondag 25 september

Kabouters spotten tijdens de
Zilveren Kruis Achmea Loop
Regio - Op zondag 25 september vindt de 27e editie van de
Zilveren Kruis Achmea Loop in
Haarlem plaats.
Dit jaar heeft de organisatie van
de een speciale afstand voor de
allerkleinsten toegevoegd aan
het programma. Kinderen t/m 6
jaar kunnen dit jaar deelnemen
aan de Kabouterloop.
Voor deze kabouters is een route van 750 meter door het centrum uitgezet. Iedere deelnemer
ontvangt bij het ophalen van het
startnummer een echt kabouter-

muts, dus op zondag 25 september zullen er ruim honderd kleine kaboutertjes door de stad
rennen.
Wilt u hier ook bij zijn met uw
kinderen, kleinkinderen, neefjes of nichtjes? Schrijf u dan in
voor de Zilveren Kruis Achmea
Loop. U kunt zich op vrijdag en
zaterdag a.s nog inschrijven op
het kantoor van SportSupport of
zondag op de Grote Markt.
Kijk voor meer informatie op
www.zilverenkruisachmealoop.nl

Altijd al willen zingen?

Open cantorijrepetitie op 28 september
Heemstede - Samen met anderen zingen is voor veel mensen
een bron van inspiratie. En vrijwel iedereen heeft er talent voor.
Misschien wilt u dit talent ont-

wikkelen en regelmatig meezingen in het koor van onze kerk,
de cantorij? Kom dan op woensdag 28 september van 19 uur tot
20.15 naar de Pinksterkerk aan
de Camplaan om mee te doen
aan een open repetitie voor leden en belangstellenden.
De cantorij van de Protestantse
gemeente in Heemstede viert in
2011 haar 25-jarig bestaan. Elke week woensdag - behalve
in de zomervakantie - oefenen
de cantorijleden gezamenlijk ‘s
avonds in de Pinksterkerk aan de
Camplaan om nieuwe liederen
in te studeren. Thuis oefenen is
niet nodig. Eens per maand
werkt de cantorij op zondagmorgen mee aan de kerkdienst.
Jaarlijks is er een studiedag op
een mooie externe locatie.

Samen zingen biedt inspiratie,
gezelligheid en onderling contact. Kom het eens proberen op
28 september.
Voor verdere informatie: Matty
Pols, Cruquiusweg 80-1, 2103LT
Heemstede,
telefoon: 023-5324251, email:
m.pols@quicknet.nl

Aangrijpend initiatief rondom Palliatieve Zorg
Heemstede - Netwerk Palliatieve Zorg Midden en Zuid Kennemerland en Amstelland en
Meerlanden, en drie filmhuizen/
theaters in de regio, brengen in
de maand oktober in beeld wat
ons vroeg of laat allemaal raakt.
De zorg rondom het levenseinde. De prachtige meesterwerken op doek nodigen uit tot een
openhartig gesprek. In Heemstede draait een film bij Casca, op
woensdag 5 oktober.
Netwerkcoördinator
Monique

Panneman: “De mogelijkheden
van Palliatieve Zorg - de zorg
die je krijgt als je weet dat je niet
meer beter wordt - zijn vrij onbekend. Het is misschien ook iets
waar je liever niet over nadenkt.
Toch kent vrijwel iedereen iemand in zijn omgeving, die veel
zorgen heeft gehad over de laatste levensfase van een zieke ouder, partner, kind of vriend. Die
zorg kunnen wij delen en daar
willen we mensen graag over informeren. We doen dat rondom

de dag van de Palliatieve zorg
aan de hand van een film.”
De meesterwerken
Op woensdag 5 oktober draait
om 19.30 uur de film ‘Iris’ in Theater Casca/de Luifel in Heemstede. Reserveren kan via de filmhuizen/theaters en de toegang
is 2,50 euro inclusief consumptie. Meer weten over Palliatieve
zorg? Kijk op:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
middenenzuidkennemerland of
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Open repetitie
Harmonie St. Michaël

Kampioenen
in Heemstede

Heemstede - Op woensdagavond 28 september houden het
Instap orkest en het Harmonieorkest van Harmonie St. Michael wegens groot succes voor de
tweede keer dit jaar een open repetitie.
Tijdens de open repetitie krijgen
kinderen en volwassenen niet
alleen een kijkje in de “muziek”
keuken, maar mogen natuurlijk
ook proberen mee te spelen. Iedereen die al een instrument bespeelt kan mee komen repeteren en ervaren hoe het is in ons
orkest. De kinderen en uzelf zijn
ook welkom om gewoon te komen kijken of luisteren.
De open repetitie (incl. koffie
en wat lekkers) vindt plaats opwoensdagavond 28 september
van 19.00 uur tot en met 22.00
uurin CASCA de Princehof , Glipperweg 57, Heemstede.

Houweling derde bij
Beste Groenteman van Nederland
Heemstede – De Raadhuisstraat en Binnenweg in Heemstede
onderscheiden zich van andere winkelcentra door een aantal zaken die je gerust uniek mag noemen. Chateaubriand
in 2005 de Slagerij van het Jaar. Bij Tummers werd Roland
van Haarlem in 2007 de Wereldkampioen Patissier. In 2009
werd Daniel Jongsma de Nederlandse kampioen Patisserie.
Chinees restaurant Mandarin werd in 2009 de beste in Nederland. Bij Boekhandel Blokker werd eigenaar Arno Koek in
2008 de beste boekverkoper in Nederland. Houweling Versshop zit bij de laatste drie die bij de verkiezing in september
en is zojuist derde geworden bij de strijd om de titel ‘Beste
Groenteman van Nederland 2011’. Zomaar een aantal onderscheidingen van winkeliers in ruim een kilometer Raadhuisstraat/Binnenweg. Dat vind je niet elders in Nederland. Die
winkels hebben allemaal gemeen dat de eigenaar nog achter de toonbank staat en de medewerkers kan inspireren en
motiveren.
In de Expo Houten werd maandagavond de Beste Groenteman van Nederland bekendgemaakt. Versshop Houweling Fresh & Fruit aan de Raadhuisstraat 31 heeft in de laatste spannende maanden alle
vijf rondes overleefd en zaten
bij de beste drie Groentemannen van Nederland. Als groentjes waren ze in dit avontuur
gestapt, geen enkele ervaring
met vak wedstrijden. Met hun
vakkennis klommen ze naar
de top om met hun vakkennis
op de Eerste Plaats te eindigen.
Bij de twee andere onderdelen
konden ze goed mee, maar de
twee andere finalisten hadden
hier al een driejarige ervaring
mee. Om mee te doen werd
het hele bedrijf doorgelicht.
De boekhouding, de breedte van het assortiment, de hygiëne, de uitstraling en de ver-

zorging van de producten. Een
hele prestatie van Inge en Silvio Houweling die achttien jaar
geleden de groentezaak overnamen. Vanaf het begin hebben beiden gewerkt naar een
topzaak in Groenteland. Zelfs
op vakantie kon Silvio het niet
laten om waar ook in Nederland of ver daarbuiten, te kijken hoe collega`s het doen.
Met de laatste vernieuwing
van de winkel en de open pui
werd de winkel nog makkelijker toegankelijk. Kijk eens hoe
het verse fruit in al zijn geuren en kleuren straalt. De eerste indruk hè, heel belangrijk.
Nog belangrijker is de kwaliteit van de beste groenten en
fruit zonder EHEC-bacterie.
Waar de klant nog koning is,
maar dat gevoel krijg je gelukkig bij veel zaken in de Raadhuisstraat en Binnenweg. Waar

Service nog echt met de hoofdletter geschreven wordt. Met
een voedingsadvies , gezonde
gemaksproducten en persoonlijke aandacht. Onder het motto: “kwaliteit wint de strijd”. Dat
kan alleen als je als eigenaren
het hele team kan inspireren
en motiveren, dag in dag uit. Je
ziet het bij de Kampioenen in
de Raadhuisstraat en Binnenweg, waar geen straat in Nederland te vinden is met zoveel
awards, oorkondes, vakprijzen,
onderscheidingen , Wereld en
Nederlandse Kampioenen op
persoonlijke titels of als zaak.
Mensen met passie voor hun
vak. Mag je dan een beetje
trots zijn?
Trots
“Wij zijn bijzonder trots om dit
jaar in de finale te staan” lieten
Inge en Silvio Houweling, de eigenaren van Houweling Fresh
en Fruit weten. De concurrentie
was enorm hoog en de verschillen onderling waren erg klein.
Sterker nog, het verschil werd
‘achter de komma’ gemaakt.
“We willen gewoon eerste worden. Niet alleen voor onszelf,
maar zeker ook voor ons personeel en klanten. Want zonder ons gehele team en trouwe
klanten, hadden wij niet in de
finale gestaan!” Ze bedanken
dan ook vooral hun vaste klanten die een grote betrokkenheid bij deze kampioen groenteman hebben.
Ton van den Brink

Wat is het instaporkest?
Het instaporkest is een groep
van beginnende muzikanten van
alle leeftijden. Deze muzikanten
spelen nog niet zo lang op hun
instrument en willen graag leren
spelen in een orkest.
In het orkest leren zij om samen
aan een muziekstuk te beginnen
en samen te eindigen, het liefst
gelijk en zuiver. Door te leren
spelen met en te luisteren naar
anderen doen de muzikanten de
ervaring op die nodig en nuttig is
bij het maken van de stap naar
het harmonie orkest.
Het instaporkest geeft regelmatig kleine concerten zodat
de muzikanten wennen aan het
spelen voor publiek. Het insta-

porkest repeteert elke oneven
week op woensdagavond van
19.00 uur tot 19.45 uur.
Wat is het harmonie-orkest?
Het harmonie-orkest bestaat uit
ca. 45 leden variërend in leeftijd van 12 tot 74 jaar. De leden
van het harmonie-orkest spelen allemaal zo’n 5 jaar of langer
op hun instrument. Het belangrijkste doel is om plezier te hebben in het maken van muziek,
maar wel op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. De nadruk
ligt op het geven van concerten. Naast de gebruikelijke eigen
(thema) concerten, heeft het orkest in het verleden opgetreden
met bekende zangers en zangeressen, o.a. Edwin Rutten, Marco
Bakker, Yvonne Weijers en Boudewijn de Groot. Gezelligheid is
voor dit orkest ook heel belangrijk. Na afloop van elke repetitie
(op woensdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur) is er voor de
liefhebber gelegenheid tot napraten in het café van de repetitieruimte.
Ook wie vroeger een instrument
heeft bespeeld, maar dit nu niet
meer doet is welkom! Ook dan
kan je meedoen, zelfs als je geen
instrument meer in je bezit hebt.
Harmonie St. Michaël heeft namelijk heel veel instrumenten in
eigen bezit en leent deze uit aan
haar leden, zonder extra kosten.
Kriebelt het al om ook eens mee
te spelen, aarzel dan niet en doe
gerust mee.
Meer informatie vindt u op www.
stmichael-heemstede.nl.

Gemeenteraadsvergadering
integraal op de radio
Heemstede - Branding RTV
zendt nu elke gemeenteraadsvergadering integraal uit. Van
opening tot sluiting: elk woord
hoort u bij Branding RTV. Branding RTV gaat hiermee inwoners van Heemstede een extra
informatiebron geven over wat

er speelt in de gemeentelijke
politiek. Uitzending elke vrijdag
direct na de gemeenteraadsvergadering om 15.00 uur.
Branding RTV is te ontvangen
in de ether op FM 106.2, op de
kabel 89.0 en via:
www.brandingrtv.nl
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Arthur Ebeling live in de 1ste Aanleg Vacature
Top 3
Heemstede - Café de 1ste Aanleg heeft zaterdag 24 september
een muzikale gast van allure, Arthur Ebeling.
Deze allround rhythm’n blues gitarist en singer-songwriter heeft
een grote schare muziekliefhebbers aan zich weten te binden
door zijn diverse technieken en
zijn extraverte performance met
zijn Gretsch gitaar. Arthur neemt
zijn publiek me op een oneindige
reis langs verrassingen en opgetogenheid. Zijn muziek is uniek,
herkenbaar, tijdloos en vangt
een mix tussen rhythm’n blues,
rock’n roll en country blues
met een jazzy sausje. Hij deelt
zijn ‘soul’ met Ray Charles, zijn
rouwheid met Tom Waits en zijn
rock’n roll met Addie Cochran.
Athur Ebeling mag dan gewoon
Nederlander zijn maar als je niet
beter wist dan dacht je dat hij
uit New Orleans kwam. Ebeling
speelt zaterdag 24 september
vanaf circa 21:30 uur.
Er is een enorme toename aan
kwalitatief hoogwaardige artiesten die graag in de 1ste Aanleg spelen. Door jarenlang podi-

Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk 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:
023 – 5483824. Op onze website
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u nog veel
meer leuke vacatures vinden!
um te bieden aan artiesten van
diverse pluimage in combinatie met een zeer laagdrempelige
sfeer en een altijd in grote getale aanwezig enthousiaste groep
publiek is het voor bands/artiesten leuk spelen in de 1ste Aanleg. Dit café organiseert iedere 2e zondag een jamsessie voor
beginners en gevorderden vanaf 19 uur. De eerstvolgende jamsessie is op 9 oktober.

Een andere livemuziek activiteit
aan de 1ste aanleg is Heemstede
live! Dit evenement had de afgelopen maand de eerste editie op
het Wilhelminaplein. Hierbij was
het streven met name podium
te bieden aan talent met Heemsteedse origine. Een volgende
editie van Heemstede live! wordt
gepland en Heemsteeds talent
is nog steeds van harte welkom
zich aan te melden.

Ambachtelijke bakker TED gaat
voor puur natuur en desem
Bennebroek/Heemstede - Bij
bakker TED staat al enige jaren
een speciale desem-machine
die onder toezicht van de bakker verse natuurlijke desem aanmaakt. Deze desem heeft een
constante temperatuur en heeft
een goede zuurgraad.
De desem die gebruikt wordt is
geheel niet zuur zoals men vaak
denkt maar zacht van smaak.
“Met deze desem en met verse gist wordt er al jaren ons ambachtelijke brood mee gemaakt

zegt Wim (eigenaar van bakker
TED). Nu heb ik na maanden uit
proberen er weer nieuwe ambachtelijke broden bij, bucheron, wit en bruin brood met alleen desem toegevoegd, een desem slankbrood een bucheron
spelt die bestaat uit pure desem
en spelt meel. Verder spelt volkoren, boerenspelt, spelt dadelbrood en speltbroodjes.”
Spelt is een puur natuurlijke tarwe die gebruikt wordt om brood
te bakken voor mensen met al-

lergie voor het gewone tarwe
meel. “Ook onze desem slankbrood maken wij op natuurlijke
wijze met pure desem en geen
gist toevoeging. Proef hoe lekker
ons brood is…
Wij heten u welkom in één van
onze twee winkels in Bennebroek (Bennebroekerlaan) of
Heemstede (J. v. Goyenstraat)
die deze herfst in het teken staan
van desem en speltbrood met
elke week diverse aanbiedingen!”

Vrijwilliger Webdesigner
Voor een organisatie in het
onderwijs zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger die ervaring heeft met het bouwen en
opnieuw opbouwen van websites. De website wil men uitbreiden met een chatscherm,
nieuwsbrief, aan- en afmelding, contactformulier-mogelijkheid en een betalingsmodule. Op dit moment wordt er
in dreamweaver gewerkt maar
als je ervaring hebt in andere
programma’s, is dat ook mogelijk.
Collectanten
Dierenbescherming
Wil je iets nuttigs doen voor de
dieren, maar heb je geen zin/
tijd voor regulier vrijwilligerswerk? Dan is collecteren iets
voor jou! De collecteweek is
rond Dierendag van 3 t/m 11
oktober. Je kunt collecteren in
je eigen omgeving, op het tijdstip dat jou het beste uitkomt.
Kookvrijwilligers
Samen kokkerellen! Kook je
graag voor anderen in een gezellig huiselijke setting? Wij
zoeken voor diverse organisaties vrijwilligers die deelnemen aan de kookactiviteiten.
Samen met een activiteitenbegeleiderster wordt er in de
middag en/of avonduren gekookt voor een groep van dementerende bewoners. Maak
je liever de maaltijd klaar voor
kinderen en tieners, in de leeftijd tussen 0 en 18 jaar, die
epilepsie hebben, dan is dat
ook mogelijk.

Lasergamen
met Casca

Spoorwegviaduct vervangen
Heemstede - Terwijl de spoorbrug over de Westelijke Randweg N201 wordt/is vervangen afgelopen
weekend, neemt Pro Rail nog wat laatste testen af zondagmiddag. Dat alles volgens planning van Pro
Rail is verlopen bleek wel uit het feit dat al het treinverkeer, dat het gehele weekend stil heeft gelegen tussen Haarlem-Heesmtede-Aerdenhout-Leiden weer volgens dienstregeling maandagmorgen kon
worden hervat. De naaste omgeving is door Pro Rail per brief geïnformeerd over de natuurlijk overlast
gevende werkzaamheden ook gedurende de nacht.

Heemstede - Rennen, verstoppen, schieten, en dat alles met
lasers in het donker, dat is een
vet begin van het weekend! Op
vrijdag 23 september gaan de
tieners met het Casca busje en
auto’s naar de lasergame-hal om
twee keer een flinke pot lasers in
het rond te schieten. Vertrek bij
Plexat om 19.30 uur, we zijn weer
terug rond 22.00 uur. Entree: 20,euro. Opgeven: 023-548 38 28-1
of via plexat@casca.nl.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Ontredderd
Mijn maag zit op slot
Er komt niets in
Brandstof tekort
om goed te functioneren
Mijn verstand is met vakantie
De geest consumeert wel
Maar niet volgens mijn
Verstandige norm
Het fundament van
mijn zelfbeeld
Brokkelt af
Zelfverzekerdheid
Wordt los zand
Helder denken
Standvastig doen
Beslissen zonder aarzeling
Allemaal met reces
Weten waar het om draait
Een en een is twee
Knallen met die carrière
Geen nut, niet meer
van belang
Zo van de kaart
Zo kwetsbaar
Zo verlangend
Zo… verliefd
Lisa Worduk

Automobilist
maakt het te
bont
Bennebroek - Woensdagochtend 14 september heeft er tussen 09.35 en 11.35 uur een snelheidscontrole plaatsgevonden
aan de Rijksstraatweg. Op deze weg geldt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur,
maar in de praktijk wordt hier
vaak harder gereden. Dat bleek
ook tijdens de controle en één
automobilist maakte het erg
bont. De auto reed met een snelheid van 110 kilometer per uur
langs de controle. In totaal reden er ruim 1100 weggebruikers langs de controle waarvan
er 86 te hard reden. Alle hardrijders krijgen binnenkort een bekeuring thuisgestuurd.
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Auteur Geert Kimpen in Casca

Protestantse
Gemeente
Heemstede

Het mysterie van de liefde
Heemstede – Geen mysterie zo groot als de liefde. Het vermogen om een ander mens lief te hebben, houdt ons al eeuwen bezig. Bestsellerauteur Geert Kimpen is de aangewezen
persoon om alle vragen rondom de liefde en het zielsverwantschap te beantwoorden. Naar aanleiding van zijn nieuwste
roman ‘Rachel, of het mysterie van de liefde’ trekt Geert Kimpen (1965) het land in met een inspirerende lezing. Donderdag 22 september is hij te gast in Heemstede. Wij legden de
Vlaamse schrijver/theaterregisseur alvast wat vragen voor.
Het mysterie van de liefde of
ook de waanzin van het geloof?
“Het boek gaat over twee intense
vormen van liefde; enerzijds de
liefdeszoektocht van de 17 jarige Rachel naar wie haar zielsverwant is, en waarbij ze, zoals de
meeste mensen verward wordt,
in wat het verschil is tussen lust
en liefde. Maar inderdaad ook de
liefde van het geloof, van priester Thaddeus, waarbij het geloof
zowel het allerbeste in mensen
naar voren kan brengen, maar
ook het aller-slechtste. En dan
wordt de liefde voor het geloof
waanzin.“
In het boek is de vader/dochterrelatie gecompliceerd. Mag
een vader zo egoïstisch zijn
ten opzichte van zijn kind?
“Naar mijn opvatting is het ouderschap bedoelt om kinderen te
begeleiden naar volwassenheid
en zelfstandigheid. Ouders moeten kinderen leren hun zelfstandige keuzes te maken, zodat ze
gezonde, stabiele mensen worden die voor zichzelf kan zorgen.
Maar vrijheid geven aan je kind,
is voor vele ouders bedreigend
en angstig. Dat was vroeger zo,
maar natuurlijk nu nog, misschien nog wel meer. Dan worden kinderen overbeschermd,
worden de angsten van de ouder overgebracht op het kind en
creëer je mensen die niet zelfstandig durven zijn, voortdurend
op hun ouders blijven leunen en
niet ongebreideld hun eigen leven durven leiden en dromen
durven volgen. Daar is de vader
Michael in mijn boek een voorbeeld van. Rachel, zijn dochter,
durft gelukkig zelf uit te breken
en brutaalweg voor haar eigen
leven te kiezen. Natuurlijk is het
egoïstisch van de vader, maar
anderzijds ook weer begrijpelijk,
denk ik. Hij is zijn vrouw in het
kraambed kwijt geraakt en wil
alles eraan doen om nooit meer
iemand te verliezen in zijn leven.
Gelukkig vindt ook hij uiteindelijk weer de liefde en durft ook
weer zijn eigen leven te leiden in
plaats van alleen maar geobsedeerd bezig te zijn met het leven
van zijn dochter. Want dat is ook
wat vele ouders, vaak moeders
ook doen: zich alleen richten op
hun kinderen en zelf in het niets
verdwijnen.“
Wat is de achterliggende gedachte van u als auteur: de
liefde van de mens tot mens
met al zijn beperkingen of
seksualiteit?
“Seksualiteit is natuurlijk een

van de prachtigste geschenken
in een mensenleven. Het is overweldigend, krachtig, het geeft
ons vitaliteit, levenslust, en het
is een primaire behoefte om begeerd te worden, liefgehad, bemind. Als het seksueel goed gaat
voelen we ons natuurlijk veel beter in ons vel dan wanneer we
niet bemind worden. Anderzijds is seksualiteit zo intens en
krachtig, dat het ons ook kan uithollen wanneer we het puur als
seks om de seks beleven. Met
name in deze tijd met zoveel singles en zoveel seksuele vrijheid
zijn er een heleboel mensen die
zich niet meer kunnen binden
aan iemand in hun voortdurende
honger en zoektocht naar nieuwe seksuele ervaringen, nieuwe sekspartners. Zij hebben
het gevoel dat ze zoveel kansen mislopen als ze voor één iemand kiezen. En dat is natuurlijk
niet waar. Seksualiteit beleven
met iemand die werkelijk van je
houdt is natuurlijk veel kostbaarder dan seks om de seks. Seksualiteit gekoppeld aan liefde is
een echt geschenk, een verdieping in je mens-zijn, een werkelijk verbond met een ander wezen. Ik wil overigens geen moraalridder zijn. Iedereen moet uiteraard zijn seksleven inrichten
zoals hij of zij wil. Maar ik merk
wel aan alle verhalen van lezers
die ik hoor, dat uitsluitend polygaam leven of van de ene naar
de andere hoppen op langere
termijn een ziel uitholt. Voor een
korte tijd is dat zeer spannend,
maar op den duur verdwijnt de
magie, het speciale, het exclusieve. En dan verliest het zijn werkelijke waarde in een mensenleven. “
Denkt u dat door wat een
mens meemaakt hij boven
zichzelf kan uitstijgen om alles uit zichzelf te halen wat
mogelijk is?
“Jazeker. Ieder mens vindt lijden
op zijn levensweg. Voor de ene
natuurlijk wel groter dan voor
de andere, maar ieder draagt
zijn kruis. Daar moeten we mee
dealen, en dan hebben we twee
keuzes; ons een slachtoffer voelen voor wat ons overkomt, of
ons verlies nemen, kijken wat
het lijden ons ten diepste wilt
vertellen, en weer opkrabbelen.
Mensen die het laatste doen,
worden per definitie sterker, rijper, en stijgen bijna altijd boven zichzelf uit. De hoogmoed
verdwijnt, en maakt plaats voor
dankbaarheid en nederigheid.
Mensen waarderen het leven

van zichzelf en anderen meer. En
daardoor gaan ze ook zich meer
inzetten voor andere mensen.
En zo is lijden uiteindelijk vaak
toch een zegening die het beste in mensen naar boven brengt,
op de lange termijn. Maar op
het moment zelf, van het lijden,
heeft natuurlijk niemand daar
een boodschap aan. Je moet ook
de tijd nemen om even de pijn
te verwerken, te vloeken en boos
te zijn. Maar daarna heb je geen
andere keuze dan jezelf weer bij
je nekvel te grijpen. “
U zet een tijdsbeeld neer van
de 17de eeuw. Geldt het ook
voor de 21ste eeuw?
“Ik ben geen typische historische romanschrijver. Hoewel dit
boek zich in de 17de eeuw afspeelt en de historische kaders
natuurlijk wel kloppen, gaat het
over mensen. En mensen zijn in
de laatste driehonderd jaar niet
zoveel ten diepste veranderd.
De omstandigheden zijn anders,
maar de grote levensvragen komen generatie na generatie weer
naar boven en daar moet ieder in
zijn mensenleven mee dealen en
antwoorden op zoeken. Door de
romantiek van het 17de eeuwse Praag te kiezen als decor van
dit verhaal heb ik als schrijver
de kans de zaken wat scherper
neer te zetten. Maar uit de reacties van lezers hoor ik uitsluitend
terug dat dit boek hun verhaal is
en niet een verhaal over een 17
jarig meisje in de 17de eeuw. En
dat is precies mijn bedoeling. “
Liefde of verliefdheid, staan
deze tegenover elkaar of
gaan ze samen?
“Verliefdheid is vaak lust die zich
vermomd als verliefdheid. Vaak
is verliefdheid erg oppervlakkig,
en heeft het vooral met fysieke
aantrekkingskracht te maken.
Door het feit dat we iemand ongelofelijk lekker vinden, hemelen we die persoon op, zonder
ons werkelijk in hem of haar te
verdiepen. We willen die persoon
en maken onszelf daardoor blind
voor de rest van die persoon.
Wanneer je denkt dat je werkelijk verliefd op iemand bent is

Heemstede - Dienst op zondag
25 september PKN:
Pinksterkerk - 10.00 uur
• ds. A. Molendijk, dienst van
Schrift en Tafel, m.m.v. de cantorij
• Kindermuziekdienst
• Crèche
Kennemerduin - 10.30 uur
• zangdienst
Oude Kerk geen dienst
een goede test om de seksualiteit eens uit te stellen. Om eerst
eens een maand lang te kijken
hoe boeiend en spannend je die
persoon werkelijk vindt. Of dat
je nachtenlang kunt praten, plezier kunt maken, in de fonteinen
kunt dansen, zonder seksualiteit te beleven. Of heb je dan na
twee weken iets van: poeh, wat
vervelend, eens kijken of er nog
wat anders te versieren valt. Lust
en seksualiteit is zo overweldigend dat het ons kan verblinden.
Dan maken we onszelf wijs dat
we verliefd zijn en na een paar
maanden is die steekvlam van
de lust over en blijven we verdwaasd achter. Hoe heb ik ooit
voor die persoon kunnen vallen,
denken we dan.”
Religie en spiritualiteit spelen
een hoofdrol in uw boeken.
Ook in uw persoonlijke leven?
“Het is absoluut een thema
dat me ontzettend boeit. En je
schrijft natuurlijk over de dingen die je zelf fascineren en
bezig houden. Ik heb geen talent voor geloof. Ik ben erg kritisch en kan me moeilijk overgeven. Maar ik wil het wel onderzoeken. Als een wetenschapper
haast. Ik wil weten, klopt het wat
de religies ons vertellen? Werkt
het? Zijn het werkelijk authentieke bronnen, of vervalsingen, wat
in de bijbel vaak aan de hand is.
Dat is een gretige zoektocht die
ik onderneem, toets in mijn eigen leven. Mijn ontdekkingen
wil ik graag delen door middel
van spannende romans.”
Heeft u zelf uw zielsverwant
ontmoet? Wist u toen: dit is
de ware?
“Die vraag is een boek op zich!
Sterker nog, ik heb er samen
met mijn zielsverwante, Christine Pannebakker, ook schrijfster,
een boek over geschreven, Het
Liefdesdagboek. Ja, zij is mijn
zielsverwante, en ja ik wist het
meteen. Soms weet je dat er iemand in je leven komt, die je leven compleet zal veranderen. En
dat is gebeurd met Christine. “
Maakt de liefde je tot een
beter mens?
“Dat zou het in wezen moeten
doen, maar het kan ook tot het
omgekeerde leiden, tot egoïsme en fanatisme. Soms verdwijnen twee mensen totaal in elkaar, waardoor ze zich afsluiten van de wereld en alleen nog
maar aan hun eigenbelang denken en geen enkele bijdrage aan
de wereld meer leveren. Liefde

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek - Dienst zondag
25 september van de PKN, Binnenweg 67, Bennebroek: Om 10
uur met ds. W.M. Schinkelshoek.
Startzondag.

Protestantse
gemeente
Trefpunt
Bennebroek – Dienst Protestantse gemeente Het Trefpunt (Akonietenlaan 1, Bennebroek) op zondag 24 september om 10.00 uur met ds. J.J. van
der heiden (Haarlem). Kom in de
Kring (0- 9 jaar).
van twee mensen moet een fles
champagne zijn. Met de opgeschudde bubbeltjes moet je de
wereld om je heen dronken van
geluk maken, delen, anderen inspireren en aansteken. Liefde
kan het beste of het slechtste in
de mens wakker maken.”
U geeft lezingen door het
land, wat hoopt u de mensen mee te geven en wat vind
u zelf van deze ontmoetingen
met uw lezers?
“Ik noem het altijd mijn biljartavondjes. Andere mannen
gaan een keer per week biljarten met hun vrienden. Ik ga het
land in om lezers te ontmoeten en lezingen te geven. Het is
een mooi contrast met de stilte
van de schrijftafel. In mijn nieuwe lezing,die ik ook in Heemstede geef, maak ik de inzichten uit
mijn boek Rachel praktisch inzichtelijk voor mensen nu. Wat
kan je met die inzichten over de
liefde? Hoe weet je of iemand je
zielsverwant is. Wat is het verschil tussen lust en liefde? Die
onderwerpen komen onder meer
aan bod. Om mensen te stimuleren en inspireren een nog beter
liefdesleven te krijgen!”
Theater Casca de Luifel, Herenweg 96 te Reserveren:
info@boekhandelblokker.nl of
023 528 24 72.
Mirjam Goossens
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Drukte op
Levende Raadhuisstraat/Binnenweg

Heemstede- De Dag van de
Levende Etalage in de Raadhuisstraat en Binnenweg was
zaterdag voor de vele bezoekers een flinke stimulans om te
gaan funshoppen. Genieten van
de nieuwe herfstmode, snoepen van een kroketje bij Chateaubriand, nog een ijsje bij meneer Van Dam of een terrasje
pikken. Er waren mooie creaties
in de etalages en op diverse locaties op de ruim een kilometer
lange Gouden Straat, Raadhuisstraat/Binnenweg. Golden Shirley zat er warmpjes bij in haar dunne gouden velletje in de etalage van Verfhandel Ree. Eigenaar Jasper de Zwart poseerde heel graag met de Goldfinger lady. Zijn adviezen over verf waren zaterdag goud waard. De brons-gouden lady in
de etalage van Reyngoud borduurde als een kasteelvrouwe shawls.
De waardige Jacobus van Zanten, lijfarts van de vroeger Heer van
Heemstede en raadpensionaris Adriaan Pauw, adviseerde ieder elke
dag een glas rode wijn van Gall& Gall als medicijn tegen tobberigheid. Creathea maakte in de etalage van Van Riet Schoenen de kleurige schoenclippers, waarmee je elke dag een ander kleurtje draagt.
Bij de Roos stond de clown Improfocus met een heel klein koffertje,
waarin de hele begroting van Heemstede zat, inclusief een doosje
liefde. Ondertussen zat Hans Brinker bij Schoenreparatie Kaptein het
gaatje in de dijk nog met zijn duim dicht te houden en kreeg slechts
meewarige blikken. We hebben immers een drooggemaal! Meneer
Kruuk was persoonlijk aanwezig als de weledele graaf, baron of jonker van Cruquius, die zojuist daar nog onder stoom zat en dus bij
Kaldi zijn stoom kwijt kon in de koffie apparaten die stoomachtig opmars maken. Roodkapje stond heel lief tussen de kwetterende vogeltjes, kinderen vergaten prompt hun getwitter. Chocolaterie Van Dam
schilderde Charles Choca vogels met echte chocolade van wit, melk en puur zoals hij dat leerde
op de Chocolade-academie. Bij Boekhandel Blokker werd gebreid door Arne en Carl die al bij de
kerstboom zaten. Ook u kunt vast kerstballen gaan breinen die u na inlevering bij Blokker terugziet in de kerstboom van Boekhandel Blokker . Op de IJzeren brug stond Rosa Caravaggio [16061669] een Rembrandt te schilderen zoals de meester dat vroeger zelf deed. Levende standbeelden op de Raadhuisstraat en Binnenweg waar ondanks dreigende wolken en enkele buitjes, toch
veel mensen op af gekomen waren en genoten van het spektakel dat de Winkeliersvereniging
WCH had georganiseerd.
Ton van den Brink
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Te weinig eten of niet eten
doet eerder kwaad dan goed!
Heemstede - Veel dames en
heren die bij Instituut LaRiva
aan de Raadhuisstraat komen
voor een vrijblijvende figuuranalyse komen vaak met het
volgende:”Ik eet niet veel maar ik
val toch niet af, hoe kan dit?” Of:
“Al die moeite voor niets” of” ik
kom al aan van een glas water!”
of “met die pillen en poeders zou
het toch wel lukken?”
Helaas, het klopt van te weinig
eten, of niet eten, of met pillen
en poeders, valt men in het begin misschien wel af maar uiteindelijk wordt men alleen maar
zwaarder! Hoe komt dit nu precies?
Te weinig calorieën verstoort de
stofwisseling. Als het lichaam
minder voedsel krijgt, zal het
daar ook zuiniger mee omspringen. Dat betekent niet dat gewoon eten daar weer verandering in brengt. Als men b.v. van
800 calorieen per dag opeens

tot een ernstige verstoring in een
voedingspatroon. Het is wetenschappelijk bewezen dat te weinig eten in verband staat met het
ontstaan van eetstoornissen. De
meeste mensen juichen over een
caloriearme dieet als ze afvallen
en wijten het aan zichzelf dat ze
na afloop weer bijkomen.
weer overgaat op b.v. 1800 calorieen wordt het verschil waarschijnlijk als vet opgeslagen (en
niet als energie verbruikt) omdat
de stofwisseling niet zo snel kan
omschakelen.
Hoe minder er gegeten wordt,
hoe sneller men zwicht. Wanneer men zichzelf niet toestaat te
eten, hoe groter de kans op een
schreeuwend hongergevoel…en
overeten kan dan het gevolg zijn!
Heel weinig eten berooft het lichaam van energie, en vaak ook
van wilskracht!
Een drastische beperking van
het aantal calorieën kan leiden

Afslanken op een gezonde
manier? LaRiva helpt…
Met LaRiva is fit en slank zijn een
bereikbaar ideaal voor jong en
oud. Vrouw of man. LaRiva kan
u helpen om op een geheel natuurlijke wijze af te slanken. De
methode werkt snel, vergt weinig inspanning en vooraf wordt
een schriftelijke garantie op centimetervermindering gegeven.
Voor meer informatie of een gratis figuuranalyse: LaRiva Raadhuisstraat 27 te Heemstede. Tel:
023 5474419 Open: ma. t/m do.
09.00-20.30 vrij. 09.00-16.30, zaterdag 9-13, www.lariva.nl

Maandag 26 september filmmiddag:
Des Hommes et des dieux
Heemstede - De film ‘Des hommes et des dieux’ raakt aan een
open zenuw in de samenleving:
het terrorisme in naam van de islam. De film vertelt de waargebeurde geschiedenis van acht
monniken die lid zijn van de orde van Cisterciënzers. Zij verblijven in een klooster in het Atlasgebergte in Algerije.
Regeringstroepen en rebellen
staan elkaar midden jaren negentig naar het leven en sluiten de monniken steeds verder in. Ze krijgen herhaalde
waarschuwingen te vertrekken.
Voor de monniken is dat een dilemma: ze hebben een gelofte afgelegd toen ze het klooster

betrokken en ze willen de plaatselijke bevolking niet in de steek
te laten.
Staat God of de mens voorop
bij hun keuze? Als ze besluiten
te blijven, doen ze dat dan vooral wegens hun religieuze roeping, op humanitaire gronden,
of uit solidariteit met de dorpelingen? De film volgt de rituelen
en het dagritme van de monniken nauwgezet, terwijl ze samen
eten, bidden, overleggen over
hun precaire situatie en theologische argumenten uitwisselen.
Naast een christelijke is een humanistische lezing van deze film
mogelijk. De tegenstelling tussen God en mens is misschien

wel vals, arbitrair. Tegenover de
bloeddorstige religieuze beleving van de ruigbehaarde rebellen staat de religiositeit van de
monniken, die niet minder radicaal is, maar het tegenovergestelde beoogt.
Na afloop kunt u in gesprek
gaan met anderen over de dilemma’s die in de film aan de
orde komen. De commissie Bezinning en Verdieping biedt u
hierbij een hapje en een drankje aan. Wees welkom op maandag 26 september 2011 vanaf 14
uur in het Trefpunt aan het Akonietenplein 1 in Bennebroek. De
toegang is gratis.

Dolf Jansen: “Als ik het niet
doe, doet niemand het”
Heemstede - Rasartiest Dolf
Jansen nadert zijn 25 jarig jubileum. En heeft nog steeds (bijna)
al zijn haar en een lichaam waar
menig dertiger zachtjes van
moet huilen. Als ik het niet doe,
doet niemand het.... gaat snoeihard aantonen waarom Dolf
het doet, wat er moet gebeuren, waarom dat niet gebeurt,
wiens schuld dat is en waar het
uit gaat komen, als het zo doorgaat. Lees die laatste zin gerust
nog een keer.

Omdat niemand anders het doet!

Cabaret met een grote H, stand
up zonder vangnet, poëzie die
pijn mag doen, improvisatie tot
op het balkon en hier en daar
een kwinkslag.

Info
Vrijdag 30 september is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is

Oudejaarsvoorstelling: van half
september tot en met 31 december.
In ruim 80 minuten worden 12
maanden 2011 uitgebeend, gemarineerd, in hapklare brokjes gehakt en geflambeerd. Alles wat gebeurde, iedereen die
dat deed, alles wat u vergeten
was...met 130 kilometer per uur.
Want die snelheidsverhoging is
binnen!

Dag van de Ouderen

Shantykoor VOC uit Vijfhuizen
Op de Dag van de Ouderen
staan alle oudere Heemstedenaren centraal.
In lang vervlogen tijden werden zeemansliederen aan
wal gezongen door familie
voor hun op zee zijnde jongens. De shanties geven een
goed beeld van het romantische, maar o zo zware leven
aan boord. Er werd vaak gezongen tijdens werkzaamheden die met een groep moesten worden uitgevoerd. Ter ere van de Dag van de Ouderen is op
woensdag 28 september om 14.00 uur in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, het Shantykoor VOC uit Vijfhuizen te gast. Met een
repertoire van ruim 90 Engelstalige, anderstalige en Nederlandse zeemansliederen en 3 aanstekelijke potpourri’s geeft Shantykoor VOC u een idee van het schippersleven van weleer.
Entree: 3,50 euro. Graag vooraf reserveren, dit kan telefonisch
bij Casca: tel. 023-548 38 28-1. De Dag van de Ouderen is georganiseerd door: Casca, Stichting Welzijn Ouderen Heemstede
en de Pauwehof.

Wandelen met Casca (55+):

Duinwandeling

Op twee donderdagen in de maand kunt u met Casca wandelen: sportief, gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht. Er
wordt in een rustig tempo gelopen. Op donderdag 29 september
verzamelen we om 10.30 uur bij de ingang van de Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan tegenover Nieuw Unicum. We
maken vandaag een fraaie duinwandeling door vogelrijk gebied.
Na afloop koffie/lunch/pannenkoeken? U kunt lid worden van
de wandelclub voor 19,00 euro voor het hele seizoen of per keer
meewandelen voor 2,50 euro per keer. Dan graag vooraf aanmelden door betalen bij de Luifel. De prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, toegangsprijzen en consumpties. Voor meer informatie, aanmelden of afzeggen, of twijfel i.v.m. slecht weer,
kunt u bellen van maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: 023-548 38
28-1. Denkt u aan eventuele NS-kortingskaart en/of OV-Chipkaart?

Verhalenbundel Heemstedenaar
Merijn de Boer verschenen
Heemstede - Bij Meulenhoff
is de verhalenbundel ‘Nestvlieders’ verschenen van Merijn de
Boer, afkomstig uit Heemstede
en werkzaam bij Uitgeverij Van
Oorschot in Amsterdam.
Op donderdag 29 september
zal Merijn worden geïnterviewd
door Lodewijk Wiener, ouddocent van Merijn.
Plaats: Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede. Aanvang 20.00 uur. Toegang: vrij.
Info: 023 – 5282472 of
www.boekhandelblokker.nl

19,00 euro, CJP/65+ 18,00 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Diensten Bavo en Hemelvaart
Heemstede – Zaterdag 24 september om 19 uur eucharistieviering met R. Verhaegh in de Bavo
Heemstede. Zondag 25 september om 10u. Woord-comm. Vie-

ring met P. Visser. In Between. In
de Parochie Onze Lieve Vrouw
Hemelvaart om 9u. Euch. Viering
en om 10.30u. Euch. Viering met
samenzang.
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Met Piet Boon

Carpentier Haute Cuisine
opent bijzondere showroom
Regio - Er staat iets bijzonders te gebeuren in
Aalsmeer. Op zaterdag 24
september opent topdesigner Piet Boon er de gloednieuwe showroom van Carpentier Haute Cuisine, hét
kookpunt voor exclusieve keukens. Belangstellenden zijn die middag van harte welkom te komen kijken,
proeven en ervaren.

Katinka en Bike.

Beluga, een nieuwe opsteker
voor de Binnenweg Noord
Heemstede - Bike zag in Antwerpen een verrassend leuke
winkel in cadeaus en zag zichzelf al in Heemstede in zo`n winkel staan. Die winkel heette Baby
Beluga en het volwassen evenbeeld van die winkel staat nu
aan de Binnenweg 187-189 met
de naam BELUGA, de witte dolfijn die zo kan vertederen. Met
vriendin en zakenpartner Katinka is de Binnenweg Noord nu
een pracht versterking van het
winkelaanbod. Beluga accessoires & living, is een veelzijdige cadeauwinkel waarin je je
blijft verbazen over de accessoires voor vrouwen. Tassen, sieraden, shawls en woonaccessoires. Mippies, armbanden en ringen met veel leer en edelstenen van puur Nederlands ambacht. Aamaya, bekend van de
ringen in grillige vormen. De La
Mer Collectiens wraphorloges,

de trend in wikkelhorloges met
charms uit de USA exclusief in
Maastricht en Binnenweg 187
Heemstede. De Mucho Gusto
shawls is de top van de dubbelzijdige, maar heel soepele zijden
shawls met zo veelkleurige dessins dat je er niet op uitgekeken
raakt. Hollandse shawls van ruwe zijde met edelstenen afgezet,
ook in de gewilde dieren printen.
Tassen, er komen iedere week
nieuwe bij, maar top is de Birgin
Bag, gemaakt door Hermès, een
hele mooie look-a-like.
Woonaccessoires
Veel kussens in heel veel kleuren
en dessins. Leuke poefs die overal bij passen en aan kan schuiven. Plaids, mocht de herfst echt
koud gaan aanvoelen. Hammam doeken, soepele, dunne
handdoeken, die makkelijk kunnen worden omgewikkeld. Leu-

ke ideetjes als kapstokjes, manden, windlichtjes, steeds een
wisselende aanbod belooft Katinka. Ruik eens aan die veldgeuren uit Ibiza, een geurlijn Campos
de Ibiza met strijkwater en geurkaarsen, alsof het net geoogst
is op de geurige velden van Ibiza. Beluga is een winkel met durf
in het gebruik van kleur, niet verwonderlijk want de eigenaresse
Katinka heeft een adviesbureau
‘Schone Kunst’ voor kleur en stijl
voor ondernemers en particulieren. Bike komt uit de sieradenwereld vanuit het bedrijf thuis. Zij
kennen de trends en weten die
snel te volgen. Vandaar dat de
collecties zo snel wisselen en het
altijd weer een avontuur is wat
de beide dames in huis gehaald
hebben. Op de Binnenweg 187189 in Heemstede, altijd spannend altijd verrassend!
Ton van den Brink

Dag van de Ouderen op 28 september
Heemstede - Welzijn Ouderen
Heemstede besteedt aandacht
aan ‘De Dag van de Ouderen’,
op woensdag 28 september. De
dag wordt gevierd met muziek.
Zo kan worden geluisterd met
het Shantykoor ‘VOC’ Vijfhuizen.
Meezingen mag.
Het mannenkoor, onder leiding

van Ingrid Prins, brengt ‘shanty’s’
en zeemansliederen op authentieke wijze. Het belooft een gevarieerd en gezellig programma
te worden.
U bent welkom van 14.00 uur tot
16.00 uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede.
Vooraf zijn kaartjes van 3,50 euro

(inclusief koffie/thee) te verkrijgen bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede en Casca, de Luifel. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede, De Pauwehof en Casca. Info bij Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede, telefoon 023 – 528 85 10.

Nationale Mahjongdag zondag 25 september
Heemstede – De gezellige
mahjonclub ‘Bamboe Acht’ uit
Heemstede is één van de snelst
groeiende mahjongclubs in Nederland. Nederland is 20 mahjongclubs rijk. De meeste daarvan zijn gesitueerd in de Randstad. Op de site van de overkoepelende Nederlandse Mahjongbond komt u alle clubs tegen:
www.mahjongbond.org
Mahjongers laten graag zien

waarom zij dit spel zo graag spelen, waarom zij het liefst iedere
dag weer een muur opbouwen
met drie medespelers, waarom
zij maandelijks toernooien bezoeken in binnen en buitenland.
De
Nederlandse
Mahjongbond heeft alle clubs in Nederland aangespoord om in het hele land demonstraties en workshops te geven tijdens een Nationale Mahjongdag!
Op deze dag kunt u zien hoe

het Chinese bordspel wordt gespeeld.
Mahjongclub ‘Bamboe Acht’
heet belangstellenden welkom
op 25 september in Villa Dreefzicht, La Place, aan de Fonteinlaan te Haarlem van 11 tot 17
uur. Bamboe Acht verzorgt al vijf
jaar mahjongcursussen onder de
vlag van Casca.
Meer informatie over cursussen,
workshops en de clubactiviteiten
vindt u op www.bamboeacht.nl

Het flink vernieuwde Carpentier
Haute Cuisine beschikt over
een bijzonder aanbod aan keukens. Maar dat is beslist niet
alles. Absolute publiekstrekker
is de unieke ruimte op de eerste verdieping, die geheel is gewijd aan de keukens, meubels
en woonaccessoires van topdesigner Piet Boon.
Internationale allure
Boon, die zaterdag aanwezig is
om de officiële opening te verrichten, is een van de meest
spraakmakende Nederlandse
ontwerpers. Zijn creaties worden gekenmerkt door functionaliteit, comfort, duurzaamheid
en internationale allure. Dit
geldt zeker ook voor de keukens van zijn hand.

Veel te bieden
Carpentier Haute Cuisine heeft
erg veel te bieden. Naast de
prachtige keukens van Piet
Boon, SieMatic en de CHC
Huisselectie kunt u er ook terecht voor handgemaakte keukens op maat. Hierdoor vindt u
aan de Oosteinderweg 91 altijd
de keuken die bij u past.
Deuren en vloeren
Ook biedt de locatie een volwaardige showroom voor luxe
binnendeuren en houten vloeren. Prachtige producten van
gerenommeerde
ontwerpers
als Piet Hein Eek, Piet Boon en
Eric Kuster, evenals een ruime
keuze in beslag en accessoires.
Bijzonder is ook de aanpalende architectenshowroom. Hier
vindt u een zeer uitgebreid assortiment bakstenen en dakpannen.
Van harte welkom
De opening van de nieuwe
showroom is een buitenkansje om kennis te maken met het
bijzondere aanbod van Carpentier Haute Cuisine. Vanaf 15.00
uur bent u van harte welkom
voor een hapje en een drankje
aan de Oosteinderweg 91.

Nieuw: wandschilderingen op
de muur baby- of kinderkamer
Heemstede – De favoriete stripof TV-figuur op de wand in de
kinderkamer? Lieve teddyberen
op de muur van de babykamer?
Niet zelf proberen als u niet zeker bent van het resultaat. Vraag
de deskundige! Schilderes Juuliette Tromp Meesters biedt creatieve hulp bij de inrichting van
kinderkamers en crèches. Zij
vervaardigt schilderingen die
van een kale muur een kleurrijke en gezellige beestenboel maken. De ouders hebben het hierbij voor het zeggen, zij kunnen
zelf bepalen welk dier (of stripfiguur) zijn intrek mag nemen in
de kinderkamer. Ook het formaat
en de kleuren kunnen naar eigen
inzicht worden ingevuld. Daarnaast kunnen ouders kiezen uit
een variëteit aan voorbeelden,
die geheel naar eigen wens kunnen worden aangepast.
Voor een prijsindicatie moet u

denken aan 225 euro voor een
schildering van 150 bij 125 euro.
Dat is inclusief materiaal en verf.
Meer weten? Mail of bel met
Juuliëtte Tromp Meesters, 0617102387 / m. trompmeesters@
planet.nl

Woensdagmiddagclub (5-10 jaar)
Heemstede - De kinderen gaan
op woensdag 28 september zelf
bij de Woensdagmiddagclub een
dierenknuffeltje maken van vilt.
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerf-

slaan 11, Heemstede. Kinderen
kunnen hier vooral veel knutselen, 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 van tevoren aanmelden: 023-548 38 28 – kies 1.
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Eerste punten voor
Kon. HFC zijn binnen

Met zijn zevenen
Heemstede - Al heel lang staat de ooievaar symbool voor geboorte. De
ooievaar levert een baby af. Mooie gedachte, maar de moeder neemt
dit werk natuurlijk op zich! Toch blijf t de ooievaar iets facsinerends
hebben. Nog niet zo lang geleden waren ze ineens zeldzaam. Gelukkig is de gedachte aan uitsterving (wat een contrast met geboorte!) bij
het zien van deze foto lichtja ren ver weg! Familie Van der Hulst stuurde
deze bijz ondere foto, met wel zeven ooievaars!

Kerntakendiscussie POLITIEKE HOEK
raadsleden brengt niets nieuws
Heemstede - De afgelopen
maanden heeft het college en
de raad zich gebogen over hoe
Heemstede er in 2025 uit zou
moeten zien. Geen eenvoudige opgave want tussen nu en
2025 komen kansen en bedreigingen van verschillende kanten.
De huidige stagnatie in de conjunctuur is daar een goed voorbeeld van. De gemeente heeft de
wettelijke plicht een groot aantal taken uit te voeren. Zo is zij
verantwoordelijk voor de orde en
veiligheid, moeten de wegen onderhouden zijn en ontvangen inwoners die dat nodig hebben bijstand of hulp via de wet maatschappelijke ondersteuning. Het
ophalen van vuil en de zorg voor
een goede riolering zijn onder
andere ook taken die gedaan
moeten worden. De uitkomst
van de raadpleging van raadsleden en inwoners bracht een
aantal taken aan het licht waarbij de gemeente nog wel invloed
kan uitoefenen en die de ondervraagden belangrijk vonden.
Financiën
Prioriteit wordt gegeven door de
raad bij het op orde houden van
de financiën van de gemeente.
Men kiest niet voor een direct
verhoging van de lasten maar
zal eventueel kunnen sturen op
het niveau van de voorzieningen.
Door deze te versoberen worden
de kosten gedrukt. Het profijtbeginsel was een prominent onderdeel van de discussie. Uit onderzoek bleek dat de burgers tegen
dit principe zijn, maar gezien de
verhoudingen in de raad kon het
er toch wel eens van komen.
Wonen
Was het adagium tot op heden
slechts het beperken van nieuw-

bouw; in de nieuwe visie wordt
gesproken over geen nieuwbouw-tenzij. Uitbreiding zal dus
gevonden moeten worden in
vervanging van de huidige bebouwing. Vastgesteld werd dat
Heemstede voldoende hoogwaardige woningen heeft voor
welgestelde maar dat er voor
jongeren en starters nauwelijks
kansen zijn.
Het CDA pleit voor bouwen voor
de middengroep, gezinnen met
kinderen. D66 wil juist wel bouwen voor starters om het evenwicht in de bevolkingsopbouw
te versterken. De VVD wil niet
bouwen voor starters: “Die gaan
maar naar de omgeving”, opperde Cees Leenders (VVD) “Wij
zijn geen kopie van een doorsnee gemeente of stad.” HBB wil
de passage wonen helemaal uit
het stuk hebben. Het bouwen
voor starters is geen optie voor
Heemstede vinden zij. Ook de
geraadpleegde burgers zijn tegen nieuwbouw.
Lokale economie
Men spreekt zich uit voor de bevordering van kleinschalige detailhandel en een grote variatie in het winkelaanbod. De gemeente faciliteert de winkeliers en het publiek door middel van een goede inrichting van
het winkelgebied zoals straten,
groen en meubilair. Men ziet het
niet als een taak van de gemeente om met eigen middelen een
parkeergarage aan te leggen.
Bereikbaarheid
De ondervraagde burgers vinden
de bereikbaarheid van Heemstede geen groot probleem. De
raadsleden echter wel. Van enige invloed door Heemstede op
de bereikbaarheid in nauwe-

lijks sprake. De route en aantallen bussen wordt door de Provincie vastgesteld en Heemstede kan hoogstens de aandacht
vragen. Binnen Heemstede kunnen er wel voorzieningen worden getroffen het (vooral doorgaand verkeer) beter af te wikkelen. HBB wil het breder trekken en ook de fiets en ander vervoersvormen bij een goede bereikbaarheid betrekken.
Welzijn
Tot op heden spande de gemeente zich in om de meest
kwetsbare burgers te helpen. Er
komt veel nieuwe wetgeving en
daarmee taken naar de gemeente toe. Zoals de wet werken naar
vermogen. Hierin wordt de bijstand, Wajong en Awbz regelingen samengevoegd. Ook het
aanbieden van bijvoorbeeld de
bibliotheek, kinderboerderij en
cultuur wordt door de gemeente
mogelijk gemaakt. Over hoe dit
in de toekomst moet gaan gebeuren is de raad verdeeld. De
discussie is gaande om eventueel over te gaan to co-financiering of uitbesteden van taken
zoals min of meer met de bibliotheek al is gedaan. Groen Links
wil op dit punt een duidelijke visie zien. De PvdA vindt dat de
collegae partijen de zorgvraag
niet serieus genoeg neemen en
is bang dat er op termijn alleen
nog van co-financiering sprake is. Voor het welzijn, sport en
cultuur zou dit een ramp zijn. Als
bekend is wat er allemaal nog op
de gemeente af komt qua wetgeving en taken zal dit onderwerp verder worden uitgewerkt.
Duurzaamheid
Alle partijen onderschrijven het
begrip duurzaamheid maar ge-

Regio - Het was zeker geen
mooie wedstrijd, spannend was
het echter wel. Zowel Purmersteijn als HFC stonden nog zonder punten onderaan op de
ranglijst. Bij winst van één van
de ploegen zou deze goede zaken doen. De uiteindelijke uitslag 2-0 deed recht aan wat zich
afspeelde op het veld.
HFC moet het nog steeds doen
zonder een vijftal vaste waardes,
omdat blessures spelers aan de
kant houden. HFC is in de gelukkige omstandigheid te beschikken over een brede selectie, waardoor het de afwezigheid
van spelers redelijke eenvoudig kan opvangen. In de vorige
voetbaljaargang speelden beide
ploegen in de eerste klasse. Het
tempo en de handelingssnelheid
van de twee teams deed dan ook
nog denken aan het vorige seizoen. Purmersteijn ging voortvarend van start en nam het heft
in handen. Het duurde een minuut of tien totdat HFC meer
grip kreeg op het spel van Purmersteijn. Van enig gevaar voor
een van de doelen was tot dan
toe geen sprake. Met enig geluk
kwam HFC in de twaalfde minuut op voorsprong. Steve Beverley zag brood in een diepe bal
van Tim Kuyt. Purmersteijn doel-

ven ieder een eigen invulling
aan het begrip. Men is het er
over eens dat de consumptie van
energie bij huishoudens en instelling teruggedrongen moet
worden. In 2025 wil men dat de
gemeente alle inkopen toetst op
duurzaamheid en deze ook volledig duurzaam moeten zijn.
Na drie uur vergaderen bleek dat
er niet veel nieuws onder de zon
is en er geen sprake is van grote ombuigingen van het beleid.
Het ingehuurde bureau Deloitte zal de inbreng van raadsleden
verwerken in de stukken. Binnenkort zal er een stuk worden
geproduceerd waar de voltallige
gemeenteraad zich dan over kan
uitspreken.
Eric van Westerloo

man Nick Ruijmgaart kwam naar
de rand van het strafschopgebied om de bal te onderscheppen. Maar hij trapte de bal in
plaats van ver weg naar de zijkant recht vooruit. Hij raakte
zijn verdediger Keizersweerd vol
en de bal caramboleerde terug
richting doel. De attente Beverley liep door en hoefde de bal alleen nog maar het laatste zetje
te geven.
Purmersteijn probeerde het wel
maar werd zelden gevaarlijk. De
jonge aanvaller Mart Liender van
Purmersteijn was de enige die
het de HFC verdediging nog lastig maakte. Hij dwong de verdedigers om oplettend te blijven.
HFC kwam via de goed spelende
jongeling Wouter Haarmans regelmatig voor het doel van Purmersteijn, maar of de zuiverheid
ontbrak of er was te weinig mankracht voorin om het af te maken. Aan datzelfde euvel leidde ook Purmersteijn. Kwam er al
een voorzet dan was er niemand
om het af te maken. Het bleef
spannend want de gelijkmaker
kon zo maar vallen bij een moment van onoplettendheid of uit
een dode spelsituatie. Eenmaal
moest doelman van Rossum echt
in acte komen. Een fraai schot
richting de kruising wist hij met
een katachtige sprong uit zijn
doel te houden. Met enige geluk
kwam Tuncay Yener in balbezit
zijn pass op Haarmans was precies op maat. Haarmans speelde zijn tegenstander uit en bekroonde zijn actie met een doelpunt.
Met nog één kwartier op de klok
kon HFC rustig afwachten wat
Purmersteijn ging doen en koesterde de ploeg de drie punten.
De spelopvatting van Purmersteijn was niet representatief
voor een ploeg uit de Hoofdklasse. Aanstaande zondag 25 september zal HFC uit een ander
vaatje moeten tappen om de ervaren ploeg van FC Chabab tegenspel te bieden. Purmersteijn
ontvangt thuis de nummer zes
Leonidas.
Eric van Westerloo

In Zandvoort
mishandeld

Heemstede – De politie kreeg in
de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 september een melding
van een vechtpartij met meerdere personen op de Herman Heijermansweg in Zandvoort. Een
26-jarige Zandvoorter zou onder invloed van verdovende middelen een 18-jarige Heemsteedse om onbekende reden in haar
gezicht geslagen hebben en de
scooter van een 23-jarige Zandvoorter hebben vernield. De verdachte zit nog vast.
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Slowstart nekt RCH-Pinguins tegen Herons-2

Fablo tennishal.

Dit jaar 30-jarig jubileum!

Open huis Fablo tennishal
Haarlem op 1 oktober
Regio - Zaterdagmiddag 1 oktober houdt de Fablo tennishal
in Haarlem Open huis. Tussen
12.00 en 17.00 uur worden diverse sportieve activiteiten georganiseerd. Zoals doorlopende tennisclinics onder leiding van ervaren tennisleraren en een speciaal parcours waarop kinderen
zich kunnen uitleven. Iedereen is
welkom en meedoen kost niets.
Ook zijn er banen vrij om gratis zelf een balletje te slaan, dus
neem uw tennisracket en tennisschoenen mee naar het Marcelisvaartpad 11 in Haarlem. Het
wintertennisseizoen in de tennishal loopt van maandag 3 oktober 2011 tot en met zondag 1
april 2012. Kijk voor meer informatie op www.fablotennishal.nl.
Gratis activiteiten
Jong en oud, beginners en gevorderden, voor iedereen is er
iets leuks te doen tijdens het
Open huis. Behalve clinics volgen en vrij tennissen kunt u bijvoorbeeld ook de snelheid van
uw service laten meten en di-

verse merken en modellen tennisrackets uitproberen. Kinderen met tenniservaring kunnen
mini-tennis spelen. Alle activiteiten worden begeleid door gediplomeerde trainers. In de Fablo
tennisshop krijgt u op 1 oktober
een flinke korting op de bespanservice.

nig persoonlijke records gezwommen. Na een lange zomervakantie zijn de zwemmers nog
maar twee weken in training
en is het moeilijk om de tijden
te evenaren, laat staan te ver-

Danai, Carmen,
en Denise.
ker op de korte afstanden,
wei- Mandy
beteren,
die aan het eind van

gen op (hoge) wijdballen, waren
het de bezoeksters uit Heerhugowaard, die uithaalden naar alles wat in de buurt van de slagzone kwam. Na 3 innings waren
er zegge en schrijven 9 RCH’ers
aan slag geweest tegen 23 bezoeksters, die op 9 honkslagen
en maar liefst 6 defensieve misgrepen 8 x scoorden.
Het noopte interim coach Luc
Fliervoet tot een aantal omzettingen, die goed uitpakten. Sandra
Assendelft maakte op de heuvel plaats voor Daniëlle Kuipers,
die in de 3 volgende slagbeurten
slechts één bezoeksters toegang

Toch verbeterpunten na
1-6 overwinning van VEW

Heemstede - Afgelopen zaterdag won VEW voor het eerst
dit seizoen een wedstrijd en wel
met 1-6.! Toch waren er na afloop nog enkele verbeterpunten.
De uitslag had dan ook nog hoFablo tennishal bestaat 30 j aar ger uit kunnen pakken.
Dit jaar viert de Fablo tennis- Na twee wedstrijden en slechts
hal haar dertigjarig jubileum. één punt moest er gewonnen
In 1981 begonnen de broers worden. Dit zelfde kon worden
Alfred en René Thoolen met gezegd over Olympia Haarlem.
vier tennisbanen en drie Die hadden namelijk nog geen
badmintonbanen. Gaandeweg enkel punt verzameld. Het begroeide het complex uit tot de loofde dus een spannende strijd
huidige wintertennishal met te worden. Maar van een spanelf tennisbanen, één badmin- nende wedstrijd was al snel geen
tonbaan, goede sportfacili- sprake meer. VEW zette Olympia
teiten en een gezellig café. snel onder druk en dat werd ze al
Wekelijks maken circa 3.500 snel te veel. Eerst werd een goal
mensen gebruik van de facili- van VEW nog afgekeurd. Maiky
teiten. Particulieren en bedrij- Keijzer schoot op doel en rolde
ven huren een baan, volgen ten- zichtbaar voor iedereen het doel
nisles van professionals of doen in. Michiel Dekker wilde echter
mee met de vele competities en de goal op zijn naam schrijven
toernooien die de Fablo tennis- en gaf de bal nog een tikje mee.
Helaas stond hij buitenspel. De
hal organiseert.

Gezelligheid troef bij HPC
Heemstede - Afgelopen zaterdag vond er in het Leeghwaterbad in Purmerend de eerste limietwedstrijd van het seizoen
plaats. Traditiegetrouw worden
er zo vroeg in het seizoen, ze-

Heemstede - Herons-2 doet
nog steeds mee in de strijd om
het kampioenschap van de 3e
klasse B, terwijl er voor RCHPinguïns niets meer op het spel
staat. De Heerhugowaardsen
kwamen gretig uit de startblokken, stonden na 3 innings met
8-0 voor en leken de wedstrijd
vroegtijdig te gaan beëindigen.
Maar toen was de Heemsteedse thuisploeg wakker geschud
en werd het nog een leuke wedstrijd, die de volle 7 innings
duurde. De eerste 3 innings waren tekenend voor het verschil
in instelling tussen beide teams.
Terwijl de pinguïns vooral sloe-

vorig seizoen werden gezwommen. In het zwembad van Purmerend wordt gebruik gemaakt
van elektronische tijdwaarneming en dat is van invloed op
de gezwommen tijden. De elektronische tijden zijn over het
algemeen 0,2 seconden langzamer dan als er handmatig
geklokt wordt.
Er waren slechts vier HPC zwemmers naar Purmerend afgereisd.
Denise van der Linden, Danai
Lytrokapi, Mandy van der Linden en Carmen Meijer hebben
alles gegeven en dat resulteerde in een persoonlijk record voor
Mandy op de 50 meter rugslag.
Danai was in topvorm en haalde 2 seconden van haar 100 meter vlinderslag af en maar liefst
7 seconden van haar 200 meter
wisselslag.
Op de vraag hoe de dames de
wedstrijd hadden beleefd zei
Denise: “Ik ben niet echt tevreden, maar het was wel weer supergezellig”. En daar sloten de
overige meiden zich met volle
overtuiging bij aan!

goal werd derhalve afgekeurd.
Enkele minuten daarna was het
wel raak en maakt Michiel Dekker zijn fout goed. Na een vlotte
aanval kwam de bekende VEWtandem in stelling. Niels Dekker speelde op Michiel Dekker en deze ronde netjes af; 0-1.
Olympia kwam in deze beginfase niet verder dan de middenlijn
en VEW ging op zoek naar meer.
Die kwam er nog voor de rust.
Maiky Keizer schoot in de korte
hoek de 0-2 binnen. Na 35 minuten werd het zelfs 0-3. Na een
goede VEW aanval kwam de bal
bij Bas v ’t Sant die een mooie
voorzet afleverde. Een Olympia
verdediger kreeg de bal tegen de
arm waardoor de scheidsrechter
de bal op 11 meter legde. Bas
van ’t Sant schoot zelf de penalty binnen. Olympia zag het in
deze fase niet meer zitten. Hierdoor kon VEW uitlopen naar 0-4.
Op het middenveld werd de bal
onderschept en via Niels Dekker
kon broer Michiel Dekker afronden. Aan het einde van de eerste helft liet VEW de teugels wat
vieren en werd wat nonchalanter. Omdat een pas van Paul van
Marsbergen werd onderschept
bij het eigen 16 metergebied
moest aan de noodrem worden
getrokken. Penalty voor Olympia en geel voor Paul van Marsbergen. Olympia verzilverde deze penalty vlak voor het rust-

tot het 1e honk gaf. Ook aan slag
kregen de pinguïns steeds beter
kijk op de worpen van oud- RCH
coryfee Petra Maaskant, wat resulteerde in runs van Shelley
Franssen in de 5e en Daniëlle
Kuipers in de 6e inning. Jammer
genoeg bleven de beslissende
klappen uit op de momenten dat
de honken goed gevuld waren,
anders was de uitslag nog een
stuk dragelijker geworden.
In de 7e slagbeurt scoorden de
Herons nog 2 x nadat door een
veldfout bij 2 nullen verzuimd
werd de inning te beëindigen.
Einduitslag 2-10.
signaal. Na rust startte Olympia vol opportunisme. Toch was
het VEW die gevaarlijk werd. Via
Maiky Keijzer die vanaf de “ 16”
op doel schoot. Zijn schot werd
echter geblokt en raakte bij deze
actie geblesseerd. Zijn vervanger was Maarten Veenhof die,
na veel blessureleed, zijn welverdiende rentree maakte in VEW1.
Even later scoorde VEW de 1-5
door Michiel Dekker en was de
hoop van Olympia om toch nog
een goed resultaat neer te zetten
vervlogen. Ook andere middelen
hielpen niet. Zo kreeg Bas van ’t
Sant nog een schokkende aanslag op zijn benen te verwerken
waarvoor de speler van Olympia
terecht de rode kaart kreeg voorgeschoteld. De eindstand kwam
op de borden door een goal van
oud-topscoorder Maarten Veenhof die een pas van Michiel Dekker prima afrondde. VEW eindigde de wedstrijd overigens ook
met 10 man. Dat was omdat Bas
van ’t Sant met een pijnlijke knie,
uit voorzorg, de wedstrijd voortijdig verliet.
Tevredenheid overheerste na afloop maar er waren zeker nog
verbeterpunten in het spel van
VEW mogelijk. Wanneer de flanken beter benut waren, was de
einduitslag nog hoger geweest
volgens assistent trainer Rob
Neeskens. Volgende week thuis
tegen HBC belooft weer een
echte derby te worden. U bent
van harte welkom aan de sportparklaan nr 10 of volg VEW via
internet (www.vewheemstede.nl
of via twitter.)

Rommelmarkt in de regio
Regio - Muziekvereniging Flora te Kudelstaart (gemeente
Aalsmeer) houdt op zaterdag 24 en zondag 25 september
de jaarlijkse rommelmarkt.
U bent welkom in het clubgebouw van de muziekvereniging aan de Wim Kandreef 1 te Kudelstaart.
Zaterdag 24 september gaan de deuren om 10.00 uur
open tot 17.00 uur, zondag 25 september bent u van 11.00
uur tot 16.00 uur welkom.
De opbrengst van de rommelmarkt komt geheel ten goede
aan het instrumentenfonds van de vereniging.
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Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
T/m zaterdag 1 oktober
• Nieuwe expositie in Galerie Het Kunstbedrijf Heemstede. Keramiek, schilderijen, beelden van hout en objecten van Greet van Dijk, Sam
Middleton, Patrick Vos, Pascale Huntings en Ber Stekelenburg. Woensdag t/m zaterdag
van 13.00 - tot 17.30 uur en op
afspraak.
www.hetkunstbedrijf.nl
T/m dinsdag 4 oktober
Cursisten Creatief Centrum Bennebroek exposeren in voormalige gemeentehuis van Bennebroek.
Aquarellen, werken met pastel, acrylschilderijen, keramiek
en boetseerwerk. Kijk ook op:
www.creatiefcentrum.nl.

•
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Reserveren voor de muziekuitvoering via 023 – 5115300.
live in ca• Arthur Ebeling
ste

Aanleg, hoek
fé de 1
Kerklaan en Raadhuisstraat. Vanaf 21.30 uur.
Woensdag 28 september
• Tussen 14.00 en 16.00 uur
Dag van de Ouderen programma bij Casca de Luifel, Herenweg 96 Heemstede.
Met muziek door shantykoor
VOC Vijfhuizen. Toegang (incl koffie/thee) 3,50 euro, verkrijgbaar bij Welzijn Ouderen
en De Luifel. Info: 023 – 528
85 10.
• Instap orkest en Harmonie-orkest Harmonie St.
Michaël houden open repetitie.
Van 19.00 - 22.00 uur bij CASCA, Princehof , Glipperweg 57,
Heemstede.
Meer informatie vindt u op
www.stmichael-heemstede.nl.

T/m dinsdag 25 oktober
Expositie in burgerzaal raadhuis Heemstede
(Raadhuisplein) van Liselot
Been, abstracte kunst.
Tijdens kantoortijden.

Vrijdag 7 oktober
Podium Oude Slot presenteert het Trio Johan Clement en tenorsaxofonist
Scott Hamilton op de opening van het cultureel seizoen. Aanvang: 20.15 uur.
Locatie: De Oude Kerk, Wilhelminaplein,
Heemstede.
Toegang: 21,50 euro / 19,50
euro.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626.

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

Vrijdag 30 september
• Cabaretvoorstelling Dolf
Jansen in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De
entree is 19,00 euro; CJP/65+
18,00 euro.
Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

•

•

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

•

Muziek
Zaterdag 24 september
• Van 13.00 – 14.00 uur
geeft
het
Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede onder leiding van Leon
Bosch een uitvoering van
de bekende en geraffineerde dubbelmars uit de film
Fanfare op het binnenplein
van Bibliotheek Centrum
Haarlem.
Deze muziekuitvoering is gratis te bezoeken. Gasthuisstraat
32.

ren. Jan Mul was een toonaangevende persoonlijkheid
in het muzikale leven van Nederland en een bekende Haarlemmer. Info: 023-5115300.

Divers

•

Theater

Zaterdag 1 oktober
Voorstelling Wie was
Adolf Hitler? Door Helmert
Woudenberg in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De
entree is 17,50 euro CJP/65+
16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

•

Woensdag 5 oktober
• Aangrijpend initiatief
rondom Palliatieve Zorg.
Film ‘Iris’ om 19.30 uur in
Theater Casca/de Luifel in
Heemstede.
Reserveren kan via de filmhuizen/theaters en de toegang is
2,50 euro inclusief consumptie. Meer weten over Palliatieve zorg? Kijk op: www.netwerkpalliatievezorg.nl/middenenzuidkennemerland

T/m zondag 6 november
In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een
sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste
foto van president Allende
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27, www.historischmuseumhaarlem.nl

•

Donderdag 22 september
• Lezing Geert Kimpen over
Het mysterie van de liefde in theater Casca de Luifel.
Om 20.00 uur. Naar aanleiding
van zijn derde roman ‘Rachel,
of het mysterie van de liefde’.
Met een muzikaal gastoptreden van Jasper Merle: www.
jspr.nl/ Adres: Theater Casca de Luifel, Herenweg 96 te
Heemstede. Reserveren: info@boekhandelblokker.nl of
023 528 24 72
Zondag 25 september

• Literaire Salon op het Wil-

helminaplein. Met div auteurs.
Kaarten kosten 15 euro. Neem
contact op met boekhandel
Blokker via 023 - 5282472. Om
12.30 uur verzamelen op het
Wilhelminaplein.
Maandag 26 september
Filmmiddag ‘Des Hommes et des dieux’. Vanaf
14.00 uur in het Trefpunt aan
het Akonietenplein 1 in Bennebroek. De toegang is gratis.

•

Donderdag 29 september
Schrijver Merijn de Boer
wordt bij boekhandel Blokker geïnterviewd over zijn
verhalenbundel ‘Nestvlieders’. Aanvang: 20u. Binnenweg 138. Info: 023 – 5282472
of www.boekhandelblokker.nl

•

Vrijdag 30 september

• Boekpresentatie Ingrid de

Bruijn ‘Bijna (ver)dronken‘
bij Boekhandel Blokker, Binnenweg. Vanaf 16.00 uur.

Vrijdag 30 september
en zaterdag 1 oktober
• Najaarskledingbeurs in
de Jacobaschool, Lanckhorstlaan 9, Heemstede. Van
11.00 tot 12.30 uur verkoop en
op vrijdag 30 september van
20.00 tot 22.00 uur is de inkoop van eigentijdse, schone
en vooral hele kinderkleding
in de maten 80 t/m 176/182.
Info: 06-25 35 06 99 of mail
naar kledingbeursjacoba@telfort.nl.
Zaterdag 1 oktober
• Open Huis van 11-14 uur
in De Pauwehof, Achterweg
19 Heemstede. Nieuw seizoen
met div cursussen en nieuw
gebouw.
Presentatie activiteitenaanbod
en werk te bekijken van cursisten. Tevens korte demonstraties jazzdansen. Info: 0235286022.

• Dag van de Ouderen in
Bennebroek met een optreden van Sjors van der Panne. De mooiste Nederlandse
en Franse chansons begeleid
door pianist Eelco Menkveld.
U kunt zich opgeven voor
een ochtend of een middagprogramma. Locatie het Trefpunt aan het Akonietenplein
te Bennebroek.
Aanmelden: Telefoon 0235250366 of 5845300 voor ’s
morgens of ’s middags.

Regio
Exposities
T/m zaterdag 24 september
• Expositie “Zomer in Haarlem”, bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht 33 in
Haarlem. Er zijn nieuwe werken van meer dan 30 verschillende kunstenaars te zien. In
deze tentoonstelling zijn schilderijen, keramiek, beelden en
papierobjecten maar ook sieraadontwerpen, video schilderijen en glasobjecten te zien.
De expositie is te bezoeken op
vrijdag en zaterdag van 1117.00 uur in augustus, in september geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van
11-17.00 uur. Meer informatie:
www.galerieannee.nl
T/m zondag 25 september
Expositie rondom Monumentendagen met thema
‘Nieuw gebruik-Oud gebouw’ in de Waag, Haarlem.
(openingstijden: van 13.00 tot
17.00 uur). Voor verdere informatie: www.kzod.nl en www.
openmonumentendag.nl

•

Tot eind september

• Expositie Sanquin Bloed-

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

• Tentoonstelling over werk

en leven van Jan Mul (1911
– 1971) te bezichtigen in
Bibliotheek Centrum, Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De
expositie is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek. Honderd jaar geleden werd Jan Mul, de meest
‘Haarlemse’ componist gebo-

T/m woensdag
30 november
• Haarlemse nachten in Hotel Lion d’Or, verkooptentoonstelling van textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma en illustrator en Eric
J. Coolen. Kruisweg 34 in
Haarlem. www.nieuwegrachtproducties.nl

Divers

Zaterdag 24 september
t/m zaterdag 29 oktober
• Van bakerpraat tot babyshower. Gebruiken rond
zwangerschap en geboorte.
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand
in Nederland werd ingevoerd
en het thema van de Maand
van de Geschiedenis is ‘ik
en wij’. In de maand oktober
staan de activiteiten van het
Noord-Hollands Archief daarom in het teken van geboorte,
huwelijk en overlijden. NoordHollands Archief / Janskerk,
Jansstraat 40, Haarlem. De
toegang is gratis. Meer info:
www.noord-hollandsarchief.nl
Woensdag 5 oktober
Open Avond Vrijmetselaars Vicit vim Virtus Haarlem om 20.00 uur. Graag van
tevoren aanmelden, mits man
en minimaal 21 jaar. Ripperdastraat 13 in Haarlem, vlakbij het station. Graag vóór
woensdag 28 september aanmelden via info.loge024@vrijmetselarij.nl. Het mannelijke
karakter is historisch bepaald
en geeft een eigen kenmerkende sfeer. Vrouwen kunnen
terecht bij de vrouwelijke en
gemengde vrijmetselarij.

•
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Een groot evenement
organiseren in 2012?
Meld voor 1 november het voorgenomen evenement aan
voor de Evenementenkalender 2012

Voorkom
fietsendiefstal;
zet uw fiets
goed op slot!
Fietsendiefstal is nog steeds een van de
meest voorkomende misdrijven in
Heemstede. Met name bij station
Heemstede-Aerdenhout worden veel
fietsen gestolen. Gemiddeld verdwijnt
er elke dag wel op onrechtmatige wijze
een fiets. Hierbij gaat de voorkeur van
de dieven uit naar nieuwe duurdere
modellen. Voor de politie is de aanpak
van deze vorm van criminaliteit een
prioriteit. U kunt er echter ook zelf via
een aantal simpele maatregelen voor
zorgen dat het lastiger wordt om de
fiets mee te nemen.
Het Centrum Fietsdiefstal geeft u tips voor
het goed op slot zetten van uw fiets:
1. Zet uw fiets in het fietsenrek en maak uw
fiets vast aan dat fietsenrek.
2. Gebruik naast het ringslot altijd een
tweede slot. Dit kan een beugel of kettingslot zijn. Zorg wel dat u een slot
koopt met een ART keurmerk (zie voor
meer info: www.stichtingart.nl).

vervolg op pag. 2

Evenals vorig jaar is, in overleg met de omringende gemeenten in de regio
Kennemerland, besloten een regionale evenementenkalender samen te stellen. Op
deze kalender staan alle meldingen voor grote, potentieel risicodragende evenementen. Zo hebben hulpdiensten zoals brandweer, politie en de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), een beter overzicht over hun inzet
bij grote evenementen in de regio.

Op tijd aanmelden!
Bent u van plan het komende jaar een evenement te organiseren? Meld dit voor 1 november bij de gemeente Heemstede zodat een beoordeling kan plaatsvinden. U kunt een meldingsformulier opvragen bij mevrouw I. van der Aart via
PostbusAlgemeneEnJuridischeZaken@heemstede.nl. Evenementen aangemeld na deze
datum, kunnen niet meer op de regionale evenementenkalender geplaatst worden. Met als
gevolg dat het evenement op de gewenste datum geen doorgang kan vinden.

Aanschaf
identiteitskaart
nu gratis
Omdat in Nederland een identificatieplicht
geldt voor personen vanaf 14 jaar, heeft de
Hoge Raad op 9 september jl. geoordeeld
dat er geen leges mogen worden geheven
voor een Nederlandse identiteitskaart
(NIK). Het arrest van de Hoge Raad is per
direct van kracht en betekent dat de identiteitskaart gratis is voor personen vanaf 14
jaar. Voor personen jonger dan 14 jaar
geldt dat tot nader order de legesheffing in
tact blijft (€9,20).

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

Kenmerken groot evenement
Kenmerkend voor een groot evenement is dat tijdens de voorbereiding en uitvoering, een gecoordineerde aanpak van politie, brandweer, GHOR, gemeente en organisator noodzakelijk wordt
geacht. Om te beoordelen of er sprake is van een groot evenement geeft u het volgende aan:

de datum waarop het evenement is gepland ;

het aantal bezoekers dat wordt verwacht;

voor welke doelgroep het evenement wordt georganiseerd;

bekende of verwachte specifieke risico’s;

de plaats waar het evenement wordt gehouden .
Indien het evenement als groot en potentieel risicovol beoordeeld wordt, zal het op de regionale evenementenkalender worden geplaatst. In overleg met gemeenten in de regio wordt
de regionale evenementenkalender in december vastgesteld. Dit betekent dat uitsluitend de
datum van de gemelde evenementen vaststaat.
Na vaststelling van de definitieve kalender kunt u een vergunning voor het evenement aanvragen bij de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de gemeente.

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede

2 0 11

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

Wat te doen als u (recent) een
NIK heeft aangevraagd?
De gemeente neemt contact met u op
De gemeente benadert iedereen die recent
(zes weken of korter geleden) een NIK
heeft aangevraagd met het verzoek een
(bank)rekeningnummer door te geven
waarop de betaalde leges teruggestort
kunnen worden.

vervolg op pag. 2

Opdracht
voor beeldend
kunstenaars!
De gemeente Heemstede nodigt beeldend kunstenaars uit mee te denken
over een bijzondere uitstraling voor zitelementen
op
de
hernieuwde
Binnenweg. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s
etc. Een uitdaging voor uw creatieve
geest! Lees meer hierover in deze
HeemstedeNieuws.

gemeenteheemstede

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

vervolg "voorkom fietsendiefstal"
3. Als u de fiets in het fietsenrek zet, maar niet aan een fietsenrek vast zet, zorg er dan voor
dat het slot niet bij de grond hangt. Een dief kan de harde ondergrond gebruiken om het
slot te forceren. Probeer het slot daarom zo hoog mogelijk vast te maken. Zorg wel dat u
altijd het voorwiel aan het frame vastzet.
4. Als u een beugelslot heeft, kunt u deze combineren met een ketting. De ketting gaat om
het rek en wordt vervolgens over de beugel van het slot gehaald.
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Verkeershinder
Zandvaartbrug
Heemsteedse Dreef

Voor meer tips kunt u terecht op de site www.centrumfietsdiefstal.nl. Op deze site kunt u ook
informatie vinden over graveren en registreren. Het is belangrijk dat u beschikt over de juiste
gegevens van uw fiets voor wanneer u na diefstal aangifte komt doen op het politiebureau.

Tussen 26 september en 10 oktober 2011 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de
Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. In de weekenden van 30 september tot en met 3
oktober en van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond tot en met maandagochtend gewerkt aan de verwijdering en vervanging van de asfaltdeklaag. Tijdens dit
werk blijft voor beide rijrichtingen telkens 1 rijstrook beschikbaar. Fietsers en voetgangers
worden over het trottoir geleid.

vervolg "aanschaf identiteitskaart"

In beide weekeinden is het voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/
Bennebroek, niet mogelijk linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/
Raadhuisstraat. Omleidingsroutes worden via bebording aangegeven.

Te laat?
Als de NIK langer dan 6 weken terug door u
is aangevraagd (voor 29 juli 2011) en u
heeft niet tijdig of eerder bezwaar
aangetekend, kunt u geen leges meer
terugvorderen. Uitsluitend bezwaarschriften
die tijdig zijn ingediend komen voor een
terugbetaling van de betaalde leges in aanmerking.
Kinderen jonger dan 14 jaar
Voor kinderen die jonger zijn dan 14 jaar
geldt geen identificatieplicht. Daarom
moeten zij of hun ouders nog wel het
jeugdtarief van 9,20 euro voor de ID-kaart

blijven betalen. De minister bestudeert
echter wel de uitspraak van de Hoge Raad
voor deze groep. Daarom raden wij aan om
toch alvast bezwaar te maken. U kunt een
formulier voor het indienen van een
bezwaarschrift downloaden via www.
heemstede.nl. U kunt dit formulier ook
afhalen bij de publieksbalie van de
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1).
Spoed- en vermissingskosten
Er verandert niets in de extra kosten die u
moet betalen bij de vermissing van een
ID-kaart of een spoedaanvraag.

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

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

Expositie Burgerzaal
Liselot Been
Tot en met 25 oktober is het werk van Liselot Been te bewonderen in de burgerzaal van het
raadhuis. Tijdens deze periode zal de kunstenaar regelmatig aanwezig zijn. Ze vertelt over
haar werkwijze; de psychische werking van kleur, vorm en getalswaarde aangestipt.
Kunst als iets dat meer kan doen dan mooi boven de bank hangen. In haar werk spelen
surrealistische technieken als dripping, flowing en automatisme een rol.
Kijk op www.liselotbeen.nl voor meer informatie.
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Themabijeenkomst
jongeren en alcohol

Kunstopdracht zitelement
Binnenweg Heemstede

In de week van de opvoeding organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin
Heemstede een themabijeenkomst over jongeren en alcohol. De bijeenkomst vindt
plaats op donderdag 13 oktober van 20.00 tot 22.00 uur bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96 te Heemstede. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

De gemeente Heemstede nodigt beeldend kunstenaars uit mee te denken over een
bijzondere uitstraling voor een zitelement op de hernieuwde Binnenweg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s etc. Een uitdaging voor creatieve geesten!

Opdracht kunstwerk
In 2010 is de Binnenweg in Heemstede opnieuw ingericht. Het brede “ontmoetingsdeel” van
de Binnenweg ter hoogte van de Hema geeft ruimte voor terrassen en mogelijkheden om
even te zitten. De zitelementen van natuursteen met groene beplanting maken van de
Binnenweg een herkenbare en gezellige winkelstraat waar men naartoe kan om te winkelen, maar waar men ook even lekker in de zon kan zitten. Op één plek ontbreekt echter nog
een zitelement. Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede biedt professionele kunstenaar uit Zuid-Kennemerland de gelegenheid dit zitelement een bijzondere
uitstraling te geven. Uitgangspunt van de opdracht zijn de bestaande zitelementen van de
firma Tomaello, zoals die ook al op de andere plekken in de straat geplaatst zijn. Het bedrijf
is gespecialiseerd in speciale aanpassingen van hun basisontwerp. Tekeningen van de
locatie en het zitelement zijn voorhanden.

Bewezen kunst

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze steeds meer activiteiten ondernemen en
mensen ontmoeten zonder dat u daar bij bent. Uit onderzoek blijkt dat ouders meestal heel
goed weten of hun kind wel eens gedronken heeft of niet. Hoeveel ze drinken, is een beter
bewaard geheim.
Wat moet u als ouder weten over het effect van alcoholgebruik op de ontwikkeling van uw
kind? Hoe kunt u als ouder signaleren of uw kind onverstandig omgaat met alcohol? Hoe
kunt u dit onderwerp thuis bespreekbaar maken? Hoe kunt u grenzen hanteren en toch in
contact blijven met uw kind?

Programma:

Opening door Floor van Blitterswijk, coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin
Heemstede

Sabine Spijker, universitair docent hersenonderzoek Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zal

u informeren over recent wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de invloed van
alcohol op de hersenontwikkeling

Marion Kooij, preventiemedewerker van de verslavingszorg. Zij zal u handvatten geven

om in gesprek te gaan met uw kind

Aan belangstellende beeldend kunstenaars wordt gevraagd hun documentatie in te sturen
(maximaal A4 formaat) zodat de commissie inzicht kan krijgen in recent vervaardigd werk.
Hieruit moet de professionaliteit blijken. Kunstenaars werkend/wonend in Heemstede worden uitdrukkelijk verzocht te reageren. De inzendingen worden beoordeeld door een selectiecommissie onder auspiciën van Cultuurcompagnie Noord-Holland.

Schetsontwerp
Uit de inzendingen worden drie kunstenaars geselecteerd die vervolgens een schetsontwerp
mogen maken (per kunstenaar is hiervoor een ontwerpvergoeding van € 500 beschikbaar).
Hieruit wordt het definitieve ontwerp gekozen. Vervolgens wordt het winnende ontwerp door
de firma Tomaello, in samenspraak met de kunstenaar, verwerkt in het bestaande zitelement.
Voor de kunstenaar van het “winnende” ontwerp is een onkostenvergoeding van € 1.500
beschikbaar voor honorarium en eventueel werkbezoek aan de fabriek van de firma Tomaello
in Vlaardingen. De oplevering van het zitelement staat gepland voor medio maart 2012.

Meer weten?
Neem contact op met de heer Koen Siegrest van de afdeling Welzijnszaken via telefoonnummer 023-5485679 of per e-mail: ksiegrest@heemstede.nl.
De brief (inclusief documentatie) kan tot 12 oktober 2011 gericht worden aan:

Gemeente Heemstede
De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig. U bent van harte welkom op donderdag 13
oktober. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via e-mail:
fvanblitterswijk@heemstede.nl of bellen naar (023) 529 19 47.

Afdeling Welzijnszaken
T.a.v. Koen Siegrest
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
ksiegrest@heemstede.nl.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop 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 openingstijden
van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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De besloten vergadering van de commissie Middelen gaat niet door.

H E E M S T E D E

-

2 1

S E P T E M B E R

2 0 11

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor kappen
Wagnerkade 73
het kappen van een conifeer
ontvangen 7 september 2011

2011.241

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 29 september
2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen een verzoek een vaartuig te verwijderen
- openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerplaats
- niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen een voorgenomen nummeraanduiding (nummerbesluit verblijfsobject)
- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 29 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:

Vaststellen agenda raadsvergadering

Afscheid van de heer H.J.H.M. Peeperkorn (VVD) als lid van de Gemeenteraad
Heemstede en Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer W.O. Roeloffs
als lid van de Gemeenteraad.

Afscheid van mw. J.H.C. van den Berg (CDA) als lid van de Gemeenteraad Heemstede

en Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van de heer E.J.M. van Vlijmen als lid
van de Gemeenteraad

Benoemingen in raadscommissies

Vragenuur

Vaststelling definitief ontwerp Herinrichting Herenweg fase 2(*)

Verklaring van geen bedenkingen Belle Rive Noord (*)

O
ntwerpverklaring van geen bedenkingen bloemenkiosk aan het Adriaan van Ostadeplein (*)

Welstandscriteria uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan(*)

V
aststellen Jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2010(*)

Advies zendtijdtoewijzing De Branding (*)

Offerte tijdelijke inhuur procesbegeleiding ‘versterking van de economische positie Heemstede’(*)


Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011(*)
Besluit naar aanleiding van herziening en uitbreiding van het verzoek van de heer Kruijer
om correspondentie met hem op de website te plaatsen (*)

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

Wat verder ter tafel komt
(*)De agendapunten zijn nog niet voorbereid in de raadscommissies en worden daarom nu
allen als bespreekpunt geagendeerd ovb van behandeling in de raadscommissies. Mogelijk
zal een aantal agendapunten in de raadsvergadering als hamerpunt worden behandeld.
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.

Omgevingsvergunning

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 22 september 2011 van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 16 september 2011)
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Korhoenlaan 53
het plaatsen van een WMO unit vanwege
medische noodzaak
Omgevingsvergunning voor kappen
Strawinskylaan 56
het kappen van een berk
Crayenestersingel 43
het kappen van 2 coniferen
Wagnerkade 73
het kappen van een conifeer
Herenweg 81
het kappen van een Beuk, een Hulst,
een Conifeer en een Den
Valkenburgerlaan 4B
het kappen van een tweestammige conifeer

2011.187

2011.239
2011.236
2011.241
2011.240
2011.231

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 22 september 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-deling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Werk aan de weg
Sportparklaan
Tussen 26 en 30 september 2011 worden op de Sportparklaan worden twee vluchtheuvels
aan-gelegd. Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Het sportpark en het tuincentrum
blijven bereikbaar.

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug
Tussen 26 september en 10 oktober 2011 voert de Gemeente Heemstede groot onderhoud
uit aan de Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. In de weekenden van 30 september
tot en met 3 oktober en van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond 20.00
uur tot en met maandagochtend 6.00 uur gewerkt aan de verwijdering en vervanging van
de asfaltdeklaag. Tijdens dit werk blijft voor beide rijrichtingen telkens 1 rijstrook beschikbaar. Fietsers en voetgangers worden over het trottoir geleid.
In beide weekeinden is het voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/
Bennebroek, niet mogelijk linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/
Raadhuisstraat. Omleidingsroutes worden via bebording aangegeven.

Zandvoortselaan
Tot medio oktober 2011 voert ProRail schilderwerk uit aan de voor- en achterzijde van het
spoorviaduct Zandvoortselaan. Alleen tijdens steigerverplaatsingen kan enige hinder voor
het verkeer ontstaan.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in
werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober
2010 een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist
waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de
diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn
aan-gevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze
vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen
maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Tot 21 oktober voert de Gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade
Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein
en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader
te bepalen dagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur en na 18.00 uur.
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

H E E M S T E D E

-

2 1

S E P T E M B E R

2 0 11

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

Overlast

Meer weten?

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

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

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

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

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

Beroep

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

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).

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Tennisvereniging Bennebroek:

Regen, zon en wind, maar ook heerlijke tapas en mooie partijen
Bennebroek - Afgelopen week
stond de tennisvereniging Bennebroek in het teken van de
Clubkampioenschappen. Sportieve wedstrijden en lange partijen. Er werd hard gestreden
om de winst. De regen en wind
maakten het soms niet gemakkelijk, maar door de all-weather banen, kon er direct weer worden
gespeeld. Met de prijsuitreiking
is ook het 50-jarig jubileum van
de club afgesloten. Afgelopen
jaar is er door vrijwilligers van
de tennisvereniging veel georganiseerd voor leden en jeugd van
Bennebroek. Groot succes was
er met het Reaalstraat tennis en
het scholentoernooi voor alle kinderen uit de omgeving. Ook de
receptie en het grote jubileumfeest werden druk bezocht. Met
de verkoop van jubileumartikelen
is er een bedrag van 404 euroopgehaald voor de Zebra Zorgboerderij in Vogelenzang.
De tennisvereniging blijft de he-

le winter actief en start komende zaterdag met de najaarscompetitie. Voor informatie of banen
verhuur kijk op www.tvbennebroek.nl.
Uitslag
clubkampioenschappen
Jeugd: E t/m 10jr: Bram Kenters,
Joann ter Haak; E t/m 10jr ¾; Kevin Mulder E t/m 12jr: Stan Hamerling, Maydi Staal, E t/m 14jr:
Daniel van Balen; E t/m 17jr: Jelle Geerars, Romy Krijger; JD t/m
14jr: Crispijn Kornelius & Joppe Roorda; MD t/m 12jr Alexandra Kolle & Maydi Staal; MD 17jr:
Sophie van Balen & Romy Krijger.
Senioren: DE3 Jorien Vermeer Heemskerk; HE3 Marco
Heemskerk;DE8 Karin Steinmetz,
HE5 Jan Koppenol; HE7 Joost
Brugman; HE6 35+ Michel Kenters; HE7 35+ Alen Cehic; HE8
35+ Erik Gregory; HE7 50+ Ton
Bruijns; DD3 Alice Jansen & Bri-

gitte Senft; DD6 Ria Robison &
Inge van der Sande; DD7 Marianne Arends-Verleur & Monique
Huygen; DD8 Sylvia Hoogervorst & Anneke Swaalf-Verroen;
DD7 35+Marianne Arends-Verleur & Ingrid Nagtegaal-Verleur;

HD3 Robbert Heeger & Marco
Heemskerk; HD5 Rick Assendelft & Menno Weeda; HD6 Terry Bloemert & Michael Steenbergen; HD8 Ysbrand Agterhof &
Don Robert; HD7 35+ Andre Alberga & Simon Westra; HD8 35+

Frits Nagtegaal & Pieter Teeuwen; GD3 Adry van der Klaauw
& Paul Kortleve; GD6 Paola Mulder-Kalen & Wander Schaap;
GD8 Pascale de Vries & Coos
Mantel; GD7 35+ Tecla Baas &
Henri Hogeweg

