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Heemstede - Interessant om te
zien hoe de stemmen op lokaal
niveau zich verhouden tot het
landelijke beeld. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer, woensdag 12 september,
ontstond er landelijk een spannende strijd tussen de PvdA en
de VVD. In Heemstede lag dat
net even anders. De VVD werd
23 % groter dan de PvdA. Toch
maakte ook de PvdA een sprongetje en wist 3% meer stemmen
te trekken dan in 2010. D66 won
landelijk weliswaar maar verloor
in Heemstede, opmerkelijk genoeg, wel stemmen. Het CDA

bevestigde het landelijke beeld
door ook in Heemstede zwaar te
verliezen en bijna 6% moest inleveren ten opzichte van de verkiezingen in 2010. Ook GroenLinks
deelde in de malaise door in
Heemstede nog maar 420 stemmen te trekken wat neerkomt op
2,5 % van alle kiezers.
In Heemstede wordt het beeld
vertekend doordat de lokale partij HBB landelijk niet meedoet.
De HBB-stemmers zullen verdeeld zijn over de 20 partijen die
streden om de gunst van de kiezer. Zoals verwacht deed 50+ het
in Heemstede redelijk en trok

deze partij 302 stemmen naar
zich toe, net iets minder dan de
388 van de Partij voor de Dieren.
Zelfs de Piratenpartij wist nog
42 burgers te interesseren voor
hun opvattingen. Nederland Lokaal, met slechts één stem, deed
het nog slechter dan de Libertarische Partij die twee stemmen
haalde. De opkomst in Heemstede lag, zoals altijd, boven het landelijke gemiddelde. Met 83,06%
blijft de opkomst in Heemstede
constant hoog.
Het handmatig tellen van de
stemmen neemt zeer veel tijd in
beslag, waardoor burgemeester

Oogstfeest met pompoenen en egeltjes
Heemstede - Kom genieten op
zondag 23 september van 11.00
uur tot 15.00 uur op het boerenerf van Kinderboerderij ’t Molentje in het Groenendaalse Bos.
Daar wordt traditiegetrouw het
jaarlijkse oogstfeest gevierd.
Op de boerderij zijn allerlei biologische oogstprodukten te zien,
te proeven en te koop. Imker
Pim is er met zijn honing en kinderen kunnen pompoenen uithollen en eendjes vangen, terwijl hun ouders genieten van
koffie, cakejes en tosti’s in het
Oogstcafé. Terwijl Pannenkoekenhuis De Konijnenberg overheerlijke pannenkoeken bakt,
speelt huisaccordeonist Henk
bekende kinderliedjes op verzoek. En natuurlijk kunnen de
kinderen weer egeltjes knutse-

len, die straks op de herfsttafel
komen te staan!
Er zijn verse biologische groenten en kruiden van Zorgboerderij De Landyn en de Vrienden
van de Kinderboerderij verkopen geitenkaas en verse eieren.
Natuurlijk ontbreekt cadeauwinkel EigenwijZ niet en geeft Marianne de hele dag demonstraties
wolspinnen op haar spinnewiel
met wol van de boerderijschapen. De toegang is gratis, maar
de opbrengsten komen ten goede aan de kinderboerderij.
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VVD wint ook in Heemstede

Marianne Heeremans pas luttele minuten voor middernacht de
einduitslag kon melden.
De in het raadhuis aanwezige lokale politici waren over het algemeen de mening toegedaan dat
er in Den Haag een coalitie van
drie partijen moet komen. Anderen, vooral de verliezers, zien
toch liever dat hun partij in de
oppositie gaat en de PvdA en
de VVD het maar samen moeten
uitzoeken. Een enkeling voorspelde dat er snel weer verkiezingen komen, omdat de PvdA
en de VVD, de meest voor de
hand liggende combinatie dus,
elkaar de tent uit vechten.
Uit financieel oogpunt is het niet
te hopen dat er snel weer verkiezingen moeten komen want
iedere verkiezingsdag kost de
gemeente, volgens de begroting ongeveer 80.000 euro, een
bedrag dat beter besteed kan
worden.
Eric van Westerloo

Tegen inlevering van
deze coupon, ontvangt u
bij uw bestelling, GRATIS

Lees verder op pagina 7.
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PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 23 september
om 10.00 uur de voorganger. Er
is koffiedrinken na de dienst.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 23
september begint de dienst in de
Petrakerk aan de Limburglaan 3
om 10.00 uur. In deze dienst gaat
voor ds. H.J. Bruins uit Schiedam.
Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor kinderen
in de basisschoolleeftijd.

Heemstede - Dit keer drie foto’s in deze rubriek. De zwartwitfoto is van NHA/dhr Theijsmeijer. De foto heeft alles te maken met
de opening van de Velsertunnel voor autoverkeer (alsmede treinverkeer) in september 1957. Tijdens het bouwen van het
huidige station heeft men ook het spoorviaduct gebouwd van architect Koen van
der Gaast, waarvan de betonnen kolommen precies andersom staan als onder het
spoorviaduct van het station HeemstedeAerdenhout, een frappante stijlherkenning!
Was de Westelijke Randweg open per dinsdag 1 juli 1958, zo was het spoorviaduct
al in dienst in maart/april 1958 voor het
treinverkeer. Naarmate de jaren vorderden kwam de wens om het spoorviaduct
stiller te maken en zodoende geschiedde

in het weekend van 17 en 18 september
2011. Onder zeer slechte weersomstandigheden werd het spoorviaduct deels vervangen door een veel stiller spoor en dat
was allemaal te volgen via een ProRail webcam. Een samenvatting van dit werk is te
zien. Kies menu op www.stationheemstedeaerdenhout.nl en kies verder: traject).
Ondertussen hebben we dus iets meer dan
een jaar een vernieuwd spoorviaduct over
de Westelijke Randweg waar zo af en toe
ook wel eens een vrachtwagen zich klem
rijdt... Op het eerste gezicht oogt het viaduct identiek met de originele hekjes maar
wel degelijk is te zien dat het ‘binnenwerk’
is vernieuwd.
Meer informate: www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

R.K. Parochie
Sint Jozef

Bennebroek - Bij de R.K. Parochie Sint Jozef aan de Kerklaan
9 in Bennebroek zijn Eucharistievieringen op woensdag 19 september (voorganger pastoor Verhaegh) om 19.00 uur, vrijdag 21
september (voorganger Pastor
Verhaegh) om 09.00 uur, zaterdag 22 september om 19.00 uur
(Woord- en Communieviering,
past. P. Visser) en zondag 23
september om 10.00 uur (past.
Verhaegh, Caeciliakoor).

Heemstede - Een 17-jarige
Hoofddorper is zondag aangehouden na het stelen van een
scooter. Hij had ‘s middags een
scooter weggenomen vanaf de
Binnenweg in Heemstede en
werd gesignaleerd door de politie terwijl hij richting zijn woonplaats reed. Aan het Skagerrak
kon hij aangehouden worden.

Heemstede - In de nacht van
13 op 14 september is bij ons
uit de voortuin in de Bernard
Zweerslaan te Heemstede een
bronzen beeldje van de sokkel
gehaald, voorstellende 2 vliegende grutto’s, gemaakt door
Jonneke Kodde. Het beeldje
staat met een pin op de sokkel, de staart van de ene grutto zit daaraan vast en de tweede grutto zit daar schuin boven. De hoogte is ongeveer 50
cm. Wij missen het beeldje zeer
en vragen de lezers via de redactie (023-8200170) contact
met ons op te nemen als zij het
beeldje ergens signaleren. De
waarde aan brons is laag maar
het is een prachtig beeldje en
wij willen het graag terug. Wij
hopen dat de grutto’s binnenkort weer op de sokkel staan !
Familie van de Nes

van 1930
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65 jaar getrouwd!
Regio - In Aerdenhout, 200 meter van de gemeentegrens met
Heemstede, woont het echtpaar
Dykstra. Op 5 september waren
John Dykstra en Anne DykstraArnoldt 65 jaar getrouwd,
reden voor wethouder Kokke om

ze maandag met een bezoekje
te vereren. Het echtpaar woont
nog zelfstandig, zonder hulp.
Meneer Dykstra is 88 jaar, zijn
vrouw een jaar jonger. Deze foto
is zondag genomen door dochter Pearl.
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Oosteinde Tuinenwedstrijd

Bloemen en lof
voor tuiniersters!

Heemstede – Alle drie de winnaars van de tuinenwedstrijd 2012
zijn dames én woonachtig in Heemstede. Dat is nu eenmaal toevallig want ook mannen stuurden apetrots hun tuinfoto in en bij de
inzenders waren heus ook tuinenliefhebbers uit Bennebroek. De
heer Dobbe, eigenaar van Tuincentrum de Oosteinde, koos uiteindelijk de tuin van Ria Terra uit Heemstede als de allermooiste. Ook
heel mooi is de tuin van mevrouw Kuijper, eveneens woonachtig in
Heemstede. Beide dames namen afgelopen vrijdag hun gewonnen
waardebon in ontvangst van 100 (de nummer 1) en 50 euro plus
een prachtig boeket bloemen. Daarnaast werden de winnaressen
ontvangen met koffie en een praatje met de heer Dobbe die hen
uiteraard alle lof gaf voor zoveel enthousiasme en werk-uren in
hun tuinen. Later deze maand twee interviews met de winnaressen
in hun eigen tuin. Nummer drie van de wedstrijd, Caroline Boerkoel kon helaas niet aanwezig zijn bij de uitreiking maar krijgt haar
gewonnen waardebon à 25 euro thuisgestuurd.

Open Dag Afscheidshuis Herenweg 92

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding kiest voor Heemstede
Heemstede - Ballonnen als witte duiven werden zaterdag opgelaten vanaf het balkon van de
Herenweg 92 om de opening van
uitvaartbegeleiding Brokking en
Bokslag te vieren. Wethouder
Christa Kuiper gaf de duiven de
ruimte samen met Marry Brokking, directeur van Uitvaartbegeleiding Brokking en Bokslag.
Kuiper is blij dat de uitvaartbegeleiding weer terug is in Heemstede na acht jaar. Huize Postlust
is gebouwd in 1854 als posthuis
en logement. Nu een afscheidshuis waar mensen in de gelegenheid gesteld worden om op een
waardige manier afscheid te nemen van hun dierbare. Met een
eigen sleutel zijn de afscheidskamers voor familie 24 uur per
dag, alle dagen toegankelijk. De
afscheidskamers hebben de ambiance van prachtige herenkamers met een persoonlijke en
warme uitstraling. De wethouder
vindt het geweldig dat dit weer in
Heemstede kan. Belangrijk voor
de inwoners dat afscheid nemen
ook in Heemstede kan.
Open dag
Zaterdag 15 september stonden
de deuren van Afscheidshuis van
Brokking & Bokslag open om
binnen te lopen in de afscheidskamers, de ontmoetingskamer,
de tuinkamer. Buiten in de tuin
kon men kennismaken met bijzondere producten en diensten.
Musici lieten horen wat zij bij
een uitvaart kunnen betekenen.
Korte workshops met Klankschalen boden een moment van
stilte. Er waren bijzondere graf-

monumenten van glas en van
mozaïek in de tuin. Een urnenmaakster liet zien wat zij kan
maken in samenspraak met nabestaanden. Men kon kennismaken met rouwbegeleiders. De
diverse vormen van vervoer zoals
de loopkoets, uitvaartbus, onze
eigen Renault Goelette, de fietsaanhanger en dergelijke stonden opgesteld rondom het Herenhuis. Kisten werden getoond
en wades, waarbij de vraag ‘Hoe
wikkel je iemand in een wade?’
werd beantwoord. Hoe voelt het
om een kist te dragen? Herinneringsobjecten, zoals kralen,
waxinelichthouders waarin as is
verwerkt, kon men zien.
Aart Mak
Dominee Aart Mak hield de
`feestrede`. Hij sprak over een
waardig en aardig afscheid van
vijftien jaar Brokking & Bokslag
in Haarlem. Hoe het ooit begon
in de Eksterstraat in een winkelpandje nadat de huiskamer
echt te klein was geworden. Om
nu een nieuwe start te maken in
Heemstede op die prachtige locatie aan de Herenweg 92. Hij
bracht een toast op het leven,
een lang leven, mooi leven, gezond leven van het afscheidscentrum. Het belangrijkste in het vak
is luisteren en dat kunnen vrouwen. Alle medewerkers zijn vrouwen, behalve Willem die de tuin
onderhoudt. Je moet kunnen invoelen, leiding geven en organiseren. Ze eisen van elkaar: blijf
luisteren! Vooral ook luisteren
naar ieder woord dat niet gezegd
wordt. Mak vindt het een huis,

een centrum met afscheidskamers en geen rouwkamers. Je
loopt met genoegen door de
fraaie kamers, waar ook kleur te
vinden is. Het getuigt van ondernemerszin van Brokking & Bokslag dat zij nu durven te investeren in een nieuwe locatie. Afscheid nemen wordt steeds persoonlijker ingevuld, Marry Brokking en haar medewerksters
gaan aan de Herenweg 92, samen met de nabestaanden, daar
invulling aangeven.
Ton van den Brink

V.l.n.r. Ria Terra (eerst prijs), mevrouw Kuijper (tweede prijs) en
William Dobbe, eigenaar van Tuincentrum de Oosteinde.

Goedkeuring bestemmingsplan
Zuidoost aangehouden
Heemstede - In de commissie
ruimte van 17 september werd
gesproken over het bestemmingsplan voor de woonwijken
in Zuidoost. Er waren nogal wat
bezwaren ten aanzien van dit
plan. Bewoners van het woonwagenterrein aan de Ringvaartlaan
willen graag een tweede bouwlaag op hun onderkomen. Het
college vindt dat geen goed plan
omdat het zicht dan te massaal
zou worden. De raadsleden hadden er geen moeite mee als de
woonwagens en andere bouwsels iets hoger worden dan de
vier meter die nu in het bestemmingsplan staat. Wethouder Van
de Stadt wil per geval kijken naar
een ontheffing, maar daar wilden de meeste raadsleden niet

aan. Een pand aan de Glipperdreef blijkt een grote aanbouw te
hebben waarvan op de tekeningen niets is terug te vinden. Als
de bewoners nog iets willen bijof aanbouwen wordt de officieel
niet-bestaande aanbouw meegerekend in het totaal. De bewoners worden daarmee gekort op
de maximale ruimte die zij mogen bebouwen en zijn het daar
niet mee eens. Zij claimen dat
de aanbouw er al tientallenjaren staat. En dan een pand in de
Lombokstraat. De bewoner wil
daar een etage op de al bestaande uitbouw zetten, net als de buren en andere bewoners in deze straat. In het nieuwe plan mag
dit dus niet. Ook dit vroeg om
opheldering en de raadsleden

wensten door de wethouder geinformeerd te worden. De vaststelling van dit plan is nu enige
tijd aangehouden totdat de wethouder de raad volledig heeft
geïnformeerd en hij met nieuwe
argumenten komt. De wethouder wil liever niet ‘rommelen’ aan
het opgestelde plan. Hij zegde
toe, net als bij alle aanvragen om
een ontheffing, zich soepel op te
stellen zeker ten aanzien van het
woonwagenterrein. Hij rekent
daarbij naast de welstandscommissie die nog wel eens roet in
het eten gooit. Waarschijnlijk zal
in de maand oktober het plan,
met toelichting van de wethouder, opnieuw aan de commissie
ruimte worden gepresenteerd.
Eric van Westerlo o
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Brocante markt Jan van Goyen
weer druk bezocht
Heemstede – De sfeer van de
brocante markt in de Jan van
Goyenstraat heeft iets van Charles Dickens. Alsof hij achter iedere kraam zo zou kunnen opduiken. Maar er staan mensen achter die oog hebben voor
mooie spullen die al een eerste
leven achter de rug hebben. Dat
zie je ook aan de manier waarop
ze met hun antiek en brocante
omgaan. Met hun serviesgoed,
kristal en glaswerk, het echte linnengoed, oud zilver dat liefdevol
gepoetst wordt en de meubelmaker die het patina van de eikenkast bijhoudt. De standhouders in de Jan van Goyenstraat
komen veelal uit de regio. We zagen Liesbeth de l`Orme met haar
serviesgoed, maar ze werkt ook
aan de Einthovenlaan 5 graag
met vintage stoffen, linten, vintagekleding. Carla Aarts is gespecialiseerd in religieuze artikelen, naast allerlei oude en nieuwe betaalbare cadeautjes als de
bridgeborden waarop je de hapjes kaas zo hapklaar kan serve-

ren, te vinden in de Jansstraat
47 in Haarlem. Tandarts Oorthuys, de man van Hanneke van
Kado&Zo aan de Jan van Goyenstraat is helemaal weg van antieke blaaspijpen voor de open
haard en heeft nog enkele zeldzame exemplaren naast andere haardspullen. Weet u nog die
leuke zaak STOER aan de Raadhuisstraat die enkele jaren geleden vertrok? Nu te vinden als La
rose bleu in de Schaghelstraat
27 in Haarlem met steeds wisselende brocante uit Frankrijk van
servies, glaswerk, kroonluchters
tot kasten. Echte Heemsteedse brocante heeft het bekende
Zwaantje van de Camplaan en
toonde in de kraam mooi kristal, serviezen en oud zilver. De
Spaarne Town Jazzband verschool zich achter mooie kasten, maar we hoorden hun bijna honderd jaar oude jazz en ze
kwamen toch tevoorschijn. Daar
werd het publiek direct vrolijk
van. Voor het goede doel stond
het Adamas Inloophuis waar de

deuren altijd open staan voor ieder die met kanker geconfronteerd is geweest. Hoogtepunt
voor de standhouders is altijd de
Franse lunch die voorbereid was
door Hanneke van Kado&Zo terwijl Remco van den Berg de organisatie voor zijn rekening nam.
Met die actieve winkeliersvereniging is er altijd wat te doen in die
Jan van Goyenstraat.
Ton van den Brink

Massaal protest tegen komst nieuwe
Vomar, maar haalt het wat uit?
Heemstede - De raadszaal puilde uit op donderdag 13 september. Bewoners in de omgeving
van de toekomstige bouwlocatie van de nieuw te bouwen Vomar supermarkt gaven massaal
gehoor aan de oproep naar het
raadhuis te komen. Gewapend
met spandoeken zochten zij een
plaatsje tot ver in de hal.
De behandeling van het onderwerp duurde bijna vier uur. Namens de Buurtgenoten Binnenweg Oost voerden verschillende sprekers het woord. Per spreker was 5 minuten spreektijd ingeruimd. Door schade en schande wijs geworden, nam iedere
spreker een onderdeel van het
plan voor zijn of haar rekening
zodoende kon men 40 minuten
aan het woord blijven. Ook Vomar en zijn ontwikkelaar Hoorne
BV bracht ditmaal zwaar geschut

in stelling. De heer Westra, de
grote ‘Vomarbaas’ en zijn directeur projectontwikkeling Heeremans voerden het woord. Het
antwoord op de vraag of Vomar
bereid was te onderzoeken of zij
een vestiging op het industrieterrein konden realiseren gaven
zij niet.
Achterhoedegevecht?
De winkeliersvereniging was
verdeeld. Als de huidige Vomar
wordt gesloten zal dat gevolgen hebben voor de winkels op
de Binnenweg Noord terwijl de
winkeliers in het middengedeelte van de Binnenweg misschien
profiteren van de nieuwe Vomar.
Dus ook eigenbelang onder de
winkeliers. Wethouder Van de
Stadt pareerde de aanvallen op
het plan door aan te geven wat
positief is in dit geheel. “Ik voer
de wet uit en werk in opdracht

van uw raad en begeleid het
proces zo zuiver mogelijk.” Hij
benadrukte dat er zonder haalbaarheidsonderzoek geen onderbouwing kan worden gegeven om een bouwaanvraag af- of
toe te wijzen. Tijdens een schorsing bleek dat de bewoners de
wethouder verdachten van een
vooringenomen standpunt en
dat hij Hoorne BV alle ruimte gaf.
Hoorne gaf aan dat zij aan alle eisen tegemoet wil komen en
onderstreepte daarmee het belang dat zij hechten aan de bouw
op juist deze locatie.
De belangenvereniging had het
huiswerk goed gedaan en probeerden gaten te schieten in het
gevoerde beleid tot op heden.
Hoe valide en gemeend ook; de
belangengroep lijkt een achterhoedegevecht te voeren. Gesteggel over een aantal parkeerplaatsen, hoogte voor de vracht-

wagens, een onderzoeksbureau
dat de vragen niet goed had geinterpreteerd, bouwhoogtes en
gepasseerde belangengroep. De
groep had een advocaat geraadpleegd en die liet weten dat de
bewoners sterk stonden als er zij
een procedure starten. Nu winnen niet alle advocaten al hun
zaken dus ook hier een korrel
zout.
Wat doet D66?
De politiek sprong hier wel op in.
Vooral HBB , de PvdA en GroenLinks staken hun wantrouwen
tegenover wethouder Van de
Stadt niet onder stoelen of banken. Zij verzoeken het college
om een degelijke onafhankelijke juridische onderbouwing om
vast te stellen welke risico’s de
gemeente loopt. PvdA-voorman
Maas zei: “Wij worden er in gerommeld.” De collegepartijen
VVD, CDA en D66 lijken er voor
te kiezen om het traject voort te
zetten door het starten van de
haalbaarheidsstudie. D66 stelde
daarbij nog wel een aantal voorwaarden maar die vielen buiten

de orde van het haalbaarheidsonderzoek. De angel zit hem in
de juridische gevolgen bij het
toe- of afwijzen van de vergunning. Als de bewoners of Vomar tegen een voor hen ongunstig besluit in beroep gaan bij de
rechter, waar staat de gemeente dan op dat moment, dat is de
vraag die nu voorligt. D66 heeft
momenteel de sleutel in handen.
Tijdens de raadsvergadering van
27 september moeten zij kiezen
voor of tegen de start van een
haalbaarheidsonderzoek. Welk
besluit ook wordt genomen; een
rechtszaak lijk op termijn onvermijdelijk.
VVD-woordvoerder
Leenders
ondersteunt de start van het
haalbaarheidsonderzoek maar
wilde dat verder niet uitleggen.
“Als ons dat stemmen kost dan
is dat jammer maar het is niet
anders,” pareerde hij de opmerking dat de belangroep de VVDopstelling laat meewegen bij de
volgende gemeenteraadsverkiezingen.
Eric van Westerlo o
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Toppers met toekomst

De Luifel presenteert
een nieuw seizoen

September: Lokale Maand
bij Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Zoals elk jaar
staan lokale historie en erfgoed
centraal tijdens de maand september in Bibliotheek Duinrand.
In de vestingen Bennebroek,
Bloemendaal, Hillegom en Zandvoort worden lezingen en andere activiteiten georganiseerd en
krijgt de regiocollectie extra aandacht.
In vestiging Bennebroek is dinsdag 25 september van 19.30 tot
21.00 uur een lezing door kunst-

historicus René Dessing over
historische buitenplaatsen. Als
adviseur van (historische) buitenplaatsen en landgoederen
maar ook als bewoner van een
oude buitenplaats is René Dessing bijzonder gegrepen door
de (kunst)geschiedenis, de verschijningsvormen van de buitenplaatsen. Zijn gedrevenheid
komt voort uit zijn grote kennis van en ervaring met buitenplaatsen en zijn behoefte dit met

Foto’s: Geek Zwetsloot, Ton van de Brink

Heemstede - Kennis maken met minder bekende voorstellingen maar wel met veelbelovende artiesten. Geen grote namen
die voor zich spreken, wel de pareltjes die later gaan glimmen.
Laat zien wie de toppers van de toekomst zijn. Dat stond programmamaker Adriaan Bruin zondagmiddag voor ogen bij de
presentatie van het nieuwe theaterseizoen van Theater de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede.
Speelman & Speelman zijn de twee broers Daan en Joost die al
heel jong liedjes maken, vanaf hun 17e treden ze op. Giel Beelen vraagt de jongens voor een wekelijks item in zijn goed beluisterde ochtendshow op 3FM: Daan en Joost hebben hun eigen onderdeel, Weekie wat een Weekie. Zij maakten ook het
ontroerende lied over prins Friso, ‘Duizenden moeders’.
De toneelgroep Dorst heeft nu een solo-toneel in voorbereiding die zij 22 december zal spelen. Hierin is Trudy de Jong
de koningin van de mode, Coco Chanel. Zij speelde al de koninginnen Elisabeth en Wilhelmina. Coco, een eigenzinnige en
controversiële vrouw die bij haar leven al een legende werd.
Coco met haar duistere kanten. Heel benieuwd!
Jan van Maanen vraagt 23 november de aandacht met zijn one
man show waarin hij laat lachen, ontroert, verwarring sticht.
Ambachtelijk, muzikaal, wat een stem heeft die man! Authentiek cabaret voor de gewone en ongewone man zonder schuttingtaal, beledigingen of een valse noot.
Vlaamse theater roadmovie in een treinreis van Amsterdam
naar Antwerpen die zangeres Evi de Jean maakt met haar veelzijdige muzikanten. Live begeleid door twee man met vijftien
instrumenten. Inclusief een country song van het vlakke land.
Thijs van Domburg is een jonge talent die de toehoorder van
zijn show meeneemt naar het jaar 2017. Na de Grote Ramp is
Nederland veranderd in een woestenij, een naargeestig landschap van vervallen huizen en autowrakken, waar de beschaving niet meer is dan een vage herinnering. Eén ding is zeker, dat wordt ouderwets lachen geblazen met Thijs van Domburg! Thijs is genomineerd voor de Neerlands Hoop 2012, de
VSCD Cabaretprijs voor die veelbelovende theatermaker die
het grootste toekomstperspectief heeft.
Hakim begon als mime-speler in de straten van Amsterdam, hij
zou uitgroeien tot één van de bekendere clowns voor kinderen
in medialand. In het circus van Hakim mislukt zijn gegoochel
altijd tot een kind meedoet. Moonwalking, vallen in slow motion, hij blijft kinderen boeien zoals hij deed in Sesam Straat.
Laat uw kinderen genieten op zondagmiddag 24 maart en geniet zelf mee.
Zondagmiddag zat theater de Luifel bomvol. De kaartverkoop
loopt boven verwachting van Adriaan Bruin en de Vrienden
van de Luifel zijn gegroeid naar ruim vierhonderd leden. Die
vrienden maakten veel werk van de ontvangst van de gasten.
De kleine gasten werden bezig gehouden en konden zich laten schminken.
Het seizoen voor theater de Luifel is geopend, het geëerde publiek is welkom op de Herenweg 96.
Ton van den Brink

veel meer mensen te willen delen. Toegang is gratis, aanmelden: 023-5847712 of bennebroek@bibliotheekduinrand.nl.
Voor de activiteiten in de andere vestigingen van Bibliotheek
Duinrand zie www.bibliotheekduinrand.nl.

Zeskamp bij ’t
Is weer Vrijdag

Heemstede - Vrijdag 28 september gaan jongens en meisjes
van 11 tot en met 14 jaar naast
de gewone chill activiteiten bij

Buurtfeest

Heemstede – Het buurtfeest
Indische Wijk gaat zaterdag 22
september van start om 14.00
uur, wanneer wethouder Botter
de festiviteit officieel opent. Het
is die dag tevens nationale Burendag. Alle festiviteiten vinden
plaats rond de locatie Molenwerfslaan, waar vanaf het Honk

van 13.00 tot 14.00 uur een puzzeltocht plaatsvindt. Bij slecht
weer: start Sportplaza Groenendaal. Tussen 14.00 en 17.00 uur
zijn er diverse activeiten waaronder straatspelen door Casca.
Tot 21.00 uur is de markt met
kraampjes te bezoeken. Er is een
terras en een podium met diverse optredens, waaronder het gelegenheidskoor van SEIN.

‘t is weer Vrijdag een zeskamp
doen. Ze strijden tegen elkaar in
verschillende wedstrijdjes. Ben jij
het sterkst, het slimst, het handigst of het snelst? Kom mee-

doen! ‘T=Weer Vrijdag is in de
jongerenruimte van Plexat bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede van 20.00 tot 22.00
uur.
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Zelf je limonade melken en
springkussen bij AH Bennebroek
Bennebroek - Albert Heijn Bennebroek viert deze week feest
want Albert Heijn bestaat 125
jaar. In 2012 werd al op verschillende momenten en manieren aandacht besteed aan
het 125-jarige bestaan van Albert Heijn. Maandag 17 september zijn de festiviteiten in Albert
Heijn Bennebroek gestart. De Albert Heijn winkel van de familie

Zwetsloot in Bennebroek heeft
deze week op woensdag- en zaterdagmiddag een springkussen
voor de kleintjes. Van woensdag
tot en met zondag is er elke middag een limonadekoe aanwezig,
waaruit kinderen hun eigen limonade kunnen melken. Er zijn leuke toeters en ballonnen en kinderen kunnen een knutselplaat
ophalen van een “Zaans huis-

Kinderkledingbeurs
Le Grand Cru ambassadeur Jacobaschool viert feest
van Argentijnse wijnen
Heemstede - Maandag 10 september vond de officiële prijsuitreiking plaats van de Malbec
World Day campagne. Zes prijswinnaars namen op het kantoor van de Nederlandse vestiging van Wines of Argentinië in
Den Haag, de Wine Shop Ambassador plaquette in ontvangst.
De prijsuitreiking werd gedaan
door Marco Tiggelman, verte-

genwoordiger van Wines of Argentinië in Nederland. De winnende wijnspeciaalzaken toonden door hun onvermoeibare inzet aan zich blijvend te willen inzetten voor de promotie van Argentijnse wijn. Ook Will Beeren
van Le Grand Cru, Jan van Goyenstraat 12-14 in Heemstede,
mocht de plaquette in ontvangst
nemen.

Heemstede - Het is weer bijna tijd voor de najaars- en winterkledingbeurs in de Jacobaschool in Heemstede. Dit jaar is
het alweer 25 jaar geleden dat
een aantal Heemsteedse moeders in het Oude Posthuis startten met het uitwisselen van kinderkleding. Nu voorziet de kinderkledingbeurs nog steeds in
een behoefte en gaan per beurs
zo’n 1500 ledingstukken door
de handen van de vrijwillige
beursmedewerkers.
Kom eens een kijkje nemen op
zaterdag 29 september. Vanwege het 25-jarig jubileum van de
kledingbeurs zijn er natuurlijk
een aantal feestelijke activiteiten gepland: onder andere een
kleurwedstrijd, waarbij de hoofdprijs wordt uitgereikt op de ko-

mende speelgoedbeurs. Maar
ook op de beurs zelf maken ze er
een feestje van.
De verkoop van kinderkleding
van maat 80 tot en met 182 is
van 11.00 tot 12.30 uur. En zoals vanouds: de kleding is heel,
schoon en van deze tijd en altijd
lekker laag geprijsd!
Heb je nog kinderkleding in bovenstaande maten die er nog
prima uitziet, dan kun je deze
ook inbrengen op vrijdagavond
28 september van 20.00 tot 22.00
uur. Je gaat zelf de kleding die
je wilt verkopen thuis inschrijven op een lijst en labelen, vraag
hiervoor een (of meer) letter(s)
en het instructiepakket aan via
e-mail: kledingbeursjacoba@telfort.nl.
De kleding die is verkocht kan
meteen na de verkoop op za-

je”. Op zaterdagmiddag 22 september (burendag) tussen 12.30
en 17.30 uur kunnen alle klanten
en buren genieten van een heerlijk portie oudhollandse poffertjes. “Al onze klanten en buren
zijn van harte welkom om mee te
delen in de feestvreugde in onze winkel”, aldus eigenaar van
de franchisevestiging in Bennebroek, Carlo Zwetsloot.
terdagmiddag tussen 15.30 en
16.00 uur worden afgerekend.
De kleding die eventueel niet is
verkocht kan worden opgehaald
of mag worden achtergelaten
voor de Stichting Kennemerland
Oost Europa, een Heemsteedse
Stichting. Van de verkochte kleding is 80 procent van de opbrengst voor de verkoper en 20
procent voor de beurs.
U vindt de Jacobaschool op de
Lanckhorstlaan 9 in Heemstede.
Inbreng: vrijdag 28 september
van 20.00 tot 22.00 uur. Verkoop:
zaterdag 29 september van 11.00
tot 12.30 uur. Ophalen geld en
niet-verkochte kleding: zaterdag
29 september 15.30 tot 16.00 uur.
Ook is men op zoek naar nieuwe
beursmedewerkers die het vaste team willen komen versterken. Dus heb je zin om te komen
helpen met de inname of verkoop, meld je dan aan via kledingbeursjacoba@telfort.nl
of
bel voor meer informatie: 0235423200 of 06-25350699.

Korstjes in de neus? Peuteren hoeft niet meer!

Dorcas kringloopwinkel
22 september open
Heemstede - Mooie kleding,
leuke spelletjes en prachtig serviesgoed. Er is voor ieder wat
wils in de nieuwe kringloopwinkel in Heemstede. Op zaterdag
22 september gaat de Dorcas
kringloopwinkel aan de Havenstraat 49-51 open.
In de winkel worden nieuwe en
tweedehands spullen verkocht
voor het goede doel. In de winkel werken uitsluitend vrijwilligers zodat de hele omzet naar
de hulporganisatie Dorcas gaat.
Deze organisatie biedt hulp aan
de allerarmsten in Oost-Europa
en Afrika.
De afgelopen weken is er hard
gewerkt om de winkel in te richten. De winkel staat vol met kledingrekken met mooie kleding.

Er zijn stellingen gebouwd met
vazen, serviesgoed en andere
snuisterijen. En natuurlijk is er
een enorme boekenafdeling. In
de Dorcaswinkel in Heemstede
is vooral ook veel kinderspeelgoed verkrijgbaar zoals spelletjes, puzzels en knuffels.
De kringloopwinkel is vanaf zaterdag 22 september geopend
op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 uur tot 14.30 uur.
Tijdens deze openingstijden
kunnen er ook spullen worden
ingebracht.
Ook is Dorcas Heemstede nog
steeds op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om te helpen
in de winkel. Meer informatie is
te vinden om www.dorcasheemstede.nl.

Heemstede - Een gezonde
hond heeft een natte neus en
dat is niet voor niets. Het vocht
zorgt ervoor dat de neus schoon
blijft, ziekteverwekkers buiten
blijven én de hond goed kan ruiken. Om dezelfde redenen is ook
voor ons een natte neus (lees:
vochtig neusslijmvlies) belangrijk. Door droge lucht, allergieen, neusverkoudheid, hormonale veranderingen of medicijnge-

bruik kan het neusslijmvlies echter uitdrogen. Vaak gaat dit gepaard met een pijnlijk gevoel in
de neus, korstjes, wondjes en
soms een bloedneus. Zo’n twee
miljoen Nederlanders hebben
hiermee te maken. Daarom lanceert A.Vogel een nieuwe, natuurlijke neusspray die neusholtes langdurig bevochtigt en verzacht: A.Vogel Cinuforce neusspray bij droog neusslijmvlies en

korstjes. Cinuforce neusspray bij
droog neusslijmvlies en korstjes
bevochtigt langdurig de neusholtes, verweekt korstjes en verdunt ingedikt slijm dankzij de
100% natuurlijke ingrediënten.
Net zoals de andere neussprays
uit de Cinuforce lijn is A.Vogel
Cinuforce neusspray langdurig
te gebruiken. Het team van apotheek Groenendaal te Heemstede helpt u graag verder.

Brillenwinkel Eyelove opent verkooppunt bij
DA Drogisterij & Parfumerie Van der Schuit
Heemstede - Brillenwinkel
Eyelove Brillen heeft een verkooppunt in Heemstede geopend en wel bij DA Drogisterij & Parfumerie Van der Schuit
in de Jan van Goyenstraat 13.
Eyelove verkoopt brillen via
shop-in-shops in DA drogisterijen en maakt gebruik van
slimme technologie, waardoor
een kwaliteitsbril niet duur
hoeft te zijn. Een complete enkelvoudige bril op sterkte kost
daardoor 49,- euro en een multifocale bril 99,- euro.

Ook zonnebrillen op sterkte
De prijzen van de brillen zijn inclusief ontspiegeling, een kraswerende laag en bij een sterkte
vanaf -4.00 of +4.00 met dunnere glazen. Daarnaast zijn alle monturen ook als zonnebril
op sterkte voor dezelfde prijs
leverbaar. De consument heeft
alleen een bestaande bril nodig die onder een automatische sterktemeter wordt gelegd of de gegevens van een
recente oogmeting. Na het kiezen van een montuur wordt de

bril besteld en binnen 14 dagen kan de bestelde bril opgehaald worden bij het DA-filiaal. De speciaal opgeleide DAmedewerker helpt bij de bestelling en adviseert de consument. De Eyelove-opticiens zorgen ervoor dat de kwaliteit van
de brillen bewaakt wordt.
Eyelove Brillen is in 2010 begonnen met de verkoop van
brillen in DA Drogisterijen. Inmiddels zit Eyelove op 115 locaties verspreid door heel Nederland. www.eyelovebrillen.nl.
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De kringloopwinkel met een sfeerbeleving
The Vintage Store is een
kringloopwinkel
zoals
nooit eerder getoond in
Heemstede en omgeving.
In de afgelopen maanden
is er hard gewerkt om de
winkel neer te zetten. Samen met een zevental collega’s van Paswerk is de
winkel ingericht, zijn de
goederen bij de mensen
thuis opgehaald, schoongemaakt en/of hersteld,

gecontroleerd op kwaliteit
en voorzien van een prijs.
22000 Artikelen zijn er
aanwezig in de winkel van
1800 m2. Als klant waant u
zich in een boetiek-achtige
omgeving doordat de diversen afdelingen op een
smaakvolle manier ‘gestyled’ zijn. Vanaf 22 augustus 2012 is de winkel
geopend en zijn we aan
het proefdraaien geweest.

We hebben al veel lovende
kritieken mogen ontvangen zoals: schoon, overzichtelijk, ruimtelijk, goed
gesorteerd,
kwalitatief
goede artikelen, keurig geprijsd, wat een grote winkel, vriendelijk personeel
en complimenten over de
totale uitstraling van de
winkel. Kringloopkenners
gaven zelfs aan dat deze
winkel met stip in hun top

drie is binnen gekomen.
Een geweldig gevoel geeft
dat en dit geeft aan dat
we op de goede weg zijn.
De inrichting van onze
winkel is met eigen hand
uitgevoerd. Er is op een
creatieve manier gebruik
gemaakt van duurzame
materialen. Zo zijn de stellingen opgebouwd uit gebruikte pallets en gerecycled plaatmateriaal.

Samenwerking
De winkel is tot stand gekomen door samenwerking met de Meerlanden
en Paswerk. De Meerlanden draagt voor een groot
gedeelte zorg voor de
afvoer van het bedrijfsafval en het minimaliseren
hiervan, samen met The
Vintage Store. Zo zorgen
we samen voor een vermindering van de afvalberg en hierdoor mindere
uitstoot van CO2. Zeven
medewerkers vanuit Paswerk zijn hier momenteel
werkzaam
en
hopelijk
gaan dit er in de toekomst
nog meer worden. Zij zijn
werkzaam in zowel de
winkel als in het logistieke
gedeelte. De begeleiding
en ondersteuning vindt
plaats vanuit The Vintage
Store en in samenwerking
met een vaste begeleidster/jobcoach vanuit Paswerk. Verder werken wij
samen met Edukans, een
goede doelen stichting

die bekend is bij 900.000
scholieren. Edukans heeft
als doelstelling dat ieder
kind op deze wereld naar
school moet kunnen gaan.
The Vintage Store ondersteunt dit jaar een project
in Malawi. In onze winkel
is hier een speciale ruimte
voor ingericht, waarin het
project wordt toegelicht.
10% van de omzet tot 1 oktober 2012 komt ten gunste van deze stichting.
Inbreng Kringloopgoederen
Gunt u uw goederen een
tweede leven (hergebruik),
dan kunt u deze inleveren
bij ons en wij zorgen hiervoor. Aan de achterkant
van onze winkel vindt de
inname van de goederen
plaats. Dit kan zes dagen

per week, van 9:00 tot
17:00 uur. De enige spelregel die wij toepassen is dat
de aangebrachte goederen
geschikt dienen te zijn voor
de verkoop. Mocht u de in
te brengen goederen niet
zelf kunnen vervoeren, dan
kunt u contact met ons opnemen op tel 023-7600 440.
Wij zullen de goederen
dan zo snel mogelijk bij u
komen ophalen. Ook hier
hanteren wij de spelregel
‘verkoopbaar’.

Activiteiten

Vanaf woensdag 19 september t/m zaterdag 22 september
aanstaande zijn er diverse activiteiten in onze winkel.
• In onze koffiecorner kost in de ochtenduren tot 11:00 uur
de koffie slechts € 0, 50.
• Voor de kinderen is er een mooie kleurplaat van onze
partner Edukans aanwezig om in te kleuren.
• Een speciale ruimte in de winkel is ingericht met artikelen
gemaakt door de lokale bewoners van ons project uit Malawi en
meer info over Edukans en het door ons te ondersteunen project.
• Op vrijdag is er een binnenhuisarchitecte aanwezig om u
bij te staan met adviezen.
• Op zaterdag kunnen de kinderen tussen 13.00 en 15.00 uur
hun buik vullen met een overheerlijke pannenkoek.
• Tijdens de feestdagen vindt de aftrap van de workshops plaats
alwaar u zich kunt inschrijven voor een tweetal workshops.

19 Sept.
o f f i c i e e l
O P E N
•
•
•
•
•
•
•

U vindt bij ons:
Kleding
Glas en aardewerk
Dvd’s, CD’s en platen
Elektrische apparatuur
Speelgoed
Kinderkleding
Kasten, dressoirs,
banken en heel veel
stoelen
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Spullen gezocht voor
Fancy Fair de Heemhaven
Heemstede - Op zaterdag 20 oktober wordt er van 10.00 tot 15.00
uur in zorgcentrum de Heemhaven een Fancy Fair gehouden.
Voor de boekenmarkt, kledingbeurs en verkoop van tweedehands spullen kan men nog het
één en ander gebruiken. Hierbij
doet de organisatie daarom een
oproep voor uw tweedehands
boeken, kleding en kleine huishoudelijke spullen, in goede staat
en werkend. De opbrengst van de

Ven links naar rechts Jules Kockelkoren, Connie Vlasveld, Giel Braat, Frances Lambers,Thea Ackerman,
Olga van der Klooster en Jur Botter.

Etsatelier42 exposeert in Burgerzaal
Heemstede - Hoe wonderlijk iets kan lopen. Een vriendschapsband die ontstaat onder
de hanenbalken van de Volksuniversiteit van Haarlem, waar
een groep mensen in 1985 begint met etslessen. Dat waren
Chiel Braat, Dini Mol, Thea Ackema, Sanne Kemp en Frances
Lambers. Zij vormden de kern
van de groep die hun grootste
passie delen: etsen! In 2007 nam
de groep zijn intrek in het voormalig Nova College in Heemstede, waar zij lokaal 42 betrokken.
De naam van de inmiddels tot
professionele etsers uitgegroeide groep werd Ertsatelier42. Andere beeldende kunstenaars sloten zich bij de etsgroep aan. Olga van der Klooster, Otie van
Vloten, Pieter van Oppenraaij,
Anja Schoof, Connie Vlasveld en
Leo van der Maarel. Geschoold
in creatieve richtingen, allemaal
gefascineerd van de druktechniek , de mogelijkheden en de
moeilijkheden. Afgestudeerden
van de Rietveld Academie Amsterdam, Kunstacademie Minerva Groningen, Hoge School voor

de Kunsten Utrecht, ABBK Arnhem, Academie voor Beeldende
Kunsten in Rotterdam. Ze pasten wonderwel in de bestaande groep en inspireerden elkaar.
De Haarlemse beeldend kunstenaar en docent grafisch vormgeving aan de Volksuniversiteit, Jules Kockelkoren, werd uitgenodigd om als creatief inspirator bij
de groep te blijven.
Expositie
Vrijdagmiddag opende wethouder van cultuur, Jur Botter, de
expositie van de twaalf kunstenaars in de Burgerzaal. Met een
kort interview met Olga van der
Klooster die uitleg gaf over Etsatelier42, waar ieder lid een duidelijk herkenbaar eigen handschrift heeft. Die uitleg werd nog
duidelijker toen enkele kunstenaars bij hun eigen werk over
hun etsen konden vertellen.
Chiel Braat over de verdwenen
boom op het Nova terrein dat
hij voor de eeuwigheid bewaard
heeft. Frances Lambers die Koreaanse kimono`s in vierkleuren
ets had gesneden. Hier speelt

tijd kennelijk geen rol want op
de vraag van Botter hoe lang je
over zo`n ets doet, was het antwoord: wel maanden, maar ik
weet niet hoeveel. Monnikenwerk in 2012. Een voorbeeld van
passie voor het ambacht dat terugkomt in veel werken van de
groep in deze expositie. Connie
Vlasveld vindt het beslist geen
hobby, maar hard werken met
de moeilijke techniek waar veel
onverwachte dingen gebeuren.
Vissen, sluierstaarten, ze vertellen haar verhaal. Het Nova
College is inmiddels finaal gesloopt, Etsatelier42 heeft atelierruimte gevonden in Belcanto, het voormalig Belastingkantoor in Schalkwijk. Dat de banden met Heemstede gemakkelijk
zijn te onderhouden blijkt uit de
expositie in de Burgerzaal in het
Raadhuis van Heemstede, waar
Etsatelier42 haar 10e groepstentoonstelling houdt met werken die deels op de nieuwe locatie gemaakt zijn. Letterlijk vers
van de pers. Tot 26 oktober in de
Burgerzaal.
Ton van den Brink

Bus naar
Pro Life Dag

Heemstede – Dinsdag 25 september vindt op het Plein in
Den Haag de Pro Life Dag gebedsdag plaats. Bij voldoende
animo uit Heemstede rijdt die
dag een bus naar Den Haag,
waar gezamenlijk wordt gebeden. Voor opgave of informatie
kunt u bellen: 023-5635861. Kos-

Fancy Fair wordt gebruikt voor extra activiteiten en materialen voor
de bewoners van de Heemhaven.
De opbrengst van de voorgaande
Fancy Fair heeft onder andere de
aanschaf van een duofiets mogelijk gemaakt. De spullen kunnen
vanaf woensdag 1 oktober dagelijks worden ingeleverd bij de receptie van de Heemhaven. Tussen
9.00 en 15.00 uur. De Heemhaven
is aan de van Brücken Focklaan
20 in Heemstede.

ten van de bus zijn een vrijwillige bijdrage. Om 11.00 uur begint de Pro Life Dag die wordt afgesloten om 14.30 uur met een
H. Mis in de Jacobuskerk in de
Parkstraat te Den Haag, vlakbij het Plein en het Binnenhof.
Tussen 13.00 en 13.30 uur wordt
een petitie aangeboden aan alle kamerleden, ter ondersteuning van hun inspanningen tot
bescherming van het ongeboren
kind en palliatieve zorg in plaats
van euthanasie.

‘Aan onze Heemsteder’
Heemstede – Post waarvan je
een glimlach krijgt. Dat kun je
van de enveloppe op de foto wel
zeggen. Op het redactiekantoor
worden dagelijks kabaaltjes ingeleverd en soms worden ze
netjes in een enveloppe per post

verzonden. Als je een kabaaltje
richt aan ‘onze’ Heemsteder ben
je fan! Tenminste, daar gaat de
redactie dan wel een beetje van
uit. De afzender is niet bekend
maar dat hoeft ook niet. Bedankt
voor de glimlach…

Uitreiking favoriete tekening
van cartoonist
Heemstede - Medio juli ontving medische fitness-deelneemster
mevrouw Mia Oehlen als gelukkige winnaar uit handen van Henk
Deen van Fysiotherapiepraktijk Deen een mooie ingelijste afdruk
van haar favoriete tekening van het beeldcolumn-project van Leonie Palsma (cartoonist/illustrator). In zijn Praktijk geeft Henk Deen
regelmatig ruimte aan kunstenaars om hun werk te exposeren. Al
enkele maanden kunnen cliënten en bezoekers van de fitnessruimte elk week een nieuwe tekening van Leonie Palsma bewonderen. De tekeningen zijn soms actueel, dan weer mooi of treffend, meestal grappig en lokken ook nog wel eens discussie uit.
Kortom, een toegevoegde waarde voor de praktijk! Ook de komende maanden is dit beeldcolumn-project nog te zien op beide locaties van Praktijk Deen (Meijrslaan 258 en Spaarne Ziekenhuis) en
te volgen via twitter (@LeoniePalsma) of op www.leoniepalsma.nl.
Zie ook www.praktijkdeen.nl of bel 023–5293919 of 023-5285677.
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Beelden op levende
Binnenweg en Raadhuisstraat
Heemstede – Een gezellige drukte op de Binnenweg en
Raadhuisstraat op de zaterdag
midden in september. De actieve winkeliersvereniging had een
elftal levende standbeelden geformeerd op strategische plekken, waar zij probeerden het publiek met stilzwijgen te imponeren. Op straat in het zonnetje en
niet in de etalages deze keer. De
beelden stonden hierbij dichter bij de mensen en het waren
vooral spontane kinderen die
zich wel heel dichtbij waagden.
Een Delftsblauw mannetje en
vrouwtje in het bijna magische
wit en blauw lieten de meisjes
zelfs ruiken aan hun tere roosjes. Het chocolademeisje bij Van
Dam leek zo weggelopen uit de
grote chocoladebakken van de
chocoladewerkplaats van meneer van Dam, maar hier durfde toch geen kind te likken aan
dat lekkers. Een groot najaars-ei
werd uitgebroed door een lieftallig schepsel in een nest waar
al eerder eieren uitgekomen waren. We weten nu dus ook waar
levende beelden vandaan komen. Stoere figuren op sokkels
van oud ijzer of verweerde steen,
ze stonden pal voor hun kunst.
Niet huilen, lachen, stilstaan zal
je met een enkele knipoog naar
dat blondje aan de overkant.
De actieve winkeliers van de
Binnenweg en Raadhuisstraat
maakten er voor het winkelende
publiek weer een prachtig kijkfeest van. Het publiek zag dat je
voor alle nieuwe producten, voor
de nieuwe mode, voor de Nieuwe Haring en het nieuwste boek

in het Winkelcentrum van Heemstede terecht kunt. Bij winkeliers waar je de eigenaar zelf nog
achter de toonbank vindt of hij
staat even te jumpen tussen de
kinderen in de opblaastent. Het
koopseizoen is geopend, u bent
altijd welkom in die gouden en
levende Binnenweg en Raadhuisstraat.
Ton van den Brink

Hennep in
Heemstede

Heemstede - Vrijdagavond omstreeks 19.00 uur ontdekten politieagenten in een woning aan
de Glipperdreef een in werking
zijnde hennepkwekerij. Twee in
de woning aanwezige mannen,
Utrechters van 20 en 25 jaar, zijn
daarbij aangehouden. Er bleken
driehonderd weedplanten aanwezig te zijn en de stroom werd
illegaal afgetapt. De kwekerij is
door een gespecialiseerd bedrijf
direct geruimd. De twee verdachten zijn voor nader onderzoek ingesloten. Er wordt proces-verbaal tegen hen opgemaakt.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Camplaan
35, 2103 GV Heemstede.
Foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Famous last words
ik zit in het verkeerde lichaam
sterfbed te koop
slechts één keer gebruikt
liposuctie
ik wist niet dat ik dit in me
had
necrofiel
dan maak je maar zin
laatbloeier
zijn graf is een bloemenzee
ex-exhibitionist
hij wil aan iedereen laten zien
dat hij genezen is
een nieuw beleid
en wie niet mee wil doen in
het harmoniemodel
die kan nu opdonderen
Marc van Biezen

Alarm!
Mug op rechts!
Ik beraad:
Slag links,
Mug kwaad.
Mug midden in,
Geen zin.
Bij de hand
Ochtendkrant.
Ik meppum
en Hebbum
Foto’s: Theo Out en Ton van den Brink.

Harry van Deursen
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Seniorweb leert 55-plussers Speelgoed- en kinderkledingbeurs
echt computeren
Heemstede - Snap je niks van
een computer maar loop je tegen dingen aan waar je alleen
nog digitaal wat bereiken kan,
dan is er voor 55-plussers nog
hoop. Kaartjes bestellen voor
theater of de trein, op buienradar
bekijken of we toch naar Zandvoort fietsen, de bank in de buurt
sluit en hoe gaat het telebankieren? Kleindochter heeft veel
foto`s maar wel op een stickie.
Die kan je op een computer later
op je gemak nog eens bekijken.
Die kleindochter kan heel aardig
met de computer omgaan, maar
iemand bijstaan die het moet leren? Vergeet het maar, de praktijk leert dat ze niet kunnen snappen dat je niks snapt van wat nou
net al twee keer is uitgelegd.
Een mentor, Carin Leuven, vertelt
wat zij meemaakte bij de kapper. Een meisje van 15 moest
haar moeder even bellen en de
kapper zei, pak dat toestel in de
gang maar. Zij zag een zwart
toestel hangen met een draaischijf en moest aan de kapper
vragen hoe dat ding werkte. Totaal onbekend bij onze jeugd.
De seniordocenten van Seniorweb weten dat maar al te goed.
Stap voor stap in een ontspannen en rustige sfeer dingen leren
die je meestal ook gaat gebruiken. Met maximaal acht deelnemers die wegwijs gemaakt worden in de computerwereld door
drie mentoren. Vrijwilligers! In
een licht lokaal van Casca waar
de laptops klaar staan.

Waarom op cursus bij Seniorweb? Wat moet je met een
scherm en toetsenbord? Geen
technische uitleg over de computer, maar hoe zet je dat ding
aan en hoe leer je na een uurtje afsluiten. Hoe werk je met

brengst is 30% bestemd voor de
Franciscusschool, 70% is voor de
inbrenger. Het geld van de verkochte spullen kan zaterdag 22
september tussen 12.00 uur en
12.30 uur worden opgehaald.
Iedere keer is de inbreng weer
groter dan de keer ervoor, met
als resultaat een zeer uitgebreid
assortiment kinderkleding, babyartikelen en speelgoed voor
een prikkie.
Heel handig is het systeem met
de uitleentassen. Elke bezoeker
krijgt bij de ingang een shopper te leen, wat het snuffelen gemakkelijk maakt. U bent van harte welkom.
Verdere informatie kunt u krijgen
bij Judith Verhoeve tel. 06 – 28
36 02 65.

Film & lunchprogramma voor 55+-ers

de muis en begin je te oefenen. Een spelletje patience tot
het leuk wordt. Een tekst maken en bewaren/opslaan. Leren e-mailen, meestal de grootste wens. De drie mentoren leggen alles nog eens uit, doen het
voor en herhalen. Gepokt en gemazeld bij Seniorweb. Daar kan
geen goedwillend kleinkind tegenop. Kinderen weten precies hoe het werkt, maar snappen niet dat een ander dat nou
niet snapt. Kinderen van twee leren tegenwoordig al op de com-

Tuday Sports & Leisure is
klaar voor herfst en winter
Heemstede - Vanaf heden is
Tuday Sports & Leisure weer elke donderdag en vrijdag van
10.00 uur tot 17.00 uur aanwezig
op het bezoekadres aan de Industrieweg 4A te Heemstede. Vanaf 1 oktober tevens op zaterdag
aanwezig van 10.00 tot 15.00 uur.
De kern activiteit de webshop
www.tudaysports.nl wordt uitgebreid met een ‘afhaal/ service
punt’. U kunt hier terecht voor
funsports & ski, accessoires, kleding, skisets, bescherming, ski
onderhoud / service en nieuw is
de OUTLET, zowel nieuw als 2de
hands. Langzaam breidt de collectie zich uit om zoveel mogelijk klanten te mogen begroeten.
NIEUW Kindergarantieplan: Deze winter start Tuday Sports &
Leisure met het garantieplan
voor kinderen, waarbij de aanschaf van kinderski’s vaak voordeliger is dan huren.
Met het kindergarantieplan garandeert Tuday Sports & Leisure
u een vaste inruilprijs op ski’s en
schoenen. Na 1 jaar is dit 70%,
na 2 jaar 50% en na drie jaar
35% van de aanschafprijs.
Het voordeel van het garan-

puter kleuren invullen in poppetjes en spelletjes. Een belangrijke les voor senioren is: neem les
bij een senior. Liefst een senior die ook geleerd heeft om het
over te brengen. Dan wordt het
opzoeken van de treintijden dui-

Bennebroek - Op de St. Franciscusschool te Bennebroek
(Kerklaan 6) wordt weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs
georganiseerd. Wegens groot
succes zal de beurs wederom op
vrijdagavond gehouden worden.
De datum is vrijdag 21 september van 19.00 tot 20.30 uur.
Iedereen die spullen wil komen
inbrengen kan langskomen op
de donderdagavond voor de
beurs, 20 september van 19.00
uur tot 20.30 uur. Er wordt een
maximum gehanteerd van 30
stuks kleding en 30 stuks speelgoed (max. 5 knuffels) per inbrenger. Het is een najaarsbeurs,
dus kunt u alleen winterkleding
inbrengen.
De prijs van de spullen wordt
in overleg bepaald. Van de op-

tieplan is dat uw kind een eigen mooie skiset met schoenen
heeft. De afschrijving is (meestal) lager dan de huurprijs. Geen
gestress vlak voor uw vakantie
en het niet terugbrengen na uw
vakantie. Kijk voor meer informatie op de website.
OUTLET en 2de hands: Tuday
Sports & Leisure speelt in op
de economische situatie, doet
aan recycling en werkt mee aan
het behoudt van het milieu. Veel
sportkleding, materiaal en accessoires verdienen een tweede leven. U wordt de mogelijkheid geboden om uw 2de hands
sportspullen in te leveren voor
verkoop. Tuday Sports & Leisure helpt u daarbij. Worden uw
tweede hands artikelen niet ver-

delijk. De buienradar opzoeken
net zo makkelijk als de digitale
krant lezen. Stap voor stap. Telebankieren is bij elke bank weer
anders, daar kunt u bij uw eigen
bank voor terecht, maar u snapt
al wel waar ze het over hebben.
Het Seniorweb Haarlem geeft de
snuffelcursus en basiscursus op
dinsdag- en woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur bij
Casca, Herenweg 96 in Heemstede. Voor opgeven en informatie: 023-5483828, www.cacsa.nl.
Ton van den Brin k
kocht, dan gaat het na een jaar
retour of naar een goed doel,
want weggooien is de laatste
optie.
Snow &Ice 2012: Zet het alvast
in de agenda! Op zondag 25 november organiseert Tuday Sports
& Leisure voor de tweede keer de
wintersportbeurs Snow&Ice, in
de nieuwe showroom van Martin Schilder, Cruquiusweg 37 te
Heemstede. 450 tot 900m2 aan
(reis) informatie, verenigingen,
clubs, vervoer en veiligheid, verkoop van hardware, kleding en
accessoires, outlet en natuurlijk
de publiekstrekker de 2de hands
(ruil) beurs. Verzamel nu vast
uw oude ski’s, schaatsen, skikleding etc. en lever deze bij Tuday Sports & Leisure in. Kijk voor
meer informatie en spelregels op
de website www.tudaysports.nl .
Tot ziens aan de Industrieweg 4A
Heemstede.

Heemstede - Donderdag 27
september wordt bij Casca een
bijzonder mooie tragikomedie gedraaid die even hilarisch
als pijnlijk is. De film is genomineerd voor 5 Oscars. Vraag om
het speciale filmprogramma bij
Casca: 023-5483828. Na de film
wordt in de foyer van de Luifel
een heerlijke gezamenlijke lunch
geserveerd.

Het hele film & lunchprogramma
is van 10.30 tot ongeveer 13.45
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Kosten inclusief lunch: 10 euro.
In verband met de lunch graag
vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 25 september, dit kan telefonisch: 023-5483828 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.

Gezonde levensstijl
Heemstede – Een gezonde
levensstijl… We willen het allemaal, maar het is lastig om
deze te realiseren. Bij Welzijnspraktijk Heemstede worden mensen 1-op-1 gecoacht
bij het verbeteren van hun levenskwaliteit op vele vlakken.
Hiernaast biedt het bedrijf jou
ook de unieke mogelijkheid
om jouw toekomst in eigen
hand te nemen.
Workshops
Welzijnspraktijk
Heemstede
helpt je om bewust te worden
van een uitgebalanceerd voedingspatroon, voldoende beweging te houden en een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Er zijn meerdere programma’s waarmee het bedrijf werkt, zodat er voor iedereen iets passend bij zit. Je
kunt kiezen uit gewichtsbeheersing, welzijn, vitaal ouder worden, sport en uiterlijke verzorging. Na de vakantie
is bijvoorbeeld een uitstekend
moment om weer een gezondere levensstijl op te pakken!

Hiervoor heeft Welzijnspraktijk
Heemstede meerdere nieuwe
programma’s ontwikkeld.
Onder andere verschillende
workshops zoals hardlopen
(tot 5k en 10K) helpen bij het
oppakken van een actief leven.
Niet alleen, maar in groepsverband, onder begeleiding, iedere week opnieuw en altijd zijn
er mensen aanwezig om jou te
motiveren om door te gaan.
Ook start half september weer
een Afslank groep, 6 wekelijkse informatieve bijeenkomsten, waar u in groepsverband
werkt aan een evenwichtige
levensstijl. Iedere week een
ander thema om u te helpen
op uw streefgewicht te komen, vervolgens te behouden
en vooral om u veel energieker
te laten voelen.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Annemarie Dohmen, 06 424 12 085
van Welzijnspraktijk Heemstede, Rembrandtlaan 21, te
Heemstede.
Info@welzijnspraktijkheemstede.nl.
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Kon. HFC zet Hilversum
met 5-2 aan de kant

Gezelligheid bij de prijsuitreiking.

TV Merlenhove speelt voor KiKa
Heemstede - Zaterdag is het
TV Merlenhove KiKa toernooi
gehouden op tennispark Groenendaal. Met 50 deelnemers was
het toernooi goed bezet. Onder
fantastische weersomstandigheden werd door zo’n 50 deelnemers gespeeld voor het goede doel.
Organisator Thomas Vrolijk over
zijn motieven het toernooi te organiseren. “Vorig jaar hoorde ik
van dit initiatief van KiKa en besloot ik dat ik de uitdaging aan
wilde gaan. Kinderen moeten
kanker vrij zijn en zich geen zorgen hoeven te maken over hun
toekomst. Het broertje van een

vriend van mij overleed een aantal jaar geleden op zeer jonge
leeftijd aan kanker, na jarenlang
ziek te zijn geweest. Kortgeleden
overleed een klasgenootje van
mijn broertje op 13-jarige leeftijd, ook aan kanker. Dankzij KiKa zijn er gelukkig ook veel kinderen die wel beter worden en
is de doelstelling om in 2025 de
genezingskans naar 95 procent
te brengen. Om dat voor elkaar
te krijgen voer ik met vele anderen acties om geld bij elkaar te
krijgen. Daarom heb ik ook dit
tennistoernooi georganiseerd.”
Na de wedstrijden volgde een
veiling van beschikbaar gestel-

Regio - Hilversum degradeerde het afgelopen seizoen uit de
topklasse van het amateurvoetbal. De bedoeling was om zo
snel mogelijk weer terug te keren naar deze afdeling. Na afgelopen zondag weet de ploeg
van trainer Karel Bonsink waar
het staat. Over de gehele wedstrijd genomen was HFC de betere ploeg. Met aantrekkelijk
aanvallend voetbal wist HFC Hilversum te overklassen. De wedstrijd was nog geen 30 seconden
oud of HFC had al op voorsprong
moeten komen, maar Spits Martijn Tjon-A-Njoek was nog niet
warm gedraaid. Nog geen twee
minuten later was het Hilversum
dat de leiding nam door na een
afgemeten voorzet van Jerraynell
van der Pol de vrijstaande Jordy
Fernhout het doelpunt liet.
Coach Pieter Mulders van HFC
had Bart Nelis wederom in het
centrum van de verdediging gezet en Carlos Opoku op het mid-

onder een voorzet van Hakim
Ajnaoua door en was Lionel Frederik er als de kippen bij om de
bal in het verlaten doel te koppen 1-1. Tien minuten voor rust
werd een vrije trap van Bart Nelis door Martijn Tjong-A-Njoek
keurig afgewerkt en kon HFC
met een 2-1 ruststand aan de
thee. Het moet gedonderd hebben in de kleedkamer van Hilversum want na de rust kwam de
ploeg sterk opzetten. Een kwartier lang probeerden de mannen
uit het Gooi de stand te wijzigen
en dat lukte ook. Gerrit Barteld
haalde vanaf de rand van de 16
meter uit en liet doelman Van der
Werff kansloos 2-2-. HFC rechtte de rug en ging onverstoorbaar verder met het goede positiespel, afgewisseld met de lange
bal naar voren. Een inzet van Lionel Frederik bleef steken op de
doellijn en een goal van Jeffrey
Sam Sin werd afgekeurd wegens
vermeend buitenspel. Het linker

denveld. Dit leek bij het doelpunt
van Hilversum geen gelukkig zet.
Er zat wel een bedoeling achter deze zet van Mulders. Opoku werd geacht de spelbepaler
van Hilversum, Jordy Fernhout,
te neutraliseren en dat lukte hem
gaande weg de wedstrijd prima.
Het was een heerlijke wedstrijd
om naar te kijken en de kansen
wisselden zich over een weer
af. De sterke spits Gerrit Bartels
was een handenbinder voor de
HFC verdedigers. Met zijn lengte won hij vrijwel alle kopduels maar had geen geluk met
zijn afwerkingen. Bart Nelis slalomde langs zes tegenstanders
maar helaas zijn schot verdween
net langs de verkeerde kant van
de paal. Martijn Tjong-A-Njoek
kam oog in oog met de zeer onzekere Hilversumse doelman
Rick Groenhard maar deze laatste kwam nu als winnaar uit de
strijd. Even later liep de doelman

been van Sam Sinn bleek goud
waard voor HFC toen hij een vrije
trap op het hoofd van Roy Verkaik legde, die knap de 3-2 inkopte.
Hilversum bracht extra aanvallers in de ploeg. Het mocht niet
baten en toen de bij HFC ingevallen Wouter Haarmans een
eindeloze slalom ondernam en
werd gevloerd in de zestien benutten Opoku de toegekende
strafschop beheerst 4-2. Het verzet van Hilversum was definitief
gebroken. Dat het in blessuretijd nog 5-2 was alleen nog voor
de statistieken. Weer was het
Martijn Tjong– A- Njoek die een
voorzet op waarde wist te schatten en de bal in het doel kon lopen. Met een 5-2 overwinning op
zak gaat HFC aanstaande zondag op bezoek bij het nog puntloze De Zouaven. Bij winst nestelt HFC zich aan de kop van de
ranglijst.
Eric van Westerlo o

de sportartikelen en diensten. In
een vrolijke sfeer werd er geboden op handdoeken, sportmassage, wijn, tennislessen, schoonheidsbehandelingen en een gesigneerd tennisracket van Ester Vergeer, onze paralympische
tenniskampioen. Al met al een
geslaagd evenement met een
mooie opbrengst van ruim 1.100
euro voor KiKa.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.thomasvoorkika.
nl. Mocht u ook nog willen bijdragen dan kunt u op de site van
Thomas vinden hoe uw bijdrage
bij KiKa kan komen.

Gewonnen:
high tea in
Amstel Hotel
Heemstede – De succesvolle actie van bakkerij Bertram
te Heemstede blijft doorgaan!
De winnaars van zo’n heerlijke high tea in het Amstel
Hotel van de maand augustus zijn de heer en mevrouw
Mackay. Het Heemsteedse
echtpaar kan een gezellige
en smakelijke high tea tegemoet zien en dat alleen door
het sparen van stempels bij
de leuke broodzaak aan de
Binnenweg.
Op de foto Bertram-medewerkers Daniel en Aylean die
de gelukkige winnaars feliciteren.
Overigens blijft het interessant om bij Bertram uw brood
en koek te kopen want naast
deze actie kunt u ook een
maand lang gratis brood winnen, ter waarde van 50 euro!
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RCH in zee met voetbalacademie
Heemstede - RCH gaat in zee
met voetbalacademie Soccerskills. Voetbalacademe Soccerskills is een voetbalschool die
aanvullende trainingen verzorgt op basis van techniek. Wim
Bouckaert, is de eigenaar van
Soccerskills. “Ik ben mijn loopbaan als trainer begonnen bij
de A-jeug van RCH en ben dus
voor sommigen een oude bekende bij de club”, vertelt Wim. “Na
de A-jeugd bij RCH, heb ik senioren teams getraind bij FC Lisse
waarna ik me heb gestort op de
specifieke trainingen. Ik heb cursussen gevolgd van René Meulensteen, de huidige trainer van
Manchester United, die mij het
zetje in de juiste richting heeft
Links Tom Bulters en rechts clubkampioen Dominic Bercee.

Fit en energiek na de bevalling

Clubkampioenschappen
bij TV Merlenhove

Heemstede - In de eerste weken van september konden onder stralende weersomstandigheden de finales van de clubkampioenschappen van Tennisvereniging Merlenhove worden afgewerkt. 132 jeugd- en seniorleden gestreden om een plaats in de
finales van de 19 categorieën.
Met verzorgd en aanvallend spel won Dominic Bersee de clubtitel bij de heren. In de finale versloeg hij oudgediende en clubcoryfee Tom Bulters. Met een ranking van 2,2 maakte Bersee zijn
status als eerste heer van Merlenhove dan ook geheel waar. Bij
de dames ging de titel naar Michelle Hoogenstein. In het herendubbel was de gelegenheidscombinatie Kaz Wessel en Arthur
Ludlage te sterk voor de concurrentie.
In juni waren de jeugddubbelkampioenschappen al gespeeld. In
de eerste weken van september was het de beurt aan de enkelspelkampioenschappen bij de jeugd. Hidde van Emmerik was bij
de jongens tot en met 17 de sterkste. Hij won in een meer dan
twee uur durende partij van Christiaan de Vos. In de tweede set
kwam Christiaan nog goed terug maar moest met 6-1; 3-6; 6-2
de eer laten aan Hidde. Bij de meisjes werd Koosje van Heijningen kampioen door in de finale met 7-5; 6-2 af te rekenen met
Sietske van Emmerik.
Al met al een geslaagd toernooi waar ook de vele supporters op
het terras en langs de banen van zon en tennis hebben genoten.

gegeven om hier zelfstandig iets
mee te doen. Op uitnodiging van
René ook nog eens drie dagen
meegelopen in Engeland bij hem
met alle wereld toppers waarna ik ben gestart met mijn eigen
voetbalacademie Soccerskills.
Deelnemers kunnen zich inschrijven via de website van Soccerskills (www.soccerskills.nl).
Hier vind je tevens alle informatie
over trainers, data van trainingen,
starttijden, kosten en zo. Inschrijven is mogelijk vanaf heden.
Bij voldoende aanmeldingen is
er binnenkort een clinic als introductie van deze samenwerking. Informatie treft u aan op
de site van RCH, www.rch-voetbal.nl.

Heemstede - Zondag vond
de lancering plaats van het
nieuwe boek van Mom in Balance oprichter Esther van
Diepen, “Fit & Energiek na de
bevalling”. Met dit boek helpt
Esther uit Heemstede de jonge moeder in het herstel na de
bevalling. Met als uiteindelijke
doel een sterk herstel en energiek gevoel om volop van het

nieuwe moederschap te genieten en daarnaast ook andere
(carrière) ambities vast te kunnen houden. Het boek bevat
veel oefeningen, tips voor meer
energie en een volledig hoofdstuk gewijd aan voedingstips
en recepten.
Meer informatie:
www.mominbalance.nl.

Goede start van seizoen voor HPC
Heemstede - Het seizoen is
weer gestart voor HPC Heemstede. De trainingen waren nog
maar nauwelijks hervat, of de
eerste wedstrijd voor de wedstrijdzwemmers stond alweer op
het programma.
De avondmarathon in Leiden is
een leuke maar slopende wedstrijd. Er wordt gezwommen
van 18.30 tot 00.00 uur, afwisselend door een aantal estafet-

tezwemmers die iedere keer 50
meter zwemmen en een aantal lange afstandzwemmers die
om de beurt 10 minuten lang zo
veel mogelijk banen proberen te
zwemmen. De ploeg die op het
eind van de avond de meeste
meters heeft afgelegd is de winnaar. Er zijn geen prijzen te verdienen, maar natuurlijk wel eeuwige roem. De HPC ploeg deed
het prima en zwom in totaal ruim
25 kilometer!
Michael van Dam, Gwyn Bird, Jeroen en Martijn Braspenning en
Wesley Bos hadden gedurende
de zomervakantie nog wekelijks
een uurtje getraind en waren
daardoor nog goed in vorm. Gijs
van de Woord had in de zomer
nog een paar lange afstandswedstrijden gezwommen en kon
daarom heel wat meters maken
als hij 10 minuten achter elkaar
moest zwemmen. Veerle Claassen, Danai Lytrokapi, Anouk van
Dam en Carmen Meijer vonden
het vooral heel leuk en twitterden regelmatig dat het wel een
hele gezellige boel was in het
zwembad. Laurens Oomkens
had een beetje pech. Bij een van
de eerste keerpunten haalde hij
zijn teen open en had daar gedurende de avond best veel last
van. De jongste deelnemers waren IJke, Hesce en Robbe Mourits. Voor hen was het de eerste
keer dat ze meededen. Omdat
het vooral voor Hesce en Robbe veel te laat zou worden om
tot 00.00 mee te zwemmen zijn
zij iets eerder weggegaan. Voor-

al IJke vond dat erg jammer en
had wel graag tot het einde willen blijven omdat deze wedstrijd heel anders en veel vrolijker was dan alle andere wedstrijden. Hesce vond het vooral
een goede training en verzuchtte na afloop: “Ik ben nu wel erg
moe, maar ik kan de borstcrawl
nu veel beter”. Robbe vond het
vooral zielig voor de anderen dat
hij niet zo hard ging maar vond
het wel heel erg leuk om meegedaan te hebben. Mandy en Denise van der Linden kwamen iets
later omdat ze nog tot laat hadden moeten werken en ontbreken daardoor op de foto. Denise was niet te stuiten. Na haar
10 minuten moest ze worden
overgenomen door een andere
zwemmer, maar was zo geconcentreerd haar banen aan het
zwemmen dat zij door drie man
moest worden gestopt. Ze vond
het een lange, slopende avond
maar wel heel gezellig. Mandy voegde er nog aan toe dat
het HPC niet alleen ging om te
winnen, maar vooral om het plezier! Ook trainer Theo van Dam
was gesloopt aan het eind van
de avond maar was heel tevreden over zijn ploeg. “Een derde plek is een mooi resultaat.
Alle andere verenigingen kwamen uit Zuid-Holland en hebben er al veel meer trainingsweken opzitten. We zijn er helemaal
klaar voor om op 30 september
een mooi resultaat neer te zetten tijdens de eerste competitiewedstrijd!”
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Open repetitie Encore
Heemstede - Op donderdag 27
september van 19.45 tot 21.45
uur houdt koor ‘Encore’ een
open repetitieavond in de aula van de Haemstede-Barger
School aan de Koediefslaan 73
in Heemstede.
‘Encore’ is een gemengd koor
dat bestaat uit 30 enthousiaste zangers (m/v) uit de regio,
die onder de bezielende leiding
van dirigent Bram Biersteker elke week de sterren van de hemel zingen. Het repertoire varieert van eenvoudig tot pittig, van
klassiek tot pop en van vrolijk tot
adembenemend!

VEW wint en verliest
Heemstede - Zaterdag won
VEW de kraker tegen buurgenoot
HBC met 3-1. Helaas verloor VEW
recentelijk (weer) een groot vrijwilliger. Afgelopen zaterdag werd
dit waardig herdacht.
VEW had na een verlies tegen
Jos-watergraafsmeer 0-2 en de
winst op Hoofddorp(zat) vorige
week (1-3) de kans om zich in
het linker rijtje te vestigen. Deze kans was wel besteed aan
VEW. Al na 5 minuten na het begin van de wedstrijd lag de bal in
het doel van HBC. Via een knap
samenspel van de gebroeders
Dekker wist Niels Dekker netjes
af te ronden. Maar HBC, dat tot
op heden slecht 1 schamel puntje had verzameld, werd sterker
en kwam na een half uur spelen
langszij. Die score was meer dan
terecht want HBC had daarvoor
al diverse mogelijkheden gehad
om gelijk te maken om zeep geholpen. De rust werd met deze gelijke stand bereikt. Na rust
werd de wedstrijd pas echt inte-

ressant. Alhoewel het tot de 65
minuut duurde voordat er ook
verandering kwam in het scorebord. Voor die tijd hadden Sander Smid, Jeroen Veltenaar en
David Stratemans van VEW geel
moeten incasseren en werd een
speler van HBC met de rode
kaart van het veld gestuurd. Na
deze schermutselingen scoorde
VEW een prachtige goal. De bal
werd opgepikt rond de eigen 16
meterlijn. Via een snelle counter
werd Jeroen Veltenaar bereikt
die de bal naar de flank speelde
richting Michiel Dekker. Hij wist
die de achterlijn te bereiken en
vandaar terug te leggen op de
aanstormende Niels Dekker, die
prachtig afrondde. HBC had ondanks de 10 man een veldoverwicht, maar kon dit niet omzetten in goals. Daniel Treep kwam
erin voor Micheal Pannekoek,
die met kramp het veld moest
verlaten. Ook George Ursateanu kwam in het veld voor Jeroen Veltenaar. Dat dit geen ver-

zwakking van het team van VEW
was bleek in het vervolg van de
wedstrijd. Hoewel HBC veldoverwicht bleef houden was VEW
vlijmscherp in de counter. Niels
Dekker velde het vonnis over
HBC en maakte er 3-1 van. Dat
Niels Dekker in de laatste minuut nog werd gewisseld voor
Paul Bosma was puur voor de
statistieken. Volgende week gaat
VEW op bezoek bij Stormvogels.
Voor de wedstrijd werd op gepaste wijze een laatste groet gebracht aan Ruud Martens. Ruud
werd als kleine jongen lid van
VEW en speelde later regelmatig
in het eerste team. Hij was secretaris in het bestuur en als deel
van de toernooicommissie organiseerde hij meer dan twee decennia lang alle toernooien van
VEW. De laatste jaren vervulde
Ruud de functie van wedstrijdsecretaris. Door de vlag half stok
te hangen, rouwbanden te dragen en voor de wedstrijd een minuut stilte in acht te nemen (zie
foto) bracht VEW gezamenlijk
een laatste eerbetoon aan deze
vrijwilliger.

Het koor repeteert wekelijks op
donderdagavond van 19.45 tot
21.45 uur in de Haemstede-Barger School. Het resultaat van
een jaar hard werken was goed
te horen tijdens twee fantastische optredens bij het Korenlint
in Haarlem.
Voor het nieuwe seizoen zou ‘Encore’ graag het koor willen versterken met een aantal tenoren,
bassen en hoge sopranen. Wil je
een keer meezingen of luisteren,
dan ben je op 27 september van
harte welkom!
Belangstelling of vragen? Kijk op
de website: www.koor-encore.nl.

Maak kennis met popkoor
Voice Collective
Heemstede - Popkoor Voice Collective heeft donderdag
20 september een open repetitie. Met momenteel zo’n 40 enthousiaste koorleden kan Voice Collective nog steeds nieuwe
‘voices’ gebruiken. Voice Collective brengt op swingende wijze
een meerstemmig poprepertoire ten gehore. Op het programma staan onder andere nummers van Queen, Krezip, en Nick
& Simon. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Vooral mannelijke
leden en sopranen kan het koor

goed gebruiken. Geïnteresseerde zangers en zangeressen - mét
en zónder ervaring - kunnen komen kijken en meezingen tijdens
de open repetitie op donderdag
20 september. Om de jonge uitstraling te behouden, zijn nieuwe
leden bij voorkeur niet ouder dan
45 jaar. Voice Collective repeteert
elke donderdagavond van 20.00
tot 22.00 uur in basisschool Icarus, Kerklaan 90/92 in Heemstede. Kijk voor meer informatie op
www.voicecollective.nl of mail
naar voicecollective@live.nl.

NVVHVrouwennetwerk

Dienst in
ziekenhuis

Eindelijk weer een keer RCH-DWS
Heemstede - Zondag 23 september staat de wedstrijd RCH
– DWS weer een keer op het
programma. Deze historische
(beide meer dan 100 jaar) en
legendarische
(beide
ooit
landskampioen) clubs kruisten
vroeger met elkaar de degens
in zowel het betaald voetbal
alsook in de Hoofdklasse. Dat
waren vroeger al puike duels en

dat zal het zondag ook weer zijn!
DWS voert met 7 punten de
competitie in de 4e klasse aan
en RCH staat op een knappe 2e
plaats.
Het is dus een topduel en dat
belooft op voorhand een mooie
wedstrijd te worden met twee
goed voetballende ploegen. “Als
de helft van het publiek van

vroeger (toch snel zo’n 10.000
man) op de wedstrijd afkomt,
ben ik al erg tevreden” zegt Johan van Streun, bestuurslid
Technische Zaken van RCH, met
een knipoog.
En vervolgt dan serieus: “Het zou
leuk zijn als er veel publiek komt
opdagen bij deze prestigieuze
wedstrijd. Leuk voor de spelers
en goed voor de kantine-omzet!”

Zaalwijziging Ouder- en Kindgym GSV
Heemstede - Door een dubbele boeking van de Offenbachzaal is het niet meer mogelijk
de moeder- en kindgym van
GSV Heemstede in deze zaal
te laten plaatsvinden. Hierdoor
was men genoodzaakt naar
een andere locatie uit te zien.
Gelukkig was de Valkenburgschool nog beschikbaar en hoefden de dag en tijden niet te wijzigen. Mede door deze wijziging zijn er nog enkele plekken
te vergeven. Wil jouw kind ook

overal op en over klimmen. En
heeft hij of zij ook energie voor
10? Of heeft je kindje wat motorische prikkeling nodig? Dan is
dit wat voor jullie.
Kinderen tussen de 2 en 4 jaar
gaan samen met een ouder
heerlijk bewegen. Op woensdagochtend wordt uw kind gestimuleerd in de motorische ontwikkeling. Na een warming up worden
de toestellen neergezet en kunnen de peuters klimmen, klauteren, balanceren, springen en rol-

len. Als afsluiting gaan ze samen zingen en dansen. De lessen worden gegeven in de Valkenburgschool van 10.30 tot
11.15 uur. Er zijn nog 8 lessen te
gaan en de laatste les is 14 november. De lessen kosten 5 euro per keer.
Wil je hiervoor inschrijven of weten of er nog plaats is, meld je
dan nu aan bij: monique@marchandweb.nl of bel naar 0235243475.

Regio - NVVH-Vrouwennetwerk is een actieve en sportieve
55+ vrouwenvereniging. Het thema van dit jaar is
duurzaam, wat is meer duurzaam dan water. De eerste lezing van het nieuwe seizoen
2012-2013 wordt gepresenteerd door Wijnand Scholtens van Natuurmonumenten
op donderdag 27 september
om 14.00 uur in De Herberg,
Westerhoutpark 46 in Haarlem. De lezing en diapresentatie belicht het leven op en
in het water en hoe belangrijk de historie van water vandaag nog telt. Introducé welkom: entree 2,50. Koffie en
thee staat klaar vanaf 13.45
uur. Meer informatie: 0235477486. Zie ook: http://nvvhvrouwennetwerk.nl.

Regio - Zondag 23 september is pastor Frans Bossink om
10.00 uur voorganger tijdens de
dienst in het Spaarne Ziekenhuis
in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Sint-Ceciliakoor uit Nieuw Vennep. Het is
een communieviering.

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve
leidt pastor Mariëlle Roosen-van
der Lans zondag 23 september
de viering om 15.00 uur. Het is
een Dienst van Schrift en Tafel. U
vindt De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.
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Donderdag 27 september
• Open repetitie gemengd
koor Encore van 19.45 tot
21.45 uur in de aula van de
Haemstede-Barger
School
aan de Koediefslaan 73 in
Heemstede. Informatie: www.
koor-encore.nl.

Exposities
Zondag 7 oktober
• Matinee met Jazzterix
in de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede, 14.00 uur. Entreekaarten: 023-5483828.

Theater
Vrijdag 21 september
• Rob Kamphues in Theater
de Luifel, 20.15 uur. Kaarten:
www.theaterdeluifel.nl of 0235483838.

Diversen
Donderdag 20 september
• Lezing door Peter Olsthoorn over ‘De macht van
Facebook’ bij boekhandel
Blokker aan de Binnenweg in
Heemstede, 20.00 uur. Reserveren: 023-5282472.
Tot en met 29 september
• Marijke Ardon (schilderijen), Gerda Cook-Bodegom
(schilderijen), Jur Fortuin
(mozaiekobjecten), Engelina Zandstra (schilderijen)
en Ilona Hendriks (schilderijen) exposeren in Galerie Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56 a in Heemstede,
woensdag t/m zaterdag 13.00
- 17.30 uur.
Tot en met 2 oktober
De expositie ‘kleurrijke
abstracte kunst’, werk van
Liesbeth van Welbergen en
Ton van Ierschot in het voormalig Gemeentehuis te Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.

•

Tot en met 26 oktober
• Etsatelier42 exposeert in
Burgerzaal van het stadhuis in
Heemstede.

Tot en met 30 september

• Startzondag voor de Pro- • Werk van André de Kruijf,

Heemstede/
Bennebroek
Tot en met 28 september
• Schilderijen van Mary Donkersloot in het raadhuis van Heemstede aan het
Raadshuisplein.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

• Herman van Praag spreekt
over ‘God, Religie en ons
Brein’ in de Pauwehof, achter de Oude Kerk, Wilhelminaplein in Heemstede, 20.00
uur.
Vrijdag 21 september
• Speelgoed- en kinderkledingbeurs in de Franciscusschool Bennebroek, Kerklaan
6. 19-20.30u. Info, Judith Verhoeve, 06-28 36 02 65.

testantse gemeentes van
Bennebroek en Heemstede
in de Pinksterkerk, Camplaan
in Heemstede vanaf 10.00 uur.

Elly van Heiningen en Meet
Gerritsen op de Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.

Dinsdag 25 september

•

• Lezing door kunsthistori-

cus René Dessing over historische buitenplaatsen in
bibliotheek Duinrand in Bennebroek, 19.30 uur.
Aanmelden: 023-5847712 of
bennebroek@bibliotheekduinrand.nl.
De nacht van 28 op
29 september
• Kunstenaar Willem Snitker en dichter/journalist
John Schoorl sluiten zich
een nacht op in boekhandel
Blokker aan de Binnenweg.
Op 28 september van 20.00 tot
22.00 uur is iedereen welkom
om ze aan het werk te zien. Op
29 september is hun werk te
koop in de boekhandel.
Informatie: www.boekhandelblokker.nl.

Regio
Exposities
Tot en met 23 september
• Expositie ‘Groen van Toen’
in De Waag aan het Spaarne.
Informatie: www.kzod.nl.

Zaterdag 22 september
• Buurtfeest Indische Wijk
Heemstede, van 13.00 uur tot
21.00 uur. Locatie: Molenwerfslaan, muziekoptreden buurtbewoners, hapje en drankje en diverse creatieve workshops, stand, dansworkshop
en een spetterende afsluiting.

Expositie en Wandelroute ‘Buitenplaatsen rondom
de Haarlemmerhout’ in Zuiderhout, Beelslaan 9 in Haarlem.

Tot en met 31 september
• Schilderijen van Annet
Koper in het Kennemer Gasthuis locatie zuid.

Patryk Listos snijdt kool op zijn
knieën in een veld van de laatste Nederlandse zuurkoolproducent, G. Kramer & Zonen in
Zuid-Scharwoude. Fotograaf:
Maria Hermes.
Tot en met 11 oktober
• Fototentoonstelling Openluchtzwembad De Houtvaart in bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 Haarlem. Te
zien tijdens openingstijden,
gratis toegang. Info: www.
bibliotheekhaarlem.nl

Zwarte Tulp in Lisse. Informatie: www.museumdezwartetulp.nl.

Muziek
Zondag 23 september
• Suzanne Roels zingt Franse liederen in de Lutherse
Kerk in Haarlem, 15.00 uur. Informatie: www.suzanneroels.nl.
Zaterdag 13 oktober
• Popronde Haarlem, 49
optredens op 21 locaties in
Haarlem, allemaal gratis toegankelijk. Programma: www.
popronde.nl.

Diversen
Donderdag 20 september
• Debat-avond in museum
Het Dolhuys in Haarlem over
zin en onzin van psychiatrische diagnoses, 19.30 uur. Informatie: www.hetdolhuys.nl.

• Zandvoort

doet mee aan
Keep it Clean Day, start
14.00 uur bij het Juttersmuseum. Informatie: www.zandvoort.nl.
Zondag 23 september
Stem in de Stad, stadsviering in de Doopsgezinde
Kerk, Frankestraat 24, in het
centrum van Haarlem, 16.30
uur. Informatie: www.stemindestad.nl.

•

Tot en met 13 oktober

•

nen wij hier werken?” - Polen in Polderland. In het
Noord-Hollands Archief in de
Janskerk Haarlem. Info: 0235172761.

•

• Fototentoonstelling “Kun-

• Tentoonstelling KNH in
Galerie KNH, Gedempte Herensingel 4 Haarlem. Open,
vrijdag en zaterdag tussen 1317u. O.a. Werk van Hans Elsas
uit Heemstede.

Vlooienmarkt in de Van
Zantenhal in Nieuw Vennep,
09.00-16.30 uur. Informatie:
http://vanaerlebv.nl.
Donderdag 27 september
Lezing over water bij
NVVH-Vrouwennetwerk in
De Herberg, Westerhoutpark
46 in Haarlem, 14.00 uur. Informatie: 023-5477486 en http://nvvh-vrouwennetwerk.nl.

Muziek
Donderdag 20 september
• Open repetitie popkoor
Voice Collective in basisschool Icarus, Kerklaan 90/92
in Heemstede, 20.00-22.00
uur. Informatie: www.voicecollective.nl.
Zaterdag 22 september
• Samen zingen in de Indische buurt tijdens groot
buurtfeest met koor van
Meer en Bosch.
Info: Hetty van Galen, tel. 0235588393 of via e-mail: hvgalen@sein.nl.

Van 26 september tot
en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een tentoonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.
nl.
Zondag 23 september
• Oogstfeest bij Kinderboerderij ’t Molentje in het
Groenendaalse Bos, 11.00 15.00 uur.

Tot en met 27 september

• Reizende fototentoonstel-

ling ‘Nergens zoals hier’ in
het Oosterpark in Haarlem
Informatie: www.nergenszoalshier.nl.

Tot en met half oktober
• Expositie schilderwerken
Bert Maurits in Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan
51 te Santpoort Noord.
Zie: www.bertmaurits.nl,
www.inloophuiskennemerland.nl.

Zondag 30 september
• Reünie Haarlemse Groente- en Fruithandelaren in de
Zoete Inval in Haarlemmerliede. Informatie: 023-5373271
of info@agfbulters.nl.

Tot en met 16 december
Tentoonstelling ‘Lente-poëzie’ in Museum de

Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach. Informatie: www.whiskyenrumaanzee.nl.

•

Zaterdag 13 oktober

• Whisky & Rum aan Zee in

Nieuws
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Heemstede Loop 2012
Op zondag 28 oktober vindt
voor de derde keer de
Heemstede Loop plaats.
De lopers starten en finishen bij
het sportcomplex Groenendaal
en doen onder andere het
wandelbos Groenendaal en
diverse wijken van Heemstede
aan.

In deze uitgave:
- 21 september
wethouders in de wijk

Oogstfeest op kinderboerderij ’t Molentje
Op zondag 23 september van 11.00 uur tot
15.00 uur wordt op het erf van kinderboerderij
’t Molentje het jaarlijkse Oogstfeest gevierd.
Op de boerderij zijn allerlei biologische
oogstproducten te zien, te proeven en te
koop. Ook worden demonstraties wolspinnen
gegeven.

- Vacature voorzitter
rekenkamercommissie
- Prinsenbrug afgesloten
- Exposities in raadhuis

De Vrienden van de Kinderboerderij verkopen
geitenkaas en verse eieren. En er is een kraam met verse
biologische groenten en kruiden van zorgboerderij
De Landyn aanwezig. Natuurlijk ontbreken imker
Pim en cadeauwinkel Eigenwijsz niet. Kinderen
kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten als
pompoenen uithollen, egels knutselen en eendjes
vangen. De toegang is gratis.

Workshop
Positief opvoeden
20 september
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
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:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

De Heemstede Loop begint om 11.00
uur met de ‘Familyrun’ over 1,5 km.
Om 12.00 uur start de 5 km en vanaf
13.00 uur zullen de lopers van de
10 km de strijd aangaan tegen de klok.
De exacte route vindt u op
www.heemstedeloop.nl.
Via deze website kunt u zich ook
inschrijven.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Besparen = minder betalen
Schrijf u in voor de Energy Battle!
De gemeente Heemstede doet dit jaar voor
het eerst mee met de Energy Battle. Inwoners,
ambtenaren, college- en raadsleden gaan
vanaf 10 oktober de strijd aan met andere
gemeenten om zoveel mogelijk energie te
besparen. U doet toch ook mee?

Bewustwording

Nederlandse gemeenten willen hun inwoners,
werknemers en bedrijven stimuleren hun
energieverbruik te verlagen. Behalve de gemeente
Heemstede starten op 10 oktober ook de gemeenten
Bergen op Zoom, Bloemendaal, Den Bosch, Woerden,
Barendrecht en Zaanstad met Energy Battle.

Zij leveren samen 21 teams, waarbij ambtenaren,
raadsleden, bedrijven en bewoners zoveel mogelijk
energie gaan besparen.

Meld u nu nog aan!

Voor het team met inwoners zijn al vier aanmeldingen
ontvangen. Een team bestaat uit 10 personen dus kan
nog zes inwoners gebruiken om het team te versterken.
Bent u degene die onze gemeente tot kampioen
energiebesparing kan laten kronen? Doe dan mee
en meld u aan via gemeente@heemstede.nl, t.a.v.
inschrijving Energy Battle. Meer informatie vindt u op
www.heemstede.nl.

Exposities in raadhuis Heemstede
Expositie ‘Etsatelier42 exposeert’

Tussen 14 september 2012 en 26 oktober 2012 is
de expositie ‘Etsatelier42 exposeert’ te zien in de
burgerzaal. Etsatelier42 bestaat uit 12 leden. Ieder lid
van Etsatelier42 heeft een duidelijk herkenbaar eigen
handschrift. Een aantal leden is uiterst bedreven in de
traditionele ambachtelijke etstechnieken. Het werk
van andere leden kenmerkt zich weer door een vrijere
toepassing van druktechnieken.

Expositie Mary Donkersloot

Nog tot en met 28
september 2012 is de
expositie van Mary
Donkersloot te zien
in de publiekshal.
De stijl van Mary
Donkersloot laat
zich moeilijk vatten,
er zitten nogal wat
tegenstellingen in.
Vaak probeert ze
‘het gevoel van
geschiedenis’ in haar
schilderijen te leggen.
Elk schilderij is een nieuwe uitdaging een soort
avontuur waarin ze het experiment durft aan te gaan.

Prinsenbrug Haarlem afgesloten
Van 24 september tot en met uiterlijk 12 november
2012 is de Prinsenbrug in Haarlem afgesloten in
verband met renovatie. Dit zorgt voor vertragingen.
Het verkeer wordt omgeleid via de hoofdwegen
van de stad. Houdt u dus rekening met oponthoud
richting Haarlem. Om ervoor te zorgen dat
voetgangers tijdens de werkzaamheden niet hoeven
om te lopen, heeft de gemeente Haarlem besloten
een gratis pontje te laten varen.

Actuele informatie en
de omleidingsroutes vindt
u op www.haarlem.nl/
prinsenbrug. Scan de
QR-code en bekijk de
omleidingskaart direct op
uw mobiele telefoon.

Themabijeenkomst positief opvoeden
tijdens de echtscheiding
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
en Bloemendaal organiseren samen een
themabijeenkomst over positief opvoeden tijdens
een echtscheiding. Deze bijeenkomst vindt plaats op
donderdag 20 september van 20.00 tot 22.00 uur bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede.
Voor deze themabijeenkomst kunt u reserveren bij
Casca, telefoon (023) 548 38 28 of mailen naar info@
casca.nl o.v.v. thema-avond positief opvoeden tijdens
een echtscheiding. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.
Voor meer informatie over deze themabijeenkomst
of voor andere vragen, kunt u contact opnemen met
het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede, zie ook
www.cjgheemstede.nl.

Expositie Elly en Roos van Kleef

In de vitrines in de publiekshal exposeren Elly en Roos
van Kleef. Moeder en dochter hebben veel inspiratie
opgedaan in verschillende musea, zoals de Hermitage,
het Guggenheim en het MoMa in New York. Volgens
Elly is kunst een verrijking van de ziel.
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van
harte welkom de verschillende exposities te komen
bewonderen.

Wij zoeken voor de rekenkamercommissie Heemstede een extern lid voor
de functie van:

Wethouders in de wijk

21 september in serviceflat de Rozenburg (bij station)
Eén keer in de twee maanden kunt u op locatie, ergens
in Heemstede, in gesprek met Jur Botter, Christa Kuiper
en Pieter van de Stadt. Een afspraak maken is niet
nodig, u kunt gewoon binnen lopen.
Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag
21 september tussen 10.00 en 12.00 uur

Loket Heemstede is er voor u!

Voorzitter
rekenkamercommissie

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.

De rekenkamercommissie Heemstede
is opgericht om de gemeenteraad te
versterken in zijn controlerende functie.
De rekenkamercommissie bestaat uit een
externe voorzitter, een externe secretaris
en drie raadsleden.
De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden,
de middelen en het budget om onderzoek te laten
doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht
één tot twee onderzoeken per jaar. De externe
leden worden benoemd door de gemeenteraad
voor een periode van 3 jaar.
Meer weten? Lees alle informatie over deze functie
op www.heemstede.nl.

in serviceflat De Rozenburg aan de
Zandvoortselaan 84. (Dit is tegenover het NSstation Heemstede-Aerdenhout). U wordt van harte
uitgenodigd om langs te komen en van gedachten te
wisselen met de wethouders!

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.

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

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Werk aan de weg
Prinsenlaan Tot half oktober 2012 worden op de
Prinsenlaan diverse werkzaamheden uitgevoerd voor
de realisatie van een 30km/uur-zone:
17 t/m 29 september:
Verkeersplateau Prinsenlaan tussen Kadijk en
Floradreef.
De Prinsenlaan is in deze periode afgesloten voor
doorgaand verkeer. Op de Herenweg, Glipperweg en
Glipper Dreef staan omleidingsroutes aangegeven.
Tijdens een deel van deze fase kunnen bewoners van
de Kadijk en Talmastraat hun woning alleen per auto
bereiken via de kruising Kadijk/Herenweg. De wijk
Prinseneiland is dan alleen bereikbaar via de Dr. J.R.
Thorbeckelaan.
1 t/m 5 oktober:
Aanleg inritconstructie Glipperweg
De Prinsenlaan is in deze periode afgesloten voor
doorgaand verkeer. Op de Herenweg, Glipperweg en
Glipper Dreef staan omleidingsroutes aangegeven

8 t/m 12 oktober:
Aanleg parkeervoorzieningen ter hoogte van
Prinsenlaan 48 t/m 56. Het werk zorgt voor beperkte
verkeershinder.
Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 29
september tot en met 7 oktober 2012 wordt het grote
parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van asfalt.
Het terrein is in deze periode niet toegankelijk. In
verband met de werkzaamheden wordt het zuidelijke
deel van het Burghavepad, tussen Van Merlenlaan en
raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.
Burgemeester Van Lennepweg In verband met
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De
werkzaamheden duren tot eind september 2012.

Afsluiting Prinsenbrug Haarlem Van 24 september
tot en met uiterlijk 12 november 2012 is de
Prinsenbrug in Haarlem afgesloten voor alle verkeer.
Er zijn omleidingsroutes ingesteld.
Kijk voor actuele informatie op www.haarlem.nl/
prinsenbrug.nl.
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart Vanaf vrijdagavond 21 september tot
zondagavond 23 september is het fietspad langs
de Cruquiusweg tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart
afgesloten. Ter hoogte van de kruising JavalaanCruquiusweg wordt fietsverkeer omgeleid via
het fietspad langs de noordelijke rijbaan. De
omleidingsroute staat met bebording aangegeven.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Cruquiusweg 176 het plaatsen van een
erfafscheiding en bouwen veranda 2012.240
ontvangen 5 september 2012
- Jan P. Strijboslaan 9 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.238
ontvangen 3 september 2012
- Heemsteedse Dreef 59 het plaatsen van een
stalenbalkconstructie 2012.236
ontvangen 31 augustus 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor kappen
- Zomerlaan 31 het kappen van een berk 2012.241
ontvangen 6 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 20
september 2012 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).

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met
een termijn van 6 weken:
- Jan van Gentlaan 12 het plaatsen van dakkapellen op
voor- en zijdakvlak 2012.216
De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 5 augustus 2012.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie :’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 14 september 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Zandvoortselaan 178 het uibreiden van het dak
2012.211
- Cruquiusweg 31 het wijzigen van de voorgevel, het
plaatsen van een scheiding tussen auto’s en laad en
los zone 2012.230
- Cruquiusweg 31 het aanbrengen van reclame
2012.229

Omgevingsvergunning voor kappen
- Beethovenlaan 66 het kappen van 2 berken 2012.233
- Jeroen Boschlaan 6 het kappen van een es 2012.235
- Dinkellaan 16 het kappen van een berk 2012.234
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf
20 september 2012 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie :”bezwaar
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken”.
Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en het verstoren van een
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze
aantasten)
- Herenweg, de Overplaats het plaatsen van een
kunstwerk op de plek van de voormalige theekoepel
2012.099
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 20 september
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem.
Een beroepschrift moet uiterlijk 2 november 2012
worden ingediend. Zie : ’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de

Steunpunt vrijwilligerswerk
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

Twee aanhangwagens Hageveld/ Nijverheidsweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving hebben twee aan elkaar vastgemaakte
aanhangwagens aangetroffen die langer dan
drie achtereenvolgende dagen zijn geplaatst
op het parkeerterrein Hageveld (parallel aan de
Nijverheidsweg).
Op grond van artikel 5:6, eerste lid van de
Algemene Plaatselijke Verordening is het verboden
een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen,
vouwwagen, keetwagen, woonwagen of ander
dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel

anderszins uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie
achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te
hebben.
De eigenaar van deze aanhangwagens krijgt tot
en met 3 oktober 2012 de gelegenheid om de
aanhangwagens van de weg te verwijderen. Indien
de aanhangwagens binnen deze termijn niet van
de weg zijn verwijderd, worden de aanhangwagens
in opdracht van het college door middel van
bestuursdwang verwijderd. De aanhangwagens

worden dan voor een periode van 13 weken
opgeslagen. Binnen die periode kan de gezagvoerder
zijn aanhangwagens ophalen tegen betaling van de
gemaakte kosten. Indien de aanhangwagens niet
binnen de genoemde periode van 13 weken worden
opgehaald, worden de aanhangwagen vernietigd.
Voor vragen kan contact worden opgenomen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

Evenementenkalender 2013
Evenals vorig jaar is, in overleg met de ons
omringende gemeenten in de regio Kennemerland,
besloten een regionale evenementenkalender samen
te stellen. Op deze kalender zullen alle meldingen
voor grote, potentieel risicodragende evenementen
geplaatst worden zodat de hulpdiensten, te weten
de brandweer, de politie en de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), een
beter overzicht hebben over de te organiseren grote
evenementen in de regio.
Indien u voornemens bent in het komende jaar
een evenement in onze gemeente te organiseren,
verzoek ik u daarvan vóór 1 november 2012
een melding te doen zodat beoordeling kan
plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier is te
verkrijgen bij mevrouw I. van der Aart via emailadres:
PostbusAlgemeneEnJuridischeZaken@heemstede.nl

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

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

Kenmerkend voor een groot evenement is dat, tijdens
de voorbereiding en uitvoering, een gecoördineerde
aanpak van politie, brandweer, GHOR, gemeente
en organisator noodzakelijk wordt geacht. Om te
beoordelen of er sprake is van een groot evenement
dienen de volgende gegevens bekend te zijn:
- de datum waarop het evenement gepland is;
- het aantal bezoekers dat wordt verwacht;
- aard van de bezoekers;
- bekende of verwachte specifieke risico’s;
- de plaats waar het evenement gehouden wordt.

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

Wanneer grote evenementen binnen de regio
samenvallen kan, in verband met de inzet van

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

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een
openbare vergadering op 27 september a.s. om
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Bespreekpunten:
- Raadsdiscussie nav de verantwoording van het
College ‘Halverwege’
- Overgaan op Het Nieuwe Vergaderen

Op de agenda:

Hamerpunten:
- Meerjarenonderhoudsplanningen Tennispark HBC en
Tennispark Groenendaal
- Jaarrekening 2011 Stichting Openbaar Onderwijs
Zuid-Kennemerland
- Aanpassen “Verordening heffing en invordering van
parkeerbelastingen 2012” opdat houders van een
gehandicaptenparkeerkaart in Heemstede gratis
kunnen parkeren

- Vaststellen agenda raadsvergadering
- Beëdiging van dhr J.F. Leuven als raadslid (ovb
benoemingsprocedure)
- Benoeming in raadscommissies (ovb
benoemingsprocedure)
- Vragenuur

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten?
Neem contact op met de raadsgriffie,
telefoon (023) 548 56 46, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl
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MELDpunt

Drank- en horecavergunning
Vuil
op2012straat?
Op
10 september
heeft het college van

slijtersbedrijf te verlenen aan De Slijterij van B.V.,
Wilhelminaplein 15.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene en Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

burgemeester en wethouders besloten een dranken horecavergunning voor het uitoefenen van het

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

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

Kapot speeltoestel?

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift
punt 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
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
van
de gemeente
(023) 548 57 62
betrekking
heeft, worden overlegd.

MELD

Meer weten?

contact op met de gemeente,
Meld gevaar, schade op straat ofNeem
overlast
via
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Beroep
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing
toegang
internet?
openingstijden
U kunt,
als u belanghebbendehet
bent,meldnummer
op grond van
isGeen
genomen
kunt u in dietot
gevallen
waar dit is Bel tijdens
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

MELDpunt

Overhangend groen?

Overlast

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Straatverlichting
Rob
Kamphues indefect?
Theater de Luifel

Meld gevaar, schade
op straat
of21overlast
Heemstede
- Vrijdag
sep- ‘Sterkevia
verhalen’ is ontroerend,
tember gaat het Theaterseizoen humoristisch en bij vlagen bewww.heemstede.nl/meldpuntoverlast
in Heemstede van start. Rob klemmend. Een programma voor

Vrijwilligerssymposium

Overlast
Startzondag voor
de Protestantse
gemeentes

Heemstede - Vrijdag 5 okHeemstede/Bennebroek
tober wordt bij Casca aan de
Kamphues bijt het spits af.
iedereen die nu in een crisis zit,
Zondag
23 september
zal 62
in de
Herenwegvan
96 in
Wat doet iemand
als ie in 7openingstijden
slo- hem net achter dehet
rug meldnummer
heeft, of
Geen toegang tot internet?
Bel tijdens
deHeemstegemeente
(023)
548 57
Pinksterkerk in Heemstede op
de een Vrijwilligerssympositen tegelijk loopt en alles kwijt bang is dat hij binnenkort uitfeestelijke wijze de start van het
um gehouden. De organisadenkt te raken dat hem dierbaar breekt, kortom iedereen dus.
nieuwe kerkelijke seizoen wortie is in handen van Stichting
is? Als je met je kinderen in een De voorstelling is op vrijdag 21
den gegeven door de ProtestantNet-Werk
Vrijwilligershulp
caravan woont zonder gas, wa- september om 20.15 uur in These gemeentes in Bennebroek en
Zuid-Kennemerland. punt
Het theter & licht. Dan besluit je Formule ater de Luifel, Herenweg 96 in
Heemstede. De dag begint met
ma is ‘Wat wil de vrijwiliger?’
1 coureur te worden. Althans dat Heemstede. Kaartverkoop via
een korte kerkdienst. Het theHet symposium begint om
besloot Rob Kamphues.
de website en aan de kassa van
ma van deze dag is de ziel en
09.00 uur en wordt om 12.00
‘Sterke verhalen’ zou gaan om de maandag tot en met donderdag
daar wordt niet alleen aandacht
uur afgesloten met een gezaellende van een ander, maar om van 9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag
aan besteed in de kerkdienst,
menlijke lunch. Opgeven voor
dat te kunnen vertellen, moet je van 9.00 tot 13.00 uur en 45 mimaar ook op vele manieren in
de dag kan tot 21 september,
bij jezelf beginnen. En dat bleek nuten voor aanvang. U kunt ook
het daarop volgende programbij uw eigen organisatie of bij
bij Rob al avondvullend te zijn. Is telefonisch reserveren via de
ma. Een programma voor jong
Net-Werk, e-mailadres info@
dat leuk? Ja, het is altijd leuk om theaterlijn 023-5483838.
en oud,
van wandelen
tot toneelvrijwilligershulp.nl.
Kosten
50
te horen hoe
iemand
anders
er Meer informatie: het
www.theaterGeen toegang tot internet?
Bel
tijdens
openingstijden
meldnummer
van
de
gemeente
(023)
548 57
62
spel, van gedichten lezen tot zineuro per organisatie.
een nog grotere puinhoop van deluifel.nl en www.robkampgen. Er is een speciaal kinderheeft gemaakt dan jijzelf.
hues.nl.
programma waarin het dagthema ook aan bod komt. De dag
Maandag 1 oktober is de Natio- wordt afgesloten met een gezanale Dag van de Ouderen. De ge- menlijke lunch, bestaande uit gemeente Bloemendaal wil op die rechten die men zelf naar de kerk
Bennebroek - Welzijn Bloemen- 10.00 tot 12.00 uur. Deelname- ro. Aanmelden: 023-5845300 of dag graag de oudere inwoners heeft meegebracht. De viering
daal organiseert weer diverse ac- kosten: 3 euro. Aanmelden: 023- 023-5250366.
een leuke dag aanbieden. Leny begint om 10.00 uur en rond de
tiviteiten. Dinsdag 25 september 5845300.
Woensdag 26 september is er van van Schaik zal een interactief mu- klok van 13.00 uur zal men hopeis er een themabijeenkomst, be- Woensdag 26 september is er een 19.30 tot 22.00 uur een workshop ziekprogramma verzorgen. Het is lijk zielsgelukkig en dus niet met
staande uit een lezing en wande- workshop ‘downloaden van be- ‘een nieuw interieur’.Aanmelden een middagprogramma in de Ad- de ziel onder de arm weer naar
ling over de geschiedenis van de standen’ in het Nova College, Tet- en informatie: 023-5250366. Lo- ventskerk in Aerdenhout van huis gaan. Indien u mee wilt geSchoollaan in Bennebroek. Lo- terodestraat 109 in Haarlem van catie: Bloemendaalseweg 125, 14.00 tot 17.00 uur. Aanmelden: nieten: iedereen is welkom in de
catie: Bennebroekerlaan 5, tijd: 14.00 tot 16.00 uur. Kosten: 10 eu- Bloemendaal. Kosten 15 euro.
023-5845300 of 023-5250366.
Pinksterkerk aan de Camplaan.

MELD

Harde muziek op ongewone tijden?

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Activiteiten Welzijn Bloemendaal

Overlast

