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Jeugdbrandweer Heemstede/
Bennebroek in het nieuw!
Heemstede/Bennebroek - 
De jeugdbrandweer Heemste-
de/Bennebroek is het seizoen 
2009/2010 begonnen met nieu-
we kleding. Na vele jaren was het 
echt nodig om de leden te voor-
zien van nieuwe kleding waarin 
geoefend wordt. Iedere maan-
dagavond van 19.30 tot 21.00 
uur oefent de jeugdbrandweer 
in de verschillende brandbestrij-
dingstechnieken. Zoals het uit-
rollen en koppelen van slangen, 
hanteren van de brandspuit, en 
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de wijze van blussen (dat kan bij 
elke brand verschillen). Ook het 
omgaan met zogenaamde kleine 
blusmiddelen; zoals koolzuur-
sneeuw, schuim en poeder ko-
men aan bod. Daarnaast wordt 
nog het contact met elkaar en de 
alarmcentrale geoefend, via een 
portofoon.

Doorstromen naar echte werk
De leden van de jeugdbrand-
weer worden natuurlijk niet in-
gezet bij een echte alarmering 

van de brandweer. Het is ech-
ter wel mogelijk om vanuit de 
jeugdbrandweer door te stromen 
naar bijvoorbeeld vrijwillige- of 
beroepsbrandweer binnen onze 
post Heemstede of Bennebroek.
Er wordt door de jeugdbrand-
weer ook deelgenomen aan 
wedstrijden, zowel regionale-  
als landelijke selectie wedstrij-
den. Een hoge klassering op de 
wedstrijden betekent doorstro-
ming naar de landelijke finales. 
Ook wordt er geassisteerd bij de 
brandweerwedstrijden die ge-
houden worden in Heemstede 
(dit jaar 3 oktober!). 
Enthousiast geworden? En ben 
je minimaal 12 jaar en niet ou-
der dan 15 jaar, woonachtig in 
Heemstede of Bennebroek, kom 
dan eens langs op een oefen-
avond (maandagavond) op de 
brandweerkazerne Heemste-
de of meld je aan via het aan-
meldingsformulier. Het aanmel-
dingsformulier kun je vinden op 
de website www.brandweer-
heemstede.nl onder het kopje 
jeugdbrandweer. Foto: Jan Kol.

Winnaars tuinenwedstrijd op een rij
Heemstede – Vorige week vrij-
dagmiddag vond bij Tuincen-
trum De Oosteinde in een heer-
lijk zonnetje de prijsuitreiking 
van de Tuinenwedstrijd 2009 
plaats. De wedstrijd waarbij le-
zers van de Heemsteder een fo-
to van hun tuin kunnen insturen 
en daarbij kans maken op een 
leuke prijs. Tuinfoto’s die ge-
plaatst zijn in de krant maken 

alleen kans. Gedurende de zo-
mer zijn op die manier heel wat 
foto’s de revue gepasseerd. Sta-
tige, knusse, kleurige, overwe-
gend groene en terrastuinen... 
We hebben het allemaal gezien. 
Dat de tuinhobby leeft in Heem-
stede is wel duidelijk.
Het viel uiteindelijk niet mee 
om de drie mooiste tuinen uit 
te kiezen. Die taak was weg-

gelegd voor William Dobbe van 
Tuincentrum De Oosteinde. 
Vorige week maakte de Heem-
steder de winnende tuinen al 
bekend met het publiceren van 
de foto’s. Nu ook de gezichten 
erbij: van links naar rechts me-
vrouw M. Heemskerk (3e prijs) 
uit Bennebroek, de heer J. Brou-
wer (1e prijs) en mevrouw Sij-
senaar (2e prijs) uit Heemste-

de. Zij hebben van tuincentrum-
eigenaar William Dobbe (ge-
heel rechts) waardebonnen ont-
vangen van 25, 50 en 100 euro. 
Daarnaast kregen ze een mooie 
bolchrysant, een ware topper 
voor de najaarstuin. En zo kwam 
er ook aan deze geslaagde tui-
nen’contest’ weer een goed 
einde.
Op naar volgend jaar!

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - In de editie van 
woensdag 30 september a.s. 
zal de rubriek Dichtstorten aan-
dacht besteden aan het thema 
Werelddierendag van 4 oktober 
a.s.
Indien u een dierengedicht in 

deze editie wilt publiceren, kunt 
u dit mailen naar dichtstorten@
yahoo.com of per post sturen 
naar: de Heemsteder, rubriek 
Dichtstorten Dierendagspe-
cial, Visserstraat 10, 1431 GJ in 
Aalsmeer.

Oproep Dichtstorten Dierendagspecial
De sluitingsdatum van deze 
editie is vrijdag 25 september 
2009.
Er zal een selectie gemaakt 
worden van de mooiste, leukste 
of meest bijzondere dierenge-
dichten. Veel succes!

Onweer
 

Een ogenblik
vlucht

als ‘n zucht
in de wind

 
flitsen flirten

zinderend
door de lucht

 
onberekend

gedrag
vervolgd door

‘n verloren slag
 

en alles 
wordt weer

helder
 

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst.

Dichtstorten

‘Vette drollen’ bij de schommel
Heemstede - Het beleid van de gemeente Heemstede met be-
trekking tot het uitlaten van honden schrijft voor dat de hond 
aangelijnd moet zijn en dat men plastic zakjes bij zich heeft om 
de vaste uitwerpselen van de honden daarmee in de daarvoor 
bestemde afvalbakken te deponeren. Dit voorkomt veel narig-
/viezigheid en is hygiënisch. Wat schetst mijn verbazing, dat er 
regelmatig ‘een hoop’ op onze stoep ligt.

Vorige week keek ik uit mijn keukenraam en zag ik een keurige 
wat oudere dame haar hond zijn behoefte laten doen vlakbij de 
afvalbak zonder dit op te ruimen. Helaas kon ik op dat moment 
niet naar buiten en ken ik deze dame niet en weet dus niet waar 
zij woont, anders had ik ‘het’ in een zakje gedaan en het per-
soonlijk aan haar overhandigd.

Wat ik vandaag (woensdag 16 sept.) aantrof, gaat alle perken 
te buiten! De gemeente heeft overal in Heemstede leuke speel-
plaatsjes aangelegd, ook bij ons aan de Floradreef. Op woensdag 
als ons kleindochtertje van 2 jaar  bij ons is, ga ik vaak een tijdje 
met haar naar de speelplek. Wat schetst mijn verbazing, dat er bij 
de schommel ‘vette hondendrollen’ liggen! Dit op enkele meters 
van de afvalbak! Wat heeft dit te betekenen? Wil de eigenaar van 
de hond dat onze kindertjes ziek worden? Is hij/zij zo rancuneus 
dat er speelruimte gecreëerd is voor kinderen om te spelen? 

Ik heb de politie gebeld om aangifte te doen, maar de politie 
geeft aan dat de gemeente de handhaving onder haar beheer 
heeft. Het is begrijpelijk dat de gemeente niet constant ‘wach-
ters’ kan neerzetten, maar ik zou bijna een verzoek hiertoe in-
dienen.
Wie de schoen past trekke hem aan!   

H.H. van Vliet, Floradreef 16, Heemstede

INGEZONDEN

Prijzenparty van Primera De Pijp
Heemstede – Primera De Pijp 
Heemstede hield een leuke ac-
tie. Deze De hield in dat wan-
neer je je schoolspullen kocht 
bij De Pijp, kon meedingen 
naar een heuse Nintendo WII. 
Het enige dat je moest doen 
was de bon van de prijzenpar-
ty invullen met je naam.
Nadat iedereen zijn bon had 
ingeleverd heeft het team van 
Primera De Pijp de volgende 
personen gelukkig gemaakt 
met de onderstaande prijzen:
1e prijs: een Nintendo Wii, ge-
wonnen door Youp Jansen, 2e 
prijs: een karaoke set, gewon-

nen door Sascha Geven en de 
3e prijs: een stoere schooltas 
gewonnen door Maurice.
Romy Roelen, dochter van 
ondernemer Ronald Roelen, 
heeft zaterdag j.l. de prijzen 
overhandigd.

Zaterdag kon Youp niet bij de 
prijsuitreiking zijn, vandaar dat 
zijn neef en nicht de prijs (een 
Nintendo WII in onvangst na-
men). Youp baalde hier enorm 
van, vandaar dat Ronald Roelen 
van Primera De Pijp begin de-
ze week alsnog met hem op de 
foto is gegaan!
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Heemstede – Op de eerste dag van de herfst hield Reyngoud 
Mode aan de Binnenweg 121 haar herfst en wintermode-
show. Met een verrassend jeugdig en kleurig  modebeeld, 
waarmee iedere vrouw zelf haar eigen najaars- en winter 
garderobe  kan combineren. Al zijn de basiskleuren zwart, 
bruin en grijs, Reyngoud Mode weet aan de najaars-en win-
termode kleur te geven. Te beginnen met een koningsblauw 
velours jasje voor 179 euro met  een rokje in kobalt met 
grijs patroon en een blouse van Bandolera, nu even kiezen 
voor de blauwe legging of de chique zilvergrijze panty’s. Een 
donkergrijze rok met een ballonachtig randje; een pak van 
een mix van stoffen met effen basis col en een bodywarmer 
met een randje konijnenbont. Vesten in luxe lengtes, be-
haaglijk warm als het echt koud wordt, voor nog geen hon-
derd euro`s. Een mantelparade met wel tien modellen, beet-
je moeilijk kiezen, maar de korting van 20 procent maakt 
het een stuk makkelijker. Wel voor eind september kiezen 
uit wol, dons, lang, kort, glanzend zwart, zilvergrijs dons, 
wollen flausch in paars of in beige, bruin, of zwarte imitatie-
bont, van bekende merken als Basler, Taifun of Olsen. Kor-
te jasjes staan vlot op rokken in allerlei lengtes en bij pan-
talons die soms wijd uit mogen lopen. Bij de merken valt de 
veelzijdigheid van Marie Méro op naast merken als Basler, 
Bandolera, Expresso en Olsen waar altijd actuele combina-
ties mee te maken zijn. Kleuren die u de komende korte da-
gen en lange avonden altijd mag dragen zijn koningsblauw, 
petrol, rood tot het naar oranje zweemt, paars is een belang-
rijke kleur. Deze kleuren gaan allemaal samen met de ba-
siskleuren zwart, bruin en grijs. Bont mag deze winter weer, 
het lijkt duur, is het niet meer, omdat de meeste kleding in 
bont imitatie is, dus niet meer zo duur. Wel behaaglijk warm, 
het blijft een aparte uitstraling houden. Reyngoud Mode 
met andere zeer bekende merken als Gerry Weber, Blacky 
Dredss en Sao Paulo  is klaar voor de herfst, voor u de uitda-
ging om binnen te stappen. De mannequins stapten de hele 
show op schoenen en laarzen van Carel van der Meer. 
Ton van den Brink

Reyngoud modeshow actueel, betaalbaar
                   Basiskleuren zwart, bruin, grijs 
                   met een kleurtje graag
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Zuster Borromee Bomans 100 jaar
Heemstede - Op 19 september 
1909 is Oswalda Bomans, Wal-
ly genoemd, in Den Haag ge-
boren als eerste kind van de 
familie Bomans-Reynart. Va-
der, mr. J.B.Bomans, 20 maart 
1941 op slechts 55-jarige leef-
tijd thuis aan een hartstilstand 
in Heemstede overleden, was 
voor de Tweede Wereldoorlog 
een befaamd politicus binnen 
de Rooms-Katholieke Staats-
partij. De latere KVP, in 1980 op-
gegaan in het huidige CDA. Hij 
was een begenadigd spreker 
en propagandist voor katholie-
ke politiek, fel tegenstander van 
de socialist Troelstra, en gold in 
1916 op 31-jarige leeftijd als het 
jongste parlementslid. Op een 
gegeven moment was hij zowel 
wethouder te Haarlem, gedepu-
teerde bij de provincie èn Twee-
de Kamerlid. Bij de opening van 
het Wijnhuis ‘De Gulde Druif’ 
ondertekende hij in het gasten-
boek met zijn zwierige handte-
kening en toevoeging “Lid Raad, 
Staten en Kamer”. Enkele maan-
den voor zijn plotse dood trad 
hij, na het overlijden van de in 
Heemstede begraven mr. dr. ba-
ron A. Röell, op als waarnemend 
Commissaris van de Koningin in 
de provincie Noord-Holland.
Eind mei 1932 is de familie naar 
het huis Berkenrode aan de He-
renweg, het vroegere Wester-
duin, in Heemstede verhuisd
Na Wally kwamen de volgen-
de 7 jaren nog 6 kinderen die 
opgroeien aan de Parklaan in 
Haarlem, na 1925 in huize ‘Bos-
hof’, Kleine Houtweg 125, en 
van wie er twee op jonge leef-
tijd zijn overleden. Alle kinderen 
bezochten de zogeheten ‘School 
van Roodnat’ aan de
Cruquiusstraat op de hoek van 
de Leidsevaart.
Op 19-jarige leeftijd besloot 
Wally ondanks een wereldse 
reis door Europa met haar ou-
ders toch in het klooster in te 
treden. Na de schoolopleiding 
was zij toen als medisch analiste 
werkzaam in het Anna Paviljoen, 
de kraamkliniek van het Onze 
Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) 
te Amsterdam. Dat ziekenhuis 
was gesticht door de congre-
gatie van de ‘Liefdezusters van 
de heilige Carolus Borromeus’, 
tevens bekend als de ‘Zusters 
Onder de Bogen’, naar de mo-
numentale stenen boog bij het 
klooster naast de middeleeuwse 
St.Servaasbasiliek in Maastricht

Van Haarlem naar Maastricht
Michel van der Plas heeft op-
gemerkt dat er feitelijk geen 
klooster in Nederland aanwijs-
baar is, dat in kilometers gere-
kend, verder van Haarlem ligt. 
De keuze voor deze congrega-
tie had evident te maken met 
haar werk als laborante en het 
feit dat het noviciaat van de-
ze zusterorde in Maastricht ge-
vestigd was. De kloosterroeping 
is vermoedelijk mede ingegeven 
door ‘tante Wies’, familielid van 
haar moeder, die onder kloos-

ternaam Ludovique bij de Zus-
ters van Liefde (uit Tilburg) in 
Den Haag was ingetreden. God-
fried zou later zijn herinnerin-
gen aan die religieuze vastleg-
gen in een column ‘De zuster uit 
de Molstraat’ (De Volkskrant, 28 
september 1969). 
De Maastrichtse zusterorde was 
in 1837 opgericht ter verzorging 
en verpleging van zieken.
Moeder Bomans berustte in het 
verlangen van Wally om “zich 
geheel aan God te wijden”, maar 
vader was buitengewoon on-
gelukkig met de gedachte dat 
zijn enige dochter achter hou-
ten tralies zou verdwijnen, bo-
vendien het hoofd verscholen in 
een grote kap. 
Na een proefperiode als novi-
ce nam zij de kloosternaam aan 
van Borromée, als een eerbe-
toon aan de Milanese kardinaal 
Carolus Borromaeus, patroon 
van de nonnencongregatie. In-
direct was het mede een hom-
mage aan de Franciscaner pa-
ter Borromaeus de Greeve. De-
ze genoot destijds in katholie-
ke kringen bekendheid om zijn 
donderpreken. Hij was een huis-
vriend van de familie, die menig-
maal van het grote logeervertrek 
op het Heemsteedse Berkenro-
de gebruik maakte. 
Het kleinste kamertje op de bo-
venverdieping van het grote 
huis met 23 kamers werd door 
de broers ‘Wally’s kamertje’ ge-
noemd, ook al zou zij daar nooit 
komen. Zij kreeg zelfs geen toe-
stemming naar Heemstede af te 
reizen toen haar jongere broer 
Arnold in 1941 als neomist of-
wel pasgewijd priester de hei-
lige mis opdroeg in de Heilige 
Bavokerk. 
Zuster Borromée leefde in ge-
bed, las veel en mediteerde, in-
tussen zo’n 80 jaar, maar werkte 
daarnaast meer dan dertig jaar 
als medisch analiste in zieken-
huizen van de congregatie en 
nadien verzorgde zij een aantal 
jaren oudere en ziekelijke col-

lega-zusters in het Sint Jozef-
klooster van het vlakbij Maas-
tricht gelegen Rijckholt. 

Bomans in Triplo
Landelijke bekendheid kreeg de 
NCRV-uitzending uit 1970 ‘Bo-
mans in Triplo’, waarin Godfried 
Bomans zijn zuster Wally (in het 
klooster van Ryckholt) en broer 
Arnold (als pater Joannes-Bap-
tista in het Trappistenklooster 
van Zundert) interviewde. God-
fried noteerde daarover in het 
boek ‘Van dichtbij gezien’ (1970): 
“Nog meer dan dit [= strenge 
ascese, gevormd in een enorme 
ruimte van de kloosters] was het 
de vastbesloten afgewendheid 
van de dingen deze aarde, het 
reikhalzend verlangen naar een 
hogere orde van zijn, die ik ter-
stond herkende. Het was als het 
ruisen van de bomen op ‘Ber-
kenrode’ en de wind van het 
eeuwenoude huis.” Zelf zei Wally 
Bomans nooit ook maar één mo-
ment spijt te hebben gehad van 
haar besluit om in 1929 weg te 
gaan en als kloosterzuster in te 
treden. Dat ze wel eens opzag 
tegen de offers, zoals het gemis 
van kinderen, beschouwde zij 
als menselijk. Graag had ze naar 
de missie in Indonesië of Afri-
ka gewild, maar moeder-over-
ste bepaalde anders. Zij vond 
haar geluk niet in aardse zaken 
of genot maar in geloof en spi-
ritualiteit, in combinatie met ca-
ritas, het helpen van zieken en 
behoeftigen. Zij gaf ronduit toe 
nooit een mystieke ervaring of 
visioen te hebben gehad.
Het verwijt van KRO-documen-
tairemaker Frans Wijsen aan 
Godfried dat zijn zusje teveel de 
oude ideeën van het kloosterle-
ven zou aanhangen werd in 1971 
door hem van de hand gewezen, 
met als motivering zij het met 
tal van vernieuwingen instem-
de ten koste van oude structu-
ren ten aanzien van kleding e.d. 
Op een vraag, wat zij een jong 
meisje zou aanraden dat beslist 

in het klooster wil antwoord-
de zuster Borromée op besliste 
toon: “Met een heel nieuwe or-
de beginnen.” 
In 1941 heeft Godfried een spel 
voor lekentoneel ‘De drie konin-
gen’ aan zijn zuster Wally opdra-
gen.
Wally Bomans, de laatst levende 
van genoemd gezin heeft haar 
honderdste geboortedag afgelo-
pen zaterdag in het Moederhuis 
van de Zusters Onder de Bogen, 
gevierd. 

Berkenrode en Heemstede
In april 1977 ontmoette ik zuster 
Borromée Bomans bij gelegen-
heid van een drukbezochte ten-
toonstelling over Godfried Bom-
ans in de Heemsteedse biblio-
theek. Zij nam vanuit het kloos-
ter een zelf gehaakt kleedje mee 
en vertelde me dat de vier jaar 
jongere Godfried - in tegenstel-
ling tot Rex en Jan - thuis minder 
opviel, vaak wat afwezig leek, 
maar wel allerlei vragen stelde 
en een bijzondere opmerkings-
gave leek te hebben. De oudste 
herinnering was dat hij vanuit de 
kinderwagen steeds vroeg: “Ben 
ik zoet?” en tevreden “O” zei 
wanneer het antwoord bevesti-
gend was. 
Van de broers bleef enkel Jan 

De familie Bomans, behalve de vader, op 15 juli 1920. Van links naar 
rechts: dienstmeisje Annie van Dalen, moeder Bomans, 36 jaar, Wal-
ly, 10 jaar, Bertha Schneider (een logee uit München die ongeveer 1 
jaar kwam aansterken), Herman, 8 jaar (5 mei 1921 aan difterie over-
leden), Godfried 7 jaar, Rex, 6 jaar, Jan 5 jaar en Arnold 4 jaar.

Rustig in Heemstede? Niet meer.
Heemstede - Met verontrusting las ik de ingezonden brief van 
mevrouw I. Roelen te Heemstede in ‘de Heemsteder’ van 19 au-
gustus 2009. Sinds 8 jaar wonen wij in Heemstede en het viel ons in 
die tijd op dat Heemstede zo heerlijk rustig was. Sinds 2 jaar is daar 
een drastische verandering in gekomen. Dagelijks worden wij ge-
stoord door vliegtuiglawaai, ook ’s nachts. Mevrouw Roelen wees 
op de mogelijkheid tot klagen bij BAS (Bewoners Aanspreekpunt 
Schiphol) via het telefoonnummer 020-6015555. Wij klagen ook 
regelmatig via www.bezoekbas.nl via ‘meldingen’ en ‘login’ en ho-
pen enige invloed uit te kunnen oefenen op de sinds 2 jaar gewij-
zigde vliegroutes. We hopen dat de wijziging wordt herroepen als 
er vele klachten worden gemeld. 
Eric van Nieuwenhuizen, Prinsessenhof  22, Heemstede

INGEZONDEN

Bomans tot zijn overlijden in 
Heemstede wonen op huize ‘El-
ba’, tegenover het landhuis ‘Oud-
Berkenroede’ en schuin tegen-
over het ouderlijk huis ‘Berken-
rode’, Herenweg 133. Een monu-
mentaal pand in een parkachti-
ge omgeving, waar de schrijver 
Godfried inspiratie vond voor zijn 
sprookjes en ‘Erik of het Klein In-
sectenboek’ en grote delen van 
‘Pieter Bas’ op papier zette. Va-
der Bomans schreef hier onder 
pseudoniem J.B.van Rode om-
streeks 1933 zijn geruchtmaken-
de en omstreden romancyclus 
‘Jan Herbert MacDonald’, een 
historische sleutelroman, waarin 
de kinderen een prominente rol 
spelen. Zo ook dochter Oswal-
da voor wie hij een functie als 
directrice van het ziekenhuis in 
Amersfoort voorzag.

In Heemstede wordt de herinne-
ring aan de ‘Bomansen’ levendig 
gehouden via onder meer een 
geschilderd portret van Aleid 
Slingerland en beeldje van Wim 
Jonker in de plaatselijke biblio-
theek, een Godfried Bomanslaan, 
en sinds medio 2007 een restau-
rant ‘Bij Bomans’. Nu in het sou-
terrain naast de IJzeren brug aan 
het begin van de gerenoveer-
de Binnenweg gesitueerd, waar 
aan de Zandvaart waterliefheb-
bers een ‘Bij Bomans’ sloep kun-
nen huren. 
Hans Krol

Praktische cursus 
Artrose en osteoporose 
Heemstede - Het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen 
heeft een aantal cursussen met 
betrekking tot bewegen en ge-
zondheid ontwikkeld. De cursus 
‘Bewust bewegen met artrose en 
osteoporose’ is er daar een van 
en is bedoeld voor 50-plussers. 
Mensen met beginnende klach-
ten door artrose hebben baat bij 
bewegen omdat door bewegen 
het kraakbeen in de gewrichten 
wordt geactiveerd en de afname 
van de hoeveelheid kraakbeen 
daardoor wordt vertraagd. U 
leert daartoe een 12-tal oefenin-
gen aan, die u thuis goed kunt 
toepassen. Osteoporose is bot-
ontkalking en komt veel bij vrou-
wen na de overgang voor, maar 

ook bij mannen. Wat u daar zelf 
aan kunt doen wat betreft bewe-
gen en voeding komt aan de or-
de in deze cursus. Tijdens de oe-
feningen is er aandacht voor een 
goede en efficiënte houding, zo-
als staan en zitten. Alle informa-
tie en oefeningen staan in een 
bijbehorend werkboek. Neem 
gemakkelijke kleding en schoei-
sel mee.

De cursus bestaat uit 3 bijeen-
komsten van 2 uur op vrijdag-
ochtend  (start: 2 oktober) en op 
maandagavond (start : 12 okto-
ber) en wordt gegeven in de Lui-
fel te Heemstede. 
Voor informatie: Casca, tel: 023-
5483828 of www.casca.nl
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Kabalen: wat wel en wat niet?
Heemstede – Een waar ‘succesnummer’ in de Heemsteder zijn 
de kabalen. De kleine gratis advertenties waarin spullen te koop 
worden aangeboden of worden gevraagd. Het kan gaan om arti-
kelen die bijvoorbeeld bij het verhuizen ‘over’ blijven. Of een partij 
tuintegels die nog mooi zijn maar in de weg liggen. U wilt ze wel 
gratis kwijt, dan maakt u er nog een ander blij mee! Op zoek naar 
oude legpuzzels voor uw verzameling? Of een bepaald boek of 
DVD? Een gratis kabaal in de krant werkt. Ze worden ‘gespeld’ 
zoals dat zo mooi heet en ze staan tevens online via de website 
www.heemsteder.nl dus heel veel bezoekers. 

Voorwaarden
De gratis kabalen zijn een service van de krant. U mag er zoveel 
inleveren als u wilt. Wel zijn er uiteraard uitzonderingen:
-  Geen werk aangeboden/gevraagd zoals oppas, tuinman, 

schoonmakers, klusbedrijven
-  Geen huizen(ruil) te huur of te koop aanbieden
-  Geen auto’s, brommers, brommobielen, fietsen en andere arti-

kelen boven de 500 euro 
-  Geen kennismaking-advertentie tekst  

Kabalenbon in de krant
De voorwaarden staan ook netjes vermeld in de kabalenbon die 
u wekelijks in de krant ziet staan.

Oppas gevraagd
Natuurlijk kunt u als u op zoek bent naar een goede oppas wel bij 
‘de Heemsteder’ terecht. Alleen niet via een gratis kabaaltje. 

Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een goede oppas of uw ‘aanbod/vraag 
valt op een andere manier buiten de gestelde voorwaarden (ga-
ragebox te huur, auto te koop e.d.) dan betaalt u daar voor en 
wordt het kabaaltje geplaatst.
U vult de kabalenbon in maar voegt 10 euro bij. Bon en geld gaan 
in een enveloppe en u stuurt deze naar ons hoofdkantoor: Vis-
serstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Op de enveloppe vermeld u ‘be-
taalkabaal’. 

Dan nog even dit
De redactie krijgt soms kabalenbonnen binnen waarop geen te-
lefoonnummer is ingevuld. Of onleesbare kabalen. Deze worden 
niet geplaatst. De redactie neemt ook geen contact op. Tevens 
behoudt zij het recht om kabalen niet te plaatsen. Heeft u nog 
vragen, belt u dan gerust: 0297-368671. 
Redactie

Albert Heijn Zwetsloot Bennebroek

Puzzel mee aan grootste 
puzzel ter wereld!

De Eredivisie, die in het seizoen 
1956-1957 is begonnen, is de 
grote inspiratiebron voor de Ere-
divisiepuzzel van Albert Heijn. 
Iedereen die bij Albert Heijn 
voor 10 euro aan boodschappen 
doet, krijgt één van de 24 gra-
tis kaartjes met 6 puzzelstukjes 
mee naar huis. Klanten sparen 
zo voor de complete Eredivisie-

puzzel, die uit 144 puzzelstukjes 
bestaat. Zodra alle puzzelstuk-
jes zijn gelegd, zijn de afbeeldin-
gen te zien van spelers van alle 
18 clubs uit de huidige Eredivisie 
- één speler per club - gehuld 
in voetbalkleding uit de jaren 
vijftig. Een tijd van grote broe-
ken, hoge lederen kicksen en 
geveterde voetbalshirts. Al-

Bennebroek - Albert Heijn Zwetsloot in Bennebroek nodigt al-
le klanten uit op woensdag 30 september mee te puzzelen aan 
de grootste puzzel ter wereld. Van 14 uur tot 17.00 uur is de 
winkel het decor van een sfeervolle puzzelmiddag. De duizen-
den puzzelstukjes die aan elkaar worden gepuzzeld, zijn on-
derdeel van de levensgrote puzzel die op woensdag 7 okto-
ber wordt gelegd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Fa-
natieke puzzelaars die meedoen aan de puzzelmiddag kun-
nen prachtige prijzen winnen. Deze middag wordt door Albert 
Heijn georganiseerd in het kader van de nieuwe winkelactie 
waarbij klanten puzzelstukjes kunnen sparen.

bert Heijn - Official Partner van 
de Eredivisie - wil met dit eer- 
betoon alle Eredivisieclubs dit 
voetbalseizoen veel succes wen-
sen. 

Grootste puzzel ter wereld
“Albert Heijn wil heel Neder-
land weer gezellig aan het puz-
zelen krijgen, net als vroeger. 
Een bijzonder initiatief waarmee 
we op een nostalgische manier 
eer bewijzen aan het Nederland-
se voetbal door de jaren heen”, 
vertelt  Carlo Zwetsloot, eige-
naar van de Albert Heijn-winkel 
in Bennebroek. “Vandaar dat wij 
al onze klanten oproepen mee te 
doen aan de ultieme uitdaging 
en met vereende krachten het 
wereldrecord puzzelen te ver-
breken.”

Direct hulp nodig, 
wat doe je dan?
Heemstede - Mevrouw Hen-
ny Vink, bewoonster van de Ro-
zenburg aan de Zandvoortsel-
aan zag onlangs een ongeluk op 
de Zandvoortselaan. Direct hel-
pen was nodig, maar wat doe je 
dan? Wat kan je doen als er in 
de flat iets gebeurt? Er wonen 
allemaal mensen op leeftijd. Met 
nog twee mensen uit de Ro-
zenburg meldden zij zich bij de 
EHBO vereniging Heemstede 
en  in april dit jaar haalde Henny 
Vink het diploma  met veel inzet, 
iedereen was blij met haar. Met 
78 jaar valt het niet meer mee 
om te leren en een heus examen 
te doen. U mag best weten dat 
ze er zenuwachtig van was. 
Ze raakt nu niet meer in paniek 
als er iets gebeurt. Is zelfverze-
kerd geworden, dat heeft niets 
met leeftijd te maken. Ze staat 
haar mannetje/vrouwtje als het 
gaat om reanimeren zo was ze 
woensdagavond  weer present 
in de Crayenesterschool bij de 
herhalingslessen die nodig zijn 
om je diploma geldig te hou-
den. Martin Michiels, voorzitter 
van de EHBO Heemstede,  leg-
de uit hoe belangrijk het reani-
meren is.  

Belang van de cursus
Waarom is het belangrijk dat 
zo veel mogelijk mensen in ons 
land kunnen reanimeren? Om-
dat iedereen, waar dan ook, ge-
troffen kan worden door een 
hartstilstand. Alleen al in Ne-
derland worden elke week 300 
mensen buiten het ziekenhuis 
getroffen door een hartstil-
stand. Circa 70 tot 80 procent 
van die mensen zijn in en rond 

het huis. Het is van belang dat 
je weet hoe je moet handelen 
wanneer iemand in jouw naaste 
omgeving, bijvoorbeeld je part-
ner, ouder, kind, familielid, ken-
nis, buurman/vrouw, door een 
hartstilstand getroffen wordt. 
Direct beginnen met reanimatie 
verdubbelt de overlevingskan-

sen ten opzichte van slachtof-
fers die niet gereanimeerd wor-
den. Wanneer je daarbij ook de 
AED gebruikt, heeft het slacht-
offer een (nog) grotere overle-
vingskans. Deze is maar liefst 
70% wanneer het slachtoffer 
binnen zes minuten gedefibril-
leerd wordt. Elke minuut na de-
ze zes minuten, neemt de over-
levingskans af met 10%.
Op 12 september stond de EHBO 

met enkele bestuursleden op de 
open dag van de gemeente om 
het publiek attent te maken op 
de EHBO Heemstede en nieu-
we leden te krijgen. Maar goed 
dat ze er waren, want ze konden 
directe hulp bieden bij een scoo-
terongeluk, wat pleisters kwijt 
op schaafwonden en een splin-
ter uit een been halen. Toch wel 
handig om de EHBO in de buurt 
te hebben! Gediplomeerde le-
den van de EHBO Heemstede 
assisteren bij evenementen in 
Heemstede. U ziet ze niet altijd 
pontificaal vooraan staan, maar 

toch! Een hele EHBO-cursus 
is veelzijdig, interessant en er 
zijn zorgverzekeraars en werk-
gevers die meebetalen aan de 
cursus. Voor alle informatie over 
de cursussen die nu weer be-
ginnen in de Crayenesterschool 
kunt u kijken op www.ehbo-
heemstede.nl en bij de Vereni-
ging EHBO Heemstede, Karla 
Groen, tel: 023 5362482.
Ton van den Brink

Henny Vink, met 78 jaar nog gediplomeerd actief.

Blazers Heemstede naar Japan
Heemstede - Van 16 tot 27 ok-
tober dit jaar zal het Japan- the 
Netherlands Exchange Brass 
Ensemble in het kader van 400 
jaar handelsbetrekkingen tus-
sen Japan en Nederland een 
aantal concerten in Japan gaan 
geven. 
Op verzoek van initiatief nemer 
Takamichi Yamazaki, geen on-
bekende voor Heemstede en 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest werd een koper ensem-
ble samengesteld uit een aan-

tal orkestleden van het H.Ph.
O. en koperblazers uit de bete-
re amateurorkesten van Brabant 
en Limburg.
Oud-dirigent van het H.Ph.O. 
Iman Soeteman heeft hierover 
de artistieke leiding en stelde de 
programma’s samen. Naast en-
kele optredens in ons land wor-
den er concerten gegeven in Hi-
roshima, Okayama en Tsuyama. 
Verder zullen er enkele work-
shops aan de daar plaatselijke 
scholen gegeven worden.

Vrijwilligers MIX-It Disco gevraagd
Heemstede - Elke derde zater-
dag van de maand is er de Mix-
It Disco, een dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. 
Niet alleen de muziek wordt 
goed gemixed, ook het publiek 
van deze avond is een mix tus-
sen mensen mét en mensen 
zonder verstandelijke beperking. 
Het is alweer het vijfde seizoen 
voor deze dansavond. Voor hulp 
bij het versieren van de zaal, op-
bouwen en afbouwen van de 
avond, bardiensten of helpen bij 
de entree en natuurlijk gezel-

lig met de bezoekers een feest-
je bouwen is Casca op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. 
Kun jij in principe iedere Mix-It 
avond aanwezig zijn en heb je 
affiniteit met de doelgroep, dan 
is dit vast wat voor jou! In de-
cember en in de zomervakantie 
is er geen Mix-It. Om 17.00 uur 
wordt gestart met opbouwen. 
De disco start om 19.30 en om 
22.00 uur is het feest weer af-
gelopen. Lijkt dit je wat? Neem 
dan contact op met Mike Dood-
eman: mdoodeman@casca.nl of 
023-548 38 28.
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Volkstuin Schalkweide feestelijk geopend
Regio - Op dinsdagmiddag 
22 september is de gezamen-
lijke volkstuin van Verpleeg-
huis Boerhaave en Zorgcen-
trum Schalkweide van Stichting 
Sint Jacob in gebruik genomen. 
Dat gebeurde op het terrein van 
volkstuinvereniging ‘Ons Bui-
ten’, op feestelijke wijze. Zo was 
de Spaarne Town Jazzband er 
om deze middag muzikaal op te 
luisteren. 
Met sponsoring van ‘Hol-
land Groenwerken’ (Beurs-
vloer 2008), Het Ouderenfonds 

en de opbrengst van de rom-
melmarkt van Schalkweide kon 
een groenplek werkelijkheid 
worden. Afgelopen maanden 
is er met man en macht door 
personeel en vrijwilligers ge-
werkt aan realisatie van de 
volkstuin. Ook al vindt de ope-
ning bijna in het najaar plaats, 
het is de bedoeling dat de-
ze volkstuin gedurende het he-
le jaar een rust- en groenplek is 
voor de cliënten van Boerhaave 
en Schalkweide en hun mantel-
zorgers en begeleiding.

De tuin is zo ingericht dat cliën-
ten kunnen relaxen, actief kun-
nen deelnemen aan groenacti-
viteiten en/of genieten van flora 
en fauna in al haar facetten. 
Een paar vrijwillige handen voor 
het onderhoud van de volkstuin 
en/of begeleiding van groen-
activiteiten met cliënten zijn al-
tijd welkom. U kunt zich hier-
voor opgeven bij Nora Vellin-
ga, Hoofd Welzijn VH Boerhaave 
(023-8923900) of Simonne van 
Hout, hoofd Welzijn ZC Schalk-
weide (023-8922900).

Picknick Zonnebloem,
dat moeten we meer doen!

Heemstede – Lekker in de buitenlucht de 
gasten verwennen, dat was de bedoeling 
van de vrijwilligers van de twee Heemsteed-
se afdelingen van de Zonnebloem. Het lukte 
helemaal. Een mooie open plek aan de Eras-
muslaan met uitzicht op een stukje landelijk 
Berkenrode, een kanjer van een taart, pro-
secco om  met de tintelende bubbeltjes he-
lemaal dat feestelijke gevoel te krijgen, lek-
kere driehoekige toastjes met onder andere, 
zalm en dat alles aangeboden door C1000. 
Daar kan je een feestje van maken. Omdat 
de landelijke Zonnebloem zestig jaar is ge-
worden hadden de twee afdelingen, Berken-

rode en De Valkenburg twintig gasten uitge-
nodigd en zwaar gehoopt op redelijk weer. 
Je gaat tenslotte met alleenstaande, eenza-
me en gehandicapte gasten op pad en daar 
moet je echt mooi weer bij hebben. Het kon 
niet mooier! Dat geeft vleugeltjes aan de 
vrijwilligers die voor de organisatie, het ver-
voer, de hapjes en drankjes en de vrolijke 
sfeer mogen zorgen. Ook het Hoofdbureau 
uit Breda kwam even een kijkje nemen, want 
districtshoofd Ton de Klein was wel even 
benieuwd hoe dat zou lopen. Simpele con-
clusie: dat moeten we meer doen!
Ton van den Brink

Schrijver over communicatie bij Blokker

Nu halfvoller!
Heemstede - Martijn Horvath 
(52 jaar) begon als tekstschrij-
ver in de reclame en is het com-
municatievak steeds meer in de 
breedte gaan beoefenen. Van 
zijn hand verscheen afgelopen 
week: Nu halfvoller!  Onbegrij-
pelijke missers en eenvoudige 
kansen in marketing en commu-
nicatie. Het boek Nu halfvoller! 
is onder andere verkrijgbaar bij 
boekhandel Blokker waar hij op 
zaterdag 26 september om 16.00 
uur een toelichting geeft op zijn 
werk. 
Van veel reclames begrij-

pen steeds meer Nederlanders 
steeds minder. Ook de commu-
nicatie binnen organisaties, naar 
de eigen medewerkers, gaat snel 
alle kanten op. Adverteerders, 
bedrijven en overheden, lijken 
zich te vervreemden van zichzelf 
en hun klanten.  Waar en waar-
om gaat het vaak mis? Hoe ma-
ken we ’t simpeler in plaats van 
nog complexer? Martijn Horvath 
onthult in zijn nieuw verschenen 
boek de valkuilen uit de praktijk 
en richt daarbij de blik op nieu-
we kansen. Daarbij houdt hij een 
vurig pleidooi voor creativiteit, 

gezond verstand en plezier in het 
werk. “Want als er in het proces 
niet gelachen kan worden, is het 
resultaat vaak om te huilen.” 
Martijn Horvath laat u heerlijk 
kijken en snuiven in de gaar-
keukens van opdrachtgevers en 
uitvoerders. Om het u als klant 
weer wat leuker te maken. En de 
marketing- en communicatie-
professional in u wat makkelij-
ker…Misschien kent u hem van 
campagnes als Leuker kunnen 
we het niet maken. Wel makke-
lijker en De euro wordt van ons 
allemaal, of van zijn columns in 
Tijdschrift voor Marketing. Te-
genwoordig is Martijn creative 
partner bij ONLY. Boekhandel 
Blokker vindt u aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede. Tel. 023-
5282472.

The Royal 4 in de 1ste Aanleg

Heemstede - Zaterdag 26 sep-
tember pakt Café de 1ste Aanleg 
goed uit met een band om niet 
te missen, The Royal 4. Deze 3-
mans formatie (nummer 4 is het 
publiek zelf) speelt niet ‘slaafs’ 
drieminutennummers maar 
maakt van de avond hele reeks 
van aan elkaar gebreide hits uit 
alle jaren. Op fenomenale wijze 
spelen Joaquín Lorenzo (gitaar/
zang), Dean Curtis (basgitaar/
zang) en Herman Honsbeek 
(Cajon en percussie) de tent 

plat. Deze heren hebben zich al 
diverse malen bewezen in de 1ste 
Aanleg en passen zich vanwe-
ge hun brede repertoire moei-
teloos aan de wensen van het 
publiek. Zittend op hun kruk of 
bankje krijgen ze het voor elkaar 
om de hele zaak op de dansvloer 
te krijgen. De mannen zijn vrij in 
hun spel, hebben een breed re-
pertoire, pop, soul, reggae, funk 
en doen niet moeilijk over ver-
zoekjes of spontane improvisa-
tie. De aanvang is 21.00 uur.

Workshop kerstkaarten maken
Bennebroek - Vindt u het ook 
zo leuk om zelf kaarten te ma-
ken? Doe dan mee aan de work-
shop kerstkaarten maken voor 
senioren op vrijdag 16 okto-
ber van 9.30 tot 12.00 uur bij 
Welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek. Docente Conny 
Nederstigt brengt u graag ver-
schillende technieken bij, zo-

dat u tijdens deze workshop vol-
op inspiratie kunt opdoen. De 
kosten voor de workshop be-
dragen 7,00 euro incl. materi-
aal en koffie/thee. In verband 
met de bestelling van de ma-
terialen is aanmelden voor vrij-
dag 9 oktober noodzakelijk bij 
Welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek tel. 5845300.

Workshop voor vrouwen
Kleur- en stijlpresentatie
Heemstede - Onderzoek heeft 
aangetoond dat u tijdens een 
eerste indruk voor 93% wordt 
beoordeeld op non verbale com-
municatie: 55% wordt bepaald 
door uw uiterlijk, 38% door stem 
en houding en slechts 7% door 
de inhoud van wat u zegt. Kle-
ding, houding en presentatie 
zijn dus voor een eerste ont-
moeting van groot belang! 
Styliste Sieta de Jong laat u tij-
dens deze boeiende kleur- en 
stijlpresentatie zien welke fac-
toren zorgen voor een ‘optimale’ 
verschijning. Dit is een samen-
spel van o.a. kleur én stijl. Welke 
kleuren we graag dragen en hoe 
we hiermee communiceren. Hoe 
kleuren en kledingkeuze goed 
kunnen passen bij uw persoon-
lijkheid en wat u uitstraalt met 
een bepaalde kleur of stijl. Als 
bijvoorbeeld een kleuterleidster 
helemaal in het zwart gekleed 
gaat, straalt ze zakelijkheid en 
waardigheid uit. Om een goed 
contact te ontwikkelen met haar 
kleuters kan ze dit beter niet 
doen, heldere kleuren of pastel-
tinten zijn dan meer geschikt. 

Zo zal een politicus niet serieus 
worden genomen als hij in een 
kanariegeel pak verschijnt. Zijn 
serieuze boodschap komt niet 
overeen met zijn kledingkeuze 
en hij komt als onbetrouwbaar 
over.  Tijdens de presentatie 
wordt ook ingegaan op de ach-
tergrond van de kleuranalyse op 
basis van de kleurenleer van Jo-
hannes Itten. Hij is één van de 
grondleggers van de kleurencir-
kel. Tijdens de presentatie kan 
helaas geen individueel advies 
worden gegeven, jammer ge-
noeg is voor dit maatwerk meer 
tijd nodig. Er is wel de mogelijk-
heid tot het stellen van vragen 
en u kunt een afspraak maken 
voor een gereduceerd persoon-
lijk stijl- en/of kleuradvies. 

De workshop Kleur- en stijlpre-
sentatie is op woensdag 30 sep-
tember om 10.00 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 6,00 euro. 
Opgeven kan bij de receptie van 
de Luifel op werkdagen van 9 – 
12 uur, of telefonisch: 023- 548 
38 28 kies 1. 
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Afslankers Nieuw Groenendaal al 
meer dan 85 kilo kwijt!
Heemstede - Dat genieten van 
het leven en afslanken prima sa-
mengaan, bewijst Nieuw Groe-
nendaal met het landelijke af-
slankprogramma Go! In 12 we-
ken een slanker, fitter en ener-
gieker lichaam door doelgerich-
te training met een uitgekiend 
voedingsprogramma.
De vakantieperiode is voor veel 
mensen lekker ontspannen en 
extra genieten. Van elkaar, het 
mooie weer en van lekker eten 
en drinken. Heel belangrijk in 
een druk leven. Maar de extra 
kilo’s zijn toch een beetje bitter 
eind van de vakantie. Start daar-
om nú met Go!. 

Verantwoord afslanken met
Go!
Go! is een 12-weeks afslank-
programma gericht op het ver-
minderen van de vetmassa door 
doelgerichte krachttraining, per-
soonlijke begeleiding van spe-
ciaal opgeleide instructeurs én 
een uitgekiend voedingspro-
gramma. 
Go! is ontwikkeld door de ex-
perts van de Koninklijke Neder-
landse Krachtsport en Fitnessfe-
deratie (KNKF) in samenwer-
king met NOC*NSF. Ook Nieuw 
Groenendaal aan de Sport-
parklaan in Heemstede is nauw 
betrokken geweest bij het ver-

der ontwikkelen van Go! Tot nu 
toe zijn de afslankers van Nieuw 
Groenendaal samen al meer dan 
85 kilo kwijt!

Verantwoord trainen
“Twee keer per week trainen is 
al genoeg. Daarnaast mag je 
eten zo veel als je wilt. Het gaat 
er om wat je eet. Honger lij-
den hoeft niet. Sterker nog, dat 
werkt averechts”, aldus drs. Roel 
Derks, bewegingswetenschap-
per en consultant voor Go!
De KNKF heeft de instructeurs 
van Nieuw Groenendaal opge-
leid zodat zij deelnemers op-
timaal kunnen begeleiden bij 

hun afslankproces. Het waar-
borgen van de hoogste kwaliteit 
voor zowel de fitness als de fy-
siotherapie is erg belangrijk voor 
Nieuw Groenendaal. 

Aanmelden of meer
informatie? 
Zorgverzekeraars vergoeden het 
afslankprogramma Go! onder 
bepaalde voorwaarden. Nieuw 
Groenendaal zoekt geheel vrij-
blijvend voor u uit of dit ook voor 
u geldt. Stuur een email naar 
info@nieuwgroenendaal.nl met 
uw naam, telefoonnummer, ge-
wicht, lengte en de naam van 
uw zorgverzekeraar.

1 oktober: Dag van de Ouderen
Heemstede - Op de Dag van 
de Ouderen worden alle oude-
re Heemstedenaren in het zon-
netje gezet. Zo ook bij Casca. 
Op donderdagmiddag 1 okto-
ber van 14.30 tot ongeveer 15.45 
uur kunt u meezingen met het 
gelegenheidskoor ‘De Boter-
bloemen’. Dit 12-koppig koor 
geeft een heerlijk muzikaal op-
treden en u kunt naar hartelust 
meezingen met het repertoire 
van bekende Nederlandse lied-
jes. 
‘De Boterbloemen’ spelen de fa-
milie Bloem, woonachtig op de 
Botermarkt. Marijke Kots ver-
telt anekdotes van de familie die 

dan weer leiden tot een lied. U 
wordt van harte uitgenodigd om 
mee te zingen!
De organisatie voor deze gezelli-
ge middag is tot stand gekomen 
in samenwerking met Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede 
en het Loket in overleg met de 
Ouderenbonden. 

Gratis kaarten zijn verkrijgbaar 
bij de Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede en de receptie van 
Casca de Luifel. Herenweg 96, 
Heemstede.  Wel graag vooraf 
reserveren, dit kan telefonisch: 
(023) 548 38 28 op werkdagen 
van 9-12 uur.

Lezing ‘grenzen stellen’ vervalt
Heemstede - Jammer genoeg 
gaat de lezing Grenzen stel-
len en positief opvoeden bij 
Casca op woensdag 23 sep-

tember over opvoeden niet 
door. Dit wegens privé-om-
standigheden van de spreek-
ster.

Omgaan met 
de mobiele 

telefoon
Bennebroek - Veel senio-
ren blijken moeite te hebben 
met het omgaan met hun mo-
biele telefoon. Studenten van 
de ICT-opleiding van het No-
va College in Haarlem willen 
hierbij graag ondersteuning 
bieden en uitleg geven over 
de mogelijkheden van de 
mobiele telefoon. Deze cur-
sus vindt plaats op woens-
dag 7 oktober en eindigt op 
21 oktober. De lestijden zijn 
van 10.00 tot 12.00 uur. Loca-
tie is het voormalig gemeen-
tehuis in Bennebroek. Er is 
plaats voor negen cursisten 
en er is zicht op een tweede 
cursus mobiel bellen in het 
voorjaar van 2010.
De cursus omvat drie bij-
eenkomsten van 2 uur en tij-
dens de training staat de No-
kia-mobiel centraal. Indien 
u een ander merk mobiele 
telefoon heeft dan wordt u 
de mogelijkheid geboden om 
optioneel een extra les bij te 
wonen. De kosten bedragen 
10 euro voor de hele cursus 
incl. koffie/thee en een werk-
map. De cursus wordt gege-
ven door Welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek.

Vacature Top 3 Vrijwilligers
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
Yolanda van den Brink, Monica 
Snoeks of José van Duin – dins-
dag t/m donderdag van 9-12 
uur: 023 – 5483824. 
Op www.vrijwilligerswerkheem-
stede.nl kunt u nog veel meer 
leuke vacatures vinden!

Coach
Ligt uw kracht in het begelei-
den van een groep vrijwilligers, 
buddy’s of lotgenoten binnen de 
mantelzorg? Vindt u het leuk om 
voor hen bijeenkomsten te orga-
niseren? Kom dan langs bij het 
steunpunt. Individuele onder-
steuning van vrijwilligers is ook 
onderdeel van deze vrijwilligers-
functie.

Fietsmaatje
Een zelfstandige, vrolijke jon-
ge man, met een licht verstan-
delijke beperking, is op zoek 
naar een fietsmaatje voor in 
het weekend. Hij trekt er graag 
met de fiets op uit, vanwege zijn 
slechtziendheid op de tandem.

Vrijwilligers Kabelkrant
Wilt u uw talent inzetten om be-
woners van een verzorgingshuis 
te informeren over allerlei zaken 
in en om het verzorgingshuis via 
het huisblad en de kabelkrant? 
Grijp dan nu uw kans!

Tip!
Lezing ‘Trots en Waardering’ 
– Het belang van het waarde-
ren van vrijwilligers voor hun in-
zet. Donderdag 1 oktober 2009, 
19.45 – 21.30. Kijk op de website 
voor meer informatie.

Busuitstapje Spaarnwoude
Bennebroek - Een schitterend 
aanbod op maat van het Rode 
Kruis bestemd voor senioren die 
er zelfstandig niet meer alleen 
op uit kunnen gaan. Met een 
klein busje, waar tevens ruimte 
is voor 2 kleine rolstoelen, rijdt 
u richting Spaarnwoude, waar u 
een zorgboerderij gaat bezoe-
ken. Tussen 12.30 en 13.00 uur 
wordt u thuis opgehaald en te-

gen 17.00 uur weer thuisge-
bracht. Per persoon vraagt het 
Rode Kruis een bijdrage van 
6,00 euro inclusief koffie/thee. 
Partners mogen ook deelnemen 
aan dit uitje.
De tocht vindt plaats op vrijdag 
16 oktober. Opgave vóór vrijdag 
9 oktober bij welzijn Bloemen-
daal, locatie Bennebroek. Tel. 
584 53 00.

Cliënten Schalkweide 
op bedrijfsbezoek
Regio - Donderdagmid-
dag 17 september na-
men vijftien medewer-
kers van het geneesmid-
delenbedrijf MSD, geves-
tigd in de Waarderpolder 
te Haarlem, dertig  cliën-
ten van Schalkweide mee 
uit naar CORPUS te Leiden. 
Het betrof een geheel ver-
zorgde busreis met entree, 
hapje en drankje en niet te 
vergeten de persoonlijke 
aandacht.

MSD Nederland te Haarlem is 
een geneesmiddelen produc-
tie- en distributiecentrum voor 
Europa en andere wereldde-
len (140 landen). 
Naast sponsoring van het KI-
KA project ondersteunt MSD 
ook verschillende lokale goe-
de doelen. De lokale goede 
doelen worden gerealiseerd 
door o.a. het door MSD op-
gerichte “Handen uit de Mou-
wen”-project.
In samenwerking met de Vrij-

willigers Centrale Haarlem 
is Zorgcentrum Schalkweide 
SSJ uitgekozen voor dit pro-
ject.

Gestoken in grannygroene po-
loshirts met rugopdruk “Han-
den uit de mouwen” kwamen 
een 15-tal MSD medewerkers 
naar Schalkweide. Na kofie/
thee, instructie en een rondlei-
ding te hebben gehad maak-
ten zij kennis met de reislus-
tige cliënten van Schalkwei-
de. Medewerkers van MSD 
werden gekoppeld aan cli-
enten zodat er op die manier 
ook een goede band kon ont-
staan.

Het CORPUS te Leiden en 
de enthousiaste begeleiding 
heeft veel indruk gemaakt.
Thuisgekomen werd de mid-
dag afgesloten met een hap-
je en drankje in Schalkweide 
waarna iedereen met zijn/haar 
herinneringen aan deze dag 
naar huis ging.
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Modeshow Erny van Reijmersdal 
Vrouwelijke Robinson Crusoe 
inspireert ontwerper
Heemstede – Een reis is de bestemming is het 
thema van Erny van Reijmersdal. Voor elke ge-
legenheid  is er een passende outfit te vinden 
in de nieuwe najaars- en wintercollecties van 
Modehuis Erny van Reijmersdal aan de Binnen-
weg. Inspiratie haalt ontwerper en eigenaar uit 
klassieke filmische tijdsbeelden, die invulling 
geven aan traditionele  thema`s. Erny stelt zich 
een vrouw voor die al reizend haar garderobe 
verzamelt. Gekleed in souvenirs uit verschillen-
de landen. Het doel is niet een uiteindelijke be-
stemming, maar de reis op zich is de bestem-
ming ofwel zijn thema: the journey is the des-
tination. 
Tijdens de reis van Ada Blackjack in 1921 leed 
Ada schipbreuk als een gids en kookster op een 
tocht naar de Noordpool, ze raakte in de tijd  al-
leen op een schip, overleefde de reis  en werd 
na zeven jaar weer gered. In die jaren had zij 
van zeildoek, leer en overig textiel toch kleding-
stukken gemaakt, maar de tand des tijds had 
zowel het doek als de kleuren aangetast. Erny 
van Reijmersdal zag er aanknopingspunten in 
om te gebruiken in zijn nieuw collecties. Zoals 

in de ruiten stoffen met ivoor als basis en va-
ge kleuren blauw en geel. Vintage mode in pak-
jes, rokken, jasjes en shawls. Zeildoek in viscose 
broeken die lijken op echt leer, maar veel com-
fortabeler in het dragen. Met bijpassende jas-
jes in zuiver scheerwol, maar met dezelfde leer-
look. Een witte jas met in sepia een afdruk van 
haar schip op ijsschotsen is ook terug te vin-
den in blouses. Zoals in de lange rokken en kor-
te jasjes met tressen en lakeisluitingen. U vindt 
er elk zuchtje romantiek in. Een eeuw terug ver-
taald naar 2009 met het comfort in stoffen van 
2009. Indrukken van Luxor in de jaren `20, Can-
nes van de jaren `39, koloniaal, maritiem en et-
nisch. Opgebouwd als een complete garderobe 
met een unieke mix van verschillende niveau`s 
zoals sophisticated, doorleefd casual en vin-
tage, met een apart thema zakelijkheid met voor 
ieder niveau de bijpassende accessoires. Zater-
dag presenteerden drie mannequins voorbeel-
den uit de collectie van Erny van Reijmersdal in 
hun vestiging aan de Binnenweg 4 en in het res-
taurant Bij Bomans.
Ton van den Brink



Musical try out van 
start in Heemstede
Heemstede - Op 3 oktober gaat de Try Out van FanWork 
van start in het Ehbo-gebouw, aan de Herenweg 88a. De 
Try Out is een kennismakingscursus voor kinderen van 6 t/
m 11 jaar die gek van musicals zijn. In de 6-weekse cursus 
krijgen de kinderen les in groepen van 15 kinderen. Iedere 
zaterdagmiddag dansen, acteren en zingen ze onder be-
geleiding van professionele docenten. Als het de kinderen 
bevalt kunnen ze bij FanWork blijven. Meer informatie is te 
vinden op www.fanwork.nl/tryout en 030 -6866911.

Heemstede - Begin jaren ’90 
van de twintigste eeuw on-
derzocht de directeur van het 
Staatsmuseum de Hermitage in 
Sint Petersburg de mogelijkheid 
van satellieten van zijn museum 
in het Westen. Door de 300-ja-
rige band tussen St. Petersburg 
en Amsterdam ontstond het idee 
voor een Nederlandse vestiging. 
De Amsterdamse dependan-
ce van Museum de Hermitage is 
de laatste tijd veel in het nieuws 
geweest, met name vanwege de 
opening en uitbreiding.
Onderwerp van de lezing op 
woensdag 14 oktober is echter 
het ‘origineel’ Staatsmuseum de 
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Theeconcert in Oude Kerk 
met 22 accordeons
Heemstede - Maandelijks 
wordt op de derde zondagmid-
dag -in de periode september t/
m april een theeconcert georga-
niseerd in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede.
Zondag lieten  22 spelers  zich 
van hun beste kant horen tij-
dens het optreden van Accorde-
onorkest Esmeralda. In dit nieu-
we seizoen, waarin de muziek-
commissie acht concerten or-
ganiseert, is de toegang nog 
steeds gratis. Het is langzamer-
hand een bekende formule: een 
uur muziek in de Oude Kerk en 
gelegenheid voor ontmoeting 
onder het genot van thee, kof-
fie en gebak in de naastgelegen 
Pauwehof. 
Accordeonorkest Esmeralda 
wordt bijgestaan door twee bas-
sisten, een pianist en twee slag-
werkers. Zij hebben een zeer di-
vers programma, waarin klas-
sieke muziek, zigeunermu-
ziek en musical melodieën aan 

bod komen. Op het programma 
voor dit uur staan o.a.: Ouvertu-
re Orpheus in der Unterwelt van 
J.Offenbach. Immortal geschre-
ven door Hans Boll ter nage-
dachtenis aan Astor Piazolla, de 
accordeon is een belangrijk in-
strument in de vele werken die 
Piazolla schreef. Muziek uit de 
film Pirates of the Carribean, het 
bekende Mas que nada van Jor-
ge Ben. Janine van Amsterdam 
soleert op haar accordeon in de 
Zigeunerweisen van Pablo Sara-
sate. Het orkest staat onder lei-
ding van Evert van Amsterdam.
Het orkest bestaat al 50 jaar en 
is door de relatie met de Mu-
ziekschool Zuid Kennemerland 
groot en bekend geworden. Di-
rigent Evert van Amsterdam stu-
deerde aan het Utrechts conser-
vatorium, speelt in diverse ka-
mermuziekensembles, o.a het 
tangokwartet Cuarteto Renue-
vo en is docent aan de muziek-
school.

De concerten zijn  in principe 
gratis, bij de uitgangscollecte 
wordt een bijdrage op prijs ge-
steld, om de onkosten te bestrij-
den. Een volgend theeconcert 
is op zondag 18 oktober als het 
Groenendaal Pianotrio Mozart 
en Tsjaikowski speelt. De musi-
ci: Geerten Kooi was lange tijd 
violist, docent en dirigent. Thans 
legt hij zich toe op het ambacht 
van vioolbouwer. Hij bespeelt op 
een door hem zelfgebouwde vi-
ool. 
Kees Melief, cello, is hoogleraar 
te Leiden. Hij speelt vaak in ka-
mermuziekensembles, zo ook in 
het Groenendaal Trio. 
Peter van Heerde, piano, was in 
zijn werkzame leven klinisch pa-
tholoog in het Amsterdam. Hij is 
een fervent muziekbeoefenaar 
en woont in Heemstede. Zon-
dag 18 oktober. Aanvang 15.00 
uur op het Wilhelminaplein in de 
Oude Kerk. Van harte welkom.
Ton van den Brink

Chauffeurs gevraagd voor 
Rolstoelbus Rode Kruis
Regio - Het Rode Kruis Haar-
lem en Omstreken organiseert 
activiteiten voor gehandicapten, 
chronisch zieken en ouderen. 
Voor het vervoer van deze gas-
ten wordt gebruikt gemaakt van 
de eigen rolstoelbus. 
Voor deze bus is het Rode Kruis 
op zoek naar vrijwillige chauf-
feurs in het bezit van rijbewijs B 
en bij voorkeur ervaring met rol-
stoelvervoer. U wordt in over-
leg ingezet voor het vervoer van 
gasten voor de recreatiemidda-
gen (maandag, dinsdag, woens-
dag) en daarnaast voor de don-
derdag-  en/of vrijdagmiddag-
tochten in de regio én het win-
kelen op verzoek op de vrijdag-
ochtend. Rijdt u graag in een 
bus; kunt u goed met mensen 

omgaan en heeft u tijd over dan 
bent u de juiste kandidaat. Neem 
dan contact op Anky Weitkamp, 
coördinator Sociale Hulp van 
het Rode Kruis Haarlem e.o.; tel. 
023-5411615 (maandag, woens-
dag en donderdag van 09.00 – 
14.00 uur). Of stuur een mail 
naar: socialehulp@rodekruis-
haarlem.nl 

De Hermitage – museumgeschiedenis
Hermitage in St. Petersburg, al-
om genoemd omdat zij één van 
de mooiste verzamelingen ter 
wereld heeft. Oude meesters, 
(post)impressionisten, klassieke 
antiquiteiten, Europese en Rus-
sische kunstnijverheid en oos-
terse kunst maken deel uit van 
deze collectie. 
Karin Braamhorst heeft een grote 
kennis en passie voor kunst en is 
bekend van haar landelijke lezin-
gen over de Hermitage. Op haar 
unieke eigen manier geeft zij le-
zingen voor een groot publiek. 
Prachtige beelden van de kunst-
werken die zij bespreekt omlijs-
ten haar inspirerende verhalen. 

Zowel de meesterwerken als de 
geschiedenis van het Staatsmu-
seum komen in deze lezing aan 
bod. Op 20 oktober gaat de ex-
cursie voor 55+ naar de Hermita-
ge in Amsterdam. Voor deze ex-
cursie of een eigen bezoek aan 
dit geheel vernieuwde museum 
kan de lezing een mooie inlei-
ding zijn. De lezing over de Her-
mitage – museumgeschiedenis 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede (eerder ge-
pland op 9 september, maar af-
gelast) is op woensdag 14 ok-
tober om 20.00 uur. Entree: 7,50 
euro. Opgeven mag, is niet nood-
zakelijk, tel. 023-548 38 28 -1. 
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Casca Luifel, theater om de hoek
Heemstede – Het theater dicht 
bij huis is de trend van het ko-
mend theaterseizoen. Thea-
ter De Luifel van Casca is voor 
het seizoen 2009-2010 al voor 
61 procent uitverkocht, dat zijn 
6300 kaartjes, nog nooit eerder 
vertoond! Van de  52 voorstel-
lingen al 15 uitverkocht. Alleen 
een plaatsje op de lijst van afbe-
stelling biedt nog enig uitzicht. 
Zoekt men het dichter bij huis? 
Een gemakkelijke parkeer-
plaats? Een kleinschalig thea-
ter met een intieme zaal? Een 
antwoord kan ook zijn het fan-
tastische programma dat Laura 
Marcus nog samenstelde. Met 
namen als Youp van `t Hek, Pe-
ter Faber, topvrouwen als Petra 
Laseur, Claudia de Breij, Lucre-
tia van der Vloot, Mylou Frenc-
ken, Leny Kuhr om er maar een 
paar te noemen. Kijk maar in het 
nieuwe programmaboekje. Een 
seizoen lang gevarieerd theater.

Experiment
Twee extra jeugdvoorstellin-
gen met een lunchtheatercafé. 
Voor de kleine broertjes/zusjes 
draait er een film en zijn er te-
kenspullen de ouders kunnen 
terecht in de foyer  voor koffie, 
broodje en de krant. Gespon-
sord door onder ander Thun-
nissen Bouw. ActaJUriGroep en 
Geerlings&Hofstede. Gespon-
sord zou je ook kunnen zeg-

gen door 160 vrijwilligers die het 
mogelijk maken dat alles glad-
jes verloopt. Bij de ontmoetings-
activiteiten, bij de discoavonden 
voor verstandelijk gehandicap-
te jongeren en mensen zonder 
beperking onder de naam MIX-
it, waar Mike Doodeman die de 
jeugd onder zijn hoede heeft, 
samenwerkt met De Baan. Zon-
der vrijwilligers onmogelijk. Wilt 
u eens in de maand een feestje 
bouwen met jonge enthousias-
te feestgangers, meldt u aan als 
vrijwilliger. Maar ook de expo-
sitieruimte kan  vrijwilligers ge-
bruiken. De foyer wordt nu voor 
het eerste gebruikt om de do-
centen van Casca  hun schilde-
rijen te laten exposeren, als eer-
ste toont Jacqueline Emmens 
melancholische sneeuwland-
schappen en een heel aparte vi-
sie op voertuigen. Gewoon eens 
binnenlopen. Nog steeds be-
nieuwd wat u als vrijwilliger bij 
Casca kan doen?  Achter de bar 
is altijd plaats, gastheer en vrou-
wen in en rond het theater, ad-
ministratie , elke week zijn er wel 
minstens drie activiteiten. Zoals 
een lezing over opvoeding, be-
gin oktober over de Hermita-
ge, de betere filmhuisfilms, een 
breed programma voor senio-
ren, zelfs in de zomermaanden. 
Daar vindt iedereen iets van zijn 
gading, als gast of als gastheer/
vrouw!  

Cursussen
De kortere cursussen hebben 
het ineens wat moeilijker, daar 
is een lichte teruggang. Terwijl 
koken toch zo leuk kan zijn en 
er zijn nogal wat kookcursus-
sen. Ook het aantal inschrijvin-
gen voor de computercursussen 
is minder; toch is er steeds meer 
uit een computer te halen, maar 
ergens moet je die wijsheid toch 
leren. Nieuw zijn de cursussen 
sociale vaardigheden voor kin-
deren met aparte groepen voor 
9-12 jaar en  13-16 jaar. Voor 
jezelf opkomen, pesten, con-
tact maken, luisteren kritiek ge-
ven, grenzen stellen, zomaar een 
greep uit de stof. Rouwverwer-
king is een nieuwe cursus apart 
voor kinderen en volwassenen. 
Al lijkt  de dood verder weg dan 
je denkt, toch heb je afscheid 
moeten nemen van een dierbaar 
iemand. Wat achter blijft is leeg-
te. Pijn, verdriet en woede horen 
bij zo`n afscheid en dat noemen 
we rouwen. 
Casca brengt mensen met elkaar 
in contact en levert een bijdrage 
aan het sociale leven in Heem-
stede. Doe eraan mee; als u pro-
grammaboekje van de cursus-
sen of van Theater de Luifel niet 
meer thuis heeft liggen, heeft u 
een prima excuus om even bin-
nen te lopen bij Casca op de 
Herenweg 96, altijd welkom.
Ton van den Brink

Dag van de Ouderen Bennebroek
Bennebroek - Op donderdag 
1 oktober is het de Dag van de 
Ouderen! Zoals ieder jaar wordt 
deze dag feestelijk gevierd, met 
dit jaar als thema: Bruisend de 
winter in! Moe van het gepraat 
over de economische reces-
sie en denkend aan de moei-
te die veel ouderen hebben met 
de komst van de winter, beslui-
ten de ouderenverenigingen dit 
jaar positief, vol energie de 
winter in te luiden. Er zijn 
diverse activiteiten. In Benne-

broek zijn de activiteiten in het 
Trefpunt. Belangstellenden kun-
nen binnenwandelen in het Tref-
punt vanaf 12.30 uur. Er is een 
lunch om 13.00 uur. Om 14.15 
uur volgt een optreden van Koor 
Eigenwijs met meezingliedjes.
De dag is voor u gratis, maar u 
moet zich wél opgeven vóór 28 
september! Heeft u vervoer no-
dig voor deze dag, kunt u bellen 
naar: Welzijn Bloemendaal Lo-
catie Bennebroek: 023-5845300. 
De dag van de ouderen wordt 

georganiseerd, dankzij subsi-
die van de Gemeente Bloemen-
daal, door de plaatselijke afde-
lingen van de Nationale Vereni-
ging de Zonnebloem, de oude-
renbonden  KBO, PCOB en AN-
BO, het Beraad Ouderenbon-
den Bloemendaal, Sociëteit Tin-
holt, de stichting Zorgcontact 
verzorgingshuis Meerleven, be-
jaardenvereniging Vogelenzang, 
Bibliotheek Duinrand, de plaat-
selijke kerken en Welzijn Bloe-
mendaal.

Actie Help Tante Maria 

Ga mee naar televisie-
opname in Rode Hoed
Heemstede – Heeft u altijd al 
een televisieprogramma bij wil-
len wonen? Op 7 november heeft 
Heemstede de kans. Dan vinden 
de opnames plaats van ‘De ach-
terkant van het gelijk’ met Mar-
cel van Dam als presentator in 
de Rode Hoed in Amsterdam. 
Het Actiecomité ‘Help Tante Ma-
ria in Armenië’ biedt de moge-
lijkheid om de opname bij te wo-
nen. Het comité verzorgt de bus-
rit naar en van Amsterdam, toe-
gang tot de Rode Hoed, een wel-
komstdrankje, een interessan-
te avond én u steunt de kleuter-
school in Armenië waar het ei-
genlijk allemaal om gaat.

Hygiëne in kleuterschool
De actie is gericht op het vervan-
gen en renoveren van het sani-
tair in een kleuterschool in Jere-
van. De toestand van de wc`s en 
wastafeltjes is bedroevend. Lek-
kende afvoeren, kapotte water-
leidingen en afbrokkelend te-
gelwerk. Erg onhygiënisch  en 
gevaarlijk voor de kleintjes. De 
Heemstedenaar Martin van den 
Heuvel, de bekende Oost Euro-
pa deskundige was, als waar-
nemer in Jerevan de hoofdstad 
van Armenië, waar hij Maria 
Goris leerde kennen. Zij  heeft 
eerst de gevolgen van de oorlog 
in de Libanon  helpen verlichten 

in de verpleging en toen de si-
tuatie wat stabieler was, hoor-
de zij daar over de enorme pro-
blemen in Armenië na de val van 
het communisme. Zij trok zich 
het lot aan van de vele weeskin-
deren voor wie er geen opvang 
was. Maria heeft inmiddels een 
aantal betrouwbare mensen om 
zich heen en heeft het moeilijke 
Armeens geleerd. Zij wil nu ver-
betering van de algemene hygi-
ene van de kleuterschool in Je-
revan. Martin zegt, haar kennen-
de,  zal dat  haar lukken. Maar 
wel met hulp van Heemstede en 
Bennebroek. U kunt helpen door 
mee te gaan naar de Rode Hoed 

waar u een heel interessante 
avond meemaakt en tevens de 
kleuterschool in Jerevan steunt. 
Geef u op bij het actiecomité en 
maak 20 euro over op postgiro 
183279 tnv M.P. van den Heuvel, 
Heemstede onder vermelding :
televisieopname.. Meer betalen 
voor Tante Maria mag ook . De 
opbrengst van de avond wordt 
door Wilde Ganzen die het hele 
project al steunen, nog eens met 
70 procent verhoogd.
Opgeven graag vóór 24 okto-
ber op telefoon nummer 023-
5284558 of e-mail: martmont-
han@planet.nl 
Ton van den Brink

Dienst PKN
Heemstede - Zondag 27 
september houdt de Protes-
tantse Gemeente Heemstede 
dienst in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan. Start is 10.00 
uur met ds. Pieter Terpstra. De 
cantorij o.l.v. Wil Bakker ver-
leent medewerking. Tevens 
crèche en muziek-kinderne-
vendienst. In Kennemerduin 
wordt om 10.30 uur een dienst 
gehouden en deze wordt voor-
gegaan door ds. Wijnand van 
der Wolk uit Haarlem. In de 
Oude kerk is geen dienst.
Zie ook www.kerkpleinheem-
stede.nl   

De Weerkoningin
Heemstede - Op zaterdag 26 
september vindt een spannende 
voorstelling plaats in het Lilalu-
na Verteltheater. De voorstelling 
heet ‘De Weerkoningin’.
Anna is een heel gewoon meis-
je tot de dag dat ze bezoek krijgt 
van de Weerkoningin. Die vraagt 
aan Anna of ze drie maanden 
voor het weer wil zorgen. En dat 
blijkt nog niet zo makkelijk te zijn 
als Anna dacht.

Aanvang: 14.30 uur  voor kinde-
ren vanaf ongeveer 4 jaar. Kaar-
ten: 6,50 euro per kind en 7,50 
euro per volwassene.
Reserveren op info@lilaluna.nl 
of bel naar 023-5475892.



Heemstede - Op zaterdag 31 
oktober houdt WABO Scou-
ting boekenmarkt van 14.00 
tot 17.00 uur in het clubhuis in 

Heemstede. Tegen zeer klei-
ne prijzen worden tweede-
hands boeken verkocht tegen 
kleine prijzen. Er is een enorme 
hoeveelheid om uit te kiezen. 
Toegang gratis.
Zie ook de website www.wabo-
scouting.nl

Anne van Veen opent 
seizoen van Podium
Heemstede - Het seizoen 
2009/2010 van het Podium Oude 
Slot wordt op dinsdag 6 oktober 
geopend door Anne van Veen, 
de ontdekking van vorig sei-
zoen. Getalenteerd, wellicht we-
gens haar afkomst (Anne is de 
dochter van Herman van Veen) 
maar zonder meer met een ei-
gen kleur, een eigen wil en een 
eigen geluid.  Met haar voorstel-
ling ‘Anne’ onderscheidt zij zich 
met  prachtige en verrassen-
de teksten, maar ook door haar 
ontwapenende puurheid waar-
mee ze op het toneel staat. An-
ne is nieuwsgierig en kijkt soms 
te lang en te ver waardoor ze 
datgene ziet wat ze nou net niet 
wou zien. Haar liedteksten zijn 
fris, haar observaties origineel.  
Ze is allesbehalve voorspelbaar. 
Haar liedjesprogramma, waar-
in ze wordt bijgestaan door 
pianist Jasper Slijderink, be-
vat zowel eigen als bestaand 
repertoire. Kortom prachtige 
kleinkunst  in Het Oude Slot. 

Total body 
conditietraining
Heemstede - Dat bewegen 
gezond en belangrijk is, dat 
weet iedereen. Maar bewegen 
moet ook leuk zijn om het vol 
te houden. Lekker bewegen op 
eigentijdse muziek en tegelijk 
uithoudingsvermogen opbou-
wen en uw motoriek verbete-
ren kan bij de ABC-cursus van 
Casca. In de cursus Aerobics 
– Bodyshape – Conditie werkt 
u aan uw conditie en u doet 
oefeningen die de spieren van 
het hele lichaam versterken. 
Onder leiding van docent Ma-
rie-Thérèse Derkinderen werkt 
u met dynabands en dum-
bels. Total body conditietrai-
ning dus! De cursus wordt ge-
geven op woensdagavond. Er 
zijn twee groepen: van 19.00-
20.00 uur en van 20.00-21.00 
uur. De ABC-cursus wordt ge-
geven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan op werkdagen van 
9-12 uur: 023-548 38 28 keuze 
1 of via www.casca.nl.
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Kinderboekenweek 7 tot 17 oktober

Schrijfwedstrijd voor kinderen 
Heemstede - Vindt uw kind het 
leuk om zelf verhalen te schrij-
ven? Misschien schrijft het over 
zichzelf of over alles wat er op 
school gebeurt in een dagboek? 
Of misschien wel schriften vol 
vanuit de fantasie. Maar of uw 
kind nu een schrijver in de dop 
is of het gewoon leuk vindt om 
te lezen en het schrijven zelf ook 
wel eens wil uit proberen, nu is 
zijn of haar kans!
Van 7 tot 17 oktober 2009 is de 
Kinderboekenweek, deze keer 
met het thema aan tafel, eten en 
snoepen. Casca en Boekhandel 
Blokker, tevens de jury, hebben 
een schrijfwedstrijd georgani-
seerd: kinderen van 9 tot 12 jaar 
mogen een kort verhaal schrij-
ven over het thema van de Kin-
derboekenweek. 

Dit korte verhaal van 1 getyp-
te pagina kan tot dinsdag 6 ok-
tober worden ingeleverd via 
de mail:plexat@casca.nl óf bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede óf bij de recep-
tie van Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Op zaterdag 10 oktober, mid-
denin de Kinderboekenweek, 
worden op feestelijke wijze de 
prijswinnaars bekend gemaakt. 
Er zijn dan ‘s middags buiten bij 
de boekhandel tafeltjes en ser-
veersters en kinderen kunnen 
kiezen uit een speciaal kinder-
menu van eten en snoep uit be-
kende kinderboeken. Wat vindt 
je van Spruitjes in chocolade-
soep, rechtstreeks uit Sjakie en 
de Chocoladefabriek?! Heb je 
zelf ideeën voor lekkere hapjes 

of zoetigheid die je in één van de 
kinderboeken hebt gelezen, dan 
zijn deze welkom. Je mag deze 
sturen naar: plexat@casca.nl. 
Win je de eerste prijs dan komt 
jouw verhaal op de Casca web-
site te staan en in Boekhandel 
Blokker kan iedereen jouw ver-
haal lezen. Misschien kom je 
zelfs wel in de Heemsteder! Ook 
win je een boek. Eten en drinken 
hebben een speciale plaats bin-
nen de kinderliteratuur. Naast 
kinderkookboeken, zijn er ook 
veel verhalen waarin schrijvers 
zelf fantasie-eten bedenken. 
Dus doe net als Gouden Griffel-
winnaar Jan Paul Schutten, die 
deze keer het Kinderboeken-
weekgeschenk schrijft en maak 
je eigen verhaal over aan tafel, 
eten en snoepen.

Postbode miste zijn harmonie
Harmonie St. Michaël zorgt 
voor feest in Heemstede!
Heemstede - Harmonie St. Mi-
chaël bestaat 100 jaar en dat 
wordt een heel jaar gevierd. De 
harmonie heeft al een aantal ge-
weldige hoogtepunten beleefd 
tijdens dit jubileumjaar: de uit-
voering van de Deutsche Mes-
se, de Kinderconcerten met de 
uitvoering van Peter en de Wolf 
en de vele buitenconcerten in 
Heemstede en omgeving.
Op zondagmiddag 4 oktober 
viert Harmonie St. Michaël haar 
échte verjaardagsfeestje.  Op die 
dag is het exact 100 jaar gele-
den dat deze muziekvereniging 
werd opgericht door  een groep-
je Heemsteedse mannen. Onder 
hen was Theo Tellings, afkom-
stig uit het Limburgse Thorn. Hij 
was als postbode overgeplaatst 
naar Heemstede. Hij miste ‘zijn’ 
harmonie en besloot samen met 
enkele enthousiastelingen uit de 
Heemsteedse katholieke toneel-
vereniging een orkest op te rich-
ten. De nieuwe harmonie werd 
vernoemd naar het beroemde 
harmonie-orkest uit Thorn: St. 
Michaël. Hadden zij ooit kunnen 
denken dat 100 jaar later deze 
vereniging nog steeds een be-
langrijke plaats zou innemen in 
het Heemsteedse cultuurleven?  
Op 4 oktober wordt het een echt 
feestje. Een heerlijke middag vol 
muziek van alle tijden en uit alle 

windstreken, van heden en ver-
leden en voor jong en oud. Extra 
feestelijk wordt dit concert door 
de medewerking van de beken-
de Haarlemse zangeres Leo-
ni Jansen.  Speciaal voor deze 
gelegenheid  zijn arrangemen-
ten geschreven voor de num-
mers die harmonie St. Micha-
el speelt met Leoni Jansen. Een 
echte primeur dus! Het vindt 
plaats in Hageveld om 14.30 uur. 
Aansluitend aan het concert is 
er een feestelijke reünie-recep-
tie (start rond 16.00 uur) waar 
leden, oud-leden en andere be-
langstellenden  samen het glas 
heffen op onze jarige vereniging. 
Samen kijken we dan terug op 
100 jaar Heemsteedse cultuur-
geschiedenis, die zichtbaar 
wordt gemaakt in een mooie 
presentatie en een tentoonstel-
ling van bijzondere stukken uit 
het archief van Harmonie St. 
Michaël. Kaartverkoop via www.
stmichael-heemstede.nl of bij 
Primera de Pijp, Raadhuisstraat 
30 Heemstede.

De adem van Eva
Cabaret door Nilgün Yerli
Heemstede - Of ze haar ge-
dachtespinsels nu toevertrouwt 
aan het papier of aan een the-
aterzaal, Nilgün Yerli weet altijd 
te verrassen. Ze is scherp, be-
schouwend, poëtisch en gedre-
ven. Ze is een rasvertelster met 
een grenzeloze verbeeldings-
kracht. De cabaretière treedt za-
terdag 3 en zondag 4 oktober op 
in theater De Luifel. Adam en 
Eva, de eerste mensen, werden 
neergezet in een wereld die ze 
niet kenden en waar ze alles aan 
moesten ontdekken. Voor Nil-
gün een bekend gegeven. Aan 
de hand van het Dagboek van 

Adam en Eva, een serie verhalen 
van Mark Twain, probeert Nil-
gün opnieuw naar de wereld te 
kijken, alsof ze er voor het eerst 
rondloopt. Ze vraagt zich af wel-
ke wereld ieder van ons zou 
scheppen als hij of zij helemaal 
opnieuw kon beginnen.

Informatie
Aanvang (beide dagen): 20.15 
uur. De entree is 16,50 euro 
CJP/65+ 15,50 euro (incl. pau-
zedrankje). 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 of 
via www.theaterdeluifel.nl.
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Koor Musical Sound in Overbos
Heemstede - Op zondagmid-
dag 27 september, om 15.00 uur 
vindt een optreden plaats in de 
Tuinzaal van Zorgcentrum Het 
Overbos. U kunt luisteren naar 
het koor Musical Sound. Het 
koor bestaat uit 35 leden en 
wordt begeleid door een pianist 
en er worden nummers uit mu-
sicals ten gehore gebracht. Wilt 

u deze gezellige middag bijwo-
nen, dan betaalt u 4 euro. U kunt 
op twee manieren betalen, met 
de Jacobskaart of contant aan 
de zaal. De Jacobskaart kost 10 
euro en is verkrijgbaar bij de re-
ceptie van Het Overbos aan de 
burgemeester Van Lennepweg 
35. Nadere informatie op tele-
foonnummer 023-8928900.

Boekenmarkt 
bij WABO

Foto: Joris van Bennekom.

Een avond om nooit te vergeten. 
Anne van Veen treedt om 20.15 
uur op in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 18,- euro/ 15,50 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl.  Indien voorradig voor de 
voorstelling aan de zaal.
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Kon. HFC in één helft klaar 
met Hoogland
Regio - HFC mist nog altijd 
een paar basisspelers, maar dat 
was afgelopen zondag nauwe-
lijks te merken aan het spel. Het 
hoog aangeslagen Hoogland uit 
Amersfoort werd al voor de rust 
aan de kant gezet.
De eerste tien minuten ging 
het spel redelijk over en weer 
en kreeg Hoogland zelfs twee 
maal een vrije trap waarmee 
weinig mee werd gedaan. Pas-
cal Averdijk gaf een messcherpe 
bal richting rechterspits Steve 
Beverley die vrij kon doorlopen 
richting het doel van Hoogland. 
Met uiterste precisie schoot hij 
de bal binnen. Over en weer 
ontstonden kansen Opoku mist 
voor open doel en de kopbal van 
Luuk Voorburg van Hoogland 
was een eenvoudige prooi voor 
de HFC goalie.
Jochem Lindenhovius en Pas-
cal Averdijk waren dicht bij een 
doelpunt.
Het duurde tot de 25e minuut 
voordat Hoogland een opge-
legde kans kreeg via de door-
gebroken Florian Lammers zijn 
inzet ketste via de paal het veld 
weer in.

Na weer een HFC aanval zorgde 
Opoku dat de bal bij de goed-
spelende Ajnoua kwam. Zijn 
voorzet werd nog door de doel-
man onderschept maar onvol-
doende gecontroleerd. De vrije 
bal werd vakkundig door, we-
derom Steven Beverley, afge-
rond.
Tien minuten later was het Opo-
ku die de bal op eigen helft op-
pikte en er mee aan de haal 
ging. Langs alles en iedereen 
bereikte hij het doel van Hoog-
land om vanaf een meter of 12 
doelman Bruins kansloos te la-
ten. Hiermee zat de wedstrijd 
op slot. Na de rust ontbrak de 
spanning want Hoogland bleek 
niet in staat om de bakens te 
verzetten. 
De Hooglanders kregen ook niet 
eens de kans een ander spel-
letje te spelen, omdat twee mi-
nuten na rust de 4-0 al op het 
bord stond. Een mislukte voor-
zet van Ajnoua werd door Ro-
nald Buitink perfect achter zijn 
eigen doelman gelegd. Dit bleek 
de nekslag voor Hoogland.
HFC kreeg nog een aantal kan-
sen via Beverley en Averdijk maar 

zonder resultaat. Ook Hoogland 
kreeg nog een aantal opgelegde 
en niet te missen kansen maar 
de bal wilde er gewoonweg niet 
in. HFC beperkte zich tot het 
rondspelen van de bal en nam 
gas terug. Er was door wissels 
en blessurebehandelingen re-
den genoeg, voor de uitstekend 
leidende scheidsrechter Wate-
ler uit IJsselstein, om tijd bij te 
tellen, maar exact op 90 minu-
ten vloot hij af. Als collectief be-
haalde HFC een ruime voldoen-
de met als uitblinkers Jochem 
Lindenhovius en Steve Bever-
ley. HFC rukt, met een wed-
strijd minder gespeeld, op naar 
de derdeplaats op de ranglijst. 
Aanstaande zondag wacht de 
lastige uitwedstrijd tegen Zee-
burgia in Amsterdam. Met een 
wedstrijd meer gespeeld en een 
punt meer dan HFC staat Zee-
burgia op de tweedeplaats.
Door de invoering van de TOP 
klasse (seizoen 2010/2011) pro-
moveren dit seizoen de boven-
ste drie teams. Het moet gek lo-
pen als HFC niet één van deze 3 
plekken weet te bemachtigen.
Eric van Westerloo

RCH Pinguins sluit seizoen af met nederlaag

Vooral pitcher Leonore Rustman 
van DSS had iets recht te zet-
ten na de zware nederlaag die 
haar ploeg in de thuiswedstrijd 
tegen RCH-Pinguïns had gele-
den en dat deed zij met verve. 
De Heemsteedse aanval had to-

taal geen vat op haar worpen, 
moest het over de hele wedstrijd 
van 7 innings doen met 1 vrije 
loop en 2 honkslagen en kwam 
geen enkele maal verder dan het 
2e honk. 9 Vangballen, 5 x 3 slag 
en 6 nullen op het 1e honk wa-

Heemstede - In een competitie waar veel ploegen aan elkaar 
gewaagd zijn hangen winst of verlies vaak van kleinigheden 
af. RCH-Pinguïns liet na 2 opeenvolgende promoties zien ook 
in de 4e klasse tegen geen enkele tegenstander kansloos te 
zijn, maar dan wel onder de voorwaarde dat de gehele selec-
tie van slechts 10 speelsters aanwezig zou zijn. Maar daaraan 
ontbrak het de laatste weken een aantal malen. Tegen hek-
kensluiter Spaarnwoude-2 bleef dat nog net aan zonder ge-
volgen, maar tegen DSS-3, dat uit was op revanche voor de 
eerdere 10-2 nederlaag tegen de ploeg uit Heemstede, pak-
te dat verkeerd uit.

ren illustratief voor de aanvallen-
de onmacht.
Toch was er 3 innings lang hoop 
op een goed resultaat. Pitcher 
Daniëlle Kuipers, goed gesteund 
door haar veld, hield de bezoek-
sters ver van de thuisplaat, maar 
daarna was de defensieve koek 
op. Zonder ook maar één honk-
slag te slaan, maar na maar liefst 
3 veldfouten en een vrije loop 
wegens 4 wijd, liep DSS naar 
een 3-0 voorsprong. 
Ook in de 3 daaropvolgen-
de slagbeurten lukte het de 
pinguïns niet hun opponenten 
van scoren af te houden. Met 1 
run in de 5e inning, 2 in de 6e 
en 1 in de 7e is de 7-0 neder- 

laag van RCH-Pinguïns ver-
klaard. Toch kijkt coach Jeroen 
de Vries met voldoening op het 
afgelopen seizoen terug, omdat 
zijn team in een klasse met zo 
veel routine op hoofdklasseni-
veau zo goed heeft gedebuteerd. 
De benodigde versterking lijkt er 
aan te komen, waarmee RCH-
Pinguïns zich in het seizoen 2010 
hoopt te mengen in een strijd om 
de koppositie. 

De (voorlopige) eindstand van 
het seizoen 2009:
1. Olympia-3  18-26 (89-74)
2. DSS-3  17-22 (84-51)
3. Onze Gezellen-2  17-21 (81-44)
4. RCH Pinguïns  18-18 (83-86) 
5. Kinheim-1  17-17 (81-80)
6. Kinheim-2  18-12 (66-78)
7. Spaarnwoude-2  17-6 (58-129)

Fons Langemeijer fotografie.

Veel (tegen)goals tijdens 
wedstrijden VEW
Heemstede - VEW-1 begon 
vol goede moed aan de tweede 
thuiswedstrijd in de derde klas-
se. De overwinning van vorige 
week moest een positieve uit-
werking hebben, maar….
TOB uit Amsterdam begon fu-
rieus en zette VEW vanaf het 
eerste fluitsignaal onder zware 
druk. Er werd geschoten vanuit 
elke hoek van het veld en VEW 
mocht blij zijn dat het vizier niet 
op scherp stond anders was de 
ruststand van 0-2 heel anders 
geweest. Direct na het fluitsig-
naal van de tweede helft was 
het al 0-3, een corner werd niet 
goed verwerkt en Michiel van 
Rooijen kon de bal uit het doel 
halen. VEW probeerde iets meer 
aan te vallen wat resulteerde in 
doelpunten van Dennis Spreeuw 
en Michiel Dekker. In deze pe-
riode leek de VEW-verdediging 
op de beroemde Leidse kaas, 
alleen waren de gaten nog wat 
groter. TOB deed het “rustig” 

aan en scoorde nog vijf keer.
Ook VEW-2 ging ten onder, al 
gebeurde dit in de laatste tien 
minuten. VEW met in de gelede-
ren oud eerste elftalspelers Gert 
Rothert, Gerben Jukema en Ri-
chard Kloos, ging met 4-6 ten 
onder tegen Hillegom.
Zaterdag 26 april is eindelijk het 
tweede veld speelklaar.
Het programma is:
RKAVIC-1- VEW-1    14.00 uur
RKAVIC-2- VEW-2     11.30 uur
VEW-3- VVC-4         16.45 uur
VEW-4- Aalsmeer     14.30 uur.
VEW-vet 1 en 2 nog niet bekend.
VEW-b- RCH-b        10.30 uur
VEW-c- K’land-c        12.15 uur
VEW-d nog niet bekend
VEW-e1- VVC-e            09.30 uur
VEW-e2- DSS-e       09.30 uur
VEW-f- V’zang-f    08.30 uur.
De 2e ronde van het klaverjas-
kampioenschap wordt gehou-
den op vrijdag 9 oktober, aan-
vang 20.00 uur in het clubhuis 
van VEW aan de Sportparklaan.

Puzzelactie Albert Heijn 
Blekersvaartweg
Heemstede - Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg Heemstede 
nodigt alle klanten uit op woens-
dag 30 september mee te puz-
zelen aan de grootste puzzel ter 
wereld. Van 14 uur tot 17.00 uur 
is de winkel het decor van een 
sfeervolle puzzelmiddag. De dui-
zenden puzzelstukjes die aan el-
kaar worden gepuzzeld, zijn on-
derdeel van de levensgrote puz-
zel die op woensdag 7 oktober 
wordt gelegd in het Olympisch 
Stadion in Amsterdam. Fanatie-
ke puzzelaars die meedoen aan 
de puzzelmiddag kunnen prach-
tige prijzen winnen. Deze mid-
dag wordt door Albert Heijn ge-
organiseerd in het kader van 
de nieuwe winkelactie waarbij 
klanten puzzelstukjes kunnen 
sparen.
De Eredivisie, die in het seizoen 

1956-1957 is begonnen, is de 
grote inspiratiebron voor de Ere-
divisiepuzzel van Albert Heijn. 
Iedereen die bij Albert Heijn 
voor 10 euro aan boodschappen 
doet, krijgt één van de 24 gra-
tis kaartjes met 6 puzzelstukjes 
mee naar huis. Klanten sparen 
zo voor de complete Eredivisie-
puzzel, die uit 144 puzzelstukjes 
bestaat. Zodra alle puzzelstuk-
jes zijn gelegd, zijn de afbeeldin-
gen te zien van spelers van alle 
18 clubs uit de huidige Eredivisie 
- één speler per club - gehuld in 
voetbalkleding uit de jaren vijf-
tig. Een tijd van grote broeken, 
hoge lederen kicksen en geve-
terde voetbalshirts. Albert Heijn 
- Official Partner van de Ere-
divisie - wil met dit eerbetoon 
alle Eredivisieclubs dit voetbal-
seizoen veel succes wensen. 

Dierenknuffel maken
Heemstede - Op woensdag-
middag 30 september gaan de 
kinderen bij de woensdagmid-
dagclub van Casca een die-
renknuffel maken. Kom je ook 
je favoriete dier maken met 
stof, garen en naald? Kinde-
ren die niet zo van knutselen 
houden kunnen meedoen met 
een bord- of kringspel of bui-
ten spelen. De woensdagmid-
dagclub is elke woensdag van 
13.30-15.15 uur bij Casca in 
het Honk, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. De club kost per 
keer: 3,50 euro, een kaart voor 
10x kost 30,00 euro. Graag van 
tevoren aanmelden.



Winnares gemeentelijke 
kleurwedstrijd bekend

Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

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 mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

• Prijsuitreiking kleurwedstrijd

•  Invoering van vingerafdrukken 

in paspoort en identiteitskaart 

•  Reclame-actie weekmarkt

•  Bromfi etscertifi caat? 

Omruilen voor 1 oktober!

• Bouwplannen

• Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

Sinds maandag 21 september 2009 zijn de werkzaamheden aan het oostelijk deel van 
de César Francklaan tussen de Händellaan (toekomstige Jan van Gilselaan) en de 
Schouwbroekerbrug gestart.

Begin 2010 starten vervolgens de werk-

zaamheden aan het westelijk deel, tussen 

de Händellaan en de Heemsteedse Dreef. 

Voor het inrichtingsplan voor dit westelijk 

deel zijn de inspraakreacties verwerkt en 

wordt het plan binnenkort defi nitief vastge-

steld door het college van burgemeester 

en wethouders.

Nieuwe inrichting
Het plan voor het oostelijk deel van de 

César Francklaan, tussen de Händellaan 

en Schouwbroekerbrug, is in 2007 vast-

gesteld. Oorspronkelijk zou het werk in het 

najaar van 2008 plaatsvinden. Door een 

wisseling van de uitvoerende aannemer 

heeft dit werk vertraging opgelopen. Vanaf 

21 september wordt er nu eindelijk gestart.

De werkzaamheden bestaan uit het her-

inrichten van de rijbanen, de verbreding 

van de middenberm, het aanplanten van 

nieuwe bomen en het aanleggen van een 

toerit naar het Spaarne Ziekenhuis. 

Werkzaamheden
Verplaatsing toegang parkeerterrein Spaarne 

Ziekenhuis 

De toegang tot het nieuwe parkeerterrein 

van het Spaarne Ziekenhuis ligt nu nog 

aan de Händellaan. Deze toegang tot 

het parkeerterrein wordt verplaatst. De 

bestaande T-kruising van de César Franck-

laan en de Johan Wagenaarlaan wordt een 

volledige kruising met een afslag naar het 

nieuwe parkeerterrein. Het kruispunt wordt 

voorzien van een nieuwe verkeerslicht-

installatie en 

het asfalt van de 

César Francklaan 

wordt vanaf de Schouw-

broekerbrug tot aan de Händellaan 

vernieuwd. Wij verwachten dat deze werk-

zaamheden medio januari 2010 klaar zijn.

Vervolgens vindt de uitvoering van het plan 

voor de César Francklaan tussen Händel-

laan en Heemsteedse Dreef (westelijk deel) 

in het vroege voorjaar van 2010 plaats.

Bereikbaarheid Spaarne 
Ziekenhuis
Gedurende de werkzaamheden is het 

Spaarne Ziekenhuis gewoon bereikbaar 

met openbaar vervoer (buslijn 3 van 

Connexxion) en/of met eigen vervoer. Voor 

de toegang naar het parkeerterrein volgt u 

de aangegeven route.

Meer groen
De César Francklaan krijgt nieuwe laan

beplanting vanaf de Wagnerkade tot aan 

de Schouwbroekerbrug. Doordat de rij-

banen worden versmald komt er ruimte voor

een bredere middenberm. In deze midden-

berm en aan beide zijden van de rijbaan 

komen nieuwe bomen: er worden circa 70 

nieuwe platanen geplant vóór januari 2010.  

Gevolgen voor het verkeer
De werkzaamheden zorgen in eerste 

instantie alleen voor verkeershinder. In ver-

band met de werkzaamheden is de 

RTV Noord-Holland op de weekmarkt
Radio Noord-Holland verzorgt op woensdag 30 september een uitzending vanaf de 

Heemsteedse weekmarkt. Gedurende de hele dag doen programmamakers verslag van 

de markt in Heemstede! 

vervolg op pagina 2
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Invoering van vinger-
afdrukken in paspoort 
en identiteitskaart 

Prijsuitreiking kleurwedstrijd
De winnares van de kleurwedstrijd 'Op voeten en fi etsen naar school' is Bebel van der 

Meij van de Voorwegschool. Donderdag 17 september is de hoofdprijs, een nieuwe fi ets, 

in de klas aan haar uitgereikt door wethouder verkeer Christa Kuiper. 

De tweede prijs is gewonnen door Elise Peeperkorn van De Evenaar. Reinaert 

Ravesteijn van de Prinses Beatrixschool werd derde. De gemeente had de kleurplaten-

wedstrijd onder de kleutergroepen van alle basisscholen van Heemstede uitgeschreven in 

het kader van de landelijke actiedag 'Op voeten en fi etsen naar school' op 17 september.

Uitreiking Voorwegschool
Op de vraag van wethouder Christa Kuiper wie allemaal lopend of fi etsend naar school 

waren gekomen, staken alle kinderen hun vinger in de lucht. Al gauw werd het de kinderen 

duidelijk dat het bezoek van de wethouder meer was dan het geven van een verkeers-

les: er werd namelijk een mooie glimmende fi ets met een grote roze strik erop naar 

binnen gereden. De wethouder had ook aan de klasgenootjes van Bebel gedacht. 

Voor alle kinderen had zij een aardigheidje meegenomen. De kinderen hadden ook een 

verrassing in petto: zij hadden een speciaal verkeerslied geleerd dat zij uit volle borst 

voor de wethouder zongen. 

Sinds 21 september 2009 zal, als u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteits-
kaart gaat aanvragen, de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdruk-
ken vragen. Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk 
tegen te gaan. Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. 

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

-  indien het fysiek onmogelijk is om van u 

vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u 

een reisdocument voor vijf jaar zonder dat 

daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;

-  in het geval dat het bij u tijdelijk onmogelijk 

is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft 

u een keuze. U wacht totdat het wel moge-

lijk is vingerafdrukken van u op te nemen, 

of u krijgt een reisdocument met een gel-

digheidsduur van maximaal 12 maanden;

-  van kinderen tot 12 jaar worden geen 

vingerafdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat 

waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch 

opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken 

worden opgeslagen in de reisdocumentenad-

ministratie. Twee vingerafdrukken worden ook 

opgeslagen in de chip van het reisdocument. 

Wat heeft u nodig als u een 
nieuw paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of ander reisdo-
cument gaat aanvragen?: 
- al uw oude reisdocumenten in uw bezit;

-  een foto die voldoet aan de wettelijke eisen;

-  indien uw documenten kwijt of gestolen 

zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het 

proces-verbaal dat u van de politie heeft 

gekregen toen u aangifte deed van verlies 

of diefstal;

-  contant geld, maar bij voorkeur uw pinpas 

om te betalen.

Controle van uw vingers
De baliemedewerker controleert of van uw 

vingers wel vingerafdrukken kunnen wor-

den opgenomen. Verfresten of ander vuil 

kunnen namelijk problemen geven bij het 

opnemen van de vingerafdrukken. De con-

trole is ook bedoeld om na te gaan 

of geprobeerd wordt de eigen vinger af te 

dekken.

Afhalen reisdocument 
Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocu-

ment kan de chip uitgelezen worden. In dat 

geval zullen de vingerafdrukken die in de 

chip zijn opgeslagen worden gecontro-

leerd. Zo wordt vastgesteld of uw vinger-

afdrukken overeenkomen met de vinger-

afdrukken die in de chip zijn opgeslagen. 

Bijschrijven kinderen
Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet 

meer bijgeschreven in het paspoort van de 

ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdo-

cument hebben. Alle bijschrijvingen in het 

paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 2012 

Heeft u een bromfi etscertifi caat? Dan kunt 

u deze tot 1 oktober 2009 omwisselen 

voor een bromfi etsrijbewijs. Na deze datum 

is omwisseling niet meer mogelijk. Om dan 

voor een bromfi etsrijbewijs in aanmerking 

te komen moet u (opnieuw) theorie-

examen doen. Kom daarom vóór 1 oktober 

naar het gemeentehuis om uw bromfi ets-

certifi caat om te ruilen. Neem hiervoor uw 

bromfi etscertifi caat, een recente goedgelij-

kende pasfoto met neutrale blik en een 

legitimatiebewijs mee. Het rijbewijs is na 

vijf werkdagen klaar. De kosten voor het 

omruilen van het bromfi etscertifi caat 

bedragen € 43,60.

Bromfietscertificaat? 
Omruilen voor 1 oktober!

Als u naast uw bromfi etscertifi caat ook een 

rijbewijs met de categorieën A en/of B 

heeft, dan hoeft u uw bromfi etscertifi caat 

niet om te wisselen. In dat geval is uw rij-

bewijs ook geldig om een bromfi ets, snor-

fi ets of brommobiel te besturen.

Aanleiding
Tegelijk met het nieuwe rijbewijs op credit-

cardformaat werd op 1 oktober 2006 in 

Nederland het bromfi etsrijbewijs inge-

voerd. Houders van het bromfi etscertifi -

caat kregen 3 jaar de tijd om dit certifi -

caat om te ruilen voor een rijbewijs. Die 

periode is op 1 oktober 2009 verstreken. 

César Francklaan in een later stadium 

vanuit bepaalde richtingen voor autoverkeer 

afgesloten. Actuele informatie hierover 

vindt u vanaf eind deze week op

onze website www.heemstede.nl en in 

HeemstedeNieuws (op de achterkant van 

de Heemsteder). Tijdens noodzakelijke 

wegafsluitingen wordt een omleidingsroute

ingesteld.

dus niet meer geldig. Het paspoort zelf blijft 

wel geldig: u kunt er gewoon mee blijven 

reizen. De prijs voor de Nederlandse iden-

titeitskaart voor kinderen onder de 14 jaar 

gaat op 1 januari 2010 omlaag. Met deze 

kaart kunt u reizen binnen de EU en naar 

Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noor-

wegen, San Marino, Turkije, IJsland en 

Zwitserland. De gratis Nederlandse identi-

teitskaart voor 14-jarigen bestaat vanaf 

1 januari 2010 niet meer.

Meer informatie 
U kunt meer informatie krijgen bij de 

publieksbalie van de gemeente, telefoon 

(023) 548 58 68 of op de website: 

www.paspoortinformatie.nl.

Uitvoering en meer informatie
De werkzaamheden aan de weg worden 

uitgevoerd door fi rma Heijmans. Met 

vragen over de werkzaamheden kunt 

u contact opnemen met de heer Gert 

Jan Aandewiel via telefoonnummer 

06-51 49 87 67. Hij is bereikbaar op werk-

dagen van 08.00 tot 16.30 uur.

vervolg van pagina 1
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Aanvragen bouwvergunning
2009.200 het vergroten van een dakkapel op  - Lieven de Keylaan 8

 het zijgeveldakvlak

2009.201 het uitbreiden van een woonhuis - Drieherenlaan 32

2009.202 het plaatsen van een dakkapel op  - Bernard Zweerslaan 10 

 het voor- en achtergeveldakvlak 

2009.203 het vernieuwen van reclame - Raadhuisstraat 6

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  24 september 2009 op maandag tot en met 

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

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunningen 
(verzonden 17 september 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.149 het plaatsen van een dakopbouw - Lombokstraat 17

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  24 september 2009 op maandag tot en met 

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

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

in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen 
(verzonden 17 september 2009) 
2009.054 een gevelwijziging en - Wilhelminaplein 2 

 inpandige verbouwing 

2009.151 het vernieuwen van reclame - Blekersvaartweg 74-76

2009.191 het plaatsen van een luifel, een carport - Van Merlenlaan 17 

 en doorbreken muren op de begane grond

Verleende monumentenvergunning (verzonden 17 september 2009) 
2009.134 een gevelwijziging en - Wilhelminaplein 2 

 inpandige verbouwing

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  24 september 2009 op maandag tot en met 

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

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

bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.190 het uitbreiden van de berging - De Nachtegaal 10

Het verzoek ligt vanaf  24 september 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met 

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

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

over zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen 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. 

Bouwplannen

Reclameactie weekmarkt
Woensdag 30 september start de maandelijkse reclameactie op de markt. Mister X 

deelt aan kopende klanten op de markt bonnen uit die zij kunnen inleveren bij de actie-

kraam. Met de bonnen kunnen bezoekers van de markt korting ofwel een 

cadeau aangeboden krijgen. 

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

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

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

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

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

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

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

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot 9 

oktober 2009 is de Binnenweg tussen de Kastanjelaan en Julianalaan afgesloten voor 

autoverkeer. Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen over loopschotten langs 

het werkgebied. 

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project 

‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

César Francklaan, van Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) 
tot Schouwbroekerbrug
Vanaf maandag 21 september 2009 is gestart met werkzaamheden aan de César 

Francklaan tussen de Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) en de 

Schouwbroekerbrug. Het werk bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie 

van een middenberm, het aanplanten van nieuwe bomen en het aanleggen van een 

toerit naar het Spaarne Ziekenhuis. Fietsers en auto’s moeten rekening houden 

met aanzienlijke verkeershinder. Uitgebreide informatie over dit project vindt u via 

www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer 

kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vracht-

wagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Werk aan de weg 



Anja de Zanger exposeert
Regio - Nog tot en met 21 no-
vember exposeert Anja de Zan-
ger haar schilderijen in verpleeg-
huis Zuiderhout te Haarlem. An-
ja volgde de opleiding tekenen 
en schilderen aan de Wackers 
Academie te Amsterdam. Het 
werk van Anja de Zanger omvat 
meerdere genres. Naast land-
schap hebben ook  portret en 

model haar bijzondere belang-
stelling. Daarvoor gebruikt zij zo-
wel de aquarel- als de olieverf-
techniek. In haar landschappen 
gaat het Anja de Zanger voor-
al om licht, ruimte en atmosfeer. 
Een steeds terugkerend uitstap-
je is voor haar het schilderen van 
bloemen, in het bijzonder die uit 
eigen moes- en bloementuin.

Kerkdienst 
ziekenhuis
Regio - Zondag 27 september 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 

Woord en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is wel-
kom, zowel patiënten alsook be-
zoek. De kerkzaal bevindt zich op 
de begane grond naast het res-
taurant (volg route 55). Voorgan-
ger is pastor F. Bossink.  De zang 
wordt ondersteund door het Slo-
terkerkkoor. (communieviering)

‘De Boterbloemen’ 
spelen tijdens 
Ouderendag
Heemstede - Speciaal op 
de Dag van de Ouderen wor-
den alle ouderen uit Heem-
stede in het zonnetje ge-
zet. De dag wordt georgani-
seerd door de Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede en 
Casca in samenwerking met 
de Heemsteedse Ouderen-
bonden en Loket Heemste-
de. Deze dag staat dit jaar in 
het teken van zingen. Gele-
genheidskoor ‘De Boterbloe-
men’ geeft een heerlijk mu-
zikaal optreden waarbij men 
naar hartelust kan meezin-
gen met het repertoire van 
bekende Nederlandse liedjes. 
Koor de Boterbloemen treedt 
op als 12-koppig gelegen-
heidskoor. Zij spelen de fami-
lie Bloem, woonachtig op de 
Botermarkt te Haarlem. Aan 
de hand van familie anekdo-
tes, vertelt door Marijke Kots 
worden liedjes gezongen. 
Men is welkom op 1 oktober 
van 14.30 uur tot 15.45 uur in 
de Luifel bij Casca, Herenweg 
96 in Heemstede. Toegang is 
gratis. Wel dient men van te-
voren kaarten te reserveren 
bij Casca, Herenweg 96 of bij 
Welzijn Ouderen Heemste-
de, Lieven de Keylaan 24 in 
Heemstede.

500 Brandweervrijwilligers
Regio - Op de actieve wervings-
campagne voor nieuwe vrijwil-
lige brandwachten in de ge-
hele veiligheidsregio Kenne-
merland, zijn veel aanmeldin-
gen binnengekomen. Inmiddels 
zijn 28 enthousiaste vrijwilligers 
gestart met de basisopleiding 
‘manschap’. In het najaar begin-
nen naar verwachting nog eens 
twaalf nieuwe kandidaten aan 
de opleiding. Brandweer Kenne-
merland is tevreden met het be-
haalde resultaat.

Brandweer Kennemerland telt 
in totaal zo’n 500 brandweer-
vrijwilligers. Samen met de vaste 
krachten houdt brandweer Ken-
nemerland zich bezig met het 
blussen van branden en het red-
den van mens en dier. Spannend 
en uitdagend werk; met een 
hechte groep collega’s, de mo-
gelijkheid om je zinvol in te zet-
ten voor je omgeving. 
Ook geïnteresseerd? Kijk op 
www.brandweerkennemerland.
nl voor meer informatie!

Concert Sola Re Sonare
Heemstede - Zondag 27 sep-
tember om 15.00 uur vindt in 
de Sint Bavokerk aan de Heren-
weg een concert plaats van So-
la Re Sonare. Toegang bedraagt 
10 euro. Iets later in het jaar dan 
gebruikelijk kunt u Sola Re So-
nare beluisteren in een boeiend 
en afwisselend concert.
Als altijd met a capella koorzang, 
voor deze gelegenheid verrijkt 
met begeleiding van Dirk Koom-
ans, orgel en Peter Bouma, cello. 
Een pittig programma met wer-
ken van Bach, Homilius en Men-
delssohn.
Van Johann Sebastian worden 
de motetten Jesu, meine Freu-
de en Lobet den Herrn, alle Hei-
den uitgevoerd. Deze werken 
van Bach, die de allerhoogste 
eisen aan een koor stellen zijn, 

ook voor geschoolde amateur-
zangers, stevige kost.
Maar, gezien de prestaties die 
het koor in de loop der jaren al 
geleverd heeft, kan deze keuze 
beschouwd worden als “gewoon 
een nieuwe uitdaging”. Een pro-
grammering die aansluit bij de 
ontwikkeling van het koor; bij 
het niveau dat is bereikt, op een 
moment dat het ensemble qua 
bezetting en stemverdeling in 
evenwicht is.
Het concert is al eerder in beslo-
ten kring, met veel waardering 
uitgevoerd.
Met de toevoeging van  een 
tweetal minder bekende compo-
nisten, is dirigent Joop van Goo-
zen  er weer in geslaagd de no-
dige variatie in het programma 
aan te brengen.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

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 maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. 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.

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

24 uur per dag, 
7 dagen per 

week, 365 dagen 
per jaar

www.heemstede.nl


