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Werelddierendag 4 oktober

Beestenboel in de
Jan van Goyenstraat!
Heemstede - Op de Willem
van der Veldekade (hoek van
Ostadeplein / Jan van Goyenstraat) in Heemstede is het zaterdag 4 oktober een echte
‘Beestenboel’.
In het kader van Werelddierendag vindt een dag vol leuke activiteiten plaats. Zo is van 11.00
tot 15.00 uur de Kynologenclub
Kennemerland aanwezig. Daarnaast kunt u demonstraties flyball en behendigheid verwach-

Cricket in het Vaticaan
Heemstede – Sinds enkele jaren
jaagt een cricketteam uit onze
regio op wedstrijden die ze kunnen spelen op vreemde plaatsen
of tegen zeer onbekende spelers.
Liefst spelers die ze denken aan
te kunnen. De club heet FFOP,
Fairly Odd Places Cricket Club
en uit die naam kunt u de vreemde doelstelling herkennen. Zoals
spelen op een veld waar de grens
tussen België en Nederland precies door het veld loopt, hetgeen
in Baarle-Hartog lukte. In Arnhem vonden ze vorig jaar een
Manor House, een groot landhuis met een uitzonderlijk grote
voortuin, waarin precies een cricketveld paste. Dit jaar werd de lat
hoog gelegd. Een land cricketal
veroveren. Ofwel, zoek een land
dat je aankan. Liechtenstein?
Andorra? Maar stel je voor dat
daar Engelse banken zitten met
echte cricketers. Het Vaticaan
leek een onschuldige tegenstander. De nuntius, de ambassadeur
van de Heilige Stoel in Den Haag,
werd benaderd en deze was direct enthousiast. Hij zou het verzoek deponeren bij de Vaticaanse Minister van Sport, mgr. Lixey,
maar had wel zijn bedenkingen.
Hij wist welhaast zeker dat het
Vaticaan nooit een cricketteam
binnen zijn muren had gekend.
Aartsbisschop Van Eijk stuurde een aanbeveling mee en gaf
als commentaar door aan de leden van de FFOP dat de zelfverzekerdheid in de brief wel eens
anders kon uitpakken, maar het
vriendschappelijk karakter nog

jaren een bron van genoegen zou
zijn. Met de TV Jakhalzen in hun
kielzog trokken de dappere cricketers vrijdag naar Rome, waar
na een hevig onweer toch geland
kon worden, zij het dat enkele
knieën wat week aanvoelden. Zaterdag kwam de confrontatie met
het Vaticaans cricketteam dat inderhaast geformeerd was. Dertig jongemannen uit India gemiddeld 23 jaar en allemaal getraind
in cricket vanaf hun jeugd. Studenten van het seminarie Legion
of Christ, waar theologiedocent
Eamon O`Higgins hun leider was.
Wat doet een club studentikoze
vijftigers, bestaande uit zakenlui,
archeologen en eerzame huisvaders tegen een ad hoc cricketclub die kennelijk erop uit is om
geen bal verkeerd te slaan? Zich
rotschrikken en weer weke knieën krijgen. Gelukkig hielp de roze champagne bij het begin van
de wedstrijd heel even het zelfvertrouwen opkrikken, maar de
nuchtere werkelijkheid werd al
snel duidelijk. De zwaarste nederlaag ooit en een aan zijn kin
gewonde batsman, die overigens
met hemelse krachten weer snel
ter been was. Ga maar speechen!
Dat kunnen jullie beter! Na afloop werd er inderdaad veel gesproken bij het diner. Door de Minister van Sport, de directeur van

De lekkerste bonbon
van Nederland?
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het Seminarie, van het Stadion,
de Cricketbond en tenslotte door
Heemstedenaar Michel Bakker
die in het latijn zijn speech hield.
Numquam enim, certo scio, adlocutio latina certamen ludi pilae
et portae praecessit. Nog nooit
is een cricket wedstrijd gevolgd
met een speech in het latijn.
Na alle speeches werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Het weeshuis Sagar Orphanage India, dat een cheque
van 1000 euro naar India mee
mocht nemen, want de cricketers van FFOP spelen altijd voor
het goede doel. Voor de Indiase spelers die in Rome opgeleid
worden tot priester is de wedstrijd een rijke ervaring. Zij worden in Rome gevormd door deel
te nemen aan het volle Italiaanse leven. De beleving met gesettelde mannen uit de praktijk tijdens de rondgang in het
seminarie en het laten zien van
de mooie plekken in Rome was
voor hen een fantastische belevenis. Zij zijn trots op de foto van
hun team met de mannen van
FFOP in hun rood wit gestreepte
jasjes, nog een erfenis van hun
Haarlemse cricketclub Rood en
Wit. Toch benieuwd hoe zij volgend jaar weer een te gek cricketavontuur verzinnen.
Ton van den Brink

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR

ten en uw hond laten keuren.
Eveneens met vacht- en trimadvies. Einde keuringen is omstreeks 14.30 uur.
Dit is nog niet alles want er
wordt een wedstrijd kind-hondshow georganiseerd en bij de
stand en de auto van de Dierenambulance Haarlem kunt u allerlei informatie vinden over deze goede dienst.
U komt toch ook?

Duitse

biefstukken

BEZORGERS R5.00

VOOR DE WIJKEN PROVINCIEBUURT
OMGEVING VALKENBURGERLAAN
GELEERDEWIJK

4 stuks

0251-674433

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

www.verspreidnet.nl

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Martin

Huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-verspreiding

STREET SURFING DEMONSTRATIE
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hollands ras meenemen. Met de
opbrengst kunnen de vrijwilligers weer nieuwe ladders kopen
om volgend seizoen nog beter te
kunnen snoeien. Er zijn ook enkele recepten verkrijgbaar.
Kom zelf uw appels plukken tussen 13.00 en 17.00 uur en maak
er thuis een lekker appeltaart of
appelmoes van. Er zijn heel veel
appels, van klein tot groot, maar:
op=op. Er is tijdens de appelpluk
ook honing te koop van de bijen
die op het landgoed gehouden
worden. Deze bijen hebben hun
raten gevuld met nectar van de
appelbloesems.
Houd u tussen 11.30 en 14.30 uur
rekening met moeilijke bereikbaarheid van de toegangspoort
in verband met de Zilverenkruis

Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

Zondag is het Appelpluk-dag op Elswout!
Heemstede - Op zondag 28
september tussen 13.00 en
17.00 uur is het ‘Appelplukdag’
op landgoed Elswout. Het landgoed ligt in het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. De historische hoogstamboomgaard rond
de Orangerie op Elswout, wordt
sinds een paar jaar liefdevol
onderhouden door een groep
enthousiaste vrijwilligers van
Staatsbosbeheer.
Ieder jaar wordt de oogst groter. De appels zijn rijp, dus nu
kan voor de derde keer de appel-pluk-dag worden gehouden.
U kunt zelf de appelboomgaard
in met een mand en plukken en
rapen wat u wilt. Er zijn grote en
kleine mandjes. Voor 1 euro kunt
u 1 kilo of 5 mooie, biologische
appels van een historisch Oud-

Foto: M. Breugem, Staatsbosbeheer.

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

De bomen op Elswout staan er fruitig bij.
Achmealoop. De parkeerplaats
is bereikbaar vanaf de randweg
ter hoogte van de Pijlslaan en
Oosterduinweg, bij het verlaten
van Elswout is de Elswoutslaan
afgesloten tot 14.30 uur, daar-

na zijn alle blokkades rond de
poort opgeheven. Voor fietsers
kunnen afsluitingen enige hinder leveren op het Duinvlietpad,
Elswoutslaan en de kruising met
de Brouwerskolkweg.

Heemstede - Zondag 28 september treedt in Zorgcentrum het Overbos Mannenkoor
Zanglust op. Het repertoire is
van modern tot heel oud, en van
folksongs tot klassiekers. Gasten
betalen 4 euro. Zaal open 14.30
uur. Aanvang 15.00 uur.

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bij de Paddestoel aan de Glipperweg 57 en de Pluizebol aan de
Herenweg 96 in Heemstede delen de vaste leidsters graag de zorg
voor uw kindje met u op zijn of haar eerste stapjes buitenshuis.
Met spel- en ontwikkelingsmateriaal en activiteiten die natuurlijk
helemaal aansluiten bij de leeftijd van kinderen tussen 2 en 4 jaar zal
uw kind zeker een hele gezellige en uitdagende tijd tegemoet gaan.
Elke dag ontdekken de peuters de wereld spelenderwijs.

Mannenkoor
Zanglust

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

Heemstede - Er is plaats op de peuterspeelzalen Paddestoel
en Pluizebol van Casca. Lekker spelen met leeftijdgenootjes
kan in één van de peuterspeelzalen van Casca.

U kunt uw peuter vanaf anderhalf jaar aanmelden. Dit kan door een
inschrijfformulier ingevuld en ondertekend op te sturen naar: Casca
Kinderopvang, t.a.v. T. Collet, Postbus 578, 2100 AN Heemstede of te
faxen naar: 023 - 548 38 29.
U kunt dit formulier downloaden van onze website (www.casca-kinderopvang.nl) of telefonisch opvragen: 023 - 548 38 13. U kunt ook
langs gaan bij de speelzaal van uw keuze en daar een formulier invullen.

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid
informatie
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

De eerste stapjes buitenshuis
op de speelzaal

De kleintjes mogen aan alles meedoen, maar ook nog even “de kat
uit de boom kijken”.
Er is tijd voor knutselen en kleuren, samen fruit eten, voorlezen en voor veel spelen, zowel binnen als buiten. Op beide
locaties zijn buitenspeelpleintjes met driewielers, scooters of auto’s
en een zandbak aanwezig.
Casca staat garant voor een veilige, vertrouwde opvang voor
uw kind en vindt open en eerlijk contact met de ouders heel belangrijk.
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Tweede straatfeest
Havenstraat een succes!
Heemstede - Afgelopen zaterdag vierden de bewoners van
de Havenstraat hun tweede
straatfeest.
Prachtig weer, een heerlijke

BBQ en hout in de vele vuurkorven zorgden voor een leuke, ongedwongen sfeer. Jong en oud
waren tot laat in de avond op
straat te vinden.

INGEZONDEN
Van een oude kennis uit Heemstede ontving ik een e-mail met
een afdruk van uw krant van 16 juli 2008 met een pagina van 25
februari 1949 er in. Hierop stond een advertentie van onze oude
zaak, woninginrichting H.P de Rijk. Dit was zoiets ongelooflijks om
te lezen! Ik wist niets van deze krant af en vroeg hem of ik dit misschien hier kon lezen, net zoals ik het Haarlems Dagblad al lees.
En ja hoor, ik lees nu trouw uw blad, wat een heleboel herinneringen terugbrengt. Ik woon nu 48 jaar in Canada maar er zijn nog
veel herinneringen aan Heemstede en omgeving. Heel hartelijk
dank voor het plaatsen van die oude advertentie.
Rita Deenik de Rijk.

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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Poëzie in de hoofdrol

Kinderboekenweek in
bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - Van woensdag 1 tot en met zaterdag 11 oktober is
het Kinderboekenweek. Het thema is poëzie onder het motto Zinnenverzin. Dit is de titel van een gedicht dat Joke van Leeuwen speciaal voor deze Kinderboekenweek heeft geschreven. Hans Hagen
schreef het Kinderboekenweekgeschenk 2008 ‘Vlammen’. Het Prentenboekje van de Kinderboekenweek is van Penseelwinnares Charlotte Dematons en heet ‘Fiets’.
Zinnenverzin
Soms kun je zinnenverzinzin hebben:
zin om de zinnen die zingen vanbinnen
naar buiten te spinnen als spinnen hun webben.
Zodra je begint is er al een begin,
een zinnenvanbinnenverzinzinzin.

Begroting gemeente Heemstede 2009

Woonlasten huiseigenaar omhoog;
huurder gaat er op vooruit
Heemstede - De begroting van
de gemeente Heemstede vertoont weinig opvallende zaken.
Ook is er weinig tot geen nieuw
beleid geformuleerd. Uiteraard
stijgen de verschillende uitgaven,
als was het maar om de loon en
prijsstijging bij te houden. Totaal
gaat de gemeente een bedrag
van 43,7 miljoen euro uitgeven
en verwacht eenzelfde bedrag
te ontvangen waarmee de begroting sluitend wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.
In de afgelopen tweejaar is de
OZB niet verhoogd en zijn de
kostenverhogende factoren geneutraliseerd door bezuinigingen. Aan de mogelijkheid verder
te bezuinigen, zonder afbreuk te
doen aan de huidige voorzieningen, blijkt een einde te zijn gekomen.
Na het doorrekenen van alle uitgaven en inkomsten restte een
tekort van 600.000 euro. Door
meevallers en een aantal geringe
bezuinigingen is dit bedrag tot de
helft teruggebracht. Het resterende bedrag 300.000 euro kan,
volgens het college, alleen maar
gevonden worden door een verhoging van de OZB tarieven door
te voeren. Als de gemeente zou
besluiten de niet doorgevoerde verhogingen uit het verleden
alsnog te compenseren, de kortingen door het Rijk wil inlopen
en de inflatiecorrectie zou toepassen, moet het OZB tarief met
13% stijgen. Volgens het college is dit, gezien de huidige economische situatie, niet wenselijk.
Er wordt nu voorgesteld de OZB
met 6 % te verhogen.
Het Rijk is streng
Jaarlijks wordt de belastingcapaciteit van een gemeente vastgesteld aan de hand van de waarde van de woningen in een gemeente. Het Rijk is streng en als

het maximale aan belasting niet
wordt geheven ontvangt de betreffende gemeente minder geld
vanuit Den Haag. Ook in Heemstede is dit het geval. De belasting op woningen is niet maximaal, waardoor er gekort wordt
op de uitkering van het Rijk.
Een gemeente wordt zo niet alleen geconfronteerd met minder opbrengst van de OZB belasting, maar ook nog eens met
een korting die ongeveer gelijk is
aan het bedrag van de niet geheven belasting. Als er geen andere inkomstenbronnen kunnen
worden gevonden of dat er bezuinigd wordt, zit er weinig anders op dan de OZB te verhogen.
Of en zo ja op welke onderdelen
van de gemeentelijke taken kan
of moet worden bezuinigd is een
politieke overweging. Gezien de
Heemsteedse politieke situatie is
de kans klein dat er getornd gaat
worden aan bestaande voorzieningen. De reserves bieden nog
soelaas omdat de gemeentekas
rijkelijk is gevuld.

Woonlasten
De woonlasten is meer dan alleen de OZB heffing. Ook voor
het riool moet worden betaald en
moet het huisvuil worden opgehaald en verwerkt. Deze heffingen samen worden gerekend tot
de woonlasten. De rioolheffing
stijgt in 2009 met 12,5 %. De afvalstoffen heffing neemt af met
4,4% en wordt dus goedkoper.
Voor eigenaren van een woning
met een waarde van 442.000 euro en een grote (240 liter) rolemmer komen de totale kosten uit
op 703,89 in 2009. In het afgelopen jaar bedroegen deze heffingen samen 681,43 voor hetzelfde huisgezin.
De totale woonlasten stijgen in
dit geval dus met 3,3% ten opzichte van 2008.

Het college gaat er van uit dat
de 3,3% overeenkomt met de inflatie, wat feitelijk ook correct
is, maar dit kan per huishouden
toch sterk verschillen. Veel inwoners zullen hun inkomsten in
2009 niet met 3,3% zien toenemen.
Huurders beter af
De huurders zijn beter af, zij betalen immers geen OZB en geen
rioolheffing. Voor de grote rolemmer gaan zij 4.4 % minder betalen 233,76 in 2009 tegenover
244,56 in 2008.
De wethouder van financiën,
Christa Kuiper (CDA), is tevreden over de nu gepresenteerde begroting 2009. Qua personele bezetting zitten wij nu echt
wel aan de ondergrens. Door het
vertragen van grote werken aan
het riool en het uitstellen van investeringen is nog winst te behalen, maar daar kiest dit college in eerste instantie niet voor.
Ook voor de meerjaren begroting
t/m 2012 ziet de begroting er solide uit.
Aan reserves en voorzieningen heeft Heemstede voldoende vlees op de botten. Met een
reserve van ruim 8 miljoen euro en een bestemmingsreserve
en voorzieningen van 21 miljoen
euro is Heemstede gezond. Wel
loopt het totaal bedrag aan geleend vermogen op waardoor er
op iedere inwoner van Heemstede een schuld rust van 1663 euro en een rentelast wordt meegevoerd van ongeveer 168 euro
per persoon.
Op 6 en 7 november zal de gemeenteraad, in een openbare vergadering, zich kunnen uitspreken over de begroting. Volgende week zal de begroting op
onderdelen nader worden belicht.
Eric van Westerloo

In de bieb van Bennebroek gaan kinderen allerlei zinnen verzinnen
met als uitgangspunt versjes en gedichten voor en van kinderen.
Voor de jongste kinderen (van 4 tot 7 jaar) wordt voorgelezen met
het vertelkastje uit het prentenboek op rijm ‘Deze dag kan niet meer
stuk’ van Erik van Os en Elle van Lieshout; met prenten van Mark
Janssen. Daarna gaan de kinderen spelen met poëzie. Rop Janze
verzorgt met zijn poëziejukebox (www.ropjanze.nl) een speciale theatervoorstelling onder de titel ‘In het donkere dichtersbos’. Aansluitend kunnen de kinderen een eigen gedicht maken op een T-shirt.
Kijk voor het volledige programma op: www.bibliotheekduinrand.nl

Dichtstorten

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u
ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan
kunt u dit emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Hieronder 2 gedichtjes van Loes Jonker - van der Meer, met
het oog op het begin van de herfst.

Vogeltrek

In mijn nestje warm ontvangen
Heb ik mijn snavel wijd opengesperd
Gevoed met liefde
Heb ik mijn vleugels uitgespreid
Meegetrokken met de zwerm
naar andere oorden
Overvleugeld dacht ik mijn
eigen nestje te vinden
of ben ik de weg kwijt

De beek

De beek stroomt
Helder water zwelt aan
Alles met zich meesleurend
In een stroomversnelling naar
´n lager niveau

Inbreker
aangehouden

Bennebroek - Bij de kantine van
de tennisvereniging aan de Binnenweg te Bennebroek is zaterdagnacht een inbraak gepleegd.
De politie is na de melding meteen ter plaatse gegaan en zagen op het dak van de kantine
een man rennen. Die wist echter
te ontkomen. In de directe omgeving van de kantine troffen de
agenten een scooter met de sleutel er nog in, waardoor het vermoeden bestond dat de verdachte nog in de buurt was. Toen de

inmiddels gealarmeerde hondengeleider riep dat hij zijn hond zou
gebruiken als de verdachte zich
niet zou melden, koos de 27-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats eieren voor zijn geld en
gaf zich over. De man had naast
enkele messen, goederen bij zich,
die voor inbraak benut kunnen
worden. In de kantine was het
een flinke ravage en de kassalade
was weggenomen. De man was
via een dakraam naar binnen gekomen. De kassalade bleek nog
op het dak te staan en is in beslag
genomen. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau
en ingesloten voor verhoor.

pagina 6

de Heemsteder - 24 september 2008

Oud-rechter Gerechtshof
te gast bij Trefpunt

Bennebroek - Terrorisme, etnische zuivering, agressie tussen landen en landstreken, corruptie... Gaat het ergens nog wel zoals het
moet gaan, is er ergens nog sprake van recht en orde? Zal het recht
ooit zegevieren?
Dat zijn de vragen die aan de orde zullen komen op de eerste avond
van het nieuwe seizoen van het Trefpuntcafé in Bennebroek. Als
speciale gast zal daar namelijk prof. dr. Peter Kooijmans, minister
van staat en oud-rechter van het Internationaal Gerechtshof in Den
Haag, zijn die vanuit zijn indrukwekkende ervaringen zal aangeven
hoe hij aankijkt tegen orde en wanorde op onze planeet- en of er
überhaupt iets aan te doen is.
Deze eerste Trefpuntcafé ontmoeting is op vrijdag 3 oktober achter
de kerk op het Akonietenplein in Bennebroek. Om 20.00 uur gaan
de deuren open en om ca. 20.30 uur komt de speciale gast aan het
woord. De toegang is vrij, de consumpties zijn gratis.
Voor verdere informatie: www.trefpuntcafe.nl

Bosbeek sluit zomer muzikaal af
Heemstede - Elke laatste
woensdag van de zomer viert
zorgcentrum en verpleeghuis
Bosbeek feest. Met de zomerspelendag wordt traditiegetrouw de zomer afgesloten en
de herfst verwelkomt. Het thema muziek zorgde voor ontroerende momenten. In een feeste-

lijk versierd restaurant werd de
dag geopend met het speciaal
gecomponeerde zomerspelenlied. Vervolgens kon er geschilderd worden op de klanken van
de Bolero van Ravel, noten gekraakt in de “notenkrakerssuite van Tsjaikovski”. Van diverse afvalmaterialen werden per-
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Dag van de Ouderen op 2 oktober
Zoals u ongetwijfeld weet, wordt de Dag van de
Ouderen dit jaar georganiseerd door de gezamenlijke Bennebroekse ouderenorganisaties.
Vroege vogels onder de 55+ ers kunnen tussen
8.30 en 9.30 uur ontbijten in ’t Trefpunt. Daarna is er een ﬁets- of wandeltocht. Ter afsluiting
is er om 11.00 uur in ’t Trefpunt de presentatie
‘oud Bennebroek’ tijdens een kopje kofﬁe .
Het middagprogramma start om 12.30 uur met
een lunch in ’t Trefpunt. Daarna is er een muzikale middag onder leiding van Rob Hinze + de
presentatie ‘oud Bennebroek’.
Bennebroekse senioren kunnen zich voor het
morgen- of middagprogramma nog aanmelden
bij de SWOB.
Meerleven heeft een eigen programma met muziek en poffertjes eten. Hiervoor kunt u zich
aanmelden bij Meerleven. Tel. 023-5846047.
Op 2 oktober is het kantoor van de SWOB beperkt geopend, alleen van 9.00 – 10.00 uur.
In beweging met de SWOB
Een duinwandeling is gepland op maandag 6 oktober. Onder leiding van een vrijwilliger wandelt u ca. 1 uur in de Waterleidingduinen. Vertrek is vanaf de ingang ’t Panneland om 10.00
uur. Nordic Walking op dinsdag 7 oktober om
10.00 uur vanaf ’t Panneland. Als u ervaring

cussie-instrumenten gemaakt
of de hersenen gekraakt bij het
muziektriviant. Grote topper deze dag was een workshop djembee spelen.
Een dag met voor elk wat wils,
waarbij muziek als verbindende
factor voor mooie ontmoetingen
zorgde.

Twee kinderen op voorstoel:
vervoerde op de passagiersstoel
bekeuring!
voor in de auto. Tussen 16.00 en

Heemstede - Politieagenten
controleerden vorige week dinsdag 16 september tussen 12.30
en 16.30 uur op de Herenweg en
op de Heemsteedse Dreef op naleving van de verkeersregels. 13
Mensen zijn bekeurd voor het
niet dragen van een autogordel.
Eén bestuurder kreeg een bekeuring omdat hij niet handsfree
belde en een bestuurder werd
beboet omdat hij twee kinderen

17.00 uur zijn ook nog eens 11
bestuurders bekeurd op de kruising van de Zandvoortselaan /
Leidsevaartweg voor het negeren van de verplichte rijrichting.
Ook op woensdag werd gecontroleerd. Toen tussen 07.45
en 09.00 zijn bij een roodlichtcontrole op de kruising van de
Cruquiusweg/Javalaan 42 bestuurders bekeurd die het rode
licht negeerden.

Seniorennieuws Bennebroek
heeft in het wandelen met de poles moet u beslist eens mee wandelen. Vooraf aanmelden bij
de SWOB.
De laatste ﬁetstocht van dit jaar wordt gehouden op dinsdag 21 oktober. Onder leiding
van SWOB-vrijwilligers wordt er zo’n 30-35
km geﬁetst. Vertrek vanaf de SWOB om 10.00
uur. Voor deze tocht moet u zich vooraf aanmelden.
Fietsverlichting
Op zaterdag 11 oktober organiseert de ﬁetsersbond Bloemendaal een ﬁetsverlichtingsactie. Bij het winkelcentrum in Vogelenzang kunt
u tussen 11.00 en 14.00 uur gratis uw ﬁetsverlichting laten controleren en zonodig laten repareren.
Workshop Kerstkaarten maken
Op dinsdag 14 oktober van 9.30 – 12.00 uur
geeft Conny Nederstigt een workshop kerstkaarten maken. U oefent met haar verschillende technieken zodat u later thuis ook nog kaarten kunt maken. Kosten zijn 7 euro, incl. materiaal en kofﬁe/thee. Opgave voor deze workshop vóór 8 oktober.
Bridgen
De beginnerscursus bridge start op woensdag
15 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen open.
Locatie Jagershuis. Voor de vervolgcursus is er
een wachtlijst. Meer informatie krijgt u bij de
SWOB.
Kinderﬁlm in de herfstvakantie
Op woensdag 22 oktober wordt in Meerleven

de ﬁlm ‘Ratatouille’ vertoond. Leuk om met de
kleinkinderen naar toe te gaan.
Entree voor volwassenen 4,00 euro en voor
kinderen 1,00 euro inclusief een consumptie.
De ﬁlm start om 14.30 uur. Aanmelden bij de
SWOB.
Hulp bij thuisadministratie
Inwoners van Bennebroek en Bloemendaal van
55 jaar en ouder die moeite hebben met het
bijhouden van hun administratie kunnen een
beroep doen op ondersteuning.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de SWOB.
Alzheimer Café Bollenstreek
Iedere derde dinsdag van de maand is er vanaf
19.30 uur Alzheimer Café in het Ouderencentrum Pluspunt, Henri Dunantplein 28 te Hillegom. Op 21 oktober is het onderwerp: Diagnose
dementie. Meer informatie bij Welzijn Ouderen
Hillegom. Tel. 0252-519700.
Afscheid van Lia Sindorf
Op 1 april 1997 kwam Lia Sindorf als sociaalcultureel werker in dienst bij het ouderenwerk
in Bennebroek. Op 1 november a.s. verlaat zij
de SWOB. Velen van u zullen in de afgelopen
jaren met haar kennis hebben gemaakt en wij
stellen ons voor dat u ook afscheid van haar
wilt nemen.
Op dinsdag 28 oktober wordt er een afscheidsbijeenkomst gehouden in ’t Trefpunt. Tussen
16.30-18.00 uur kunt u haar de hand schudden
tijdens een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom!
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Geen padvinders, maar scouts

Scouting Graaf Bernadotte houdt reünie
Heemstede – Maar liefst 60
jaar bestaat Scouting Graaf Bernadotte te Heemstede. Om dit
feestelijke feit kracht bij te zetten, wordt zaterdag 4 oktober een reünie gehouden in het
clubhuis aan de Glipperdreef.
De reünie vindt plaats vanaf
14.00 uur en oudleden van zowel de GB-groep als de Prin-

in 1968 lid) hier tijdens de reünie meer over vertellen.
In het clubhuis liggen logboeken uit 1948, het oprichtingsjaar van de groep. Daarin staat
in prachtige kraaienpoot-letters
alle bevindingen beschreven
van de groep van toen. Natuurlijk lopen de scouts van tegenwoordig niet meer in korte broeken met kwastjes aan de kou-

sen! Wel is door alle jaren heen
de kerngedachte van de oprichter van scouting, Baden Powell,
fier overeind gebleven en meer
actueel dan ooit: het kind in stedelijk gebied ervaring in de natuur meegeven. Om zelfstandigheid bij te brengen (primitief koken), avontuur natuurlijk (met
kompas het land in) en… tegenwoordig is het Geo-cashen
helemaal in: een geheim kistje opgraven ergens in de natuur, met behulp van een gpsapparaatje. Bovendien leer je bij
scouting om te leren samenwerken. Scouting is altijd meegegroeid met de techniek en moderne mogelijkheden. Helaas
heeft de jeugdorganisatie nog
te vaak een stoffig en suf imago. Onbegrijpelijk; heel veel leidinggevende personen hebben
op scouting gezeten en daar
hun kwaliteiten ontwikkeld. En
avontuurlijke vakanties zoals
bergbeklimmen en raften is voor
scouts niet nieuw; dat doen ze al
een eeuw! Bij Graaf Bernadotte moet er nog wel iets van het
hart: Misschien moeten ze bij
het NOS Journaal eens beginnen met het woord scout over te
nemen; zo gauw er een evenement is hebben ze het nog altijd
over padvinders...!
Scouting zal de komende jaren
meer in het nieuws komen: in
2010 bestaat scouting-nederland namelijk 100 jaar.
Meer weten over de Graaf Bernadotte groep? Kijk op: www.
graafbernadotte.org

Foto Pieter S. Goedhart.

ses Irene Groep zijn hartelijk
welkom. Aanmelden: reunie@
graafbernadotte.org
Sinds 1948 is de scoutinggroep
een begrip in Heemstede en
omgeving. De Rowans zijn hier
vrijdag en zaterdag kun je de
Welpen en Verkenners vinden,
bij of in de buurt van het clubhuis in het Groenendaalse Bos.
Bij scouting Graaf Bernadot-

te heerst echt een soort van familie-sfeertje en dus is het extra
leuk om een reünie te houden.
Het belooft een gezellig feest te
worden, aangezien de reünie de
eerste is in de afgelopen 25 jaar
en misschien zelfs wel in de 60
jaar van het bestaan! Mogelijk
kan een van de scouts van het
eerste uur, de heer Seinstra (al

Eerste buurtborrel van de 21e eeuw
Heemstede – In de omgeving
Spoorzichtlaan werd afgelopen
weekend de eerste buurtborrel gehouden van de 21e eeuw!
Het was een gezellig samenzijn
met heerlijke hapjes en drankjes. Het initiatief kwam van Lidwien, Maarten, Marianne, IJsbrand, Daniëlle, Huib, Thing en
Jos. Maar liefst 75 huishoudens

ontvingen een uitnodiging van
charmante postbodes Emma,
lsa, Marike, Maaike en Sofie.
42 Gezinnen hebben zich aangemeld: in totaal 79 volwassenen en 52 kinderen.
ledereen werd gevraagd borrelhapjes mee te nemen: tulband, hartige taarten en quiches, sandwiches, verschillende

wraps, terrine, worstjes, knakworstjes in bladerdeeg, verse
ananas, kaasstengels, cherry tomaatjes, rauwkost met yoghurtsaus en nog veel meer.
“Het was supergezellig! We
wachten niet weer 10 jaar, maar
organiseren het volgend jaar
weer”, aldus de buurtbewoners.

Van Merlelaan in de kunst
Heemstede - In 2006 schilderde Ad Wilmont de Van Merlelaan op doek met olieverf. De
bomen waren prachtig van kleur
en geven een extra glans aan
deze mooie laan. Ad exposeert

regelmatig. Hij werkt in zijn atelier op de Heemsteedse Dreef
en werkt met zijn schildersgroep
in Lisse. Wie zijn werk wil bekijken kan bellen: 023 528 59 37.
Heemsteedse Dreef 207.

1001 Dagen van rouw

Karin Kuiper signeert ‘Je mag
me altijd bellen’ bij De Pijp
Heemstede - Zaterdag 4 oktober van 15 tot 16 uur signeert
Karin Kuiper haar boek ‘Je mag
me altijd bellen’ bij Boekhandel De Pijp aan de Raadhuisstraat 30.
Nooit, in mijn ergste dagmerries niet, had ik kunnen bedenken dat het weduweschap zó
afschuwelijk zou zijn. (fragment
uit Je mag me altijd bellen). Het
aangrijpende verhaal van Karin Kuiper, weduwe van schrijver Karel Glastra van Loon, over
de verwerking van haar verdriet.
Het gaat over de machteloosheid en de eenzaamheid in de
eerste dertig maanden van haar
leven zonder haar echtgenoot.
Zonder hulp van anderen redt
niemand het, maar toch stond
bovenaan haar ergenissenlijst
het goedbedoelde zinnetje ‘Je
mag mij altijd bellen’. Want hoe
welgemeend ook, dit is ‘hulp’ die
je met lege handen achterlaat…
Omdat je in je diepste wanhoop
niet wilt bellen en niet kán bellen, omdat je slechts denkt: Nee,
het gaat niet! Zij moeten mij bellen. Dit boek is daarom tevens
een handreiking (met tips) voor
lotgenoten en de mensen eromheen: in rouwsituaties wil je wel
vaak wat doen, maar je weet niet
altijd wat.
Schrijver Karel Glastra van Loon,
auteur van o.a. de bestseller De
passievrucht, overleed op 1 juli
2005 op 42-jarige leeftijd aan de
gevolgen van een hersentumor.
Karin Kuiper bleef achter met 3
kleine kinderen.
In Je mag mij altijd bellen vertelt ze op een persoonlijke manier met vele herkenbare anekdotes over de eerste 1001 dagen

van rouw zonder haar dierbare
Karel; over de vele moeilijke en
soms ook hele mooie momenten. Zo verhaalt ze over haar reis
van drie maanden naar Australië alleen met hun kinderen, over
vrienden die niet meer kwamen
en nieuwe vriendschappen die
ontstonden, de allerdaagse bezigheden en beslommeringen
waar ze alleen voor staat, het
beleven van vaderdag zonder
aanwezige vader, het missen van
grotemensengesprekken, het alleen zorg dragen voor de kinderen en het voorzichtig verlangen
naar een nieuwe partner.
Dit boek over 1001 dagen van
rouw gaat ook over het achterlaten van een oude periode en het
openstaan voor de toekomst. De
duizendste dag van rouw, die
voor Karin een mooie dag was.
Haar periode van actieve rouw
was af, ze had geleerd met haar
verdriet om te gaan zonder dat
het haar opslokte. En ze was erin geslaagd haar gebroken gezin van vijf personen om te turnen tot een heel gezin van vier.
Ze kreeg haar levenslust terug
en durft weer verlangend naar
de toekomst te kijken.
Achterin het boek worden duidelijke tips gegeven, zowel voor
lotgenoten als voor de mensen
om hen heen; wat wordt wel op
prijs gesteld en wat vooral niet!
Karin kuiper is redacteur en vertaalster.
Karin Kuiper heeft een eigen
website opgericht: www.jemagmijaltijdbellen.com.
Boekhandel De Pijp, Raadhuisstraat 30, Heemstede,
023-5287562,
www.depijpheemstede.nl
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Reyngoud najaar-en wintermode,

gevarieerd in details en kleur
Heemstede – De ingetogen kleuren als bruin, grijs en zwart geven in de komende najaar en wintercollecties alle ruimte om met kleur te combineren. Een modeshow van Reyngoud gaf dinsdag een scala van gekleurde mogelijkheden, waar de
bezoekers van de show echt mee vooruit kunnen. Duidelijke voorbeelden zijn een
combinatie van klassiek grijs met okergeel en de kleur fuchsia waar het modehuis
Reyngoud zelfs twee rondes aan wijdde. Met de klassieke lange rok en met een
kort ruiten rokje. Kleur in donkere wintercollecties. Kobalt, rood, petrol en paars
brengen kleur deze winter; bij Reyngoud weten ze hoe je met die kleuren moet
omgaan. Maar het begint met bruin en grijs, dus bij de opening van de show zien
we een mooie opvallend soepel vallende combinatie van rok en artistieke trui van
een nieuw merk Sao Paulo en een blazer in zebradessin. In grijs een lange trui met
hangcol, een kort vestje van Olsen op een sportieve rode Brax jeans met hippe pet
en spannende laarzen van Carel van der Meer.
Smaragdgroen, gecombineerd met bruin, heel bijzonder van Expresso in een vrouwelijke ballonrok in voile printstof met een stoer bruin leren jasje en kekke laarzen. Een ecru kleurige trui met vlindermouw van Olsen op een cognackleurige
leren rok met burberry accessoires. Luxe ruiten van Engelse komaf of uit het noordelijker Schotland vind je bij veel merken terug, waarbij de ruitcombinatie van het
Merk Stroke uitblinkt in een aparte belijning. Laat zich mooi combineren met een
mooi nappa leren blazer. Blazers die deze winter veelal licht en soepel van kwaliteit zijn, standaard of wat langer zijn. Vesten van kort bolerovestjes tot
lange luxe vesten in diverse tinten en prachtige breigarens.
Rokken van kort tot lang in uni, ruiten en prints, ook in ballonvorm en
liefst te combineren met een laars. De broeken vallen weer slanker om
als basis onder de langervallende truien, vesten en jasje gedragen te
worden. De collectie winterjassen krijgen op de show extra aandacht,
want u kunt ze nodig hebben in de komende winter. Als afsluiting
mode voor een bijzonder dag of avond. Hiervoor koos Reyngoud voor
de luxe stoffen van het Belgische merk Marie Mero en het Franse
Carlopic Klasse in combinaties met extra finesse. Met de juiste bijpassende accessoires als riemen, shawl en kettingen helpen uw wintergarderobe nog persoonlijker te maken.
Bij Reyngoud weten ze te combineren!
Ton van den Brink
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CDA in de Glip

Heemstede - Alle bewoners
van de wijk die bekend staat als
de Glip, waren uitgenodigd om
donderdagavond binnen te lopen in Atelier 195-197 van Jack
Prins aan de Glipperdreef. Enkele keren per jaar houdt het bestuur van het CDA Heemstede inloopavonden voor buurtgenoten en doet dat bij voorkeur op bijzonder locaties. Het
atelier van Jack Prins bij de ingang van Mariënheuvel is zo
bijzonder met aan de ene kant
het klassieke Straatje van Vermeer en daarnaast het souterrain, waar Jack regelmatig exposities houdt. Nu ontvingen
bestuur, wethouder Christa Kuiper en raadsleden van het CDA
Heemstede de bewoners van de
Glip om de mening over de herinrichting van de Binnenweg te
bespreken en onderwerpen die
de buurt betroffen. Men maakte gebruik van de gelegenheid
complimentjes uit te delen over
het opknappen van de buurt en
de inrichting van het 30km gebied. Wel met de bemerking dat
de Sportparklaan niet is ingericht als 30km gebied en dat wel
zou moeten. Zou een bord dat

aangeeft Schoolzone een idee
zijn?
Nieuwe parkeerplaatsen in de
gerenoveerde Troelstralaan zijn
te groot voor drie en net te kort
voor vier auto`s. Bij het andere deel van die laan kunnen de
parkeerplaatsen anders ingevuld worden, misschien schuin?
Er wordt wel veel gedaan door
Paswerk, maar mooie plantjes
worden weggehaald en de bosjes van het Berkhoutpad zijn
verkeerd bijgehouden. Hier liggen oude kranten in de bosjes
en het is er donker en naar om
langs te lopen. Verkeersdrempels voldoen niet altijd. De afstanden tussen verkeersdrempels zijn soms te lang, waardoor
hard rijden mogelijk blijft. Bij
de ingang Merlenhoven ligt die
drempel te dicht bij het begin
van de straat. In de Troelstralaan
zuid ontbreekt een drempel, er
wordt prompt te hard gereden.
Op de Glip wordt soms de 120
gehaald in de avonduren. Er is
overlast van jongeren op het terrein van Elan achter de woningen Thorbeckelaan. Daar was
een speelplek met toestellen die
weggehaald zijn, inclusief het

Gevaarlijke situatie op
de Overijssellaan
Heemstede - Op de Overijssellaan hoek Brabantlaan is een gevaarlijke situatie ontstaan. Om de
hoek zit het politiebureau van deze gemeente en er bevindt zich
een bushalte. Deze halte wordt
op dit moment (al 3 weken) gebruikt als opslagplaats voor een
aangrenzende steiger die zich
achter deze halte bevindt. Inmiddels zijn de werkzaamheden
al ruim 3 weken aan de gang en
al deze delen blijven maar liggen. Dat vormt natuurlijk problemen voor voetgangers en andere
‘stoepgebruikers’ zoals mensen

met een rollator, rolstoel en/of
scootmobiel, die moeten noodgedwongen de weg op. Gevaarlijk want de weg is ook nog eens
erg druk. Omwonenden hebben
de gemeente reeds ingelicht. Tot
op heden is er nog geen zichtbare actie ondernomen om het
trottoir vrij te (laten) maken zodat
voetgangers weer vrij baan hebben. Ook de politie is ingeseind.
Zal er eerst iets ernstigs moeten
gebeuren voordat een van de instanties of het bouwbedrijf die
de steigers gebruikt de obstakels
van de stoep halen…

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Van huis naar de laatste
rustplaats

hek. Nu intimideren hangjongeren, er is drank-en druggebruik,
waar mensen bang van worden. In nauwe straten worden
auto`s geparkeerd op de stoep,
terwijl er parkeerplaatsen zijn,
wel lastig voor de rollator of rolstoel. Aannemer Ooievaar mag
zijn bouwkeet best weghalen,
bouwrommel blijft liggen en kinderen gaan ermee slepen.
De wijk is sterk aan het verjongen maar de speelruimte voor
kinderen is nu te weinig. Loslopende honden en hondenpoep
zijn niet direct gebonden aan de
Glip, dat komt nog in alle mooie
wijken voor. Het handhaven gebeurt te incidenteel, zo vindt
men. Wensen, kleine ergernissen die soms grotere proporties
aannemen als ze voor je voordeur komen, ze werden allemaal genoteerd en het bespreken van die sores lucht soms
al op. Bij vorige wijkbijeenkomsten zijn een aantal knelpunten
daadwerkelijk opgelost. Daaruit
blijkt, dat die mogelijkheden om
met “de politiek” te kunnen praten, veelal toch tot daden leidt .
Zeker als het aan het CDA ligt.
Ton van den Brink

“Ja, door de tuindeuren, over
het pad door de tuin en langs
de bloemen, waar ze zo van
hield. Dan over het achterpad weer naar de straat.
Daar staat de rouwauto
klaar.” Zo werd Yvonne door
haar kinderen uit huis gedragen. Door haar tuin waar ze
graag in werkte, wat goed te
zien was.
De rouwauto die klaar stond
was niet het gebruikelijke
zwart, maar wit. De nabestaanden hadden kunnen
kiezen uit zilvergrijs, wit en
zwart en vonden wit veel beter bij Yvonne passen.
Ze twijfelden nog wel of ze
voor de uitvaartbus zouden kiezen, waarbij het ze
aansprak dat ze samen met
Yvonne naar de begraafplaats
konden gaan. De keuze viel
toch op de witte rouwauto.
Zo reed de stoet naar de aula
van de begraafplaats.
Bij de toegangshekken van
de begraafplaats werd gewacht tot de kinderen en
enkele vrienden die Yvonne
zouden dragen naast de auto
stonden. Zij liepen mee en
begeleidden de rouwauto tot
aan de aula. Daar namen ze
de kist in de hand en brachten Yvonne de aula binnen,
waar iedereen uit eerbied
opstond. De afscheidsbijeenkomst kon beginnen.
Deze beschrijving laat zien
dat er meer te kiezen is op de
weg van huis of rouwcentrum
naar de laatste rustplaats
dan misschien gedacht. Hoe
verlaat je het huis? Wat voor
rouwauto of andere mogelijkheid voor vervoer kies je?

Wie begeleiden de overledene? Laat je de auto nog een
speciale route rijden? En wat
doe je bij aankomst bij de
kerk, het crematorium of de
begraafplaats?
Een auto is geen must. Voor
een paardenliefhebber bijvoorbeeld kan een koets
met paarden een mooie
keuze zijn. Er zijn verschillende stoeterijen die prachtig
gerestaureerde lijkkoetsen
hebben met echte, zwarte
Friezen ervoor. Volgkoetsen
en een bloemenkoets zijn
hierbij mogelijk. Voor wie
dit teveel van het goede is,
is een gewone platte wagen
met een paard ook een mogelijkheid.
Mijn eigen vader wilde als
milieuman persé geen rouwauto. Als fervent fietser leek
een ‘fietskar’ hem een beter
idee. En dat is inderdaad mogelijk, want er bestaat een
aanhanger die speciaal hiervoor ontwikkeld is. Iemand
van de familie kan de fiets
met aanhanger berijden en
de belangstellenden kunnen
hier achteraan meefietsen.
Het prettige van al die mogelijkheden is dat iedereen
een persoonlijke invulling
kan geven aan het laatste
afscheid.

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

pagina 16

de Heemsteder - 24 september 2008

Kunstmarkt in Princehof
voor goede doel
Heemstede - Met veel energie
heeft Ellen Verberne, kunstenaar keramiek, uit Bennebroek
een kunstmarkt op 11 en 12 oktober in de Princehof in Heemstede voor het goede doel georganiseerd. Het mes zal aan
twee kanten snijden want een
groot deel van de opbrengst is
voor Stichting KiBaHome in Oeganda. Dankzij diverse sponsoren gaan van de opbrengsten
géén kosten af zoals zaalhuur,
marktopbouw, promotie etc. De
kunstmarkt is op beide dagen
van 11.00 tot 17.00 uur geopend
en is voor jong en oud beslist
een bezoek waard! Adres: De
Princehof, Glipperdreef 57 in
Heemstede
Het goede doel
Stichting KiBaHome staat voor:
zorg voor wezen. En wel voor
de wezen van het St. Kizito Babies Home te Mbale in Oeganda. Zie www.kibahome.nl. Op de
homepagina staat ‘Met liefde alleen redden ze het niet’ en ‘alle
beetjes helpen’. Verder is er informatie met foto’s over de 35

weeskinderen, de verzorgers en
de noodzaak voor het project.
Naast de vele bekende en minder bekende kunstenaars zal
ook stichting KiBaHome op de
markt aanwezig zijn met informatie en beelden over de kinderen en het weeshuis. Daarnaast
zijn er fraai gekleurde Oegandese kettingen en armbandjes te
koop. Voor de kleintjes zijn, speciaal voor deze dagen, gemaakte kleurplaten over Afrika die ter
plekke kunnen worden ingekleurd.

Diversiteit aan kunst
Op de kunstmarkt zal een gevarieerd kunstaanbod zijn dat onder meer zal bestaan uit sieraden, acryl/olieverf schilderijen,
keramiek, glasobjecten, aquarel, schilderijen op zijde, foto’s
en sjaals.
Alles over de kunstmarkt, de
kunstenaars, een voorproefje
van het kunstaanbod, de sponsors, het goede doel de Stichting
KiBaHome en de routebeschrijving is te vinden op de prachtige
website www.verberne.eu .

Alcoholcontrole Dreef
Heemstede – Op 19 september hield de politie alcoholcontroles,
o.a. op de Heemsteedse Dreef, waar 49 automobilisten moesten blazen. Twee van hen bleken te diep in het glas te hebben gekeken met
als resultaat 1,08 en 1,61 promille. Van de laatste werd het rijbewijs ingevorderd. Een beginnende bestuurder van een bromfiets liep
eveneens tegen de lamp. Hij blies 0,34 promille. Vanaf 0,2 promille
wordt aan beginnende bestuurders een boete gegeven. Het rijbewijs
wordt ingevorderd wanneer het alcoholpromillage groter is dan 1,3.

AmstelArt
expo
Heemstede – Nog tot en met 11
oktober is werk van Peter Robert
Keil te bewonderen bij Kunsthandel AmstelArt aan het Wilhelminaplein 12. De openingstijden zijn
vrijdag en zaterdag tussen 11.00
en 18.00 uur. Kijk ook op: www.
amstelart.nl

Dierenbescherming
houdt Collecteweek

Heemstede – In de week van
29 september tot en met 4 oktober (Werelddierendag) houdt
de Dierenbescherming een
huis-aan-huiscollecte.
De Dierenbescherming is volledig afhankelijk van de contributies en giften van het publiek. De collecte stelt de Dierenbescherming in staat het
hele jaar door haar werk uit te
voeren. Dit werk bestaat uit het
optreden tegen mishandeling
en verwaarlozing van dieren.
Ook geeft de Dierenbescherming voorlichting aan het publiek en lobbyt zij bij gemeenten en politieke partijen voor

een betere wet- en regelgeving
voor dieren.
De Dierenbescherming afdeling Haarlem e.o. collecteert in
de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek en Zandvoort. Wij hopen van harte dat iedereen in
onze regio tijdens de collecteweek een aardige duit in het
zakje wil doen om zo de Dierenbescherming te steunen in
haar nuttige werk!
Wilt u meer informatie over de
afdeling Haarlem & Omstreken,
kijkt u dan op de website:
haarlem.dierenbescherming.nl
of bel 023-534 3440.

Start Computerursussen Casca
Heemstede - Woensdag 1 oktober start bij Casca een cursus
Digitale Fotobewerking voor Beginners. U leert onvolkomenheden op foto’s herstellen, foto’s
verbeteren, filters gebruiken,
leuke effecten toepassen en foto’s samenvoegen. Basiskennis van Windows is belangrijk.
De 4 lessen worden gegeven op
woensdag van 19.00-22.00 uur.
Donderdag 2 oktober start bij
Casca een cursus Excel voor
Beginners. Excel is een rekenprogramma. U leert het opmaken van cellen en getallen, formules en grafieken. Excel is
heel handig om lijsten te maken
voor bedrijf, vereniging of huishouden en telt met de gemakkelijk aan te leren formules zelf
de ingevulde cijfers op. Basis-

kennis van Windows is noodzakelijk. De 4 lessen worden gegeven op donderdag van 19.0022.00 uur. Maandag 6 oktober
start bij Casca een basiscursus
Windows Vista voor 55+. In deze
cursus leert u de basis van het
werken met Windows Vista. Deze cursus sluit aan op de kennismakingscursussen.
De 5 lessen worden gegeven op
maandag van 13.00-15.30 uur.
Al de computercursussen worden gegeven door ervaren docenten in het computerlokaal bij
Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.
Voor meer informatie of aanmelden www.casca.nl of u kunt bellen naar Casca: (023) 548 38 28.
Dit kan van maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur.

Gebroeders Van Heusden
exposeren
Filmavond
voor tieners

Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag…. de vrijdagavond van
20.00 tot 22.00 uur voor tieners in Plexat. Op 3 oktober
wordt er een film gedraaid.
Voor meer informatie over de
film kun je bellen 023-548 38
46. Kosten: 2 euro per avond.

Themamiddag
Kerkplein

Bennebroek – In Huize Meerleven wordt donderdagmiddag
25 september de themamiddag
‘Eeuwige vragen in de poëzie’
gehouden. Deze duurt van 14.30
tot 16.00 uur. Huizen Meerleven
vindt u aan de Witte de Withlaan
1 te Bennebroek. Inleider van de
middag is ds Jolien Nak.

Bennebroek – In het gemeentehuis van Bennebroek is van
woensdag 8 oktober tot en met
vrijdag 10 november een tentoonstelling te bezichtigen van
de gebroeders Van Heusden.
Zij tonen hun kunst aan het publiek, dat elke werkdag een kijkje kan nemen.

Cursus Nordic Walking
(65+) beginners
Heemstede - Overweegt u om
kennis te maken met Nordic Walking? Hoort u van leeftijdgenoten
dat het zo heerlijk is om buiten
te wandelen met elkaar met deze “poles”? Dan kunt u terecht bij
‘Nordic Walking onder begeleiding’. De poles ontlasten uw nek,
schouders en knieën. Uw uithoudingsvermogen en daarmee uw
weerstand worden vergroot. Ook
worden met Nordic Walken veel

calorieën verbrand. De beginnersgroep Nordic Walking onder
leiding van Ati Klijn start woensdag 1 oktober op de parkeerplaats Leyduin (Leidsevaart ter
hoogte van Manpadslaan). De
kosten voor 5 keer zijn 36,- euro. Poles kunt u eventueel huren
voor 7,50 euro per cursus. Meer
informatie en aanmelden kan bij
Casca: 023- 548 38 28 - kies 1 of
via www.casca.nl
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Informatie-ochtend
cursus Geheugentraining

Op ontdekkingsreis
naar paddestoelen
Heemstede - Ook dit jaar organiseert het IVN Zuid-Kennemerland weer de jaarlijkse Paddenstoelendag in samenwerking met
Staatsbosbeheer. Dit evenement
over de wereld van schimmels en
paddenstoelen vindt plaats zondag 5 oktober op landgoed Elswout aan de rand van Haarlem.
Er zijn excursies, puzzeltochten en veel informatie over paddenstoelen voor volwassenen en
kinderen. Dit paddestoelenevenement duurt van 10.30 tot 16.00
uur.
Paddenstoelen kan je het hele
jaar door vinden. Maar vooral in
de nazomer en in de herfst zie je
ze het meest. Ook zijn er in sommige jaren meer paddenstoelen
dan in andere jaren. Dat heeft
te maken met de temperatuur
en de hoeveelheid regen. Soms
komen ze na een regenbui heel
snel tevoorschijn. Ze schieten
dan als paddenstoelen de grond
uit! Door het plotselinge verschijnen en de snelle groei hebben
paddenstoelen iets geheimzinnigs. Vroeger werden ze met het
bovennatuurlijke in verband gebracht, vandaar namen als heksenboleet, duivelsbrood en heksenkring. Paddenstoelen groeien
ook lang niet altijd op dezelfde
plek. Soms blijven ze jaren lang
weg om dan opens weer op te
duiken. Een zoektocht naar paddenstoelen is altijd een ontdekkingsreis!

duur één uur om 12.30 en 14.30
uur. Ouders gaan niet mee.
- Dialezingen van 20 minuten:
aanvang ieder heel uur van
11.00 tot en met 15.00 uur.
- Puzzeltocht voor kinderen mét
ouders (zonder gids)
- Knutseltafel
- Tentoonstelling over paddestoelen
- Eetbare
paddestoelen
en
kweekstammetjes
- De Groene Winkel van het IVN
- Sprookjesfiguren in het bos
Er zijn meerder excursies tegelijk.
Voor de indeling in excursiegroepen, ook voor de kinderexcursies
aanmelden bij de IVN-informatiekraam in het Koetshuis. De excursies zijn gratis. Entree voor het
landgoed Elswout via het poortgebouw aan de Elswoutlaan 12a,
Overveen. Toegangskaart landgoed 0,50 euro, voor kinderen
0,25 euro. Kom bij voorkeur op
de fiets. Het parkeerterrein links
van het poortgebouw loopt snel
vol. In de omgeving mag niet
langs de weg geparkeerd worden. Vooraf reserveren of aanmelden is niet nodig. Informatie
bij Jan Saveur, 023-5261584 of
op www.ivnzk.nl

- Paddenstoelenexcursies
van
maximaal 1,5 uur starten om
11.30, 12.30, 13.30 en 14.30
uur.
- Kinderexcursies (4 t/m 10 jaar),

Parkinson
Inloopmiddag

Regio - De Parkinson Patiënten
Vereniging verzorgt op iedere
tweede woensdag van de maand
een inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp. Op 8 oktober zijn tussen 14.00 - 15.00
uur 2 leden van de vereniging
aanwezig om iedereen, die meer

wil weten over de ziekte van
Parkinson persoonlijk te woord
te staan. Zij zijn voor u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal
van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Meer informatie: mw. R.F. de Vries (van de vereniging), tel. (023) 53 38 658 of
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort van het Spaarne Ziekenhuis (023) 890 83 60.

Heemstede - Bent u soms wat
vergeetachtig? Wilt u zich zonder moeite herinneren wat belangrijk is?
Op maandag 6 oktober van
10.00 tot 12.00 uur kunt u kennismaken met de Cursus Geheugentraining (65+). Vooropleiding, leeftijd of functie zijn onbelangrijk.
Samen met docent Helen van
Vuure traint u het visuele en auditieve geheugen en doet u concentratie-en luisteroefeningen.
Met deze training kunt u weer
vertrouwen op uw geheugen. U
komt weer op namen, data en

feiten. De cursus is voor mensen met een gezonde vergeetachtigheid.
De informatie-ochtend is een inleiding op de cursus Geheugentraining (65+) en is gratis, wel
graag van tevoren opgeven. Dit
kan telefonisch: 023-548 38 28,
op werkdagen van 9-12 uur. Ook
kunt u op aanvraag een informatiefolder over de cursus ontvangen.
De cursus Geheugentraining
(65+) start op maandag 27 oktober, 8 lessen van 10.00-12.00
uur. Locatie: Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

Activiteiten rondom
Zilveren Kruis Achmea Loop
Regio - Zondag 28 valt voor de
24e keer het startschot van de
Zilveren Kruis Achmea Loop in
Haarlem.
Om 12.00 uur zullen de kinderen
het spits afbijten met de Family
Run, waarna vanaf 12.30 de lopers van de halve marathon en

de Infopunt Zorg 8,5 km loop
van start zullen gaan.
Van 10.00 tot 16.00 uur zal de
Grote Markt in Haarlem in het
teken staan van het grootste
ééndaagse sportevenement van
Haarlem met natuurlijk de start
en finish van de lopers, maar
ook de health experience van
Zilveren Kruis Achmea zal op
de Grote Markt aanwezig zijn,
kinderen kunnen worden geschminkt en op de foto met Zilveren Kruis Achmea kindermascotte Sprietje.
Op vrijdag 26 en zaterdag 27
september kunt u zich op het
kantoor van SportSupport, gevestigd aan de Gen. Spoorlaan,
nog inschrijven voor dit unieke
hardloopevenement en ook op
zondag 28 september is dit nog
mogelijk in het Stedelijk Gymnasium.
Kijk voor meer informatie op
www.zilverenkruisachmealoop.nl

Lezing over Detox (ontgiften)

Heemstede - Iedereen wordt
dagelijks
blootgesteld
aan
lucht- en voedselvervuiling. Op
den duur raakt hierdoor onze lever uitgeput en het lichaam gaat
dan toxines, giftige stoffen, vasthouden. Dit geeft vage klachten als hoofdpijn, vermoeidheid,
slijmvorming, eczeem en gewrichtsklachten.
Anneke Versteeg heeft een Praktijk voor Heling en Vernieuwing
en gaat op woensdagmorgen 1
oktober dieper in op manieren
om het lichaam te ontgiften. Na

de pauze geeft zij een demonstratie van een detox voetenbad. Een bak met warm water en
zout in combinatie met een klein
stroompje stimuleert via uw voeten het bio-energetisch veld van
het lichaam en bevordert de uitscheiding van afvalstoffen. Tegelijkertijd laat Anneke iedereen
een reinigende visualisatie ondergaan.
Aanvang: 10.00 uur in Casca de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, entree: 5 euro.
Tel: 023-548 38 28 keuze 1.

Jeugd van Casca

Cook-, meet- eat & greet
Heemstede - Bij Cook–, meet- eat & greet kunnen jongeren van 11
tot 14 jaar lekker koken, samen eten, opruimen en gratis blijven hangen bij ’t Is weer Vrijdag. De Cook – eat – meet & greet is op 3 oktober
van 18.00 tot 20.00 uur en kost 2 euro euro per avond. Aansluitend aan
de Cook–, meet- eat & greet is er een filmavond in Plexat.

Informatie
coeliakie

Regio - De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) verzorgt
op iedere eerste woensdag van
de maand een inloopuur in het
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Op woensdag 1 oktober
zijn tussen 13.00 en 14.30 uur
twee leden van de vereniging
aanwezig om iedereen, die
meer wil weten over hoe om
te gaan met het glutenvrij eten
en drinken en andere praktische zaken die met coeliakie
te maken hebben, persoonlijk
te woord te staan. Zij zijn voor
u bereikbaar in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort in de
centrale hal van het Spaarne
Ziekenhuis locatie Hoofddorp.
Voor nadere informatie: Informatiepunt Zorg Spaarnepoort:
(023) 890 83 60.

Kinderdisco
(6-10 jaar)

Heemstede - Heb jij het ook zo
gemist? Je eigen disco in Plexat?
De eerste kinderdisco van het
nieuwe seizoen komt er weer
aan!
Iedere maand zijn er in Plexat,
de jongerenruimte van Casca de Luifel, echte kinderdisco’s. De
kinderen kunnen lekker dansen
op muziek van hun eigen keuze,
een heuse DJ maakt gebruik van
de draaitafels en discoverlichting. Soms is er een danswedstrijdje en kan er een prijsje gewonnen worden. Maar gewoon
een beetje kletsen en kijken mag
natuurlijk ook.
Ouders mogen even binnenkijken, en kunnen daarna eventueel in de foyer van de Luifel aan
de bar gezellig wat drinken en
praten.
Alle bezoekertjes krijgen een
kaartje. Hiermee kunnen zij limonade halen en 1 keer een zakje
snoep. Op dit kaartje komt ook
het thuis-telefoonnummer en
hun naam te staan.
Ouders kunnen hun kind dus
zorgeloos achterlaten.
De kinderdisco (6-10 jaar) is op
zaterdag 4 oktober van 19.0021.00 uur bij Casca in Plexat, Herenweg 96, Heemstede. Entree:
2,- euro.

Muziek in café
de Rusthoek

Regio - Na een swingende en
drukbezochte opening van het
nieuwe seizoen in café ‘de Rusthoek’ aan de Bloemendaalseweg 141 in Bloemendaal wordt
het zondag 28 september wederom genieten! Niemand minder dan de Haagse meesterpianist Rob Agerbeek zal dan
te horen zijn als begeleider van
zangeres Daisy Oosterhuis. Dit
optreden begint om 15.00 uur en
de toegang is gratis.
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Nieuwe gezichten bij Hästens
Heemstede – Sinds kort heeft
de Hästens beddenzaak aan de
Binnenweg 41 twee nieuwe gezichten. Marijke Krispijn is de
nieuwe filiaalleider en in de etalage wordt het nieuwe eigen label “Nature en Night” bedtextiel getoond als primeur. Dat
Hästens ook andere kleuren
bedden maakt dan de blauw-

witte ruit is eveneens in de etalage te zien, waar de bedden
staan in uni bruine ruit en uni
beige ruit. De nieuwe serie beddengoed combineert prachtig bij de boxspring combinaties, waarmee Hästens nieuwe mogelijkheden schept om
uw slaapkamer een nieuw gezicht te geven. Waarom u voor
een Hästens bed besluit heeft

te maken met de uitzonderlijke
kwaliteit van de handgemaakte bedden, waarvoor uitsluitend
de beste natuurlijke materialen gebruikt worden. Eigenlijk al
ruim anderhalve eeuw bekend
dat in Zweden de beste bedden
gemaakt worden.
Marijke Krispijn vertelt dat ze
na zeven jaar de Hästens zaak

in Noordwijk succesvol gerund te hebben, aan een nieuwe uitdaging toe was. De directie Hästens Nederland gaf haar
alle ruimte om een nieuwe uitdaging aan te gaan in Heemstede waar zij de winkel gelijk helemaal gerestyled heeft en met
name het beddengoed onder de
aandacht heeft gebracht. Naast
het eigen label Nature en Night

Brits schrijversduo Nicci
French bezoekt Heemstede
Heemstede – Spectaculair: bij
Boekhandel Blokker is woensdag 1 oktober het bekende auteursechtpaar Nicci French te
gast. In 1997 verscheen de roman Het geheugenspel. Was getekend: Nicci French. Achter deze naam bleek het schrijversechtpaar Nicci Gerrard en Sean
French schuil te gaan. Het genre
van de literaire thriller was geboren. Nicci French groeide in
korte tijd uit tot een internationaal fenomeen. Nu, elf jaar later,
heeft het echtpaar tien thrillers
en twee korte verhalen op haar
naam staan. Ze beheerst al jaren de bestsellerlijsten en in ons
land werd een recordverkoop
van meer dan 4,5 miljoen exemplaren behaald. Woensdag 1 oktober signeert het schrijversduo bij boekhandel Blokker van
14.00 tot 15.00 uur.
29 september verschijnt het
nieuwe boek Wat te doen als
iemand sterft. In deze literaire
thriller neemt het leven van Ellie een dramatische wending als
haar grote liefde Greg omkomt
bij een auto-ongeluk. Een vrouw
die bij hem in de auto zat, heeft
het ongeluk evenmin overleefd.
Zij wordt geidentificeerd als Mi-

lena Livingstone, maar voor Ellie en haar omgeving is zij een
onbekende. Alles wijst er op dat
Greg en Milena een verhouding
hadden. Hoe moet je verder als
je erachter komt dat je de liefde
van je leven niet blijkt te kennen?
Als zelf je intuitie niet klopt? Ellie wil de waarheid weten - wie
was Milena en wat is er precies
gebeurd? Haar zoektocht wordt
een obsessie en hoe dichter Ellie
bij de schokkende feiten komt,
hoe minder mensen haar geloven en hoe dringender de vraag

zorgt de collectie beddengoed
van Mc Gregor voor een nieuw
gezicht en zijn de badjassen van
McGregor een regelrechte verkooptopper. Een serie die uitstekend past bij de bekende ruiten
van Hästens die inmiddels bestaat uit wel achttien kleuren,
waaronder de schattige kleuren
lichtblauw voor de jongenskamer en lichtroze voor de meisjeskamer. Overigens staan er
ook speciale kinderbedden in
de vestiging. Een nieuw bed kopen is een uiterst serieuze zaak
die even tijd kost. Het gaat om
het doorbrengen van een derde
van de dag/nacht.
Moet het nieuwe Hästens bed
opgaan in de bestaande huiselijke sfeer of wilt u een heel
nieuwe sfeer maken? Marijke
Krispijn en haar medewerkers
weten u te adviseren. Een kopje
koffie maakt het praten, wikken,
wegen, keuren en beslissen wat
makkelijker. Maar een gewoon
kopje koffie is maar zo gewoon;
bij Hästens hoort kwaliteit. Vandaar het kopje Nespresso dat
Marijke graag aanbiedt. Nespresso hoort bij Hästens als je
kijkt naar kwaliteit. Beiden maken van elke dag een bijzondere dag. Die ervaring mag u meenemen als uw Hästens bed gezorgd wordt, want u krijgt bij
aankoop van een Hästens bed
een origineel Nespresso apparaat ter waarde van 1000 euro
cadeau. Zo krijgt u twee nieuwe
gezichten thuis.
Ton van den Brink

wordt wat het waard is de waarheid te kennen. Wat te doen als
iemand sterft gaat over loyaliteit,
vriendschap en vertrouwen, over
moed en over de noodzaak van
het achterhalen van de waarheid
- hoe pijnlijk die ook is - om te
kunnen loslaten.
De auteurs signeren tijdens
hun bliksembezoek aan Nederland slechts in twee boekhandels; boekhandel Blokker is hier
één van. Vanaf 9.30 uur maakt de
Antwerpse Matthey May, professioneel straattekenaar, het boekomslag in spectaculaire afmeting
op de Binnenweg. Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138 Heemstede. Tel. 023-5282472 www.
boekhandelblokker.nl

Osiris Trio opent nieuwe
seizoen CruquiusConcerten
Regio - Ook in het seizoen
2008/2009 verzorgt de Stichting Cruquiusconcerten een serie kamermuziek concerten in
de Waterschapszaal van Museum de Cruquius. Op zaterdag 27
september start het nieuwe seizoen kamermuziekconcerten in
Museum de Cruquius met het
Osiris Trio, hetgeen garant staat
voor een muzikale avond op topniveau.
Zowel pers als publiek prijzen de
locatie en de keuze van de topmusici in Museum de Cruquius.
Dit gecombineerd met de mooie
akoestiek in de zaal en de door
de kleinschaligheid directe interactie tussen publiek en musici, maken ieder concert weer
een bijzondere gebeurtenis.
Ook in seizoen 2008/2009 is er
een gevarieerd programma van
maar liefst 14 concerten samengesteld van kamermuziek op internationaal topniveau. Het is de
stichting Cruquiusconcerten wederom gelukt om grote namen
naar het museum te halen, zoals

het Párkányi Kwartet, de violiste
Liza Ferschtman en pianist Inon
Barnatan, pianist Ronald Brautigam, counter-tenor Maarten Engeltjes, het Schönberg Kwartet
en vele anderen.
Twee concerten worden verzorgd in samenwerking met de
Stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Dit fonds
stelt instrumenten beschikbaar
aan conservatoriumstudenten
en professionele musici van internationaal niveau.
Het Osiris Trio zal aanstaande zaterdag de prachtige werken ‘Allegretto in Bes’ van Beethoven, ‘Pianotrio’ van Ravel en
‘Pianotrio op. 65’ van Dvoák ten
gehore brengen. Dit concert is
uitverkocht, voor andere concerten kunt nog wel kaarten reserveren.
De toegangsprijs voor alle concerten is 17,50 euro incl. een
consumptie. Uitgebreide informatie is te vinden op de vernieuwde website www. CruquiusConcerten.nl

Botdichtheidsmetingen
bij De Praktijk
Heemstede - De Praktijk Heemstede organiseert op woensdag 1 oktober en op zaterdag 18
oktober in samenwerking met
Overgangspraktijk Women’s Life,
botdichtheidsmetingen speciaal
voor vrouwen van 45 jaar en ouder. De Praktijk Heemstede vindt
u aan de Jan van Goyenstraat
25-27 in Heemstede. De kosten
voor een consult bedragen 37,50
euro en worden door vrijwel alle
zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende pakketten.
Vrouwen vanaf 45 jaar krijgen
de gelegenheid om een preventief botdichtheidonderzoek te laten verrichten. Iedereen krijgt bij
het ouder worden te maken met
botontkalking. Hierdoor ontstaat
een lagere botdichtheid (broosheid) en dat verhoogt het risico op botbreuken. Bij vrouwen

komt botontkalking veel meer
voor dan bij mannen. Vrouwen hebben door de hormonale veranderingen in en na de
overgang een verhoogd risico
op botontkalking. In Nederland
krijgt een op de drie vrouwen
na haar 55ste jaar botontkalking. Botontkalking is een sluipend proces, wat meestal zonder klachten verloopt en vaak
pas opgemerkt wordt als er een
breuk ontstaat. Botbreuken ontstaan door osteoporose, en de
daaruit voortvloeiende invaliditeit kan ingrijpende gevolgen
hebben voor de gezondheid.
Meer informatie over de vergoedingen staat op www.overgangspraktijk.nl. Voor meer informatie of het maken van een
afspraak kunt u bellen met tel.
079-3630074 of 06-45038523.
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Fotoalbum

Juf Petra getrouwd!
Heemstede – Met zilveren
hoedjes en grote monden zong
groep zeven hun juf Petra uit de
witte Kever van bouwjaar plusminus 1959. De hele Valkenburgschool was uitgelopen om
het bruidspaar te verwelkomen
op school. Vader en moeder Baltus wachtten hun dochter op en
de vader en moeder van Rogier
Voordehaak stonden eveneens
te wachtten, maar het bruidspaar nam royaal de tijd. Ze hadden achter in de knusse Kever
alleen maar aandacht voor elkaar en dan maal je niet om
een file. Directeur van de Valkenburgschool, Debby Schouten, had de rode loper uitgelegd,
want het was al weer vijftien

jaar geleden dat er een juf van
de school trouwde. De ereboog
stond klaar, camera`s zoomden in en het bruidspaar ging
de school in, waar druk gefeliciteerd werd. Op de speelplaats
werden alle kinderen van de
school verrast met een suikerspin en menig ouder deed lekker mee. Ook op de kin van conciërge Tom Kersten zaten duidelijk suikersporen.
De klassenmoeders zorgden
voor pannenkoeken, zodat alle kinderen konden overblijven.
Als cadeau hadden de kinderen
een tuinset gekocht. Juf Petra is
voor het tweede jaar op de Valkenburgschool. Zij moest enkele

MACH organiseert de
‘Drie uren van Heemstede’
Heemstede - Na de in de in
2006 succes vol verlopen Europese Kampioenschap, de Nationale 40+ leeftijd races in 2007, de
Europese Kampioenschap 40+
leeftijd races op 5-6 juli 2008 jl.

en de Internationale Grand Prix
wedstrijd op 6 en 7 september
2008 jl., organiseert de Model
Auto Club Heemstede (MACH)
in het weekend van 11-12 oktober ‘De Drie Uren van Heem-

jaren geleden wegens RSI omscholen. Zij had een opleiding
grafisch ontwerpen. In die baan
werk je nu eenmaal veel met de
computer en ligt RSI op de loer.
Het onderwijs trok; ze werkt nu
vier dagen op school als juf èn
èèn dag als grafisch ontwerper voor de Stichting de la Salle,
zeg maar de baas van een aantal
scholen, waarvan de Valkenburgschool er een is. Zo krijgt de Valkenburgschool straks een nieuw
logo en een heel nieuwe huisstijl.
Van juf Petra! Haar man Rogier
zorgt voor de aansturing van de
bouwvakkers, die werken aan de
Heemsteedse haven, waar bouwer Thunnissen, bijna overbuur
van de school, heel veel huizen
bouwt. In Hoofddorp bouwen ze
samen aan een toekomst.
Ton van den Brink
stede’. Dit zijn races voor op afstand bestuurbare auto’s schaal
1:10 en 1:8 type Brandstof.
De Drie Uren van Heemstede behoort tot de oudste ‘Endurance
RC car wedstrijd’ van Europa.
Heb je belangstelling in op afstand bestuurbare (radiografisch) modelautosport, dan nodigt de club je graag uit op het
circuit aan de Cruquiusweg 45
in Heemstede.
Tijdens ‘De Drie Uren van Heemstede’ van 10.00 – 13.00 en 14.00
– 16.00 uur (prijsuitreiking ca.
17.00 uur) is van 10.00 – 17.30
uur de tribune van de MACH
voor het publiek vrij toegankelijk. Ook zijn er versnaperingen in de kantine van het fraaie
clubgebouw verkrijgbaar.
In het clubgebouw kun je ook
een informatie animatie over
radiografische modelautosport
bekijken of de ‘Model Auto Club
Heemstede
informatiefolder
2007’ over dit onderwerp aan de
heer Verbrugge vragen.

Baklucht

Mijn zusje, inmiddels 76 jaar, uit Almere had een verzoek voor
mij. “Heb jij deze foto nog?” wees zij op een foto ooit door
mij genomen in een tijd dat fotografie nog een kwestie van
aanmodderen was. Die foto toonde onze kinderen broederlijk bijeen, vastgelegd voor het nageslacht. De afmeting van
die foto, vastgeplakt op een stuk spaanplaat, had zo ongeveer
de afmetingen van een bioscoopscherm. Ik had dat ding ooit
eens voor mijn ouders op dat formaat laten maken. Maar verder dan de schuur is die afbeelding volgens mij nooit gekomen. Op een illegale manier heeft mijn zuster het fraais uit de
nalatenschap toegeëigend, iets waar ik nu helaas pas achter
kwam. Maar om terug te komen op het verzoek, zij wilde de
foto in een kleiner formaat. De volgende dag hebben wij ons
in de ongeveer 50 fotoalbums gestort, op zoek naar die bewuste afbeelding. En helaas kwam toen ook de bruidsreportage van ons boven water. Bij het bekijken hiervan begon ik met
het zien van iedere foto meer bewondering voor mijn levensgezellin te krijgen. De man, ik dus, die steeds op die afbeeldingen naast haar stond zou nu niet direct mijn keuze geweest
zijn. Wat een gluiperige kop had die vent. Als er ooit een Nederlandse film was gemaakt over een lid van de maffia die bovendien ook nog eens gehinderd werd door beperkte verstandelijke vermogens had ik moeiteloos de hoofdrol kunnen vertolken. En dat mooie meisje, want dat was zij toen nog, bleef
ondanks de aanwezigheid van die halve zool maar charmant
en vriendelijk naar de camera lachen. Ik had het wel geweten,
zo snel mogelijk weg wezen was mijn credo geweest. Bovendien kregen de foto’s een extra aandachtswaarde door mijn
broek die op het merendeel van de afbeeldingen de indruk
maakte een paar maatjes te klein te zijn gekocht. Blij werd ik
niet van die portrettengalerij. “Had jij niet de neiging om weg
te lopen?” was mijn vraag waarop ik hoopte geen antwoord te
krijgen. Dat gebeurde dan ook. Mijn minderwaardigheidscomplex dat ik de laatste tijd aardig kwijt begon te raken, keerde
na het aanschouwen van die afbeeldingen in volle hevigheid
terug. Maar mijn waardering en liefde voor die dame die nu
al 44 jaar het leven met mij deelt en elke dag weer met die
schijnheilige kop wordt geconfronteerd is nu grenzeloos. Die
foto waar het uiteindelijk allemaal om ging hebben wij niet gevonden. Zussie zoekt het maar uit.
Wim Bak.

Landelijke Politiedag vervalt
Heemstede - In de regio Kennemerland wordt dit jaar geen
politiebureau opengesteld voor
het publiek ten behoeve van de
Landelijke Politiedag. De korpsleiding vindt de Landelijke Politiedag wel een goede gelegenheid om publiek te ontvangen, maar ziet daar voor dit jaar
geen mogelijkheid voor. Voor de
Landelijke Politiedag werden in

Kennemerland de afgelopen jaren ruim honderd politiemedewerkers ingezet, zowel uit de
basisteams als ondersteunende
afdelingen. Dat is bij het huidige aantal vacatures én de noodzaak om 24-uurs hulpverlening
te leveren nu niet verantwoord:
sommige basisteams hebben
meer dan 20% vacatures voor
agenten en hoofdagenten.

Voorlezen in de bibliotheek
Heemstede – Sinds woensdag
17 september jl. is het voorlezen
gestart in de Stadsbibliotheek
Haarlem en Omstreken dus ook
die van Heemstede. Elke woensdagmiddag (met uitzondering van
de Kerst- en meivakantie) wordt
er voorgelezen aan kinderen van

3 tot en met 6 jaar op de jeugdafdeling. Kinderen die graag voorgelezen worden zijn welkom tussen 14.30 en 15.00 uur voor een
verhaal, iets te drinken en als zij
dat willen om een kleurplaat te
kleuren. Er zijn geen kosten aan
deze activiteit verbonden.

Eén minuut gratis shoppen
in drogist
Heemstede - Eén minuut gratis
shoppen bij Kruidvat. Dat overkomt mevrouw Snoek en Ginetto van Wolferen uit Heemstede.
Zij maakten van hun digitale
zomerfoto’s een fotoalbum van
Kruidvat en wonnen één van de

60 minuten gratis winkelen die
Kruidvat op dinsdag 23 september a.s. weggeeft aan mensen
die deze zomer een online fotoboek hebben besteld.
Kruidvat is al sinds 1990 één van
de grootste Nederlandse aanbieders op het gebied van fotografie.
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Projecten aanmelden
voor Meerlandenfonds
Regio - Na het overweldigende succes van vorig jaar,
stort afvalbedrijf De Meerlanden ook dit jaar weer 50.000,euro
in het Meerlandenfonds voor goede doelen en
(sport)verenigingen.
“De Meerlanden vervult een belangrijke maatschappelijke functie in haar verzorgingsgebied,”
aldus Ger de Jong, directeur van
De Meerlanden. “Ook dit jaar
willen wij weer via goede doelen
en verenigingen iets doen voor
de inwoners van de gemeenten
waar wij inzamelen.”
Goede doelen of (sport)-verenigingen en hun leden en vrijwilligers kunnen een project of activiteit aanmelden voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds.
Voor goede doelen is de maximale bijdrage 5.000,= euro en
voor (sport)verenigingen maximaal 1.000,- euro. Aanmelden
kan via het speciale formulier
dat te downloaden is op www.
meerlanden.nl/content/meerlandenfonds.asp Daar kunt u ook
terecht voor het reglement met
voorwaarden en de statuten van
het Meerlandenfonds. Aanvragen voor een bijdrage dienen
voor 31 oktober 2008 naar De
Meerlanden gestuurd te worden.
De toekenning of afwijzing vindt
plaats voor 15 november aanstaande en de uitreiking vindt
aan het eind van dit jaar plaats.

Regio - De Damiate Band
Haarlem organiseert op 4 oktober de twaalfde Damiate Taptade in het Kennemer Sport Centrum aan de IJsbaanlaan 4a in
Haarlem. Deze Taptade zal dit
jaar, vanwege het 60-jarig jubileum van de vereniging in het
teken staan van Stichting KiKa Kinderen Kanker Vrij. De
opbrengsten, verkregen uit de
toegangsbewijzen worden geschonken aan KiKa. Op deze
taptoe zullen naast de gasthe-

ren Damiate Band en Jong Damiate, Pasveer Leeuwarden,
Advendo Sneek en Adest Musica bezoekers een avondvullend programma voorschotelen met show en muziek van
topklasse. De zaal is open om
18.45 uur en de start van de
Taptade vindt plaats om 19.30
uur. Kaarten voor dit evenement zijn verkrijgbaar bij: VVVkantoor te Haarlem. Digitaal
te bestellen via www.damiateband.nl of via 06-25607402.

Pony-Ezeldag op Houthoeve

Regio - Op zondag 5 oktober
organiseert de stichting Vrienden van de Houthoeve (Haarlemmerhout) een Pony-Ezeldag
ofwel de Pozeldag. Op deze gezellige dag kun je allerlei spelletjes doen als Ezeltje Prik, Stokpaardjesrace, Paardenpuzzel en
een heuse quiz. Meedoen kost
1,50 euro. Je krijgt een spelletjeskaart en de spelletjes duren van

12.00 tot 16.00 uur. Voor 1 euro
kun je bovendien tussen 14.30 en
15.00 uur een ponyritje maken op
één van de pony’s van de Kinderboerderij! Tegen een kleine vergoeding zijn consumpties aanwezig en ouders, opa’s en oma’s
en andere verzorgers zijn ook van
harte welkom. Opbrengst komt
ten goede aan kinderboerderij de
Houthoeve.

Doensdag voor kinderen
in Museum de Cruquius

Oktober extra aandacht voor borstkanker
Regio - In de maanden oktober
en november 2008 richt de afdeling Haarlem van de BorstkankerVereniging Nederland (BVN)
zich tijdens de inloopochtenden
borstkanker op het onderwerp
‘hormonale therapie bij borstkanker’. Op locatie zuid van het
Kennemer Gasthuis aan de Boerhaavelaan Haarlem is de inloopochtend borstkanker en hormonale therapie op donderdag 2
oktober. Een ieder is van harte
welkom in de Gasthuiszaal van
10.00 tot 11.45 uur. Op locatie
noord van het Kennemer Gasthuis aan de Vondelweg wordt
de inloopochtend borstkanker
en hormonale therapie gehouden op woensdag 19 november.

Bezoekers daar zijn welkom op
de 3de verdieping in zaal 5 van
10.00 tot 11.45 uur.
Hormonale therapie bij borstkanker wordt vooral voorgeschreven als een aanvullende behandeling waarmee het risico op het
terugkeren van borstkanker kan
worden verminderd. Maar waarom gebruikt de één Tamoxifen,
een ander Femara of Aromasin,
waarom wordt geswitchted van
Tamoxifen naar Arimidex , hoe
lang moet je pillen slikken, helpen ze daadwerkelijk en kan het
kwaad om te stoppen of de medicijnen tijdelijk niet in te nemen?
Hoe kan het beste worden omgegaan met de bijwerkingen? De
BVN biedt d.m.v. deze themabij-

eenkomst een ieder de gelegenheid om in contact te komen met
lotgenoten en zich te laten informeren over hormonale therapie.
Een verpleegkundig specialist
mammacare van het Kennemer
Gasthuis zal de bijeenkomst inleiden met een presentatie waarin
de werking van hormonale therapie wordt uiteengezet. Vervolgens
is er gelegenheid voor vragen en
kan men met elkaar in gesprek
gaan over het onderwerp.
Aanmelden is niet verplicht. De
toegang is gratis. Voor informatie
kunt u bellen met de patiëntenservice van het Kennemer Gasthuis (023) 545 3138 / (023) 545
4138. Of raadpleeg de website:
www.kg.nl.

Opening seizoen
con tutti

Er hebben zich een drietal ensembles aangediend met werken van P. Heidrich, W.A. Mozart
en R. Busser. Het complete programma is te vinden op www.
contutti.nl
Er blijft altijd voldoende ruimte over voor uw eigen ‘scratch’
aandeel aan deze middag (zowel
instrumentaal als vocaal). Het is
altijd verrassend wat de niet geprogrammeerde activiteiten zoal
opleveren.

Kerkdienst in het
Spaarne Ziekenhuis

Regio - Con tutti, het Haarlems
genootschap voor iedere liefhebber van muzikaal samenspel,
houdt haar open podium in het
gebouw Zang en Vriendschap
Jansstraat 74, zoals altijd op de
vierde zondag van de maand
dus as. zondag 28 september
van 14.30 tot 17.00 uur.

Damiate Taptade voor
KiKa Kinderen Kanker vrij

Regio - Zondag 28 september
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis
een kerkdienst plaats. Het is
een dienst van Woord en Tafel
met een oecumenisch karakter.
Voorganger is ds. J. Aarnoudse.
De zang wordt ondersteund door
het Sloterkerkkoor.

Regio - Kom op woensdag 1 oktober naar Museum De Cruquius en maak allerlei instrumenten
waarmee je het weer kan meten. Nicolaus Cruquius geboren
in 1678 was zijn tijd ver vooruit.
Hij was de eerste die metingen
met het weer deed. Hiervoor had
hij een eigen thermometer ontwikkeld die de temperatuur in
graden Cruquius weergaf. Naast
weerkundige was hij ook sterrenkundige, cartograaf en deed
hij voorspellingen over de zeespiegelstijging. Geen wonder
dat het stoomgemaal naar deze

geleerde man vernoemd is.
Tijdens deze workshop maken
kinderen hun eigen weerinstrumenten, zoals een windmeter, een zonneklok en een luchtvochtigheidmeter.
Doe mee en geef je op bij de
receptie van het Museum De
Cruquius of stuur een mailtje.
Deelname kost 5 euro. Maximaal 15 kinderen. Opgave: telefoon: 023 – 5285704
e-mail:
educator@museumdecruquius.nl
Website:
www.MuseumDeCruquius.nl

Expositie Jack Prins
Regio – Vanaf 30 september tot 27 oktober in het Kennemer Theater
in Beverwijk exposeert Jack Prins met grafiek en sculptuur; een mix
van bekend en nieuw werk. De officiële opening is zaterdag 4 oktober om 16.00 uur.
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Wereldopa’s en oma’s

Voorlezen bij
Boekhandel Blokker

Vertegenwoordigers van heel veel vrijwilligersorganisaties werken ook graag samen, merkte burgemeester Schneiders.

Wijkgericht werken op agenda

Heemstede - ‘Wereldopa’s en
oma’s: wij tekenen ervoor’ gaat
over twee meisjes Mayra en
Nandi, klasgenootjes van zeven
jaar. Nandi komt uit Zuid-Afrika
maar woont nu in Nederland. Zij
heeft in Afrika lang bij haar opa
en oma gewoond. Dat was fijn
maar ook wel moeilijk, want zij
waren erg arm. De opa en oma
van Mayra passen iedere dinsdag op. Nu is de oma van Mayra
ook een beetje de oma van Nandi! Bij Boekhandel Blokker aan
de Binnenweg 138 vindt op zaterdag 4 oktober de voorleesochtend plaats, aanvang 10.00
uur. Toegang: gratis.
Het boekje is geschreven door
Yvonne Witter en geïllustreerd
door de bekroonde illustratrice Brigida Almeida. Het is speciaal geschreven voor World-

Granny. Dit is een organisatie
in Nederland die ouderen in arme landen en hun familie ondersteunt. WorldGranny is een jonge stichting, partner van HelpAge, een wereldwijd netwerk dat
zich met en voor ouderen inzet
voor het verbeteren van de kwaliteit van hun leven en dat van
hun familie. Zij ondersteunen
projecten op het gebied van gezondheidszorg, bewustwording,
inkomensverwerving, dus inclusief microkredieten. De website
www.worldgranny.nl geeft meer
info over hun ambities en activiteiten.
‘Wereldopa’s en oma’s: wij tekenen ervoor’ is te koop voor 12,50
euro. Vanzelfsprekend krijg je
hierbij het kinderboekenweekgeschenk Vlammen, geschreven
door Hans Hagen, cadeau.

Vrijwilligersorganisaties
bundelen krachten
Regio - Maandagochtend heeft
een groot aantal vrijwilligersorganisaties zich in De Baan gepresenteerd aan elkaar en burgemeester Schneiders van
Haarlem. Net Werk Vrijwilligershulp wil door samenwerking de
krachten van de vrijwilligersorganisaties bundelen, zonder dat
de organisaties hun eigenheid
verliezen. Daarbij ondersteunt
Net Werk de organisaties waar
mogelijk.
“Als vrijwilligers staken, ligt
de hele Haarlemse samenleving plat”, vindt burgemeester
Schneiders, daarmee het belang van deze organisaties onderstrepend. Voorzitter Herman
Bax van Net Werk vroeg de burgemeester of hij ook verder wil
kijken dan alleen Haarlem, aan-

gezien het vrijwilligerswerk van
deze organisaties in Zuid-Kennemerland zich over elf gemeentes uitstrekt. “En als je dan
bij elke gemeente subsidie moet
aanvragen, werkt dat niet handig”, zei hij in het nawoord.
Het werk van de vrijwilligersorganisaties is heel divers: aandacht, vervoer en activiteiten
voor ouderen, eenzamen, zieken en gehandicapten. Maar
ook voor broertjes en zusjes en
de gezinnen waarin zij leven. Er
is een eetvoorziening voor daklozen en verslaafden. Er zijn vakanties, uitjes en dagtochten
voor zieken. Begeleiding voor
mensen in (psychische nood) en
nog veel meer.
Dat soms het werk van de organisaties elkaar overlapt is begrijpelijk. De gemeente wil graag

Inloop steunpunt mantelzorg
Regio - Steunpunt Mantelzorg
biedt ondersteuning, advies, informatie, cursussen, gespreksgroepen en vervangende mantelzorg aan mantelzorgers van
kinderen en volwassenen met
een functiebeperking, chronische ziekte of dementie. Steunpunt Mantelzorg Amstelring verzorgt op iedere eerste maandag
van de maand een inloopspreekuur in het Spaarne Ziekenhuis
Hoofddorp. Op maandag 6 oktober is er tussen 13.30 en 15.30
uur een medewerker van Steunpunt Mantelzorg aanwezig om
mensen met vragen rond hun
mantelzorgtaken te woord te
staan.
Het spreekuur wordt gehou-

den in het Informatiepunt Zorg
Spaarnepoort in de centrale hal
van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Informatiepunt
Zorg Spaarnepoort: (023) 890
83 60.
Het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort is een uniek samenwerkingsverband tussen diverse zorginstellingen in de regio’s
Haarlemmermeer en Zuid Kennemerland. U kunt er terecht
voor gerichte achtergrondinformatie over gezondheid, ziekte en
het totale zorgaanbod. Meer informatie vindt u op www.spaarnepoort.info

dat meer wijkgericht wordt gewerkt. Daartoe heeft Net Werk
een pilotproject in de Slachthuisbuurt opgezet, waarbij al
veel wordt samengewerkt door
verschillende organisaties.
De vrijwilligersbijeenkomsten
onder auspiciën van Net Werk
Vrijwilligershulp leiden in ieder
geval tot meer begrip en samenwerking onderling. Net Werk
helpt ook bij het vinden van vrijwilligers voor de diverse organisaties. Kijk eens op www.vrijwilligershulp.nl

Woensdagmiddagclub
Heemstede - Op woensdagmiddag 1 oktober gaan de kinderen van de woensdagmiddagclub zelf een visspel maken. Je
kunt prachtig gekleurde vissen
maken van waardeloze materialen als papier, karton en wol. Met
deze visjes, karton en magneetjes maak je een leuk visspel.
Wie vangt de meeste vissen?
Elke week is er in het Honk een
leuke woensdagmiddag voor
kinderen.
Vòòr de zomervakantie werd
daar alleen geknutseld, maar nu
kunnen de kinderen er ook meedoen met een bordspel of kringspel of – als het mooi weer is –
lekker buiten spelen.
De kinderen graag van tevoren
opgeven via telefoon 023 - 548
38 28 kies 1.
De woensdagmiddagclub is van
13.30-15.15 uur bij Casca in
het Honk, Molenwerfslaan 11,
Heemstede. Kosten per keer: 3,euro.

Expositie Joyce Brink
Heemstede – De in Heemstede wonende Joyce Brink exposeert haar landschapsschilderijen op dit moment in de Jans Kliniek Haarlem. Deze vindt u aan
de Ridderstraat 32 Haarlem. De
werken hangen daar tot 14 november. Het thema is ‘tussen
fantasie en werkelijkheid’.
Haar stijl kenmerkt zich door
een enerzijds realistisch Hollandse sfeer en anderzijds een
vleugje mystiek. Veel mensen

zijn enthousiast over de kunstwerken van Joyce, wat resulteert
in verschillende exposities. Voor
Joyce is haar hobby bijna verslavend. Met foto’s en tekeningen
die ze elders in het land heeft
geschetst, maakt ze in haar atelier de mooiste schilderijen. Polderlandschappen hebben haar
voorkeur. Hoewel ze vaak beplanting of iets dergelijks uit de
vrije hand toevoegt, blijven haar
landschappen natuurgetrouw.
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Wedstrijdzwemmen

Heemsteder tweede op
David van Groen (HPC Heemstede) EK Olympisch sparren
bij Nationale Speedodag
Heemstede - Afgelopen zaterdag is David van Groen op uitnodiging van de KNZB aanwezig geweest bij de Nationale
Speedodag.
De snelste 30 minioren zwemmers van Nederland in de leeftijdscategorie 8 t/m 12 jaar van
het afgelopen seizoen waren
samen met hun ouders en trainers bijeen op het CIOS in Arnhem. Op het prachtige complex Valkenhuizen organiseerde
de KNZB samen met CIOS een
prachtige dag.
Gedurende een viertal aparte
sessies voor de zwemmers, ouders en trainers werd op een
leuke manier gewerkt aan tal
van aspecten in en rond het
zwemmen, waaronder een techniekwedstrijd voor de zwemmers en een sessie met de
Olympische zwemmers Hinkelien Schreuder, Thijs en Jolijn
Valkengoed en Saskia de Jonge. De ouders kregen o.a. informatie over voeding en hoe om
te gaan met een (top)sporter

Heemstede - Kawing Chan
(30) heeft in de finale zijn tegenstander genadeloos uitgeschakeld en de Europese titel
voor heren (75 kg) veroverd.
De Haarlemse Hwa-Rang Dragon Taekwondo student was
dolgelukkig met zijn 1e Europe-

Tai-Chi:
Open les voor beginners

in huis. Voor HPC Heemstede
was het al weer een tijdje geleden dat er iemand werd uitgenodigd voor de Nationale Speedodag. Dit succes is grotendeels
te danken aan de enthousiaste
trainersstaf (Nicky Slinger, Niels
Derksen, Marja Fidom, Simone

van Veen, Mark van Deursen,
Ricardo Haversmidt en Sanne
Hoenderdos). Daarnaast heerst
er een leuke en gezellige sfeer
binnen HPC Heemstede. Ideale
omstandigheden waar plezier in
het zwemmen en goede prestaties samen kunnen gaan.

Veel wedstrijden op velden van VEW
Heemstede - De KNVB had
voor afgelopen zaterdag acht
thuiswedstrijden gepland. Om
half tien begon de jeugd (E- en
F-junioren), daarna was het de
beurt aan de C-1 en om 12.00
uur stond de wedstrijd VEWa1- ZOB-a2 op het programma.
Zeker zo’n tien jaar geleden was
er voor het laatst dat er A-junioren waren. De eerste competitie
wedstrijd werd met 4-0 gewonnen, doelpuntenmakers waren:
Sebastiaan Peters, Yannic Pieters, Maarten van Dam en Ben
Hoebee. Een prima start in de
competitie. VEW-2 moest aantreden tegen DVVA-4 en speelde de blamage van vorige week
weg. Er werd met 4-2 gewonnen
met drie doelpunten van Michiel
Dekker en één van Jeffrey Blokker. VEW-1 speelde tegen de
Meer uit Amsterdam. Een aantal

spelers hadden nog de naweeën van de bruiloft van Maarten
Veenhof in de benen want na
45 minuten voetbal stond het 03. Na de thee werd Michael van
Gennip nog één keer gepasseerd dus de wedstrijd was gespeeld tot een kwartier voor tijd.
VEW begon eindelijk te voetballen en scoorde on de laatste 15
minuten door Bas van ‘t Sant
nog drie keer. Einduitslag 34. Wim van Marsbergen moest
noodgedwongen de verdediging
aanpassen want Sander Smit
moest plotseling werken en dat
scheelde heel veel.
Het programma voor
27 september:
Hoofddorp-1- VEW-1
JOS/Watergr.- VEW-2
VEW-3- Pancratius-3
ODIN-8- VEW-4

14.30 uur
12.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

Theaterconcert Het Wilde Westen
Heemstede - Op de vraag aan
Mahatma Ghandi wat hij vond
van de westerse beschaving,
antwoordde hij: “Dat lijkt me
een heel goed idee”. Rasmuzikanten Maarten, Egon en Marcel presenteren dit seizoen de
wereldse voorstelling Het Wilde
Westen.
In navolging van de avonturiers
van weleer, vechten wij westerlingen ons naar nog grotere rijkdom, want nog grotere rijkdom
betekent nog grotere vrijheid.
En nog meer vrijheid maakt alles nog gezelliger. In Het Wilde
Westen vieren Van Roozendaal,

se titel. De uit Heemstede afkomstige Simon Admiraal (16)
werd 2e in de junioren-70kg
klasse en Haarlemmer Jelle
Snoek (16) werd eveneens 2e
in de 50kg klasse.
Volgend jaar beginnen de
Wereldkampioenschappen.

Kracht en de Groot onze beschaving op hun geheel eigen,
beproefde en bejubelde wijze.
Een must om erbij te zijn!
Wanneer
Vrijdag 3 oktober is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Fotograaf: Enno Keurentjes.

ODIN-6- VEW-5
VEW-vet- K’land-vet
RCH-a1- VEW-a1
VEW-c1- VVC-c
VEW-c2- RKAVIC-c
VEW-me- DSS-d3
VEW-e1- RCH-e1
VEW-e2
VEW-e3
VEW-f1
VEW-f2- DSOV-f

15.00 uur
14.30 uur
11.30 uur
10.30 uur
12.00 uur
11.30 uur
10.30 uur
vrij
vrij
vrij
09.30 uur

VEW-agenda
Klaverjassen op vrijdag 10 oktober, aanvang 20.00 uur. KNVB
komt trainen op de VEW velden. De komende 12 woensdagen wordt er door de KNVB en
de BVO getraind op de VEW velden dit in het kader van selectie
wedstrijden. Dit geldt voor de
E- en de F-junioren. Nadere gegevens worden binnenkort bekendgemaakt.

Heemstede - Voor iedereen die
in TaiChi geïnteresseerd is, wordt
een nieuwe groep beginners geopend bij Pachi Tang Lang.
Daarvoor wordt een gratis open
les georganiseerd op dinsdag 30
september in de gymzaal aan de
Jacoba School in Heemstede.
Deze begint om 20.00 uur.
Wat is Taichi?
Taichi is een van de interne
Kung-Fu stijlen uit China. Door
de langzame en harmonieuze
bewegingen van Taichi ontwikkel je een lichaam-geest coördinatie. De bewegingen laten
alle gewrichten en spieren van
het lichaam werken; het oefenen van Taichi heeft een positieve invloed over de wervelkolom en maseert de interne organen van het lichaam. Het combineert lichamelijke oefeningen met ademoefeningen, waardoor de gebruikte lucht het lichaam kan verlaten om vervangen te worden door schone, frisse lucht. Men leert om deze oefeningen te kunnen doen, zonder versnelling van de hartslag
of van de ademhaling. Als men
leert om langzaamaan en diep
te ademen zo als in Taichi geleerd wordt, worden gedachten gekalmeerd, en men wordt
dan als gevolg minder angstig.
De cirkelvormige bewegingen

van Taichi benadrukken de basisprincipes van dualiteit zoals
Yin-Yang en Hemel-Aarde. Taichi ziet er uit als zacht aan vanaf buiten gezien, maar is inwendig heel sterk. Het verbetert het
concentratievermogen: dankzij
dat in Taichi de ogen de bewegingen van het lichaam volgen,
en dat de gedachten de posturen van het licham moeten bewaken, leert hierdoor het geest
om niet meer van idee tot idee te
zwerven. Het oefenen van Taichi
verbetert de coördinatie en het
evenwicht; de lichaamshouding
wordt ook geholpen, net zo goed
als het bereiken en houden van
focus, en dit vertaalt zich allemaal in de dagelijke activiteiten
zo als lopen, zitten of schijven
van degene die Taichi oefent.
Het verhoogt de vitaale toon van
het individu waardoor een hogere weerstand tegen ziekte wordt
opgebouwd. TaiChi is geschikt
voor alle leeftijden. Taichi kan
ook als zelfverdediging worden
gebruikt.
De lessen vinden plaats in de
gymzaal aan de Jacoba Scool,
Heemstede. Elke dinsdagavond
van 30 september 2008 t/m juli
2009 van 20 – 21.30 uur.
Voor meer informatie: 06460.98.468, e-mail: pschalkx@
gmail.com

Jubileum gemeente
Nehemia in Heemstede
Heemstede - Alweer 25 jaar
gelden begon een aantal christenen een gemeente in Heemstede, onder de naam pinkstergemeente Nehemia. Peter en
Wilma van der Heide waren de
leiders. Later heeft de groep zich
aangesloten bij een grotere internationale evangelische organisatie the Foursquare Church,
in Nederland bekent onder de
naam Rafaëlgemeenten. In verschillende schoollocaties heeft
de gemeente bijeenkomsten
gehouden. De laatste 10 jaar
zit Nehemia in de HaemstedeBargerVMBO aan de Koediefslaan 73. Dit tot grote tevredenheid van beide zijden. Meerde-

re mensen geven leiding aan de
gemeente. Tweemaal per jaar
staat Nehemia op de Binnenweg (Dekamarktpleintje) met als
‘produkten’ gastvrijheid, een gesprekje, een gebed, koffie, chocolademelk, spel voor de kinderen.
Op zondag 28 september is het
feest en iedereen is welkom om
alles of een deel mee te maken;
10.00 uur dankdienst, 11.45 uur
presentatie 25 jaar Nehemia,
12.00-14.30 uur open huis (met
lunch, fotoboeken, gesprekjes,
sport en spel, knutselen, chillen, muziek maken, herinneringen ophalen etc.)
Informatie: www.rafael-nehemia.nl
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Inloopochtend burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om
tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij
burgemeester Marianne Heeremans. Iedere eerste vrijdag van de
maand kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.
Op vrijdag 3 oktober zijn eenmalig de inlooptijden anders: u
bent van harte welkom tussen 08.30 en 10.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 1.
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Donderdag 2 oktober:

Inloopavond Voorlopig Ontwerp
herinrichting Binnenweg

Gemeente Heemstede verzorgt
excursies naar Oranjekom voor
groep 6
In het kader van Natuur- en MilieuEducatie
(NME) heeft de gemeente voor de groepen
6 van de Heemsteedse basisscholen een
excursie naar de Oranjekom in Vogelenzang
georganiseerd. De Oranjekom is het bezoekerscentrum van het Amsterdamse
Waterleidingbedrijf Waternet en ligt bij de
ingang Oase aan de Vogelenzangseweg.
Het bezoekerscentrum is een mooi vertrekpunt om de waterleidingduinen te ontdekken. De gemeente vindt het belangrijk dat
de jeugd kennis maakt met de natuur om
ons heen. De jeugd leert op deze manier
dat de natuur waardevol is en dat je er dus

zuinig op moet zijn.
De groepen gaan elk afzonderlijk op excursie; op 18 september beten de leerlingen
van groep 6B van de Voorwegschool het
spits af. Het project eindigt in december als
alle scholen op excursie zijn geweest.
Tijdens het bezoek begeleidde een
boswachter de kinderen door het duingebied ‘de Amsterdamse Waterleidingduinen’.
Daarnaast bekeken zij een film over de
natuur. Wethouder Milieu Sjaak Struijf
ondervroeg de kinderen tijdens de lunch bij
pannenkoekenrestaurant de Oase.

Voor de Binnenweg is een Voorlopig
Ontwerp gemaakt (zie www.heemstede.nl).
Dit ontwerp ligt ter inzage tot en met 16 oktober. Tot die datum kunt u reageren op het
Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting
van de Binnenweg. Als onderdeel van de
inspraakperiode wordt er een inloopavond
gehouden op donderdag 2 oktober 2008,
van 19.00 tot 21.00 uur. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
De bijeenkomst is in de Burgerzaal van het

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

Adresgegevens & openingstijden
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Impressie Binnenweg vanaf
de Kastanjelaan
raadhuis (Raadhuisplein 1). Tijdens deze
avond hangen er tekeningen en visualisaties
van het Voorlopig Ontwerp, kunt u materialen
bezichtigen en zijn medewerkers van de
gemeente en van Buro Sant & Co aanwezig om een toelichting te geven en
vragen te beantwoorden.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Uitgever Akse
Media start
controle adressen

• Bouwplannen

• Wat gebeurt waar
in Heemstede?

• Vergadering
commissie voor
bezwaarschriften

• Bekendmakingen
Wet geluidhinder

• Bestemmingsplan

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Gemeentegids 2009:

Uitgever Akse Media start
controle adressen
De uitgever van de gemeentegids van
Heemstede, Akse Media, is gestart met de
actualisatie van de redactionele adressen
voor 2009. Daarvoor benaderen zij organisaties, verenigingen en instellingen via de
e-mail als een e-mailadres in de huidige
vermelding staat. Er wordt dan een automatische mailing verzonden waarop ze
kunnen reageren, maar ze kunnen ook met een unieke, persoonlijke inlogcode via internet hun eigen gegevens naar
wens aanpassen.

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

brief. Organisaties kunnen ook reageren per
mail: redactie@aksemedia.nl, telefonisch
(0223) 67 30 10 (redactie) of schriftelijk: Akse
Media (t.a.v. gemeentegids Heemstede),
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.
Wijzigingen voor het adressengedeelte
kunnen worden doorgegeven tot 24 oktober
2008.

Bekendmakingen Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit voor vaststelling Hogere waarden 41 nieuwbouwwoningen op de
J. Wagenaarlaan 74 te Heemstede
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend, dat zij het voornemen heeft voor deze woningen
een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai over de J. Wagenaarlaan 74.
De ontwerpbeschikking ligt vanaf 25 september 2008 zes weken ter inzage op het raadhuis van Heemstede en bij de Milieudienst IJmond. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over
het ontwerpbesluit bij de directeur van de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk. Het ontwerpverzoek Hogere waarden ligt ter inzage bij de Milieudienst IJmond
aan de Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor het inbrengen van
mondelinge zienswijzen en voor een gedachtewisseling over het ontwerpverzoek kan
telefonisch een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de Milieudienst
IJmond, bereikbaar op het nummer (0251) 26 38 63.
Ontwerpbesluit voor vaststelling Hogere waarden 21 nieuwbouwwoningen op de
Lanckhorstlaan/Bronsteeweg te Heemstede
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede bekend, dat zij het voornemen heeft voor deze woningen
een hogere waarde vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai over de Lanckhorstlaan
en de Heemsteedse Dreef.
De ontwerpbeschikking ligt vanaf 25 september 2008 zes weken ter inzage op het raadhuis van Heemstede en bij de Milieudienst IJmond. Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over
het ontwerpbesluit bij de directeur van de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk. Het ontwerpverzoek hogere waarden ligt ter inzage bij de Milieudienst
IJmond aan de Wijckermolen 2 te Beverwijk tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen en voor een gedachtewisseling over het ontwerpverzoek kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via het secretariaat van de
Milieudienst IJmond, bereikbaar op het nummer (0251) 26 38 63.
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Wat gebeurt waar
in Heemstede?
Vergaderingen,
bijeenkomsten &
evenementen
Gemeenteraad, 25 september,
20.00 uur, raadhuis
Inloopochtend burgemeester, 3 oktober,
08.30-10.00 uur, raadhuis
Commissie Ruimte, 13 oktober,
20.00 uur, raadhuis
Commissie Samenleving, 14 oktober,
20.00 uur, raadhuis
Commissie Middelen, 15 oktober,
20.00 uur, raadhuis
Boekenmarkt, zondag 5 oktober
10.00-18.00 uur, Raadhuisstraat
Veteranencafé, dinsdag 7 oktober
16.00-18.00 uur, café De eerste aanleg
Tentoonstelling ‘Bosranden’, 17 juli tot
en met 15 november,
Bezoekerscentrum Groenendaal
Excursies in park bij Huis te Manpad
o.l.v. gids. Van 1 juni - 5 oktober:
zaterdag 10.00 uur. Start bij poort,
deelname gratis, aanmelden niet nodig.
Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of
evenement in deze rubriek laten opnemen?
Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzamelingsacties
21 t/m 27 september - Fonds verstandelijk gehandicapten
28 september t/m 4 oktober Dierenbescherming
september - kledinginzameling
ReShare BV (Leger des Heils)
5 t/m 11 oktober - Brandwonden
Stichting
26 oktober t/m 1 november - Diabetes
Fonds

Werk aan de weg
Herinrichting Zandvoortselaan tussen
de Vondelkade en de Leidsevaart
(hoofdrijbaan is open).

Uitvoering: t/m oktober 2008.
Herinrichting César Francklaan tussen
Schouwbroekerbrug en Händellaan.
Uitvoering tot eind 2008.
Herinrichting Glipperweg tussen de
Kemphaanlaan en Bennebroek.
Uitvoering vanaf november 2008.

Grote projecten
Herinrichting Binnenweg & bestemmingsplan Centrum: realisatie
2008-2010.
Bouwplan Watertoren / Privilege
Heemstede: realisatie 215 appartementen in vier fases in de periode
2005-2010.
Omgeving station HeemstedeAerdenhout: realisatie woonwijk
Vogelpark periode 2007-2009.
Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein:
realisatie 139 woningen in parkachtig
gebied aan het Spaarne in periode
2008-2010.
Park Meermond: realisatie nieuw natuurgebied op voormalige vuilstort aan
de Cruquiusweg in periode 2005-2009
(recreatiepad Spaarne/Ringvaart gaat
open als Park Meermond gereed is).
Renovatie Provinciënwijk: uitvoering
renovatieplan en andere deelplannen
begin 2008.
Manpadslaangebied: inrichten als
natuurgebied met extensief recreatief
gebruik. Start bestemmingsplanprocedure 4e kwartaal 2008.
Kijk op de gemeentelijke website voor uitgebreide informatie over deze projecten
(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen
en projecten).

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Bouwplannen

2008.250
2007.320

wijzigen reclame
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het plaatsen van een dakkapel op
het voor- en zijgeveldakvlak
het bouwen van een praktijkruimte en
twee woningen

- Heemsteedse Dreef 36
- Charlotte van Pallandtlaan 4
- Kraanvogellaan 24
- Cloosterweg 5-7-9

Aanvraag sloopvergunning
2008.925

2008.926

het gedeeltelijk slopen van
ontluchtingskanalen van toilet,
keuken en badkamer naar dak
het verwijderen van plafondplaten
bij 8 garages

- Rijnlaan 63

- Erasmuslaan 10-20,
Struijckenlaan 3 +15,
Zernikenlaan 9

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 19 september 2008)

2008.221
2008.222
2008.238
2008.240

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het vernieuwen van bergingen
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak en zijgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en zijdakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

- Rembrandtlaan 20
- Schollevaarlaan 9
- Limburglaan 1-1a, Brabantlaan
2 t/m 16a
- Kraanvogellaan 10

2008.125
2008.198
2008.237

het uitbreiden van een woonhuis,
plaatsen dakkapel op rechter zijgevel en
vergroten dakkapel op linkerzijgevel
het uitbreiden en inpandig
renoveren van een woonhuis
het verbouwen en splitsen van
een bedrijfspand met bovenwoning
het bouwen van een zwembad

- Timorstraat 39

- Pieter Aertszlaan 8

2008.172

- Bronsteeweg 1

het slopen van bergingen

- Limburglaan 1-1a, Brabantlaan 2-16 / 21-16a
De bovenstaande aanvragen liggen gedurende openingstijden ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U vkunt hier tegen bezwaar maken.

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

het uitbreiden van 2 woonhuizen

- Meer en Boslaan 3 + 5

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 25-09-2008 gedurende 6 weken ter inzage
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. U kunt
hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het
vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan (aanvraag na 1 juli 2008)
2007.020
2007.351

het plaatsen van een schuur
het verhogen van de nok van het
woonhuis en plaatsen dakkapel op
het voor- en achterdakvlak
het plaatsen van een dakopbouw

- Adriaan Pauwlaan 29
- Von Brucken Focklaan 41

- Zandvoortselaan 31

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 25-09-2008 gedurende 6 weken ter inzage
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 2 oktober
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

- Burgemeester van Lennepweg 40
- Jan van Goyenstraat 18

Verleende sloopvergunning (verzonden 19 september 2008)
2008.923
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- Kraanvogellaan 12

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 19 september 2008)
2008.110

S E P T E M B E R

Starten voorbereidingsprocedure vrijstelling bestemmingsplan (aanvraag voor 1 juli 2008)

2008.227
De bovenstaande aanvragen liggen gedurende openingstijden ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

2008.158
2008.207

2 4

Bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning
2008.246
2008.249

-

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

bezwaar tegen het terugsnoeien van een heg tot op de erfgrens
- openbaar 20.30 uur
bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor het bouwen van een
carport met berging
- openbaar 21.00 uur
bezwaar tegen de verleende vergunning voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Burgemeester van Lennepweg 10
- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07.

Aanwijzing toezichthouders kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk
Op 16 september 2008 hebben burgemeester en wethouders van Heemstede besloten:
- mevrouw Tanja Hartog, mevrouw Agnes van Zon en de heer Eric Jarmohamed, in hun
functie als sociaal verpleegkundige bij de GGD Kennemerland, ingevolge de Wet kinderopvang aan te wijzen als toezichthouder kinderopvang voor de gemeente Heemstede.
- Voornoemde personen ingevolge art. 16 van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2006 tevens aan te wijzen als toezichthouder peuterspeelzalen voor de gemeente
Heemstede.
- De eerdere aanwijzing van mevrouw P.M.G. Gérard als toezichthouder kinderopvang en
peuterspeelzalen in te trekken.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

2 4

S E P T E M B E R

2 0 0 8

Aanhangwagen op Joh. Rosenkrantzlaan

Zinkend vaartuig Leidsevaart t.h.v. Asterkade 33

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben
geconstateerd dat op de Joh. Rosenkrantzlaan op de parkeerplaatsen aan de zijkant van
de woning Joh. Rosenkrantzlaan 18 langer dan 3 achtereenvolgende dagen een aanhangwagen met Belgisch kenteken PNR 024 staat geparkeerd.

De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben
een zinkende witte open roeiboot in de Leidsevaart t.h.v. Asterkade 33 geconstateerd.

Het is op grond van artikel 5.1.5 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening verboden
om een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, woonwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend of mede
voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende
dagen op de weg te plaatsen of te hebben.
De eigenaar/beheerder van deze aanhangwagen krijgt tot 5 oktober 2008 de gelegenheid
om de aanhangwagen te verwijderen. Is op de genoemde datum de aanhangwagen niet
van de weg verwijderd, dan zal het college van burgemeester en wethouders de aanhangwagen door middel van bestuursdwang laten verwijderen. De aanhangwagen wordt dan
voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de
eigenaar de aanhangwagen binnen deze periode weer terugkrijgen.
Voor vragen, kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving, tel (023) 54 85 630.

Boottrailer op Wilhelminaplein
De gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente
hebben geconstateerd dat op het
Wilhelminaplein ter hoogte van nummer 4
langer dan 3 achtereenvolgende dagen
een boottrailer staat geparkeerd.
Het is op grond van artikel 5.1.5 lid 1 van
de Algemene plaatselijke verordening verboden om een kampeerwagen, caravan,
magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, woonwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer
dan drie achtereenvolgende dagen op de
weg te plaatsen of te hebben.
Ook een boottrailer valt onder bovengenoemde bepaling en mag niet langer dan

3 achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan.
De eigenaar/beheerder van deze bootttrailer krijgt tot 5 oktober 2008 de gelegenheid
om de boottrailer te verwijderen. Is op de
genoemde datum de boottrailer niet van de
weg verwijderd, dan zal het college van
burgemeester en wethouders de boottrailer
door middel van bestuursdwang laten verwijderen. De boottrailer wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen. Tegen
betaling van de kosten kan de eigenaar de
boottrailer binnen deze periode weer terugkrijgen.
Voor vragen, kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving, telefoon
(023) 54 85 630.

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren
is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk
na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders
of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of
eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en
wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.
De eigenaar van dit vaartuig krijgt tot 5 oktober 2008 de gelegenheid om te zorgen dat het
vaartuig weer volledig drijvend is dan wel hem te verwijderen. Indien het vaartuig binnen
deze termijn niet volledig drijvende is of niet is verwijderd, zullen burgemeester en
wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang laten verwijderen. Het vaartuig
wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de
eigenaar de vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen.
Voor vragen, kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving,
telefoon (023) 54 85 630.

Taxatiegegevens
van uw woning
bekijken?
www.heemstede.nl

Verhuizing
doorgeven?
www.heemstede.nl

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

