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Belvedère Leyduin gerestaureerd 
“Nu vinden we alles wat oud is mooi,
maar toen gingen ze écht met hun tijd mee”
Regio – De belvedèreruïne op de 
kunstmatige heuvel op landgoed 
Leyduin is van buiten zo mooi 
opgeknapt met strak stucwerk 
dat je denkt aan nieuwbouw. 
De oorsprong van de Belvedère 
is van rond 1760. Men nam tot 
voor kort aan dat het toen als 
ruïne is gebouwd en nooit een 
dak en ramen met glas heeft ge-
had. Bouwhistorisch onderzoek 
toont aan dat er juist wel een 
dak op heeft gezeten. Uitsparin-
gen in de muren zijn hiervoor het 
bewijs. Ook werd ruimschoots 
glas gevonden in de grond in 
het gebouw. Door goed naar het 
metselwerk te kijken konden de 
verschillende veranderingen van 
de Belvedère worden gerecon-
strueerd. De Gotische ramen, 
de kantelen en een deel van het 
stucwerk bleken toevoegingen 
uit de 19e eeuw. Door bewust 
de binnenzijde van de Belvedè-
re niet te pleisteren, blijven de-
ze bouwsporen leesbaar. Zater-
dag werd de Belvedère onthuld.

Projectleider Arthur Schaafsma 
bedankte Kistemaker Bouw voor 
het voortreffelijke werk dat am-
bachtelijke aanpak vergde. Voor-
al de fundering van de muren die 
dreigden uiteen te wijken, was 
een gecompliceerde klus. Arthur 
had een prachtig verhaal over de 
kleine boerderij, heel vroeger, die 
groeide onder verschillende ei-
genaren uit tot een groot land-
goed op de grens van Heemste-
de en Bloemendaal. Een van de 
eigenaren, schrijver en politicus 
Jacob van Lennep, legde er ooit 
zelfs een leidingensysteem aan 
om de inwoners van het veront-
reinigde Amsterdam van schoon 
drinkwater te voorzien. Hij me-
moreerde de monumenten als 
het achttiende-eeuwse Juffers-
huis, de twintigste-eeuwse paar-
denrenbaan en het prachtige 
landschap is Leyduin, niet alleen 
van cultuurhistorische waarde, 
maar ook een natuurmonument. 
In een negentiende-eeuwse zo-
mer verruilde de familie Van Len-

nep de verontreinigde stad Am-
sterdam voor een buitenverblijf 
in de ‘zuivere’ natuur. De familie-
leden waren trots op hun land-
goed, dat ze volledig hadden 
aangepast aan de laatste trends. 
Ze lieten het oude huis afbre-
ken en bouwden bij de casca-
de een splinternieuw hoofdhuis. 
“Nu vinden we alles wat oud is 
mooi, maar toen gingen ze écht 
met hun tijd mee.” 

Wethouder Tames Kokke (Bloe-
mendaal) sprak over de Unie van 
Utrecht, waar een aantal staat-
kundige zaken werden gere-
geld op het gebied van bijvoor-
beeld defensie, belastingen en 
godsdienst, zodat het ook wel 
kan worden gezien als een eer-
ste versie van een latere grond-
wet. Zonder die Unie zou er geen 
landgoed geweest zijn. Met Er-
nest Briët, directeur Noord Hol-
lands Landschap, liep hij de ste-
nen trap op naar de belvedère 
waar zij samen de deuren open-
den en de bezoekers het resul-
taat van de restauratie konden 
bewonderen. Het uitzicht was 
groen, met al reeds voorzich-
tig kleurende eiken en beuken-
bomen die het uitzicht naar een 
Haarlemmermeer en  Noordzee 
belemmeren. Een uitzicht dat 
de van Lenneps wel hadden. De 
belvedère is alleen te voet te be-
reiken door van Huis Leyduin te 
lopen richting de twee witte hui-
zen. U ziet dan links de brede 
opgang naar de belvedère. 
Ton van den Brink

Wethouder Tames Kokke (Bloemendaal) spreekt bij de voet van de belvedère.

Openingsactie van 17 september tot eind september
10% korting op de totale rekening!

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

Grande
Opening  

live-muziek maandag 30 september
van 17.00-18.00 uur

Onder het genot van een hapje en drankje (opening door burgemeester)
Na 18.00 uur kan men reserveren 023-5288740

Op woensdag 2 oktober in deze krant:

Modespecial
Adverteren? verkoop@heemsteder.nl
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Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (2)

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

Flora 1925 – luchtfoto
De Flora in 1925 in Heemste-
de trok ruim 330.000 bezoe-
kers. Eerst liepen ze rond op het 
13 hectare grote terrein, daarna 
gingen ze vast Groenendaal in 
om de Belvedère te beklimmen 
en in het bos te wandelen. Na 
de sensationele aankoop van het 
wandelbos Groenendaal in 1913 

was Heemstede nu weer door de 
Flora 1925 ‘in the picture’. Onge-
twijfeld trok dat ook nieuwe in-
woners aan.
Op deze luchtfoto zien we on-
deraan de Vrijheidsdreef met 
nog heel kleine kastanjebomen. 
Links de vijver, zoals die er nu 
nog is. In het midden het terrein 
van de Flora met bovenin het 
hoofdgebouw en rechts de mu-
ziektent.
Meer over de drie Flora’s in 
Groenendaal, met foto’s, per-
spectieftekeningen en veel on-
bekende en nog nooit gepubli-
ceerde afbeeldingen, is te vin-
den in het boek ‘Groenendaal 
van buitenplaats tot wandel-
bos’, 240 pagina’s in full colour. 
Verkrijgbaar in de Heemsteed-
se boekhandels. Meer informatie 
op www.hv-hb.nl.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(12 t/m 19 september 2013)

Huwelijken:
Rick van Viersen & Melissa 
F.M. Warmerdam
Huib J. Raijmakers & Naomi 
Leijser
Thomas F. van Limburg & 
Martine Zoetmulder
Dennis van Groningen & Ma-
deleine Verbruggen
Bart Feij & Miranda Meijn
 
Geboorten
Nilo Miron Reder, zoon van 
Edwin Reder en Bionda N. 
Spanjaard

Trefpunt
Heemstede - Zondag  22 
september ‘Startzondag’ is er 
dienst in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan te Heemstede, 
met ds. A. Molendijk en mw. 
ds. J. Nak alsook ds. P. Terp-
stra. Aanvang van de dienst is 
om 10.00 uur. 

Kerkdiensten

Succesvolle protestwandeling ‘overwegen’
Raadscommissie op dwaalspoor beland
Heemstede - Ondanks het re-
genachtige weer was de pro-
testwandeling van Wandelnet 
en Fietsersbond op zaterdag 14 
september een groot succes. Een 
ruime opkomst, bij de start een 
kleine honderd deelnemers. On-
derweg getuigden tientallen be-
woners dat ze al wel minstens 30, 
40, zelfs 60 jaar over het Laantje 
van Alverna en de overweg ge-
wandeld of gefi etst hebben. 
 
Wethouder teruggefl oten
Donderdagavond 12 september 
discussieerde de Raadscommis-
sie Ruimte twee uur lang over 
de voorgenomen sluiting van de 
overweg Alverna, zoals die in de 
aanleg van de ontsluitingsweg 
door ProRail van het Laantje naar 
het station besloten ligt. Er waren 
veel insprekers: vooral bezorgde 
omwonenden die zowel de over-
weg Alverna als die van Leyduin 

willen openhouden. Overtuigen-
de insprekers uit de omliggende 
wijken. Emotionele reacties over 
het ‘Kloosterommetje’ te voet en 
de vele fi etstochtjes met hun ge-
zinnen richting De Oase (ingang 
Amsterdamse Waterleidingdui-
nen), strand en Zandvoort. Die 

zouden met de sluiting van bei-
de overwegen een stuk minder 
aantrekkelijk worden en veel om-
lopen en omfi etsen betekenen. 
Hun speeches maakten veel los 
bij het publiek op de volle tribu-
ne (veel geklap) èn bij de raads-
leden. 
 
Dwaalspoor
De voltallige Raadscommissie re-
aliseerde zich dat er tot nu toe te 
weinig rekening is gehouden met 
de recreatieve belangen van de 
bewoners van Heemstede. “Wij 
zijn met boter op ons hoofd ge-
woon meegegaan in het besluit 
de overweg te sluiten.” En: “Komt 
de gemeente vooral op voor de 
belangen van ProRail?” De com-
missie trok aan de handrem en 
nam een pas op de plaats na de 
verwarring rond de status van 
het laantje: wèl of niet openbaar. 
“We zijn op een dwaalspoor be-
land”, verzuchtte Cees Leenders 
(VVD). “Ik hoor van de mensen: 

‘Ze sluiten de overweg’, maar wie 
is ‘ze’.” “Dat is ProRail, het colle-
ge, VVD en CDA”, antwoordde 
Johan Maas (PvdA), die altijd al 
kritisch was op het lankmoedige 
beleid van het college. “Wij heb-
ben ons bij de neus laten nemen 
door ProRail.”  Een aantal leden 
legde wethouder Christa Kuiper 
(CDA) het vuur aan de schenen.
 
Openbaar of niet?
Maar nadat ProRail regiodirec-
teur Cees de Vries (als inspreker 
aanwezig) desgevraagd beves-
tigde dat àls de overweg open-
baar is, ProRail de overweg open 
moet laten èn goed moet beveili-
gen, was ook voor de raadsleden 
van VVD en CDA de boot aan. 
Het voorstel van Bert van der 
Linden (D66) om door B&W te 
laten uitzoeken of de Gemeente-
raad als bevoegd gezag het recht 
heeft om de openbaarheid van 
het laantje te bevestigen, werd 
omarmd. De kwestie van open-
baar of niet zal nu pas - na twee 
jaar - uitgezocht worden. Al met 
al kan worden aangenomen dat 
ProRail voorlopig niet kan begin-
nen met de aanleg van genoem-
de ontsluitingsweg, waarvoor zij 
eerder al een vergunning ontvan-
gen heeft. 





Heemstede - Dementie is een 
hersenaandoening waarbij men 
langzaam maar zeker geheel af-
hankelijk wordt van de zorg van 
anderen. De belangrijkste en 
meest bekende oorzaak is de 
ziekte van Alzheimer. In Neder-
land lijden ruim 250.000 men-
sen aan dementie. Gelukkig kan 
het merendeel van de demente-
renden thuis wonen. Voor part-
ners en kinderen is dat vaak 
een zware last. Niet alleen om-
dat het gedrag van de demen-
terende verandert en lastig kan 
zijn, ook omdat je als mantelzor-
ger je partner, vader of moeder 
langzaamaan verliest en schuld-
gevoelens op de loer liggen.
Alzheimer kan nog niet wor-
den genezen en dat is een na-
re boodschap. Toch zijn er oplos-
singen! Niet in de zin van gene-
zing, wel betreffende alledaagse 
en praktische oplossingen thuis. 
Het is mogelijk om op waardige 
en respectvolle wijze om te gaan 
met moeilijk gedrag. Het is mo-
gelijk om dementerenden ac-
tief te houden en te betrekken 
bij alledaagse activiteiten. En het 
is mogelijk om thuis een veilige 

omgeving te creëren. Medewer-
kers van Home Instead Thuis-
service in Heemstede zien da-
gelijks hoe hoog de nood kan 
zijn en om die reden stellen wij 
de cursus ‘Omgaan met Alzhei-
mer’ kosteloos beschikbaar aan 
mantelzorgers. Ook in Neder-
land heerst nog veel onbegrip en 
onvermogen waardoor demen-
terenden niet altijd de zorg en 
toewijding krijgen die mogelijk 
is. Om deze reden heeft Home 
Instead, samen met mantelzor-
gers en wetenschappers de cur-
sus Alzheimer CARE ontwikkeld. 
Inmiddels wordt dit programma 
wereldwijd aan onze medewer-
kers én aan mantelzorgers van 
dementerenden aangeboden. In 
deze cursus (2 bijeenkomsten 
van 3 uur) komt aan de orde de 
uitleg van wat dementie is, ver-
der het omgaan met gedrags-
veranderingen, het betrekken bij 
alledaagse activiteiten, werken 
met een levensboek en de as-
pecten waardigheid, respect en 
veiligheid.

Wereld Alzheimerdag
September en specifiek de 21e 
staat wereldwijd in het teken 
van de ziekte Alzheimer. Home 
Instead Thuisservice houdt, 
voorafgaand aan de cursus, 
twee informatiebijeenkomsten 
voor mantelzorgers. De cursus 
zelf vindt plaats op de avond van 
22 en 29 oktober.
Het programma van de voorlich-
tingsbijeenkomst bestaat on-
der meer uit de uitleg van Home 
Instead Thuisservice: wie zij zijn 
en wat zij doen. Dan volgt de uit-
leg van het Alzheimer Care pro-
gramma, toelichting op de cur-
sus en het peilen van behoef-
ten en wensen van de aanwezi-
ge mantelzorgers.

Datum, tijd en aanmelden
Op donderdag 26 september en 
4 oktober vindt de bijeenkomst 
plaats van 16.30 tot 18.00 uur op 
de locatie Herenweg 115, Heem-
stede. Aanmelden via info@ho-
meinstead.nl of telefonisch via 
023-82 00 392.
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Van bloembollen naar tennisballen
Tenniscentrum Velserbroek 
vanaf 1 oktober weer open
Regio - Nu staat de tennishal van Tenniscentrum Velserbroek 
nog vol met bollen maar als de hal omgebouwd is kan er vanaf 
1 oktober weer getennist worden. 
In Tenniscentrum Velserbroek kan een vaste baan gehuurd wor-
den voor het hele winterseizoen, zodat men 26 weken lang ze-
ker is van een eigen baan. Na 1 oktober is het ook mogelijk om 
los een baan te huren. Informeer even naar de mogelijkheden. 
Naast verhuur van banen wordt er  voor alle enthousiaste ten-
nissers een gezellige competitie georganiseerd. Om de veertien 
dagen speelt men met een vaste partner in totaal 12 keer een 
wedstrijd van een uur. De damescompetitie is op woensdag- en 
vrijdagochtend, en op zondag tussen 17.00 en 20.00 uur. Op zon-
dagmiddag spelen de mix en herenpoules. Voor elk niveau (4 
t/m 8) is er wel een geschikte poule.
Er is voor komend winterseizoen nog plaats voor koppels op 
zondag!
De tennishal kan ook gehuurd worden op zaterdagavond vanaf 
20.00 uur om een eigen vrienden-, familie- of bedrijventoernooi 
te houden. Mail even naar info@tcvelserbroek.nl. 
Natuurlijk kan men ook tennisles volgen in de tennishal. Tennis-
organisatie Velsen, onder leiding van Monique v.d. Voort en John 
Biersteker, verzorgt de lessen voor zowel jeugd als volwassenen.
Tevens kan de jeugd uit de regio zich inschrijven voor wedstrijd-
jes op de woensdag of zaterdag.
Kijk op www.tennisvelsen.nl voor informatie over tennisles en de 
jeugdcompetitie.
Kortom er valt dit winterseizoen weer genoeg te beleven in 
Tenniscentrum Velserbroek aan Hofgeester Eijnde 20 in Velser-
broek. Tel. 023-5201020, e-mail info@tcvelserbroek.nl. 

Een avondje 
volleyballen?

Heemstede - Op donderdag-
avond spelen al jaren mannen 
en vrouwen het edele volleybal-
spel. Om 20.00 uur wordt het net 
opgehangen, de ballen uitge-
deeld en in tweetallen begon-
nen met inspelen. Hierna wor-
den, meestal, 3 teams gemaakt. 
Twee ploegen gaan spelen en de 
derde gaat zich, onder het ge-
not van een bakkie koffie, voor-
bereiden op hun wedstrijd. Dit 
rouleert door tot 22.00 uur. In 
de loop der jaren is een vaste 
kern opgebouwd, maar door ver-
huizingen en opzeggingen is er 
nu ruimte gekomen voor nieu-
we spelers. Er wordt op recrea-
tief niveau  gemengd gespeeld, 
waarbij ieder op zijn of haar ni-
veau mee kan doen. Heeft u zin 
om ook eens een keertje mee te 
doen? Kom dan langs op don-
derdag in De Evenaar, v d Waal-
slaan 33 te Heemstede.

Fietstocht 55+

Regio - Toerclub Vogelenzang 
organiseert op dinsdag 24 sep-
tember een recreatieve fietstocht  
voor senioren (55+) van zo’n 30 à 
35 km. Vertrek is vanaf Brasse-
rie Vogelenzang aan de Vogelen-
zangseweg 182 in Vogelenzang 
om 10.30 uur, deelname kost 
1,50 euro. Informatie bij Joke 
van Beek, tel. 0252-521 181 of e-
mail: jokevanbeek@snelnet.net

Boekhandel Blokker organiseert 
de cursus ‘Ulysses lezen’

Heemstede – U kunt deelne-
men aan de cursus ‘Ulysses le-
zen’ onder leiding van verta-
lers Erik Bindervoet en Rob-
bert–Jan Henkes. Het onvol-
prezen vertalersduo Erik Bin-
dervoet en Robbert-Jan Hen-
kes zal u in 6 avonden inwijden 
in de wondere wereld van Ulys-
ses, de beroemde en beruch-
te roman van James Joyce. Ve-
len zijn immers aan Ulysses be-
gonnen, maar weinigen is het 
gelukt om het volledig te lezen. 
En dat is jammer, want in weer-
wil van zijn reputatie is Ulysses 
niet alleen heel goed te lezen, 
het is veel meer dan dat: een 
ervaring zonder weerga, een li-
terair feest. Weinig boeken ma-
ken hun reputatie zo waar als 
Joyce’s meesterwerk.

De data voor de cursus zijn 
woensdag 2 oktober, 9 oktober, 
16 oktober, 30 oktober, 6 no-
vember en 13 november.
Locatie is afwisselend bij Boek-
handel Blokker - Binnenweg 
138 - Heemstede en Boekhan-
del Athenaeum - Gedempte 
Oude Gracht 70 - Haarlem.
De start is woensdag 2 oktober 
bij Boekhandel Blokker aan-
vang 20.00 uur en de prijs voor 
de cursus bedraagt 195,= euro.
Voor meer informatie over de 
cursus èn aanmelden, kunt u 
contact opnemen met Arno 
Koek of Willeke van der Meer 
van Boekhandel Blokker
Binnenweg 138, Heemstede. 
Tel. 023-5282472. Site: www.
boekhandelblokker.nl; info@
boekhandelblokker.nl.

Wereld Alzheimerdag op 21 september

Voorlichtingsbijeenkomst bij
Home Instead Thuisservice
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‘De Tijdgeest’ staat voor kwaliteit

Kringloopwarenhuis in IJmuiden
Regio - Aan de Tussenbeeks-
weg 7 heeft één dezer dagen 
kringloopwarenhuis De Tijdgeest 
zijn deuren geopend. Onder de 
bezielende leiding van Sindie en 
Ted Breuring is er de afgelopen 
weken keihard gewerkt om het 
voormalige pand van Citroënga-
rage Giesberts  als kringloopwa-
renhuis geschikt te maken. Hoe-
wel in de voormalige werkplaats 
nog wel het een en ander moet 
worden aangepast is de show-
room, waar destijds de nieuwe 
auto’s stonden te pronken, al in 
gebruik maar nu als showroom 
voor gebruikte artikelen.
Ted legt uit: “Wij willen onze 
klanten juweeltjes van meubelen 
en woonaccessoires aanbieden 
voor zeer nostalgische prijzen. 
Maar we verkopen ook witgoed, 
elektronica, sanitair en ander 
huisraad. Al deze spullen wor-
den keurig schoongemaakt, ge-
test en voorzien van alle bijbeho-

rende stekkers en snoertjes. Bij 
ons koopt de klant geen magne-
tron die bij het eerste gebruik al 
uit elkaar ploft.”
Sindies taak ligt meer op het 
vlak van etaleren en bij het pim-
pen van meubels en accessoires 
waardoor deze een eigentijdse, 
landelijke uitstraling krijgen. En-
thousiast vertelt zij: “Er komt ook 
een groot kledinggedeelte voor 
zowel jong als ouder, met grote-
re maten en compleet met pas-
kamer.
En zodra we meer spullen verza-
melen komen er in de grote hal 
compartimenten met alles voor 
de keuken, badkamer, kinderka-
mer en hobby. Het wordt dus een 
echt ‘warenhuis’.” 
En Ted vult aan: “Waar we zeer 
trots op zijn is het feit dat we 
binnen ons warenhuis een bed-
denoutlet starten onder de naam 
‘Sleepz Good’. We gaan A-merk 
bedden verkopen tegen B-prij-

zen. Wat de merken betreft moet 
je denken aan Auping, Eastbour-
ne en Hastings.”
Sindie en Ted benadrukken dat 
hun onderneming een heel so-
ciaal bedrijf is en dat ze bezig 
zijn met het UWV om mensen 
met een uitkering aan het werk 
te houden tot ze een vaste baan 
vinden. Ook vrijwilligers die, voor 
een paar uurtjes, bezigheid zoe-
ken zijn van harte welkom. Mo-
menteel zou ondersteuning door 
een timmerman of –vrouw zeer 
welkom zijn. Ted vervolgt: “Moet 
er met spoed een woning, zolder 
of garage worden leeggemaakt, 
dan zijn de mensen bij ons aan 
het juiste adres. We kunnen de 
spullen ophalen, maar langs-
brengen mag natuurlijk ook. Dan 
staat de koffie klaar.”
Kringloopwarenhuis De Tijd-
geest is bereikbaar op telefoon-
nummer 0255-756707 of 06-
16983070.

Expositie Ton van Ierschot in Burgerzaal
Heemstede – Dat wordt kleur-
rijk vergaderen van de gemeen-
teraad straks tussen de schilde-
rijen van  Ton van Ierschot, al-
dus wethouder Christa Kuiper bij 
de opening van de expositie van 
Ton van Ierschot. Een Heemste-
denaar die op latere leeftijd de 
schilderkunst omarmde en zich 
verder wist te ontwikkelen. Ook 

als de opdrachten tijdens de les-
sen niet zijn zin prikkelden. Wie 
weet waar het toe leidt? Met zijn 
echtgenote Greetje veel muse-
umbezoek afleggen, het werk-
te inspirerend en je leert er dui-
delijk van. De kans om in de 
Burgerzaal te mogen expose-
ren greep hij met beide handen 
aan, alleen al benieuwd wat an-

deren van zijn werk vinden. Ton 
van Ierschot was altijd al crea-
tief in zijn werk in reisbureaus `s. 
Dat kwam vooral tot uiting in de 
inrichting van de winkels en de 
etalages. Na zijn pensionering 
kwam de drang om de te gaan 
schilderen en hij werd direct ge-
grepen. Het lukte ook. Hij volg-
de lessen op de Volksuniversi-
teit, en bij de Heemsteedse kun-
stenaressen Vera Bruggeman en 
Lucia Bezemer. Het liefst intuï-
tief schilderen, geen voorbeeld, 
kijken wat er komt. Beginnen 
en zien wat er gebeurt. Zo kun-
nen er zomaar vage figuren van 
mensen op het doek komen. Al 
doende schilderen. Intentie is de 
hoofdzaak. Is eenmaal een schil-
derij, hij zou er geen tweede van 
kunnen maken. Elk schilderij is 
een unicum. Altijd zoekend naar 
iets  intuïtiefs, niet  een serie ma-
ken van bloemen of  koeien in de 
wei. Hoe mooi dat ook kan zijn, 
hij zoekt liever door naar de on-
grijpbare wereld.

Tot 25 oktober kunt u de ve-
le schilderijen van zijn hand be-
wonderen in de Burgerzaal. 
Vrijdagmiddag konden geno-

digden vast  op uitnodiging van 
wethouder Christa Kuiper genie-
ten van zijn kleurrijke werken.
Ton van den Brink

Heemstede - Op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 sep-
tember presenteren ondernemers in de Raadhuisstraat en de Bin-
nenweg de modenajaarscollectie 2013.
Op zaterdagmiddag 28 september presenteren 13 winkels hun 
collectie met een modeshow om 14.00 uur - 15.00 uur en 16.00 
uur. Medewerking verlenen onder meer Claudia Sträter, Brabants 
Schoenenhuis, Van Vuuren, Reyngoud, Lukx brillenmode, Gerry 
Weber en Boekhandel Blokker. De modeshow vindt plaats tus-
sen de terrassen van Family en Batifol op de sfeervolle catwalk en 
wordt gepresenteerd door Irene Moors.
Tevens zijn de deelnemend winkels geopend tot 18.00 uur.
Op donderdag en vrijdag zullen de modewinkels de nieuwe col-
lecties uiteraard ook in hun winkels laten zien en zullen zij u ont-
vangen met een kopje koffie en een glaasje wijn.
Ook de Raadhuisstraat doet mee! Op zaterdag zijn daar vanaf 
12.00 uur activiteiten op straat en in de winkels.

Wintermode met 
presentatrice Irene Moors

Spirituele beurs
Regio - Op zaterdag 21 en zon-
dag 22 september houdt Nicky’s 
Place in Haarlem  haar 33ste spi-
rituele beurs. De mediums, he-
alers, sjamanen en paragnosten 
die aanwezig zijn hebben allen 
jarenlange ervaring in het wer-
ken met de spirituele wereld.
Het publiek kan onder meer 
kennismaken met kaartleggin-
gen met tarot, contact met over-
ledenen, pendelen en fotolezen. 
Ook aanwezig zijn een dieren-
medium, engelenhealing en au-
ralezen. En ook voetreflexbe-
handeling, hoofdmassage, stoel-
massage, Reiki en magnetise-
ren behoort tot de mogelijkhe-

den. Daarnaast is een aanbod 
van handlijnkunde, Maya astro-
logie, numerologie en leuke ca-
deaus. Deze keer is er boven-
dien een expositie van schilde-
rijen en kristallen klankschalen 
voor healing. 
De beurs is open van 12.00 tot 
17.00 uur. Toegang bedraagt 5,00 
euro. Voor kinderen en 65plus 
is er korting. Consulten kosten 
maximaal 10 euro. 
Voor uitgebreide informatie zie 
www.nickysplace.nl of bel: 06-
41041509, Nicole van Olderen. 
Tot ziens In het Steunpunt voor 
ouderen aan de van Oosten de 
Bruynstraat 60, 2014 VS Haar-
lem. hoek Westergracht achter 
de Bavo Basiliek.

Restaurant Cheval Blanc 
winnaar Zilveren Amuse 2013
Heemstede - De Haarlem Horeca Awards zijn onlangs uit-
gereikt. Restaurant Parck, Restaurant Truffels, Café de Vijf-
hoek, De Haerlemsche Vlaamse en Restaurant Cheval 
Blanc zijn daarbij uitgeroepen tot de grote winnaars.

De Haarlem Horeca Awards 2013 bestaan uit verschillende cate-
gorieën. In de categorie Beste Restaurant nam Restaurant Parck 
de prijs in ontvangst. Voor Meest Innovatieve Horecabedrijf werd 
Restaurant Truffels uitgeroepen. Winnaar bij Beste Cafe is gewor-
den Cafe De Vijfhoek. De Haerlemsche Vlaamse mag zich een 
jaar lang beste Cafetaria van Haarlem noemen. De winnaar van 
de ‘De Zilveren Amuse 2013’ is Restaurant Cheval Blanc, geves-
tigd aan de Jan van Goyenstraat in Heemstede. 
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Feldenkrais: Niet om af te vallen, 
maar om door te smeren

De cursisten zijn zichtbaar blij 
elkaar weer te zien op de eer-
ste les na de korte zomerstop. 
Hanneke, Christien, Anneke, Ti-
tia en Marja volgen de groeps-
les op de maandagochtend bij 
de Praktijk voor Feldenkrais Me-
thode & Fysiotherapie van Mar-
lies Hanebrink in Haarlem. We 
nemen plaats op een matje, be-
dekt met een deken. Ondanks 
de aangename temperatuur ver-
strekt onze docente een paar 
sokken. Feldenkrais heeft na-
melijk niks te maken met een les 
waarin we ons in het zweet gaan 
werken. Integendeel, het lijf zal 
afkoelen door de ontspanning 
die het doormaakt, aldus Ellie.                                   
Tijdens het komende uur vertelt 
ze over het verloop van bepaalde 
bewegingen en leren we op wel-
ke wijze we het proces kunnen 
verlichten. Dan gaat het over al-
ledaagse handelingen als zitten 
en opstaan, iets oprapen of ve-
ters strikken. Bewegingen die zo 

vanzelfsprekend zijn, dat we ze 
achteloos maken en er niet bij 
nadenken. Laat staan dat we er-
bij stilstaan of die bewegingen 
ons lichaam belasten of niet. El-
lie de Jong leert hoe deze bewe-
gingen efficiënter en vloeiender 
uitgevoerd kunnen worden. De 
bewegingsmethode is  genoemd 
naar de man die deze ontwikkeld 
heeft, Moshe Feldenkrais. De van 
oorsprong Israëliër hield zich  in-
tensief bezig met anatomie, bio-
mechanica en gedragsfysiologie.                                                                         
Waarom de cursisten zoveel 
baat hebben bij de lessen leg-
gen ze zelf uit. Tineke: “Ik kom 
uit het onderwijs en kreeg zes 
jaar geleden plotseling last van 
mijn heup. Uiteindelijk werd er 
een nieuwe heup geplaatst en 
stortte ik me gelijk fanatiek in 
de oefeningen. Ik had eigenlijk 
geen notie van wat ik aan het 
doen was of hoe mijn lijf in el-
kaar zat. Het gevolg was dat ik 
overal pijn kreeg, in mijn knie-

Regio – Ademhalingstechnieken, beweegmethodes, ontspan-
ningsoefeningen, ze kunnen rekenen op een stijgende popu-
lariteit. Wellness of Well-being is in trek en we laten ons graag 
leiden door de deskundigen. Feldenkrais is zo’n beweegme-
thode, voornamelijk gericht op mensen met verschillende 
klachten. Vaag genoeg? Volgens Feldenkrais practitioner Ellie 
de Jong zit er maar een ding op: meedoen met een les.

en, in mijn schouders. Via een 
vriendin ben ik in contact geko-
men met de Feldenkraisgroep. 
Pas nu weet ik ’n beetje hoe het 
werkt in mijn lichaam. Mijn fit-
ness krijg ik tegenwoordig van 
wandelen en fietsen en de ra-
men lappen. Tijdens deze lessen 
hou ik me iedere week bewust 
bezig met wat ik maar noem: 
het doorsmeren van mijn lijf. Al-
les voelt lekker en soepel.” El-
lie de Jong, tevens klinisch psy-
choloog, legt uit: “Als je in thera-
pie gaat ben je met je gevoels-
leven bezig. Nadenken over hoe 
het allemaal is gegaan in je le-
ven. Feldenkrais pakt een ander 
deel van het bewustzijn, namelijk 
het motorische. Het onderzoekt 
die kant en dat kan heel veel op-
leveren. Je voelt wat je aan het 
doen bent en dat heeft ook ze-
ker therapeutische waarde.“                                                             
Alle cursisten kunnen dat al-
leen maar beamen: “Als je hier 
na een uur vertrekt, voelt het 
of je de hele wereld weer aan-
kan. Het is alsof je de resetknop 
hebt ingedrukt. Alles valt weer 
op z’n plaats waar het hoort.” 
Ellie de Jong geeft ook cursus-
sen bij Casca in Heemstede.     
Informatie: www.casca.nl
Mirjam G oossens                                                                                                                  

Vacature Top 3 
Vrijwilligerswerk

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
één van de medewerkers van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede. We zijn bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag 
tussen 9.00-12.00 uur: 023 – 
5483824. Op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl vindt u nog 
veel meer vacatures!

Vrijwilligers voor de 
teken- en schilderclub
De bewoners van een zorg-
centrum genieten wekelijks op 
maandagmiddag van 14.15 tot 
16.15 uur van hun teken- en 
schilderactiviteiten. Voor hen 
zijn wij op zoek naar 1 of 2 vrij-
willigers, die dit groepje be-
woners wil(len) begeleiden bij 
het tekenen en schilderen. Je 
werkt samen met een andere 
vrijwilliger. Het is een pre als je 
affiniteit hebt met tekenen en/
of schilderen.

Begeleider Bowlingclub
Vind je bowlen net zo leuk als 
onze deelnemers? Kom dan 
als vrijwilliger helpen bij een 
stichting die vrijetijdsbeste-
ding, sport en vakanties orga-

niseert voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Wij 
zijn op zoek naar een vrijwil-
liger die bowlingclub ‘de Rol-
maatjes’ wil begeleiden/on-
dersteunen. Ben jij een sfeer-
maker? Iemand, die gemakke-
lijk contact maakt en kan sa-
menwerken? Dan hebben wij 
een leuke functie voor jou! De 
vrijwilligers begeleiden 1 x per 
maand op zaterdag van 12-15 
uur de deelnemers bij hun ac-
tiviteit, zorgen voor een gezel-
lige sfeer en letten op de vei-
ligheid.

Communicatiemedewerker
Natuurbeheer is in deze tijd 
van groot belang. Stichting 
Change Climate beheert, op 
kleine schaal, het natuurbe-
houd in onze regio. Om dit 
goed uit te kunnen dragen 
zoeken wij een communicatie-
medewerker voor de volgen-
de taken: bijwonen vergade-
ringen met beheerder natuur-
terreinen, naar voren bren-
gen van onze ideeën/sugges-
ties, vergaderingen beleggen 
met partners zoals bewoners, 
gebruikers van het bos. Eigen 
ideeën creëren en initiatief ne-
men, wordt zeer op prijs ge-
steld!

Regio - Maandag 23 September 
in de ochtend van 10.00 tot 12.00 
uur en in de middag van 14.00 tot 
16.00 uur bent u van harte wel-
kom in modezaak Route 26 aan 
de Bennebroekerlaan 47 te Ben-
nebroek. Eigenaresse Petra legt 
uit: “Ik heb 3 seizoenen een mo-
deshow in het dorpshuis in Vo-
gelenzang gegeven. Dit was erg 
leuk om te doen, maar ik merk-
te de laatste keer dat het te veel 
achter elkaar was en de animo 
een stuk minder was. Dus heb ik 

besloten om het een keertje in 
de winkel te doen.
Dit is weer helemaal anders, 
maar wel intiemer, want er kun-
nen maar beperkt aantal dames 
plaatsnemen in de winkel.” Petra 
vertelt dat de merken die Route 
26 verkoopt Geisha, Tramontana, 
YAYA, EsQualo en Demm zijn. De 
maten lopen van XS tot XXXL. 
Ook is het kleding party seizoen 
weer begonnen. “Dit doen wij 
al een paar seizoenen en is een 
groot succes. Wat is er nu leuker 

om met een groepje vriendinnen 
een onvergetelijke avond te heb-
ben? We starten met een glaasje
Prosecco en daarna wordt alles 
geshowd waarna de vriendinnen
gezellig kunnen shoppen. Er is 
volop privacy in de winkel door-
dat de etalages worden afgeslo-
ten.” 
ROUTE 26 heeft een webwinkel 
www.route26.nl met daarbij een 
outlet-pagina, heel het jaar door.  
“Ook doen wij kleding matchen, 
dat houdt in dat de dameskle-

ding van vorig seizoen mee ge-
nomen kan worden naar de win-
kel om er vervolgens weer een 
leuke combinatie van te maken.” 
De winkel ziet er gezellig en fleu-
rig uit. Petra: “De winkel is een 
huiskamer voor mij waar gezellig 
geshopt kan worden onder het 

genot van een drankje en waar 
iedereen zich welkom moet voe-
len. In Bennebroek is het gratis 
parkeren, en we zijn makkelijk 
bereikbaar.”
Kom langs dus bij Route 26.
Info: 023-7520026 of
06-19291556. www.route26.nl.

  “Een huiskamer waar gezellig geshopt kan worden”

  ROUTE 26 in Bennebroek start het  
  nieuwe seizoen met een modeshow
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Open dag theater de Luifel met grote beloftes 

Lachen doet subsidie vergeten 
Heemstede – Thera van der He-
ijden, voorzitter van Podium The-
ater de Luifel, sprak bij de ope-
ning van de open dag van the-
ater De Luifel, afgelopen zon-
dag, over een succesvol seizoen 
2012-2013. Een hoge bezettings-
graad met vaak volle zalen dank-
zij de mooie programmering en 
de inzet van de medewerkers 
en de vele vrijwilligers. Met be-
duidend minder subsidie van de 

gemeente. Volgt er een verdere 
aantasting van de cultuur of krij-
gen we straks meer adem van en 
nieuw gemeentebestuur? Pro-
grammeur Adriaan Bruin riep 
op om Vriend te worden van dit 
theater om een hilarische, ont-
roerende of indrukwekkende 
avond te hebben.  Daarmee be-
schreef hij gelijk het optreden 
van de voorproefjes die hij voor 
deze speciale middag geselec-

teerd had. Een ontwapenende 
leraar van het ROC, Johan Goos-
sens, die als de niets wetende le-
raar, zijn leerlingen typeert. Hoe 
hou je orde in een klas vol taak-
straffen en enkelbanden? Is er 
iemand in de zaal uit het onder-
wijs? Jose meldt zich uit het pu-
bliek als lerares bij een ? ? ROC! 
Moeite met orde?  Ze antwoord 
gemakkelijk. “Het is pas half 
september”. Hij toont zich een 
ware meester in zijn teksten, zijn 
liedteksten zijn meesterlijk! Fred 
Delfgaauw heeft onderonsjes 
met poppen, zo weggelopen uit 
de Scrooge tijden van Dickens, 
levensecht. Met een babypop 
speelt hij spelletjes met handen 
en stemmen die snel wisselen 
van baby naar papa. Ongeloof-
lijk knap. Een aanrader voor 27 
september. Dara Faiza is een ca-
baretier uit Afghanistan met een 
boodschap. Knap hoe hij het ge-
doe om homo`s op een confron-
terende en nuchtere wijze  weet 
te vereenvoudigen. Geniet van 
de multiculturele samenleving 
met een PVV bobo als schoonva-
der. Stel je voor! Het duo Droog 
Brood begin deels bezopen. Al-

lengs gaan de vingers jeuken, de 
lange vingers naar binnen ge-
schrokt en de volle monden zin-
gen wat het bandje speelt. Als 
toegift een optreden van Nele 
Mennes, winnares van de jury-
prijs op het Utrechts Kleinkunst-
festival 2013, waar Adriaan Bruin 
in de jury zat. Adriaan  was hele-
maal weg van de door Nele zelf 
geschreven teksten op liederen 
van Jacques Brel. Ze begeleidt 
zichzelf op de piano en spaart 
het instrument niet. Zoals ze een 
bootje op de oceaan ziet, tekst 
en muziek, kippenvel!
Veel cabaret op de open dag 
van de Luifel, lachen in deze tij-
den doet subsidies of het den-
ken eraan, even vergeten. Daar-
om, lid worden van de Vrienden 
van Podium de Luifel en snel die 
brochure halen bij Casca aan de 
Herenweg 96. Kan je weer la-
chen! 
Ton van den Brink 

Dara Faiza.

Het duo Droog Brood.

Dubbel-
interview 
auteurs

Heemstede - Woensdag 25 
september organiseert boek-
handel Blokker een dubbel-
interview met Gerardo So-
to y Koelemeijer en Bertram 
Koeleman.
Van beide auteurs verscheen 
onlangs een nieuwe roman 
Gestolen kinderen van Ge-
rardo Soto Y Koelemijer en 
De huisvriend van Bertram 
Koeleman.
Jasper Henderson, redacteur, 
interviewt de beide auteurs.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Tel. 023 
– 5282472.

Openingsconcert op zondag 22 september

Nieuw seizoen Muzenforum-
concerten opent met Trio42
Regio - ‘Vertrouwd en verras-
send’ is het motto van de nieu-
we serie concerten die Stich-
ting Muzenforum Bloemendaal 
voor seizoen 2013/14 heeft ge-
programmeerd. Het is de nieuwe 
programmeur Cathelijne Noor-
land die deze mooie reeks zon-
dagochtendconcerten samen-
stelde. Strijkers, blazers, pianis-
ten en een zangeres, die op ve-
le binnen- en buitenlandse po-
dia geschitterd hebben, spelen 
een zeer afwisselend klassiek 
repertoire, van beroemde com-
ponisten uit vervlogen tijden tot 
hedendaagse pioniers. Vaak ge-
ven de musici zelf ter plaatse een 
kleine introductie op hun pro-
gramma.
Het openingsconcert van de se-
rie vindt plaats op zondag 22 
september. Het Trio42wordt ge-
vormd door jonge bevlogen mu-
sici en heeft de buitengewoon 
bijzondere samenstelling van vi-
ool, harp en saxofoon. Remy van 
Kesteren, de  initiatiefnemer van 
het Trio42, werd in korte tijd een 
van de meest bekende harpis-
ten in Nederland en geeft in-
middels concerten over de hele 
wereld. Hij won dit jaar o.m. het 
prestigieuze Internationaal Harp-
concours in de VS alsmede de 
Grachtenfestivalprijs. Ook violiste 
Merel Vercammen treedt regel-

matig op in binnen- en buiten-
land. Ze bespeelt een Silvestre 
viool uit 1845. Saxofonist Chris-
tiaan van der Weij heeft zijn in-
strument op karakteristieke en 
indrukwekkende wijze kunnen 
inpassen in de kamermuziek.
Het programma is opge-
bouwd rondom het sprookje 
‘De sneeuwkoningin’ van Hans 
Christian
Andersen. In de pracht van een 
strenge noordelijke winter be-
vechten liefde en dood elkaar. 
Trio42 heeft in dit kader vier wer-
ken bij elkaar gebracht, waarvan 
er drie bewerkingen zijn van mu-
ziek van bekende componisten, 
en een stuk dat speciaal voor het 
trio is geschreven.
De sonate voor fluit, altviool en 
harp van Debussy is uit 1915. De 
combinatie van de drie instru-
menten was destijds al nieuw. 
In de uitvoering van Trio42 heb-
ben viool en saxofoon de fluit en 
altviool vervangen, waardoor een 
verrassende klankkleur ontstaat.
Tsjaikovski is vooral bekend als 
componist van grote balletten. 
Het sprookje van het Zwanen-
meer uit werd door hem in 1875 
vernieuwend uitgewerkt met 
meer symfonische muziek. Pri-
ma ballerina Pelegia Karpako-
va vroeg om vervanging van een 
deel dat ze te moeilijk vond: dit 

werd de Danse Russe, die Trio42 
vandaag in bewerking laat horen.
De componist Carlos Micháns 
werd geboren in Argentinië, 
maar woont al sinds 1982 in
Nederland. Hij schreef vrij veel 
werken voor saxofoon, waarvan 
het stuk The Frozen Lake een 
bijzondere opdracht voor Trio42 
was. De suggestie van het dicht-
gevroren meer wordt opgeroe-
pen in de drie delen met titels die 
momentopnamen zijn in de sfeer 
van het sprookje.
Tot slot volgt een bewerking van 
Le baiser de la fée van Stravinsky.
De Stichting Muzenforum or-
ganiseert ieder jaar in de perio-
de september t/m april acht zon-
dagochtendconcerten die dit sei-
zoen worden gegeven in de Au-
la van het Kennemer Lyceum in 
Overveen.
Aanvang 11.45 uur. Zaal en kassa 
zijn open vanaf 11.10 uur
Plaats: Aula Kennemer Lyceum, 
Adriaan Stoopplein 7, 2051 KA 
Overveen
Info op: www.muzenforum.nl
Losse kaarten: 20,-; CJP en jeugd 
t/m 25 jaar 10,- (inclusief kof-
fie). Voorverkoop losse kaarten 
bij Primera Postkantoor, Bloe-
mendaalseweg 234, Overveen, 
tel 023-5272742 en op de dag 
van de concerten aan de kassa 
in de zaal.

Eerst zien – dan betalen 
in Theater De Luifel!

Heemstede - Kom naar de 
voorstelling ‘Het Lied’ en bepaal 
zelf wat ‘Het Lied’ u waard was.
Twee mannen, 1 lied: jammer ge-
noeg nog door te weinig mensen 
ontdekt… Maak daarom gebruik 
van deze ludieke actie en reser-
veer nu kaarten!
André Manuel en Geert Haute-
kiet presenteren Het lied – Opus 
1 in G groot voor Opel Kadett en 
twee zangers. Muzikaal theater. 
Kostbaar kleinood vol warmte en 
humor. Twee singer-songwriters 
en maar één lied. Eén bijna an-
derhalf uur lang lied. (Dé hit op 
OEROL ‘12.)
De Nederlandse zanger/cabare-
tier en enfant terrible André Ma-
nuel en de Vlaamse poëet en in-
strumentenbouwer Geert Haute-
kiet schrijven en zingen samen 
één lied. Geïnspireerd door de 
traditie bij Mongolen, Aborigi-
nals en Malinezen om reizen te 
bezingen in lange liederen, wil-
len zij dat voor het eerst sinds de 

Middeleeuwen ook in het Ne-
derlands doen. Met een zachte 
Vlaamse ‘g’ en hier en daar een 
rauwe Twentse tongval. Een mo-
dern verhaal van twee veertigers 
- twee uitersten - die met elkaar 
opgescheept zitten in een oude 
Opel Kadett op weg naar Johan-
nesburg. Een clash tussen ui-
tersten op amper vier vierkante 
meter, midden in het uitgestrek-
te decor van zwart Afrika… Bel-
gië-Nederland: the roadmovie. 
Ontroerend mooi en uitdagend 
grappig. Het Lied is een produc-
tie van Compagnie KAiET! 
Deze bijzondere voorstelling is 
op zaterdag 21 september om 
20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang 
aan de kassa van de Luifel.  U 
kunt ook telefonisch reserveren 
via 023 548 38 28 kies 1.

Bridge 
Pauwehof

Heemstede - Op maandag 
23 september start een cur-
sus bridge voor beginners in 
de Pauwehof in Heemstede. 
Voor deze cursus zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. 
Bent u 55 jaar of ouder en wilt 
u leren bridgen, neem dan 
contact op met De Pauwehof 
en geef u op. Ook als u geen 
bridgepartner heeft bent u 
welkom op deze cursus.
Maandag 13.30 - 16.00 uur; 
start: 23 september; 15 lessen. 
Voor meer info: Anky Weit-
kamp, coördinator, tel.: (023) 
528 60 22 / 528 85 10. www.
welzijnouderenheemstede.nl.
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Heemstede – Channah Be-
cher heeft zelf gewichtsproble-
men gehad en haar klanten die 
haar van vroeger kennen, zeg-
gen nu: `dat kan niet waar zijn`! 
Ze had altijd in het gezondheids-
werk gezeten en was behoorlijk 
gefrustreerd in haar lijf. Een arts 
maakte haar attent op Body Ty-
ping, ze leerde in Amerika zien 
welke hormonen actief zijn in 
de spijsvertering. Door anders te 
gaan eten kan je het lichaam vor-
men. Je voegt andere voedings-
stoffen toe waardoor je het eten, 
wat je zo lekker vindt, niet mist. 
Zelf hield ze van vet eten ,maar 
heeft geleerd dat door twee eet-
lepels olijfolie te nemen, ze geen 
trek meer had in `slecht` eten. 
Mensen eten teveel koolhydra-
ten, terwijl ze eiwitten nodig heb-
ben. Je leert op een andere ma-
nier eten waardoor de probleem-

zones verdwijnen. Ze heeft er 
nieuwe technieken voor in huis. 
Ultra sound helpt net dat laatste 
beetje vet weg te smelten. Micro 
stroom helpt gezichtsspieren te 
hertrainen, zodat rimpels en lijn-
tjes vervagen. Ze behaalt er goe-
de resultaten mee. Met Universal 
Contour Wrap, eigenlijk bedoelt 
als medische behandeling voor 
lever-en nierpatienten, wordt ge-
bruikt vanwege de afslankende 
werking, ontgift het lichaam en 
garandeert een groot en blijvend 
centimeterverlies. Je modelleert 
iemand met zwachtels. Meestal 
is er een onderliggende oorzaak, 
soms een medische, dat mensen 
maar niet afvallen of met gro-
te moeite. Met deze Wrap word 
je lijf schoner, .je spijsvertering 
komt sneller op gang en gaat be-
ter werken. Als je zelf door de 
hele molen bent gegaan, snap je 

ook beter hoe het werkt en be-
grijp je de frustratie van mensen. 
Zij weet welke oplossing hoort 
bij welk lichaam. Ook hoe je kan 
smokkelen met eten zonder dat 
het schade doet. De eetregels 
van opa en oma kennen we niet 
meer. De combinaties en de tijd-
stippen waarop bepaalde dingen 
gegeten werden, hebben hun re-
den. Dat probeert ze te leren aan 
haar klanten. Met de Futura Pro, 
zie de foto waarop een assisten-
te een behandeling krijgt, heeft 
ze een nieuwe bondgenoot in de 
strijd tegen plaatselijke vetopho-
pingen die met gewoon sporten 
maar niet willen verdwijnen. Een 
bondgenoot voor vrouw én man. 
Sinds een jaar is dit afslankcen-
trum gevestigd aan het Wilhel-
minaplein 21. Voor afspraken 
kunt u bellen 023-8885979.
Ton van den Brink   

Steef van den Belt terug 
bij Van Schagen van 1890
Heemstede - Niets is zo ver-
trouwd als een bekend gezicht. 
Helemaal passend bij Steef van 
den Belt die in 1968 bij autobe-
drijf Van Schagen van 1890 be-
gon. 36 Jaar werkte hij er met 
veel plezier als serviceadviseur 
bij de heren Jaap van Schagen 
en Leen Bader. Het bedrijf werd 
overgenomen door Nefkes, de 
Peugeot dealer.  Steef werkte 
bij elkaar ruim 45 jaar tussen de 
auto`s, zij het dat het bij Peugeot 
wat stroever ging. Zoveel jaren 
in een familiebedrijf waar ser-
vice heel gewoon was. Een be-
drijf met een hart. Bij Peugeot 
liep het niet zoals hij dacht over 
service en omgang met de klan-
ten wat hij gewend was. Zelfs 
zijn gezondheid ging eronder lij-
den. Er volgde vervroegd pen-
sioen bij Peugeot. Van Schagen 
had inmiddels een nieuwe ei-
genaar, Geert-Jan Waardenburg 
die Steef goed kende. Hij keer-
de terug op het honk. Het luk-
te. Zelfs in deze tijd waar het 
in de autobranche niet floris-

sant is. Steef van den Belt na zes 
jaar weer terug in zijn vertrouw-
de garage. Het voelt heerlijk, als-
of je thuiskomt. Bij van Schagen 
van 1890, wel even anders dan 
toen, ze verkopen alle merken en 
er is een mix van oude en nieu-
we auto`s. De werkplaats levert 
werk met hetzelfde hart voor uw 
auto als weleer. Gewerkt wordt 
er door de technici die zijn opge-
leid om alle merken op de juis-
te wijze te onderhouden. In de 
afgelopen veertien dagen heeft 
Steef al zoveel oude klanten ge-
zien, gesproken en geholpen. 
Hartverwarmend. Hij gaat er nu 
drie dagen in de week zijn hart 
weer ophalen met zijn klanten 
en auto`s. Hij kan het niet la-
ten! Zaterdag 21 september tus-
sen 15 en 18 uur houdt garage 
van Schagen van 1890 een wel-
komstborrel voor Steef  van den 
Belt voor bestaande en nieuwe 
klanten die hij graag dat bedrijf 
met en hart wil laten zien. Harte-
lijk welkom! 
Ton van den Brink

Kunststof kozijnen mooier en beter
Open huis bij Select Windows/Van der Vlugt!
Regio - “De tijd dat kunststof 
kozijnen niet zo mooi tonen als 
houten kozijnen, ligt nu echt 
achter ons. Door goed te luis-
teren naar de opmerkingen van 
de consument, zijn wij van Se-
lect Windows aan de slag ge-
gaan met die kritiek. Dat heeft 
geleid tot verschillende pro-
ductverbeteringen en innova-
ties. Die hebben weer geleid tot 
kunststof kozijnen die, zo op ’t 
oog, niet te onderscheiden zijn 
van die van hout.” 
De Hollandse Hoek, verdiepte 
profielen plus de verschillende 
soorten folie, houtnerf of mat, 
en de gelijkliggende aanslag 
leveren kozijnen die even mooi 
zijn als houten kozijnen. Maar 
dan wel zonder de nadelen van 

hout en met alle voordelen van 
kunststof. 

Beste glas
Een kozijn is niets zonder glas. 
Om het beste glas te kunnen 
bieden, heeft Select Windows/
Van der Vlugt een nieuw en 
uniek soort isolatieglas op de 
markt gebracht. Dit glas heeft 
een hogere isolatiewaarde dan 
HR++ glas en een zeer aan-
trekkelijke prijs.

Kwaliteit door
samenwerking
“Deze productverbeteringen 
hebben wij gerealiseerd door 
samen te werken met twee ge-
renommeerde partners: Schü-
co als leverancier van profie-

len voor kozijnen en Pilkington 
als leverancier van beglazing. 
De afzonderlijke kwaliteiten 
van onze partners en van Se-
lect Windows leveren de bes-
te producten. En daar doen wij 
het voor!” 

Open huis
Maak van goed wonen, beter 
wonen! Bezoek op vrijdag 20 
of zaterdag 21 september het 
open huis van Select Windows/
Van der Vlugt. “Overtuig uzelf 
van de voordelen en mogelijk-
heden. Uw huis is ’t waard!”

Select Windows /Van der Vlugt 
is te vinden op de Vondel-
weg 540 in Haarlem, tel.: 023-
5382277,  www.vandervlugt.nl. 

SlimShape&Joy, afslankstudio
op Wilhelminaplein

Meer duidelijkheid
over rugklachten?

Scandag bij Munksgaard
Heemstede - Op zaterdag 28 
september organiseert Chi-
ropractie Munksgaard een 
Scandag.
Deze dag wordt speciaal ge-
organiseerd voor mensen die 
rugklachten (of nekklachten, 
hoofdpijn) hebben en graag 
willen weten of chiropractie 
een oplossing kan bieden.
“Het komt regelmatig voor 
dat op röntgenfoto’s of MRI-
scans geen oorzaak kan wor-
den gevonden van pijnklach-
ten. Mensen krijgen dan te ho-
ren dat ze er maar mee moe-
ten leren leven.  In dat geval 

zou de Substation Scan meer 
duidelijkheid kunnen geven 
over de oorzaak van de klach-
ten. Hiermee worden afwijkin-
gen in de wervelkolom en het 
zenuwstelsel gemeten”, aldus 
Per Munksgaard, chiropractor.
De Scan kost op deze dag 
20,00 euro en dat is inclusief 
een persoonlijke uitleg van de 
resultaten.
Alleen op afspraak en vol = 
vol. De koffie staat klaar!
Chiropractie Munksgaard, tel: 
023-5290506.
Meer informatie: www.munks-
gaard.nl.
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Heemstede – Praat je over 
Macht & Pracht, het motto van 
de monumentendagen in Heem-
stede- Bennebroek, dan kom 
je al gauw bij Adriaan Pauw te-
recht. Pauw,een machtig Amster-
dams koopmanregent en later  
Raadspensionaris van Holland.  
Hij kocht in 1620 de Heerlijk-
heid in Heemstede. Hij herstel-
de en verfraaide het laatmiddel-
eeuwse Huis te Heemstede (het 
Oude Slot) tot een lusthof. Van-
wege de Vrede van Münster liet 
hij kort voor 1648 de “Pons Pa-
cis” ofwel “Vredesbrug” bouwen, 
welke nog staat. Pauw stond wel-
iswaar niet formeel, maar wel in 
de praktijk aan het hoofd van de 
Nederlandse delegatie die van 
1646 tot 1648 in Münster onder-
handelde over het einde van de 
Tachtigjarige Oorlog bij de Vre-
de van Münster. Deze machtige 
Adriaan Pauw ligt begraven in de 
grafkelder van de door hem ge-
stichte Gereformeerde [Hervorm-
de] Kerk te Heemstede in een 

praalgraf, vermoedelijk vervaar-
digd door Amsterdamse bouw-
meester Hendrick de Keyser. Zijn 
zoon Adriaan jr. ambachtsheer 
van Bennebroek kan als bouw-
heer van de Hervormde Kerk in 
Bennebroek worden beschouwd. 
Op de toren staat een pauw in 
plaats van de gebruikelijke haan. 
En pauw siert ook de top van het 
orgel. Over macht gesproken in 
Bennebroek, daar komen we de 
naam Willink tegen als donateur 
van gronden, glas in lood ramen 
en een carillon. Zij had een hekel 
aan katholieken, vandaar dat die 
verderop hun kerk konden bou-
wen en zelfs een klooster. Lu-
cia, oorspronkelijk in 1896 ge-
bouwd door de Soeurs du Sacré 
Coeur (de Zusters van het Heilig 
Hart), zij moesten 1919 besluiten 
het Bennebroekse complex aan 
de Franciscanessen te verko-
pen. zij stichtten er in 1920 hun 
Luciaklooster.  Het huidige, nog 
steeds omvangrijke complex be-
staat behalve uit het klooster uit 

de pastorie (1899), de St. Jozef-
kerk (1900) en de St. Franciscus-
school (1928-1929). Het complex 
verrees op de bloembollenvelden 
ten zuiden van de toen nog on-
bebouwde Meerweg. Het vormt 
een uniek en gaaf ensemble, dat 
bovendien grote cultuurhistori-
sche waarde heeft als herinne-
ring aan het katholieke onderwijs 
in Bennebroek (lagere school). 

Bleken en Brood  
Omstreeks 1645 werd de Ble-
kersvaart gegraven en de rand 
van het duin afgegraven, het 
zand was bestemd voor de hui-
zenbouw in Amsterdam. Over 
bleef vlak land voor de bleek-
velden. Met schoon water uit de 
duinen vlakbij. Gebleekt werd er 
vooral veel textiel uit Twente, lin-
nen dat vuil van de weefgetou-
wen kwam en gereinigd moest 
worden. Veel werk voor de arbei-
ders die op de blekerijen werk-
ten van de Crayenestersingel
tot ver voorbij de Kerklaan. Die 

Pauw op het orgel in Hervormde kerk Bennebroek.Pauw op het orgel in Hervormde kerk Bennebroek.Pauw op het orgel in Hervormde kerk Bennebroek.Pauw op het orgel in Hervormde kerk Bennebroek.

mensen moesten allemaal eten, 
vandaar het bakkerijtje aan de 
Blekersvaartweg 23. Een pri-
vémuseum van Jan Beelen, 
een bekende blekersfamilie in 
Heemstede, zonder enige macht 
overigens. Als kind wist Jan niet 
dat het een oud bakkerijtje was.
Bij het opruimen waren er res-

tanten te vinden. Een stenen 
vloer van IJsselklinkers en de 
balken van de zoldering zijn 
nog aanwezig. Ook de bakkers-
oven, de rijskast en de broodrek-
ken zijn grotendeels intact. Een 
heerlijke plek voor familiefeest-
jes. 
Ton van den Brink 

Grafmonument Adriaan Pauw.

Jan Beelen in zijn bakkersmuseumpje.

Pauw als vaantje op Hervormde Kerk Bennebroek.

Heemstede – Praat je over praalgraf, vermoedelijk vervaar- de pastorie (1899), de St. Jozef- mensen moesten allemaal eten, tanten te vinden. Een stenen 

Adriaan Pauw, Macht & Pracht in Heemstede 
Bakkerijtje aan de Blekersvaartweg, een privémuseum
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Zonnebloemuitje in de Poelpolder 
Liever tussen de geraniums dan erachter 
Heemstede - Picknick in de 
`Poelpolder` stond er op de uit-
nodiging, die geschreven was 
in de week dat de buitentem-
peratuur gemiddeld 30 gra-
den was. Donderdag kwam de 
temperatuur net even boven de 
helft uit en dan kan je oude-
ren niet de koffie tussen de ge-
raniums schenken. Dan zoek je 
de warmte van een clubhuis op 
om tussen de goudgele zonne-
bloemen te proberen de zon-
zijde van de conversatie te vin-
den. Binnen zijn er zonnetjes ge-
noeg, de vrijwilligers van de Zon-
nebloem Berkenrode verwennen 
hun ruim dertig gasten met muf-
finetjes van bakker Nol Bertram. 
Lekker bij de koffie, waar repor-
ter Bart van Radio TV Noord Hol-

land aanschuift in zijn live pro-
gramma met Arjan Burggraaf. 
Gelijk gaat er en mobieltje af van 
een dochter  van een van de gas-
ten, “ik hoor jullie zingen op de 
radio, wat leuk”!  Klopt helemaal 
want bestuurslid Nel Prins zingt 
met alle gasten als welkomstlied 
voor hun eerste radio optreden, 
het refrein van het bekende zon-
nebloemlied. “Laat schijnen de 
zon over het land. Ziek en ge-
zond bijeen. Bewaar steeds de 
pit die erin zit. Mooier is er geen 
één geen één”. De zingende gas-
ten zijn gelijk wereldberoemd 
in Noord Holland. Na de lunch 
zoeken een aantal gasten toch 
de paden op. Langs de 63 tui-
nen die er allemaal prachtig ver-
zorgd bijliggen. Vrijwilligers van 

de Tuinvereniging “Poelpolder-
vreugde” hebben de grasstroken 
tussen de tuinen net gemaaid en 
het ruikt er dan ook heerlijk. Veel 
wandelaars uit Schalkwijk heb-
ben de rust van het park ont-
dekt. De natuur en de creativi-
teit van de tuinders bewonde-
ren en verwonderd kijken naar 
de vele tuinhuisjes, van modern 
tot nostalgisch. Schoonheden 
van aangelegde tuinen met be-
kende bloemen en soorten die je 
nog nooit gezien hebt. Een enkel 
mobieltje wordt tevoorschijn ge-
haald om een foto te maken tus-
sen de geraniums. Ook voor gas-
ten van de Zonnebloem geldt, 
liever tussen de geraniums dan 
erachter. 
Ton van den Brink 

Only Friends G2 – HBC G1  5-2: De punten.....
Voor het G-voetbal van HBC is een nieuw tijdperk 
aangebroken. De jongens van weleer zijn mannen 
geworden. Spelen in een jeugdcompetitie is dus 
niet meer passend voor deze kerels. Dat punt is 
gepasseerd. Het had overigens nog wel wat voe-
ten in de aarde voordat we met de grote jongens 
mee konden doen, want HBC had spelers tekort 
om een volwaardig senioren team op de been te 
brengen. In goed overleg met buurman Overbos, 
die hetzelfde probleem had, is daarom een combi-
natieteam gevormd. Ook geen punt meer. 
In de voorbereiding werd uiteraard al tegen seni-
oren een toernooi gespeeld. Met 6 punten uit 5 
wedstrijden gaf dat voldoende vertrouwen om de 
competitie in te gaan. Only Friends was daarbij de 
eerste tegenstander. Ook nog jong senioren, dus 
een open wedstrijd was het gevolg. Beide teams 
goed aan elkaar gewaagd. Helaas was het OF die 
het 1e doelpunt maakte. Door niet stevig in te grij-
pen bij een corner kon de spits van OF de bal over 
de lijn frommelen. Een punt van aandacht! De te-
genvaller werd door Davy goed gemaakt. Hij was 
de laatste en doeltreffende schakel in een mooie 
aanval. Mooie aanvallen waren er nog wel meer te 

zien. Helaas zonder een, soms verdiend, doelpunt. 
OF wist voor de rust nog wel te scoren. Een vrije 
trap verdween snoeihard via het lichaam van een 
HBCer in het doel. 
Teambegeleider Pieter zette in de rust nog even 
de puntjes op de i en los ging het weer. Een zelfde 
spelbeeld ontwikkelde zich. Beide teams goed aan 
elkaar gewaagd. HBC wellicht met de iets betere 
aanvallen, maar met wat teveel ruimte tussen de li-
nies. De ruimte die daardoor ontstond werd door 
OF goed benut. Ze liepen ook uit naar 3-1. En weer 
was het Davy die het geloof in een goede afloop 
levend hield. Een solo vanaf de middenlijn rond-
de hij ook zelf af. Helaas maakte 1 speler van OF 
het verschil en uiteindelijk kon de goed leidende 
scheidsrechter 5-2 op het formulier noteren. 
Geen wedstrijdpunten mee uit Amsterdam. Geen 
punt, want de wedstrijd zelf gaf voldoende aan-
knopingspunten om met vertrouwen de rest van 
de competitie in te gaan. Die is nog lang en er zijn 
meer teams en clubs die na de eerste (en soms 
meer) wedstrijd nog puntloos zijn...

Leo Holdorp

Goede competitiestart 
tafeltennisteams HBC
Heemstede – Vorige week werd 
de 1e ronde van de tafeltennis-
competitie gespeeld. Dit na-
jaarsseizoen komt HBC daar met 
10 seniorenteams en maarliefst 
12 jeugdteams in uit. 
Van al die teams spelen er 4 
op landelijk niveau en zaterdag 
openden zij het seizoen met een 
thuiswedstrijd. Heren 1 nam het 
op tegen Avanti uit Hazerswou-
de Dorp. Kopman Tino Rodriguez 
heeft een vervelende enkelbles-
sure achter de rug, maar won 
ondanks dat 2 van zijn 3 partij-
en. Ook Jeroen Kuijt (foto) stond 
langdurig aan de kant, hij kamp-
te met een polsblessure. Net als 
Rodriguez werd ook hij twee 
keer door zijn tegenstanders ge-
feliciteerd. ‘Good old’ Fred van 
Oostenrijk sleepte eveneens 2 
winstpartijen binnen en ook het 
dubbelspel werd door de HBC-
ers naar zich toe getrokken. 
Eindstand: 7-3. De 3 landelijke 
jeugdteams volgden het goede 

voorbeeld van de heren. Jeugd 
1 zette Salamanders uit Wate-
ringen met 7-3 opzij waarbij Max 
Rensink de grote man was met 
3 overtuigende winstpartijen. 
Jeugd 2 kreeg REGA uit Nijkerk 
op bezoek. Aan HBC-kant speel-
de Lisa Goossens uit team 3 als 
invalster. Dit deed zij voortreffe-
lijk door alle wedstrijden met een 
geweldig staaltje tafeltennis te 
winnen. Ook deze wedstrijd had 
een 7-3 als uitslag. Voor Jeugd 3 
is dit het 2e seizoen op landelijk 
niveau. De ervaring die zij heb-
ben opgedaan was meteen goed 
te zien. De Treffers uit Roelo-
farendsveen werd met 6-4 opzij 
gezet. Luc Agterhof, die het vorig 
seizoen nog erg lastig had, ver-
sloeg al zijn tegenstanders. 
Op zaterdag 29 september spe-
len de landelijke HBC-teams op-
nieuw een thuiswedstrijd. Toe-
schouwers zijn van harte wel-
kom in de zaal aan de Cruquius-
weg in Heemstede!

Samen Eten 
WOH

Heemstede - Voor dinsdag 
24 september verzorgen de 
koks van Bosbeek een heer-
lijke menu! De keuze van de 
kok is gebonden broccoli-
soep, kippenpoot met gebak-
ken aardappel, sperziebonen, 
appelmoes, rauwkost en ba-
naanvla.
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 
drankjes en het geheel wordt 
afgesloten met een kopje kof-
fie of thee. Kosten: 10,00 euro.
Vanaf 12.30 uur wordt u wel-
kom geheten door de gast-
vrouwen van Welzijn Ouderen 
Heemstede. 
Tot één week van te voren zijn 
maaltijdbonnen te koop bij de 
receptie van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24, telefoon 023-
528 85 10.

INGEZONDEN

Heemstede - De Zomerfoto-
wedstrijd was een groot succes; 
de redactie ontving vele mooie 
en leuke foto’s, gemaakt in zo-
merse sferen. Een nieuw sei-
zoen staat voor de deur: het na-
jaar. Marianne Wever maakte al-
vast een mooie herfstfoto. Het is 
een zwam, gefotografeerd aan 
de Van Merlenlaan. Heeft u ook 
een pracht van een herfstfoto? 
Deel die met de Heemsteder: 
redactie@heemsteder.nl.

Na de zomer 
komt de herfst



Heemstede
Exposities

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

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

Tot en met 28 oktober
• Maria van Os exposeert in 
De Luifel. Haar inspiratiebron 
is het landschap, de horizon-
tale en verticale lijnen.
Met diverse materialen (o.a. 
marmerslijpsel, lood, pas-
telkrijt) maakt zij haar schil-
derijen. Herenweg 96, Heem-
stede.

Kinderactiviteiten
Zondag 22 september
• Oogstfeest Kinderboerde-
rij ’t Molentje, Burg. v Rap-
pardlaan 1, Heemstede. 11.00-
15.00 uur.
Met accordeonist, kraam met 
biologische oogstproduc-
ten, kinderactiviteit: pompoe-
nen uithollen en vragen stellen 
aan imker Pim Lemmers. Ook 
oogstcafé.

Lezingen
Woensdag 25 september
• Lezing ‘LevenWerkenGe-
nieten’ door Sylvia van de 
Ven bij Boekhandel Blokker. 
Haar boek geeft praktische 
tips thuis en op het werk die 
meer rust, ruimte en energie 
geven in het leven van druk-
bezette vrouwen. Aanvang: 
10.30u. toegang: vrij. Reser-
veren gewenst: info@boek-
handelblokker.nl Binnenweg 
138,m 023-5282472.

Agenda
Cultuur Theater

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

Zaterdag 21 september
• Muzikaal theater André 
Manuel en Geert Haute-
kiet ‘het lied’ - opus 1 in g 
Groot voor Opel Kadett en 
twee zangers. Modern ver-
haal van twee veertigers. Aan-
vang: 20.15 uur in theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 023 
548 38 28 kies 1.

Vrijdag 27 september
• Toneel in De Luifel ‘De 
Verteller’. Bloedstollende 
thriller over gewetenloosheid, 
hebzucht en bankiers. Heren-
weg 96, Heemstede. Kaartver-
koop van maandag t/m don-
derdag van 9.00 tot 16.00 uur, 
op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang aan de kassa van de Lui-
fel.  U kunt ook telefonisch re-
serveren via 023-548 38 28 
kies 1.

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

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

Zaterdag 21 september
• Buurt is welkom in de 

Kinder/Generatietuinen a.d. 
Herenweg t.o. Manpadslaan 
in het Groenendaalse bos, van 
11.00-15.00 uur. Met o.a kin-
derworkshops en bekijken van 
de tuinen. 

• 1-jarig bestaan Dorcas 
winkel Heemstede, Ha-
venstraat 49-51 met Rad van 
Avontuur, DJ en verkoop van 
hapjes en drankjes. Tevens 
een extra lange opening van 
9.30 tot 16.30 uur. Opbrengst 
naar diverse goede doelen. In-
fo: www.dorcasheemstede.nl.

• Rouwcafé van 10.00-12.00 
uur in de foyer van De Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede 
met gast Joost Dobbe, singer-
songwriter. Bakkerij Jonker uit 
Broek op Langedijk introdu-
ceert de Westfriese trôstkoe-
kies, een troostkoekje. Ge-
deelte van de opbrengst komt 
ten goede aan Het Rouwcafé. 
Zie ook: www.hetrouwcafe.nl.

Zaterdag 27 september
• Modeshow door diver-
se mode-ondernemers uit 
Heemstede. Locatie: tussen 
de terrassen van Family en Ba-
tifol, gepresenteerd door Irene 
Moors. Deelnemende winkels 
geopend tot 18.00 uur.

Zaterdag 28 september
• Kinderkledingbeurs Jaco-
baschool. Verkoop van kin-
derkleding van maat 80 tot 
en met 182 is van 11.00 tot 
12.30 uur. Inbreng op vrijdag-
avond 27 september van 20.00 
tot 22.00 uur. Informatie: kle-
dingbeursjacoba@telfort.nl. 
De kleding die is verkocht kan 
meteen na de verkoop op za-
terdagmiddag tussen 15.30 en 
16.00 uur worden afgerekend.
Niet verkochte kleding kan 
worden opgehaald of mag 
worden achtergelaten voor 
de Stichting Kennemerland 
Oost Europa, een Heemsteed-
se Stichting. Van de verkoch-
te kleding is 80 % van de op-
brengst voor de verkoper en 
20 % voor de beurs.
Meer informatie: tel: 023-542 
32 00 of 06-25 35 06 99.

Dinsdag 1 oktober
• Dag van de Ouderen in 
Burgerzaal Raadhuis Heem-
stede. Vanaf 14.00 uur, ope-
ning door wethouder Bot-
ter. Met o.a. info over Loket 
Heemstede, Tandem en een 
gezamenlijk ‘stem’evenement 
(zang). Organisatie Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede,
De Pauwehof en Casca.
Info en reserveren via WOH, 
telefoon 023 -528 85 10.

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

Regio
Exposities

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

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

Tot en met 29 september
• Monumentendagenex-
positie in de Waag, geor-
ganiseerd door KZOD. Diver-
se kunstenaars. Spaarne 30 
rood, 2011 CJ Haarlem. www.
kzod.nl.

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

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

Lezingen

Dinsdag 24 september
• Lezing over bekende en 
onbekende werken van 
Frans Hals door mevr. De 
Mol bij vrouwenvereni-
ging NVVH, locatie ‘Onder de 
Poort’, Outgert Pieterslaan 2, 
Haarlem om 14.00 uur. Entree 
niet-leden: 2,50 euro. Info: 023-
5477486 of www.nvvh.nl.

• Lezing door hospice Mari-
nus van den Berg over pal-
liatieve zorg voor lichaam, 
geest en ziel. Vragen stel-
len mag. V.a. 20u. in Trefpunt 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Kosten: 5,-.

Muziek
Zondag 22 september

• Openingsconcert nieuw 
seizoen Muzenforumcon-
certen met Trio42. Aanvang: 
11.45 uur in de aula van het 
Kennemer Lyceum in Over-
veen. Adriaan Stoopplein 7, 
Overveen. Meer info: www.
muzenforum.nl. Losse kaar-
ten: 20,- / jeugd t/m 25 jaar en 
cjp 10,-. Losse kaarten bij Pri-
mera Postkantoor, Bloemen-
daalseweg 234, Overveen, tel 
023-5272742 en op de dag van 
de concerten aan de kassa in 
de zaal.

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

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

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

Dinsdag 24 september
• Recreatieve fietstocht voor 
senioren 55+ vanaf Brasserie 
Vogelenzang, Vogelenzangse-
weg 182 te Vogelenzang. Rou-
te 30 a 35 km. Vertrek: 10.30u. 
Deelname: 1,50 euro. Info: Joke 
van Beek, tel. 0252-521 181 of: 
jokevanbeek@snelnet.net.

Zondag 20 oktober
• Modeshow Adamas in-
loophuis, door en voor vrou-
wen die borstkanker hebben 
(gehad). Vanaf 14.00 uur. Sym-
fonie 37, Nieuw-Vennep. Info: 
www.happ-home.nl /adama-
sinloophuis.
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 18 september 2013

In deze uitgave:
- Evenement organiseren 
 in 2014?
- Exposities Raadhuis
- Gemeentelijke 
 bekendmakingen

Heemstede

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

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

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

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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

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

Vergadering 
gemeenteraad
26 september

 Workshop Positief Opvoeden 
 ‘Omgaan met emoties van tieners’
 Donderdag 19 september van 19.30-21.45 uur 

Lieven de Keylaan 7

 Bijeenkomst over gemeentelijke 
vrijwilligersverzekering

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

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

Burgemeester heet nieuwe inwoners 
welkom in Heemstede
Een jaarlijks terugkerende traditie: de nieuwe 
inwonersdag. Afgelopen zaterdag werden alle 
nieuwe inwoners van de gemeente Heemstede 
van harte welkom geheten door burgemeester 
Marianne Heeremans. 

Tijdens deze bijeenkomst konden zij kennismaken 
met wethouders en gemeenteraad, kennisnemen 
wat er zoal te vinden en te doen is in Heemstede 
en deelnemen aan de rondleiding door het 
raadhuis.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid, een initiatief van Urgenda 
(www.urgenda.nl). De gemeente Heemstede doet 
mee om te werken aan een duurzame gemeente. 
Dit kan niet zonder de inwoners, ondernemers en 

Meer agendatips!

andere organisaties. Een van de activiteiten op deze 
dag is een Duurzaamheidsmarkt georganiseerd 
door MVO Heemstede in samenwerking met de 
gemeente. 

Wie heeft een duurzaam initiatief? 
U kunt deelnemen aan de Duurzaamheidsmarkt op 
10 oktober van 13.00 tot 17.00 uur. De markt vindt 
plaats op de Binnenweg. Alle duurzame producten 
en diensten zijn van harte welkom. Neem voor meer 
informatie contact op met MVO Heemstede of met 
Mireille Middendorp, duurzaamheidscoördinator 
bij de gemeente Heemstede via mvoheemstede@
gmail.com of mmiddendorp@heemstede.nl. De 
Dag van de Duurzaamheid start met voorlezen op 
basisscholen en sluit af met een Energiecafé in het 
café van Casca de Luifel.

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



Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
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 vragen stellen op maandag en woensdag (023) 548 38 28.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel)
E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.casca.nl/steunpuntvrijwilligerswerkheemstede 
Digitale vacaturebank: http://heemstede.vrijwilligersgids.nl

Evenementen 
organiseren in 2014? 
Meld dit voor 1 november
Bent u van plan in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, meld 
dit vóór 1 november 2013 zodat beoordeling kan 
plaatsvinden. Een digitaal meldingsformulier kunt u 
krijgen bij mevrouw I. van der Aart via e-mailadres: 
PostbusAJZ@heemstede.nl. 

Lees alle informatie op www.heemstede.nl/nieuws.

Expositie Ton van Ierschot
Op dit moment exposeert Ton van Ierschot met 
zijn schilderijen in de Burgerzaal. De meeste van 
zijn schilderijen dragen een metafysische inslag 
“Wat komt er na de natuur?”. Mystiek met een 
romantische inslag wordt verbeeld in veelal 
expressieve schilderijen. Deze expositie hangt nog 
tot en met 25 oktober 2013 in de Burgerzaal.
 
Expositie Ans Posma
Tot het einde van deze maand is in de publiekshal 
nog het werk te zien van Ans Posma. Haar werk 
is veelal abstract. Haar voorkeur gaat uit naar 
stillevens.
 

Ontwerp “Meetup buitenmeubilair”
Onder het motto “Do you wanna Meetup” heeft 
de interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp 
is nog te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!
 
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u 
van harte welkom om de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Exposities Raadhuis Heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 129 het gedeeltelijk verbouwen van 

een winkel naar 3 appartementen wabonummer 
7017, ontvangen 3 september 2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 1 acer, 1 quercus en 
1 fagus wabonummer 7018, 

 ontvangen 4 september 2013. 
- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 7020, 
 ontvangen 4 september 2013. 
- Reigerlaan 9 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 7045, 
 ontvangen 5 september 2013. 
- Reigerlaan 10 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak wabonummer 7048, 
 ontvangen 5 september 2013. 
- Johan Wagenaarlaan (10 bomen), t.h.v. 

Offenbachlaan 2 (1 boom) het kappen van 9 
iepen, 1 linde en 1 esdoorn wabonummer 7049, 

 ontvangen 6 september 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Alberdingk Thijmlaan 29 het bouwen van een 

garage en uitbouw met kelder wabonummer 
5841, ontvangen 5 juli 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jacob van Ruisdaellaan 1 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 6642, 
 verzonden 13 september 2013. 
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 1 populier, 
5 iepen, 4 lindes, 1 eik, 2 esdoorns en 1 es 
wabonummer 5892, 

 verzonden 13 september 2013. 
- Nijverheidsweg het aanleggen van 

parkeerplaatsen en het kappen van 2 iepen, 
4 populieren, 1 acacia, 1 eik, 1 es en 1 linde 
wabonummer 5471, 

 verzonden 13 september 2013. 
- Frans Lisztlaan 34 het uitbreiden van de eerste 

verdieping en constructieve wijziging op de 
begane grond wabonummer 6268, 

 verzonden 13 september 2013. 
- Duin en Vaart 8 het wijzigen van de voorgevel en 

uitbreiden 1e verdieping wabonummer 5824, 
 verzonden 13 september 2013. 
- Zandvoortselaan 48 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 5822, 
 verzonden 13 september 2013. 
- Vijfherenstraat 39 het plaatsen van een 

erfafscheiding wabonummer 6549, 
 verzonden 13 september 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bekend maken.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 26 
september 2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
Vaststellen agenda raadsvergadering 26 september 
2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
- Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 

Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen 

(onder voorbehoud)

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.

Ton van Ierschot



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

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

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

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

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Zwarte Audi met Pools kenteken Landzichtlaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
een voertuig met een lekke achterband in de 
Landzichtlaan aangetroffen. Het betreft een zwarte 
Audi met Pools kenteken PZ-0544P. 

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 

kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaar van bovengenoemd voertuig krijgt 
tot en met 25 september 2013 de gelegenheid om 
het voertuig van de weg te verwijderen. Indien 
het voertuig binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd, wordt het voertuig in opdracht 

van het college verwijderd (bestuursdwang). Het 
voertuig wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
voertuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten

Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende perso(o)n(en) met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
- C.P. Timmermans, geb 30-09-1986, 
 Kadijk 3 (briefadres), per 08-08-2013

- S. Gans, geb 30-06-1973, 
 Hunzelaan 15 (briefadres), per 08-08-2013
    
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoonnr. 14 023).

Uitschrijving GBA

Nieuw Informatiebeveiligingsbeleid
Bij besluit van 20 augustus 2013 heeft het college 
het Informatiebeveiligingsbeleid Heemstede 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 26 
september 2013 in werking. Per diezelfde datum 

is het Informatiebeveiligingsplan kernapplicaties 
gemeente Heemstede ingetrokken.
Het beleid (deel 1 en 2) ligt tot en met 11 december 
2013 ter inzage in het gemeentehuis. Deel 3 van het 

beleid is vertrouwelijk van aard en ligt daarom niet 
ter inzage. Het beleid is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’


	38_ED5_PAG03
	38_ED5_PAG05
	38_ED5_PAG07
	38_ED5_PAG09
	38_ED5_PAG11
	38_ED5_PAG13
	38_ED5_PAG15



