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Wij zijn weer open!
Met een nieuwe, ruime 

uitbouw, nieuwe kaart, terras 
en moderne inrichting zal 

ons personeel u graag
ontvangen.

Natuurlijk kunt u ook bij
ons afhalen, bijv. het

Sam Sing Menu voor 
maar 18 euro!

Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

kaarten seizoen 2011/2012 / www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Podium Oude Slot
Jazz

Vrijdag 7 oktober 2011    Aanvang: 20:15 uur  
Toegang: e 21,50 / e 19,50

De Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede

Trio Johan Clement
&

Scott Hamilton
Jazz

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

 

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

5.50
r

4 stuks

Gepaneerde
schnitzels

No guts, no glory

Heemsteedse inzet 
bij Sister’s Hope Walk
heemstede - Op 8 en 9 okto-
ber, in de Borstkanker Awa-
reness Maand, doen Maartje 
Popma en Jooske Hommes uit 
Heemstede mee met de Sister’s 
Hope Walk. Dit is een tweedaag-
se wandeling waarmee de stich-
ting A Sister’s Hope geld inza-
melt voor nog meer en beter 
onderzoek naar borstkanker. 
Beide dames hebben een per-
soonlijke motivatie om zich hier-
voor in te zetten, zoals inmid-
dels zovelen met deze ziekte te 
maken krijgen. Bij de moeder 
van Maartje werd in 1999 borst-
kanker geconstateerd en sinds-
dien hebben er vele behandelin-
gen en controles plaatsgevon-
den. In 2009 overleed de harts-
vriendin van een van Jooske’s 
goede vriendinnen aan borst-
kanker. Dit was de concrete aan-
leiding om vorig jaar met 4 vrien-
dinnen al mee te doen met A 
Sister’s Hope Walk. Dit jaar is het 
team uitgebreid met Maartje en 
nog twee andere vriendinnen 
en doen ze mee onder de naam 
‘No Guts No Glory’. De dames 
wandelen 30 km per dag, twee 

dagen lang, van Bussum naar 
Amsterdam. Een spectaculaire 
intocht in het Olympisch stadi-
on zal de wandeling afsluiten op 
zondagmiddag 9 oktober. 

Om deel te mogen nemen moet 
iedere wandelaar een bedrag 
van minimaal 1500 euro mee-
brengen. Het team No Guts, No 
Glory is al druk bezig om dit geld 
in te zamelen. In oktober staan 
er onder andere collecte bus-
sen bij de bloemwinkel ‘La Bou-
gain-Villa’ op de Raadhuisstraat 
in Heemstede en kinderdagver-
blijf Pierewiet. Ook zijn de trai-
ningen op dit moment in volle 
gang. Iedere zondag maakt het 
team lange wandelingen om vol-
doende kilometers in de benen 
te krijgen. 

Nog even voor de duidelijk-
heid: het team No Guts No Glo-
ry haalt geld op voor Stichting 
A Sister’s Hope. Dit is een Ne-
derlandse stichting die (naar 
Amerikaans voorbeeld) geld bij 
elkaar brengt dat verdeeld wordt 
over meerdere begunstigden 

binnen Nederland, allemaal met 
hetzelfde doel; onderzoek naar 
borstkanker. In vier jaar tijd heeft 
de stichting meer dan 2,7 miljoen 
Euro opgehaald!
 
Borstkanker bij vrouwen, zowel 
jong als oud, is de meest voor-
komende vorm van kanker. 1 Op 
de 8 vrouwen krijgt borstkanker 
(1 op de 200 borstkankerpatiën-
ten is overigens man). In de leef-
tijdscategorie 40 tot 55 jaar is bij 
vrouwen borstkanker doodsoor-
zaak nummer 1. Meer dan 1,2 
miljoen mensen wereldwijd krij-
gen dit jaar de diagnose borst-
kanker, 3287 mensen krijgen die 
diagnose vandaag te horen. 

Wilt u Jooske en Maartje ook 
sponsoren, dan kunt u dit doen 
door een bedrag over te maken 
naar:
Stichting A Sister’s Hope 
Gironummer 2947137
Deelnemersnummer 1532, team 
No Guts No Glory, Maartje en/
of Jooske 

Meer informatie over de wan-
deling en de besteding van het 
geld kunt u  vinden op:
www.asistershope.org. 

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede

Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE

T 023 547 44 19  WWW.LARIVA.NL

VA K A N T I E

KILO’S
VA K A N T I E

KILO’S
Onze methode werkt!

Bel 023 547 44 19 voor
een GRATIS figuuranalyse.

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor

een GRATIS figuuranalyse.

www.heemsteDer.nL
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 31 augustus t/m

2 september 2011)

Huwelijken:
P.A. Meijnckens & S. Hoek
G.J. Overkamp & K.G.A. 
Woltjer
A.D. van Luipen & A.M.C. 
Vermeer
J.H. Brandenbarg & C.J.M. 
Bosch
F.J. van der Peijl & H.C. 
Verkoren
A. Sijtsma & L.R. van den 
Berg
N.J. Sandbergen & J.M.S. 
Heinst

Geboorten:
Saar N. van Zanten, dochter 
van H. van Zanten & E.R.W. 
Elfrink

Dichtstorten

Herfst in de lucht
 De schoonheid

van verval
hangt in blauw licht

het gevoel van
rust en vrede

neemt me mee
naar de mysterie
van een steeds

terugkerend oud verhaal
beleefd vanuit

een beschouwende
STILTE

***
Aanwezig zijn

in de
warmte van
je lichaam
als huis,

geeft troost
aan het

gekwetste
kinderhart
dat de weg

heeft gemaakt
door hem,

TE GAAN !!!
Ada Lodder

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Het spoor van toen
De wachtkamer van het station in voorjaar 
1958,spoor 1 richting Haarlem. Unieke fo-
to uit een Bouwblad/Noord Hollands Ar-
chief. Vloer is nog steeds hetzelfde,de bank 
is al jaren weg,verwarming is in de 90’er ja-
ren naar het plafond verhuisd en de fraaie 
lamppartij is helaas al vele jaren verleden 
tijd. Bank aan wand in de 90’er jaren ver-
vangen door blauwe kuipstoeltjes. Reclame 
en dienstregeling nog op de wand... die be-
vatte ooit kijkgaten naar buiten maar is al 
vele jaren geleden  weggewerkt door er een 

badkamertegelwand voor te maken. Lamp-
partij in deze vorm is nog wel te bewonde-
ren in stationshal Naarden-Bussum. Pu-
re nostalgie dus van de architect van het 
station:Koen van der Gaast.
Voorlopig nog even niet te bewonderen op 
website www.stationhad.nl. Eerst de voor-
gaande jaren gaan neerzetten;te beginnen 
in 1928 en is te vinden onder het hoofdstuk 
Haltegebouw. Het station is strikt genomen 
een halte met een haltegebouw eronder. 
Info:via website.

Raadslid Huub Peeperkorn overleden
Dinsdag 20 september is Huub Peeperkorn overleden in het 
bijzijn van zijn familie.
Vanaf 2002 maakte hij deel uit van de gemeenteraad van 
Heemstede namens de VVD.
Huub Peeperkorn bereidde zijn vergaderingen altijd goed voor 
en wist zaken met de nodige humor te brengen. Huub was 
al enkele jaren ziek maar hij wist, behoudens een korte af-
wezigheid, zijn raadlidmaatschap steeds plichtgetrouw te 
vervullen. Hij leed aan een hersentumor en na een aanvan-
kelijk geslaagde chemo-kuur viel voor hem het doek toch op 
22 september.
Hij had al aangekondigd te zullen stoppen en afscheid te 
nemen van de raad op 29 september.

Tijdens de verschillende commissievergadering is Huub her-
dacht en dit zal voorafgaand aan de raadsvergadering van 
29 september officieel gebeuren. Huub Peeperkorn laat een 
vrouw en drie kinderen achter. Heemstede verliest in Huub 
Peeperkorn een gedreven en aimabel raadslid.
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Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede 
2011.    
Dinsdag  25 oktober is er Samen Eten bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede(WOH).
Ter introductie van de komende winter is het 
menu als volgt: ossenstraatsoep, zuurkool met 
worst, eigen gemaakte appelmoes en kwark als 
toetje. De maaltijd is inclusief 2 drankjes en 
wordt afgesloten met een kopje koffi e of thee. 
Vanaf 12.30 uur wordt u welkom geheten door 
de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen ad 10,00 euro zijn te koop bij de 
receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heem-
stede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

Meewerken bij Dagcentrum Lieven de Key
Drie dagen in de week zetten vrijwilligers o.l.v. 
de coördinator zich in voor ouderen die 1 of 2 
dagen in de week te gast zijn bij het dagcen-

trum in de Lieven de Keylaan 24 te Heemstede. 
Voor de donderdag worden vrijwilligers gezocht 
om te assisteren bij de ontvangst van de deel-
nemers, het verzorgen van de koffi e, het ser-
veren van de warme maaltijd en hulp bij de ac-
tiviteiten.
Voor meer informatie kan contact worden op-
genomen met Miny Schrotenboer, bereikbaar op 
maandag, donderdag en vrijdag van 09.00-15.00 
uur, telefoon 023-5288510.

Thema Plus: Brandpreventie 
Woensdag 5 oktober, tijdens de Nationale Brand-
preventieweken komt Brandweer Kennemerland 
bij WOH voorlichting geven over het voorkomen 
en beperken van brand in de woning en woon-
omgeving.
In de campagne “Wat doe jij bij brand?” wijst 
de brandweer u op het feit dat een brand ook u 
kan overkomen. De bijeenkomst begint om 10.00 
uur in de zaal aan de Lieven de Keylaan 24. De 
toegangskaart kost 3,00 euro dit is inclusief een 
kopje koffi e en is verkrijgbaar bij WOH.

Tijd voor 2
Dit is een project waarbij vrijwilligers samen 

met ouderen iets gezelligs ondernemen. WOH 
wil vrijwilligers koppelen aan een oudere die bij 
gebrek aan contacten veel alleen is. Het gaat 
hierbij om gezelschap die een kopje koffi e komt 
drinken, een stukje wil wandelen of samen een 
boodschap wil doen. De coördinator zorgt voor 
de kennismaking en begeleidt de vrijwilliger. De 
frequentie is ca. 1 keer in de 2 weken een paar 
uur. Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met Willie Chermin van WOH, tele-
foon: 023-5288510.

Open Dag in De Pauwehof
Zaterdag 1 oktober om 11.00 uur start het ac-
tiviteiten seizoen in een geheel verbouwde Pau-
wehof. Voor wie nog niet weet aan welke activi-
teit hij/zij deze winter zal deelnemen is dit de 
gelegenheid om kennis te maken met de ver-
schillende cursussen en activiteiten die worden 
aangeboden in De Pauwehof.
Iedereen is vanaf 11.00 uur van harte welkom in 
de Achterweg 19 te Heemstede.

www.welzijnouderenheemstede.nl

Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn Ou-

deren Heemstede (WOH)
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon: 

023-528 85 10 Lieven de Keylaan 24 op 

maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur 

en op vrijdag van 09.00-13.00 uur.  

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Impressie Literaire salon
Heemstede - Ruim 80 deelne-
mers trokken er afgelopen zon-
dag op uit voor een ontmoeting 
met een van hun favoriete au-
teurs op de Literaire Salon van 
boekhandel Blokker: Rascha Pe-
per, Erik Vlaminck, Marja Pruis, 
Erik Menkveld, Anne-Gine Goe-
mans en Yves Petry.
Door het mooie weer stonden de 
tuindeuren open en kun het pu-
bliek genieten van de verhalen 
van de 6 schrijvers op en rond 
het Wilhelminaplein in Heem-
stede.
Willeke van der Meer en Arno 
Koek van Boekhandel Blokker 
zijn heel erg tevreden over de 
middag. “Het is fantastisch om 
te ontdekken dat de gastvrou-
wen/heren van de Salon zich zo 
hartelijk hebben opgesteld, dat 
de auteurs drie keer de energie 
hebben gehad om een verhaal te 
vertellen en dat de bezoekers er 
van hebben genoten. Dit is voor 
herhaling vatbaar!”

Vrijwilligers nomineren voor 
Gemeentelijke Vrijwilligersprijs
Heemstede - 2011 is uitgeroe-
pen tot het Europees Jaar van 
het Vrijwilligerswerk. In Neder-
land zijn zo’n vijf miljoen vrij-
willigers actief. Zij zetten zich 
in voor anderen en zijn van on-
schatbare waarde voor de sa-
menleving. 
Veel Heemstedenaren zetten 
zich belangeloos in als vrijwilli-
ger binnen de gemeente Heem-
stede. Dit jaar wordt met de vrij-
willigersprijs aangesloten bij de 
Meer dan Handen Awards van 
het Europees Jaar, zo genoemd 
om te laten zien dat vrijwilli-
gerswerk een enorme variatie 
kent; van eenvoudige arbeid tot 
het besturen van een organisa-
tie. Hoofddoel van de Meer dan 
Handen Awards is om te laten 
zien dat vrijwilligerswerk leuk 
en zinvol is, dat het met plezier 
gedaan wordt .

Met de uitreiking van de Vrijwil-
ligersprijs 2011 wordt aandacht 
gegeven aan allerlei vormen 
van vrijwilligerswerk. Er zijn vier 
thema’s waarop ingeschreven 
kan worden: Passie, Competen-
tie, Verbinding en Innovatie.  

1. De Meer dan Handen aAward 
voor Passie is voor de genomi-
neerde die zijn hart en ziel in 
zijn vrijwilligerswerk legt. 

2. De Meer dan Handen Award 
voor Competentie is voor de ge-
nomineerde die het meest en 
het slimst werkt aan talentont-
wikkeling. 

3. De Meer dan Handen Award 
voor Verbinding is voor de ge-

nomineerde die het beste is in 
het met elkaar verbinden van 
mensen.

4. De Meer dan Handen Award 
voor Innovatie is voor de meest 
vernieuwende genomineerde.

Iedere nominatie komt voor be-
oordeling in aanmerking, zo 
lang het maar gaat om  Heem-
steeds vrijwilligerswerk. Ook re-
gionale organisaties, actief bin-
nen de gemeente Heemstede, 
kunnen vrijwilligers nomineren.

De  winnaars ontvangen een 
bijzondere herinnering en de 
organisatie dingen mee naar 
de landelijke Meer dan Handen 
Awards, prijzengeld 5.000,- eu-
ro per thema. 
De jury bestaat zoals altijd uit 
vertegenwoordigers van Zorg, 
Welzijn en Sport & Recreatie en 
wordt samengesteld uit de ge-
nomineerden van 2010.

Wilt u een vrijwilliger nomine-
ren, vraag dan een nominatie-
formulier aan bij José van Duin 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede. E-mail: jvan-
duin@casca.nl of telefoon 
023 – 548 38 28. U kunt het no-
minatieformulier en de uitno-
diging ook downloaden van de 
website: www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl. Hier vindt u ook 
meer informatie over de the-
ma’s en de richtlijnen welke 
vrijwilligers hiervoor in aanmer-
king komen. 
De ingevulde formulieren kun-
nen tot uiterlijk woensdag 12 
oktober worden ingeleverd.

Anne-Gine Goemans.Rascha Peper.

Erik Vlaminck.
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Komst Uitvaartcentrum 
ligt in handen van D66
Heemstede - “We zijn deze pro-
cedure ingerommeld.” Dat was 
het statement van PvdA-raads-
lid Johan Maas. Hij en collega’s 
van GroenLinks en HBB vinden 
het geen goed plan een uitvaart-
centrum in deze vorm en op de-
ze plaats te vestigen. Ida Sabelis 
(GL) wordt nu geconfronteerd, 
zo als ze tijdens de behande-
ling van het punt in de commis-
sievergadering, zei “met een ge-
raffi neerd welstandsplan.” Ates 
(HBB) vindt dat alles was toege-
schreven naar het tot stand ko-
men van dit plan.
De collegepartijen VVD en CDA 
sputterden nog wat voor de büh-
ne, maar hadden niets dan lof 
voor het ontwerp, de locatie en 
de gekozen werkwijze. 
Behalve echter D66. Deze colle-
gepartij heeft de nodige beden-
kingen tegen het plan. Woord-
voerder Van der Linden vroeg 
zich af waarom er niet eerst een 
bedrijfsplan was gemaakt. Hij 
wil niet meer dan 250 uitvaar-
ten per jaar en vraagt zich af als 
een tweede partij zich meldt voor 
een soortgelijk centrum, de ge-
meente dan ook zo bereidwil-
lig is. Hij vindt de opbrengst van 
de grond ook maar een schijn-
tje. Hij constateerde dat de ge-
meente de kosten van het cen-
trum afwikkelt op de burgers. 
Waarom de gemeente eventueel 
voor 50% gaat bijdragen in even-
tuele planschade, was hem een 
raadsel. 

Insprekers en hun alternatieven
Volgens goed gebruik kom je in 
opstand als er bij jou in de buurt 
iets gaat veranderen in je leef-
omgeving. Verschillende inspre-
kers voerden daarom het woord.  
De grootste gemene deler in de 
betogen was de angst voor veel 
verkeer, het uitzicht dat wordt 
bedorven en het parkeren. De 
insprekers zien de noodzaak van 
een dergelijk centrum op de-
ze locatie niet. De omwonenden 
hebben alternatieven aangedra-
gen, het zuidelijk deel van de be-
graafplaats of de Vrijheids Dreef, 
maar de gemeente wilde daar 
niets van weten.
“Waarom parkeren alle bezoe-
kers niet op het terrein van de 
begraafplaats in plaats van in 
onze straat? We hebben al veel 
last van sporters die zich verza-
melen in onze straat voor vertrek 
per auto naar uitwedstrijden”, 
wist de heer Burghoorn te mel-
den. De lokale historische ver-
eniging kon zich wel vinden in 
het plan, mits het gebouw aan 
het oog wordt onttrokken door 
groen, zij pleitte voor het behoud 
van de originele gebouwen en 
komt terug op het plan zodra dit 
volledig is.

Wethouder houdt 
voet bij stuk 
Wethouder Kuiper is van me-
ning dat het een degelijk plan 
is en dat en er gedegen onder-
zoek heeft plaatsgevonden. “Het 

college ziet dit als een welko-
me aanvulling op wat Heemste-
de te bieden heeft. De bewoners 
wisten waar ze gingen wonen. 
De begraafplaats ligt er langer 
dan dat de bewoners er wonen.” 
De keuze voor de huidige loca-
tie is gemaakt omdat een derge-
lijk centrum op de begraafplaats 
moet liggen en het gemeentebe-
stuur een ingang aan de zuid-
zijde van de begraafplaats niet 
wenselijk acht. “We hebben alles 
doorgerekend op 300 uitvaar-
ten per jaar. Voor de exploitant 
(Dunweg BV) is een erfpacht-
constructie gunstig, omdat dan 
fi nanciering verkregen kan wor-
den.” Open einden zoals het feit 
dat Dunweg het centrum gaat 
verhuren aan collega onderne-
mingen werden terzijde gescho-
ven. Niets staat Dunweg in de 
weg om jaarlijks 400 of meer uit-
vaarten te plannen. Aan de wens 
van D66 wordt op dat punt niet 
tegemoet gekomen.
Alles zal afhangen van wat D66 
besluit. De wethouders van de 
overige collegepartijen zullen 
hun best doen D66 te overtui-
gen akkoord te gaan met het 
plan. Interessant te leren hoe 
D66 zich tegen dit geweld gaat 
weren en of de partij haar be-
denkingen alsnog zal intrekken. 
Zonder steun van D66 gaat het 
plan niet door, met hun steun 
juist wel. Wordt binnenkort ver-
volgd in de raad. 
Eric van Westerloo

Aula.

Gevaarlijke verkeerssituaties
Voetgangers op de Binnenweg
Naar aanleiding van het artikel, enige weken terug, in de Heemste-
der even het volgende:
De verkeerssituatie op de Binnenweg is veranderd: alle straten van 
rechts hebben nu voorrang. Wat ik me hierbij afvraag is: hoe zit het 
nu met voetgangers? Alle stoepen zijn doorgetrokken en ik heb 
altijd geleerd een voetganger heeft op een doorgetrokken stoep 
voorrang. Toen ik hier vragen over stelde aan de gemeente kreeg 
ik uiteindelijk na veel zoeken te horen: voetgangers hebben nooit 
voorrang, alleen op een zebrapad! Sinds wanneer is dit zo?
Ben benieuwd wat men hier van vindt.
P. Leuven, 023-5280396.

Eerder deed de Heem-
steder een oproep met 
betrekking tot onduide-
lijke verkeerssituaties 
in Heemstede en Ben-
nebroek. Ditmaal een
reactie van de heer P. 
Leuven. !gevaarlijke 

verkeerssituaties

Vrouw te water bij pontje Cruquiushaven
Heemstede - Alweer is er ie-
mand te water geraakt bij het 
pontje in de Cruquiushaven. De 
pont kon niet aan de kant komen 
door slibsel. Een vrouw die met 
de fi ets de pont wilde nemen 
donderdagmiddag 22 september 
viel in het water. Haar man ging 

de Cruquiushaven in om hulp te 
halen. Een bewoner die met zijn 
auto net de haven inreed, ging 
naar de plek toe en met een lad-
der heeft hij de vrouw uit het wa-
ter kunnen trekken.
De vrouw was drijfnat en had er-
ge pijn in haar been. De behulp-

zame havenbewoner heeft haar 
met de auto thuisgebracht.
“Het wordt tijd dat er naar een 
bevredigende oplossing wordt 
gezocht voor het dichtslibben 
van de havenmond”, aldus C. van 
der Klugt, Cruquiushaven 16, 
Heemstede.

Culturele Kring Bennebroek presenteert 

Achter wallen en poorten
Bennebroek - Living History 
Kennemerland neemt u mee in 
dit spannende historische ver-
haal in de periode december 
1572 t/m juli 1573. Schrijver Fred 
Rosenhart, Stichting Living His-
tory Kennemerland productie.
Achter Wallen en Poorten vertelt 
het verhaal over de 7 maanden 
van Ripperda, totdat hij onthoofd 
werd op de Grote Markt te Haar-
lem op 16 juli 1573. Bijgestaan 
door Kenau Hasselaer, haar neef 
Pieter Hasselaer, die klerk was bij 

Ripperda. Op een dag ontmoet 
Pieter zijn jeugdvriend, Evert Ta-
lesius, de zoon van de Spaans-
gezinde burgemeester van Haar-
lem Talesius. Zowel Ripperda en 
Talesius meenden het beste voor 
de Haarlemmers.  De presentatie  
is op woensdag 5 oktober 2010, 
20.00 uur in ‘t Trefpunt, Akonie-
tenlaan 1 te Bennebroek. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open. Geen 
lid? Ook dan bent u van har-
te welkom. Dan een vergoeding 
5,00 euro (pas 65+ 4,00 euro).

Casca jeugd
Turks Oogje maken van fi moklei
Heemstede - Ben je wel eens in 
Turkije geweest en heb je daar 
de Turkse Oogjes gezien, die je 
aan een ketting of sleutelhan-
ger kunt hangen? Ze zeggen 
dat zo’n oogje geluk brengt!  Op 
woensdag 6 oktober maken de 
kinderen bij de Woensdagmid-
dagclub zelf een Turks Oogje van 

fi moklei. De woensdagmiddag-
club is van 13.30-15.15 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten zijn: 3,50 eu-
ro, een kaart voor 10x kost 30,00 
euro.  Graag van tevoren telefo-
nisch aanmelden: 023-548 38 28 
– kies 1.

Politiek Café in Bennebroek
Bennebroek - Dinsdagavond 
4 oktober wil de Bloemendaal-
se CDA-fractie, van 20.00 uur tot 
22.30 uur, in Het Trefpunt (Ako-
nietenplein 1) te Bennebroek in 
gesprek met inwoners van met 
name Bennebroek, maar ook Vo-
gelenzang, over onderwerpen 
die hen bezig houden, zoals bij-

voorbeeld de verbinding N205-
N206 (‘Weg bezuiden Benne-
broek’), de Oude Kern van Ben-
nebroek en de herontwikkeling 
van het ‘gebied voormalig ge-
meentehuis Bennebroek’. Uiter-
aard kunnen de gesprekken ook 
over andere onderwerpen gaan. 

Diensten Bavo en Hemelvaart
Heemstede – In de Heilige 
Bavokerk Heemstede: Zaterdag 
1 oktober om 19u. Eucharistie-
viering met J. VanderStadt en P. 
Visser. Bavofeest. Zondag om 
10u. Euch. Viering met J. Vander-
stadt en P. Visser met Bavokoor/

dameskoor/koffi e. In de On-
ze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk 
Heemstede zondag om 9u. Euch. 
Viering en 10.30u. Euch. Viering 
met koffi edrinken. Op 5 oktober 
10u. Euch.. Viering voor alle ou-
deren. (geen viering om 8.45u.)



Meester Harcko gaat de uitdaging aan
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Heemstede - Op 6 oktober 2011 
organiseert de Voorwegschool in 
Heemstede een sponsorloop ten 
bate van de kankerbestrijding. 
Voor de kinderen worden er 2 
routes uitgezet. Er is een korte 
ronde voor de kleuters en groep 
3 op het schoolplein. Er is een 
korte route voor de kleuters en 
groep 3 op het schoolplein. Voor 
de kinderen van groep 4 t/m 8 
is er een lange route welke start 
aan de voorkant van de school 
op de Voorweg. Vervolgens 
gaat de route langs het Wilhel-
minaplein, de Achterweg, over 

het terrein van Sein en als laat-
ste over de Voorweg terug naar 
school.  Ouders, familieleden en 
andere bekenden kunnen de 
kinderen sponsoren door aan te 
geven welk bedrag zij per afge-
legd rondje zullen doneren. In 
overleg met de KWF-kankerbe-
strijding wordt er gekeken wel-
ke promotiematerialen zij ter be-
schikking stellen.

Op 7 juni 2012 zal meester 
Harcko Pama deelnemen aan 
“Alpe d’HuZes”. Alpe d’HuZes 
is een actie waarbij fietsers, 

alleen of in een team, geld bij-
een fietsen waarmee zij een bij-
drage leveren aan de strijd voor 
de overwinning op kanker. Op 
één dag wordt de legendarische 
Alpe d’Huez tot 6 keer aan toe 
beklommen. Een bijna onmoge-
lijke opgave. Toch lukte het in 
de jaren 2006 tot en met 2011 
al heel veel deelnemers, zelfs 
een aantal (ex-)kankerpatiën-
ten. Ook meester Harcko zal, 
gesteund door de kinderen, ou-
ders en collega’s van de Voor-
wegschool deze uitdaging aan-
gaan.

Open huis bij De Pauwehof
Heemstede - De verbouwde 
Pauwehof gaat weer open!
Vanaf 3 oktober biedt sociaal-
cultureel centrum De Pauwehof 
weer een gevarieerd program-
ma aan cursussen en activiteiten 
voor 55-plussers. 
Wie fit wil blijven van lichaam en 
geest kan het beste zo veel mo-
gelijk in beweging blijven. Zo zijn 
er in het kader van Meer Bewe-
gen voor Ouderen de cursussen 
seniorenfit, jazzdansen en yo-
ga. Ook op creatief gebied is er 
een gevarieerd aanbod van on-
der andere: mozaïek, kleding 
naaien en acrylschilderen. Ver-
der is er nog filosofie, levensver-
haal schrijven, leeskring moder-

ne literatuur en een beginners-
cursus bridge.  
Belangstellenden zijn van harte 
welkom tijdens het OPEN HUIS 
op zaterdag 1 oktober tussen 
11.00 en 14.00 uur. Docenten zijn 
aanwezig voor het geven van in-
formatie en beantwoorden van 
vragen, er is een expositie van 
werk van cursisten, een demon-
stratie jazzdansen om 12.00 en 
13.00 uur en korte proeflessen 
SeniorenFit en Yoga. 
De Pauwehof  bevindt zich aan 
de Achterweg 19 te Heemstede, 
links naast de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Voor informa-
tie: Anky Weitkamp, coördinator, 
tel.: (023) 528 60 22 / 528 85 10.

Open dag op de Willinkschool
Bennebroek - Op donder-
dag 6 oktober opent de Wil-
linkschool in Bennebroek haar 
deuren voor ouders en ande-
re belangstellenden. Bezoe-
kers ontvangen informatie over 
de Willinkschool en kunnen 
op hun gemak rondkijken. Het 
programma draait op die och-
tend gewoon door, zodat ie-
dereen kennis kan maken met 
de dagelijkse gang van zaken. 
De open ochtend duurt van 
9.00 uur tot 11.30 uur. Ouders 
die zich aan het oriënteren zijn 

op het basisonderwijs in Ben-
nebroek zijn van harte welkom 
om de sfeer te proeven tijdens 
de open ochtend van de Wil-
linkschool in Bennebroek.
Willinkschool Bennebroek
De Willinkschool, gesticht in 
1904 door mevr. J.G.M. Willink, 
is een middelgrote christelijke 
streekschool in Bennebroek. 
Het onderwijs wordt op eigen-
tijdse wijze gegeven. De Wil-
linkschool is een van de scho-
len die vallen onder het be-
stuur van Salomo.

Voor wie van hockey houdt…
Signeersessie auteur hockeyboeken
Heemstede - Voor wie van hoc-
key houdt zijn de boeken Hoc-
keyhobbels en kunstgrasknie-
en en Bikkels en ballenmeisjes 
vast en zeker bekend.  Onlangs 
verscheen er een nieuw boek 
van Barbara Scholten; Bikini’s en 
scheenbeschermers. 

Over het boek: Bo krijgt van haar 
vader een lijst met slimme tips 
om beter te worden in hockey. 
Zelf is ze niet zo fanatiek. Ze wil 
best beroemd worden, maar niet 
per se als hockeyster. Bo vraagt 
haar hartsvriendinnen Jip, Lo-
la en Falderie om hulp. Die zit-
ten boordevol goede ideeën: Lo-
la helpt Bo om op te vallen tij-
dens de wedstrijd, Falderie wordt 
samen met Bo ballenmeisje bij 
de wedstrijden van Dames 1 en 
Jip maakt voor Bo een fanpagi-
na. Zou het hen lukken om Bo’s 
vader tevreden te stellen en zelf 
ook nog lol te hebben?
 
Over de auteur: Barbara Scholten 
(1971) werd geboren in Twente. 
Op haar derde verhuisde het ge-

zin naar Uden waar Barbara op-
groeide en leerde hockeyen. Na 
tien jaar Brabant verhuisde het 
gezin naar Duiven. Daar maak-
te ze haar VWO af en hockeyde 
bij Zevenaar en Upward. Barbara 
wist nooit wat ze later wilde wor-
den. Ze besloot Technische Be-
drijfswetenschappen aan de uni-

versiteit van Groningen te gaan 
studeren, en te gaan hockeyen 
bij GHHC. Na vijf jaar rondde ze 
haar studie af belanddeuiteinde-
lijk in Amsterdam. Daar volgde 
zij de cursus ‘Schrijven voor kin-
deren’. In 2009 won ze de hoc-
key-schrijfwedstrijd van uitgeve-
rij Ploegsma. In maart 2010 ver-
scheen haar eerste boek Hoc-
keyhobbels en kunstgrasknieën. 
Barbara woont samen met haar 
vriend, drie kinderen (Mees, Mi-
mi en Moos), twee honden en 
drie katten op een woonboot.
Barbara vertelt, leest voor, sig-
neert en we spelen ook een 
wedstrijdje met een hockeystick. 
Neem deze dus mee naar de 
boekhandel en wie weet win je 
een exemplaar van Bikini’s en 
scheenbeschermers!

Tijd: van 15.30 tot 16.30 uur, lek-
ker na de hockeywedstrijden
Toegang vrij.
Boekhandel Blokker,
Heemstede. 
www.boekhandelblokker.nl
023 - 5282472

Info-ochtend Brandpreventie
Heemstede - Jaarlijks worden 
de Nationale Brandpreventie-
weken georganiseerd. Lande-
lijk wordt er aandacht gegeven 
over de gevaren van brand en de 
mogelijkheden om brand te 
voorkomen.

In de campagne ‘Wat doe jij bij 
brand?’ wijst de brandweer men-
sen op het feit dat brand ook 
HEN kan overkomen. En dat ze 

daar NU over na moeten den-
ken.
Brandweer Kennemerland pro-
beert tijdens de brandpreventie-
weken d.m.v. voorlichting zoveel 
mogelijk senioren te bereiken.

Op woensdag 5 oktober van 
10.00 uur tot 11.00 uur in het 
centrum van  Welzijn Oude-
ren Heemstede (WOH), Lieven 
de Keylaan 24  geeft de brand-

weer informatie over het voorko-
men en beperken van brand in 
uw woonomgeving.
De kosten zijn 3,00 euro p.p. dit 
is inclusief een kopje koffie of 
thee.
Reserveren dat kan door een 
kaart te kopen bij de receptie 
van WOH, Lieven de Keylaan 24, 
Heemstede. Telefoon 023 – 528 
85 10. 
Openingstijden: ma t/m do van 
09.00 – 17.00 uur en vrijdag van 
09.00 – 13.00 uur.

Circus gerund met lief de en geduld
Puzzel opgelost in de Heemsteder.
Hoera twee entreekaartjes gewonnen voor circus Sijm.
Circus Sijm? Nooit van gehoord.
Maar als enthousiaste circusliefhebbers met de kaartjes op zak 
dinsdagmiddag 20 september op de fiets naar de Vrijheidsdreef. 
Via het molentje.
Bij het molentje zie je helemaal geen circustent. Zijn we wel goed?
Ja in de verte zien wij een kleine geel/blauw gestreepte tent. 
Aangekomen bij de tent zien we een minuscuul circusgebeuren. 
Is dit het?
Twee uur later zijn we een ervaring rijker.
We hebben genoten van zowel het circus als de opgetogen gezich-
ten van kinderen, ouders en grootouders.
Fantastich een circus gerund door zo weinig mensen met zoveel 
liefde, geduld en enthousiasme.
Een aanrader. Blij dat we gewonnen hebben.
Jannie & Roel Failé,
Wagnerkade 27, Heemstede

INGEZONDEN

Prijswinnaar puzzel van september
Heemstede – Helaas stond er een foutje in de 
puzzel van september. Excuses van de puzzelre-
dactie. De oplossing was niet minlsterpresident; 
de ‘l’ moet natuurlijk een ‘i’ zijn zodat de juis-
te oplossing: Minsterpresident ontstaat. Geluk-
kig wist menig puzzelaar dit schoonheidsfoutje 
zelf te herstellen.
Uit de goede oplossingen is de briefkaart van 
C.W. Barneveld Binkhuysen getrokken. Deze in-

zender wint hiermee een avondje theater in Cas-
ca de Luifel. Voor dhr/mevr. Barneveld Binkhuy-
sen liggen twee kaarten klaar voor de voorstel-
ling van Helmert Woudenberg (toneel) op zater-
dag 1 oktober, 20.15 uur.

Het theater is gevestigd aan de Herenweg 96 te 
Heemstede. De prijs wordt u aangeboden door 
Casca de Luifel!
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Helmert Woudenberg speelt 
‘Wie was Adolf Hitler?’
Heemstede - De Tweede We-
reldoorlog neemt in het werk van 
Helmert Woudenberg (o.a. De 
Hel, Waterman) een belangrijke 
plaats in. In zijn twaalfde, door 
hem zelf geschreven solo ‘Über-
mensch’ pakt hij het heetste 
hangijzer aan: Adolf Hitler. Scè-
nes uit het veelbewogen leven 
van deze omstreden leider, vanaf 
zijn jeugd tot aan zijn dood.  Een 
leider, die niet uit was op vre-
de, maar onvoorwaardelijk ging 
voor oorlog. Niet regeerde van-
uit de rede, maar vanuit de emo-
tie. Vanuit woede en pijn. Vanuit 

Vrijwilligers gezocht
Meedraaien met de buurtbus
Bennebroek - De buurtbus 
Zwaanshoek/Bennebroek rijdt 
tussen Zwaanshoek, Benne-
broek en Hoofddorp-station. Het 
is een busverbinding met een 
negenpersoons Connexxion-
bus, die als een normale lijnbus 
stopt bij vaste haltes. De bus rijdt 
van maandag tot en met vrijdag, 
in principe van ’s ochtends half 
acht tot ’s avonds half zeven. 

De busverbinding bestaat al der-
tig jaar en de bus wordt bestuurd 
door vrijwilligers, maar daar 
dreigt binnenkort een tekort aan 
te ontstaan. 
Bij te weinig vrijwilligers komt de 
beschikbaarheid van de buurt-
bus in de knel. En dat is voor een 
aantal inwoners van Zwaans-
hoek en Bennebroek slecht 
nieuws, want juist zij maken 
graag van de bestaande verbin-
ding gebruik om naar het zie-
kenhuis, het winkelcentrum 

in Hoofddorp of het station in 
Hoofddorp te gaan. 

Daarom zoekt het bestuur van 
de buurtbusvereniging nieu-
we vrijwilligers, bij voorkeur uit 
Zwaanshoek of Bennebroek, 
want daar draait de bus voor!
Meedraaien in de buurtbus be-
tekent dat je in principe 1 x per 
week drie uur chauffeur van de 
bus bent, en dat kan op tijden 
die je zelf tevoren aangeeft. Uit 
de ervaringen van de vrijwilligers 
blijkt dat het besturen van de 
buurtbus leuk werk is, ook door 
de leuke contacten die je met de 
reizigers hebt. 
De bus is een negenpersoons-
bus, waardoor een BE rijbewijs 
volstaat. Het is een moderne die-
sel-automaat, voorzien van de 
nodige accessoires. 
Bel voor informatie: Ruud Rot-
teveel 023-5846501 of 06-
25048470.

de onderbuikgevoelens, die hij 
deelde met een heel volk. En die 
leidde tot de vernietiging van het 
Joodse Volk: de door hem ver-
meende aartsvijand.
 
In ‘Übermensch’ wordt geen oor-
deel geveld. De persoon van Hit-
ler wordt getoond hoe hij was; 
niet verguisd of opgehemeld, 
en zijn daden worden zeker niet 
goed gepraat. 
De tekst is gebaseerd op wat Se-
bastian Haffner, William Shirer 
en Alice Miller over Hitler heb-
ben geschreven. In de voorstel-
ling gaat Helmert Woudenberg 
in op Hitler’s jeugdjaren. “De 
jeugd van de Nazi leider hebben 
hem gemaakt tot wat hij was” 
zegt hij. Het grootste gevaar voor 
Nederland is het racisme, en dat 
is de hoofdreden dat hij dit stuk 
op de planken wil brengen. 

Info
Zaterdag 1 oktober is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro;  CJP/65+  16,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.Fo
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Scott Hamilton.

 Podium Oude Slot presenteert:
Trio Johan Clement & 
Scott Hamilton 
Heemstede - JAZZ in Heemste-
de. Op uitnodiging van Podium 
Oude Slot openen het Trio Jo-
han Clement en tenorsaxofonist 
Scott Hamilton het cultureel sei-
zoen van dit Podium. Het Trio Jo-
han Clement is een professioneel 
internationaal vermaard jazztrio. 
Het trio bestaat naast pianist Jo-
han Clement uit Frits Landesber-
gen slagwerk en Eric Timmer-
mans contrabas.  Omdat Frits als 
één van de drukst bezette musi-
ci vaak niet kan, wordt zijn plek 
regelmatig afwisselend ingeno-
men door Erik Kooger, Gijs Dijk-
huizen, Joost van Schaik of Hans 
van Oosterhout, stuk voor ge-
weldige slagwerkers die naad-
loos in het trio passen. De mees-
te bekendheid heeft het Trio Jo-
han Clement gekregen door het 
vele malen op TV uitgezonden 
TROS- Sesjun concert met te-
norsaxofonist Scott Hamilton. 

De sound van deze  Amerikaan-
se Scott Hamilton is van absolute 
wereldklasse. Hij is al decennia 
lang één van de meest toonaan-
gevende saxofonisten ter wereld. 
Een jazzlegende. Scott vertrok op 
22- jarige leeftijd naar New York 
en stapte via Roy Eldridge op het 
wereldpodium. Hij werkte met 
grootheden als Ray Brown, Way-
ne Shorter, Rosemary Clooney 
en Benny Goodman. De kracht 
van Scott Hamilton en het Trio 
Johan Clement is dat zij met hun 
warme, toegankelijke sound ook 
een publiek aanspreekt dat niet 
direct in JAZZ is geïnteresseerd. 
JAZZ op topniveau! 

Vrijdag 7 oktober,  aanvang:  
20.15 uur.  Locatie: De Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, Heemste-
de.  Toegang: 21,50 euro/ 19,50 
euro.  Reserveren:  www.podi-
umoudeslot.nl of 06-13133626.

Dienst PKN 
Heemstede

Heemstede – Protestantse Ge-
meente Heemstede houdt zon-
dag 2 oktober dienst.
Pinksterkerk - 10.00 uur
• ds. P.I.C. Terpstra
• Kinder Anders-dienst
• Spiegeltent
• Reflection
• Crèche
Kennemerduin - 10.30 uur
• ds. C.H. Koetsier
Oude Kerk geen dienst

Kerkdiensten 
PKN Heemstede

Heemstede - Zondag 2 oktober 
2011 - Israëlzondag
Pinksterkerk: 10.00 uur, ds. P.I.C. 
Terpstra
Oude kerk: geen dienst

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – PKN, Binnenweg 
67 Bennebroek:
Zondag 2 oktober 10:00 uur ds. 
W.M. Schinkelshoek.

Viering 
Cruquiushoeve
Regio – Op zondag 2 oktober is 
er om 15.00 uur een viering met 
pastor Grada van Amesfoort bij 
SEIN, terrein ‘de Cruquiushoeve’, 
gebouw ‘de Rank’, Spieringweg 
801 te Cruquius.

Nieuwe tentoonstelling in Bennebroek
Bennebroek - Vrijdag 7 oktober 
start een nieuwe expositie in het 
oude gemeentehuis van Benne-
broek, Bennebroekerlaan 5.
De exposanten zijn Joke Rooze 
en Jaqueline Vreeburg.
Joke Rooze maakt beelden. Zij is 
autodidact en heeft  haar werk al 
vaker geëxposeerd. De beelden 

komen tot stand door urenlang 
weghakken. Als vanzelf komt er 
meer vorm in de steen. Er ont-
staan ronde vormen, gaten en 
verbindingen tot het gevoel er is 
dat het beeld klaar is. Dit proces 
neemt vele dagen, weken in be-
slag. 
Jaqueline Vreeburg exposeert 

haar olieverfschilderijen en 
aquarellen. Zij schildert veel tul-
pen en dieren, altijd in vrolijke, 
zonnige kleuren. Wanneer men-
sen blij worden van haar schilde-
rijen is haar doel bereikt.
De expositie duurt tot en met 
dinsdag 1 november. De ope-
ningstijden zijn: maandag tot en 

met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur 
en woensdagmiddag van13.30 – 
16.30 uur.

Cursus Creatief Schrijven 
in de Egelantier

Regio - Op dinsdagavond 4 
en donderdagochtend 6 okto-
ber start in Cultureel Centrum 
de Egelantier de cursus Crea-
tief Schrijven. 
Iedereen die zijn of haar ver-
beelding wil omzetten in aan-
sprekend proza is van harte 
welkom op deze cursus onder 
leiding van Iris van der Putten, 
ervaren en enthousiast schrijf-
docent. 
Schrijven is een verrijkende be-
zigheid en het brengt je tot in 
alle uithoeken van je verbeel-
ding. Door oefeningen te ma-
ken en de ambachtelijke kant 
van schrijven te onderkennen, 
vergroot je de schrijfvaardig-

heid en daarmee jouw schrijf-
plezier. Leer je zwakke kanten 
kennen en werk daar tijdens 
en naast de cursus aan. Ont-
dek waar je talenten liggen en 
ontwikkel deze. Schrijven is een 
individueel tijdverdrijf, maar de 
ervaring leert dat de meerwaar-
de van schrijven in groepsver-
band niet te overschatten is.

Er is ruimte voor maximaal 12 
deelnemers. Meer informatie 
en inschrijfmogelijkheden zijn 
te vinden op de website:
www.partnerinteksten.nl 

Inloop tieners 
op vrijdag

Heemstede - Na de Cook, eat, 
meet & greet kun je gratis blij-
ven hangen bij ‘t = Weer Vrijdag. 
Relaxed airhockeyen, poolbiljar-
ten of WII-en. ‘t = weer Vrijdag 
is in of vanuit de jongerenruimte 
van Plexat bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
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Film Iris Dag in kader van 
Dag de Palliatieve Zorg
Netwerk Palliatieve Zorg Mid-
den en Zuid Kennemerland 
brengen in samenwerking met 
Casca in beeld wat ons vroeg 
of laat allemaal raakt: de zorg 
rondom het levenseinde. De 
mogelijkheden van Palliatie-
ve Zorg - de zorg die je krijgt 
als je weet dat je niet meer 
beter wordt - zijn vrij onbe-
kend. Het is misschien ook 
iets waar je liever niet over 
nadenkt. Toch kent vrijwel 
iedereen iemand in zijn om-
geving, die veel zorgen heeft 
gehad over de laatste levens-
fase van een zieke ouder, part-
ner, kind of vriend. Die zorg kan 
het Netwerk delen en wil daar 
mensen graag over informeren.
De film Iris, een prachtig 
meesterwerk op doek, no-
digt uit tot een openhartig 
gesprek. De film gaat over het 
levensverhaal van schrijfster 
Iris Murdoch; binnen een ont-
roerende liefdesgeschiedenis 
zien we hoe een sterke jonge 
vrouw, die weet wat ze wil, op 
latere leeftijd de strijd aangaat 
met de verschrikkelijke ziek-
te Alzheimer. Met Kate Winslet, 
Judy Dench en Jim Broadbent. 
Een prachtige, ontroerende 
film, die de dood en het ster-
ven beter bespreekbaar maakt. 
Voor de film is er een korte in-
leiding, na de film gelegenheid 
om na te praten. 
De film Iris, met inleiding en 
nagesprek, is bij Casca in de 
Luifel op woensdag 5 okto-
ber, aanvang: 19.30 uur, en-
tree: 2,50 euro. Reserveren 
mag, maar is niet noodzakelijk, 
u kunt ook op de avond zelf 
binnenlopen. Reserveren kan 
telefonisch: 023-548 38 28-1. 

Film & lunch bij Casca (55+)
De film in het film & lunchpro-
gramma bij Casca van donder-
dag 6 oktober is een prachtige 
film, winnaar van 4 Oscars. Na 
de film kunt u genieten van een 
lekkere lunch. (Bel voor meer 

informatie over titel en inhoud.) 
Het programma is van 10.30- ± 
13.30 uur in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten in-
cl. lunch: 10,00 euro, Senioren 
65+ 9,00 euro. Graag vooraf re-
serveren uiterlijk 4 oktober, dit 
kan op werkdagen van 9-12 
uur: (023) 548 38 28 

Franse Cultuurgeschiede-
nis introductielezing + diner
De heerser van Bourgondië, 
waaronder  ook de Neder-
landen vallen, voert een grote 
staat. Hij is slechts hertog on-
der de Franse koning. Daar kan 
een koning natuurlijk  niet voor 
onderdoen.  Kunsten en nijver-
heid bloeien onder deze mece-
nassen op. De bevolking kijkt 
zijn ogen uit. U kijkt en luistert 
op donderdag 6 oktober vanaf 
20.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, naar 
een geschiedenis van  Frank-
rijk, Bourgondië en de Neder-
landen verweven met die van 
kastelen, tapijten en  schilde-
rijen.  Hoewel anders doet ver-
moeden gaat het deze lezing 
niet over  goede wijn en veel 
eten. Maar wel over impone-
rende pronk en praal in dienst 
van de macht. De lezing Leven 
als een Bourgondiër is een in-
troductie op de cursus: Met het 
oog op de Franse cultuurge-
schiedenis die start op dinsdag 
25 oktober om 10.00 uur in de 
Luifel. U kunt zich nu al opge-
ven voor de cursus: tel. 023-548 
38 28-1 op werkdagen tussen 9 
en 12 uur of via www.casca.nl. 
Vóór de lezing kunt u genie-
ten van een heerlijk 3-gangen- 
diner. Voor het diner heeft u 
de keuze uit 3 voor-, hoofd- en 
nagerechten. U kunt een tafel 
reserveren voor uw eigen ge-
zelschap of, als u dat wilt, aan-
schuiven aan de gezamenlijke 
tafel. Tussen 18.00-19.00 uur 
kunt u aan tafel. U kunt genie-
ten van uw diner tot vlak voor 
het begin van de lezing om 
20.00 uur. Kosten diner: 17,50 
euro. Reserveren is noodzake-
lijk en kan bij de receptie van 
de Luifel tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf: tel. 023-548 38 
28-1.

Occassion-zondag bij 
Mazda RC Velserbroek
Regio - Op zondag 2 oktober 
heeft Mazda RC in Velserbroek 
speciaal voor u de beste occasi-
ons geselecteerd. Company Cars 
(demonstratie auto’s) en jong 
gebruikte Mazda’s staan voor u 
klaar. Onder het genot van een 
kopje koffie is het mogelijk de 
auto’s rustig te bekijken, in een 
gezellige ambiance. Wanneer u 
een proefrit wilt maken, kan dat 
ook direct. De advertentie elders 
in deze krant toont vast een klei-
ne selectie van de occasions.
De showroom van Mazda RC 
aan de Kleermakerstraat 63 in 
Velserbroek  is geopend vanaf 
10.00 uur  tot 17.00 uur. Enthou-
siast vertelt brandmanager Hans 
Touw dat er ook aan zijn toe-
komstige klanten (de kinderen) 
is gedacht. Rondom het pand 
zijn er weer diverse activiteiten 
te doen. Natuurlijk kunt u ook 
voor de aankoop van een nieu-
we Mazda terecht. Hans Touw 
geeft u graag informatie over de 
bijzonder zuinige Mazda 2 BiFu-
el. Een volle tank voor nog geen 
20,- euro is een zeer prettig as-
pect aan het hedendaagse au-
torijden. Ook de overige Mazda-
modellen zijn te bewonderen! 

Wereldpremière nieuwe
Mazda CX-5
Mazda heeft onlangs op de 
Frankfürter Motor Show de 
nieuwe crossover SUV gelan-
ceerd. De Mazda CX-5 is de eer-
ste van Mazda’s nieuwe en zes-
de generatie modellen! Volledige 
SKYACTIV technologie: geheel 
nieuw chassis, carrosserie, mo-
toren en versnellingsbakken. Dit 

met een doelstelling van minder 
dan 120g/km CO2-uitstoot. Hans 
Touw kan u hier al de nodige in-
formatie over geven en inteke-
nen voor de speciale introductie-
dag is tevens mogelijk. Kortom, 
voldoende reden om aanstaan-
de zondag in Velserbroek langs 
te komen. Voor iedere bezoeker 
ligt een leuke attentie klaar… 
Het wordt gezellig druk!

Is dansen jouw passie?
Heemstede – Hou je van dan-
sen? Dans je in een groep (crew) 
of alleen? Iedereen is welkom bij 
de 3de editie van de 911 Streets 
Dance Crew Battles op zaterdag 
8 oktober van 20.00 tot 0.00 uur. 
De entree/deelname is gratis. 
Heb je een crew en wil je mee-
doen, vraag een inschrijfformu-
lier aan via plexat@casca.nl en 
geef je snel op. Deze keer is er 
naast een ronde Choreo (van 
max. 5 minuten) en een ronde 
Freestyle, ook een solo battle. 
Voor de solo battle kun je je op 
de avond zelf nog opgeven. De 
grote finale is: “off the streets 

no rulez”. Bezoekers kunnen 
zien hoeveel verschillende stij-
len er zijn en hoe goed de mees-
te dance crews dansen. Niet al-
leen voor de dance crews, maar 
ook voor bezoekers is het tof om 
naar te kijken of om je favoriete 
dance crew aan te komen moe-
digen.
Twee Heemsteedse meiden, 
Sophia en Malou hebben sa-
men met jongerenwerker Mike 
Doodeman van Casca deze 911 
Streets Dance Crew Battles ge-
organiseerd. Zij willen laten zien 
dat er veel verschillende, hele 
goede dansgroepen zijn, die het 

dansen soms niet op een school, 
maar gewoon op straat hebben 
geleerd. Door naar elkaar te kij-
ken en tegen elkaar te ‘battlen’ 
leren de dansers van elkaar, ze 
leren elkaar kennen en ze kun-
nen hun eigen dance crew in de 
schijnwerpers zetten. Of het nu 
in de stad is of op het strand, 
binnen of buiten, dansen is al-
tijd leuk. En voorbijgangers kij-
ken met veel plezier en verba-
zing naar deze dansende jeugd! 
Malou en Sophia ontvingen voor 
hun idee om deze Dance Crew 
Battles te organiseren van de 
Stichting Doen (Provincie Noord 
Holland) een prijs. Hiermee zijn 
de 2de en 3de editie van 911 
Streets mede georganiseerd. 

Filiaal Vijfhuizen
Gratis voedingsadvies voor hond en 
kat bij Tuincentrum De Oosteinde
Regio - Het is fijn als een hond of kat goed in 
haar/zijn vel zit. Helaas is dat niet altijd geval. Met 
name veel honden hebben last van langdurig ver-
haren, jeuk, kale plekken of ontstoken oren. Soms 
bijten ze hun poten bijna stuk van de jeuk! Kat-
ten daarentegen hebben vaak een overgevoeli-
ge blaas of nieren. Bij beide horen we met re-
gelmaat over stijve, stramme spieren en gewrich-
ten. Het liefst zien we ons huisdier natuurlijk vro-
lijk, gezond en vitaal. Weet u dat een gezonde 
voeding de basis is van een goede gezond-
heid? Als de spijsvertering en de organen hun 

werk goed kunnen doen is er al veel gewonnen!
Kom zaterdag 1 oktober naar Tuincentrum de 
Oosteinde in Vijfhuizen( grens Haarlem)te ko-
men, als u wilt samen met uw hond of kat. Op 
die dag is er een voedingsspecialist van ECOstyle 
aanwezig om samen met u te kijken welke voe-
ding het meest geschikt is voor uw huisdier. Is 
uw hond of kat jong of oud, gezond of spelen er 
problemen? U ontvangt een advies op maat. De 
voedingsspecialist is aanwezig van 10.00 –16.00 
uur, u bent van harte welkom! Kijk ook op www. 
de oosteinde.nl

Lezing ‘vergeten groenten’ 
Groei & Bloei

Heemstede - Woensdag 5 ok-
tober om 20.00 uur organiseert 
Groei & Bloei de lezing Verge-
ten Groenten. Ton Vreeken is een 
van de oprichters van het Ge-
nootschap der Vergeten Groen-
ten. Hij zal vertellen wat dit Ge-
nootschap inhoudt en wanneer 
een groente ‘vergeten’ is. Als ei-
genaar van een zaadbedrijf staat 
Ton aan de bron van de teelt en 
weet veel over de historie van 
groenten. Hij zal zaden meene-
men voor de verkoop. Een lezing, 
niet alleen voor tuinliefhebbers, 
ook voor smikkelaars en koks!
Locatie: De Blinkert (zaal: De 

Duinpan), Rockaertshof 66 
Haarlem. Entree: gratis. Na af-
loop is er gelegenheid tot napra-
ten met een drankje, u aange-
boden door Groei & Bloei Zuid-
Kennemerland.
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Nieuw Groenendaal en 
RCH sluiten overeenkomst

Heemstede - Nieuw Groenen-
daal, het (sport-)fysiotherapeu-
tisch centrum in Heemstede en 
de voetbalclub RCH uit dezelf-
de gemeente, hebben een sa-
menwerking met elkaar geslo-
ten. Nieuw Groenendaal zal RCH 
ondersteunen op sportfysiothe-
rapeutisch gebied. “Dit betekent 
in de praktijk dat we voetballers 
van RCH helpen bij het voorko-
men van sportblessures maar als 
er dan toch blessures komen, 
om ze op de juiste en zo snel 
mogelijke wijze er ook weer van-
af te helpen”, aldus Hans van der 
Hulst, directeur van Nieuw Groe-
nendaal. “Ook zal onze sport-
fysiotherapeut Christiaan van 
Leeuwen aan het begin van het 
seizoen de selectie van RCH on-
derwerpen aan fitheids- en BMI-
testen.” Hans is blij met de sa-
menwerking met RCH omdat het 
een mooi voorbeeld is hoe bin-
nen een gemeente met elkaar 
gewerkt kan worden, ten tweede 
omdat RCH nog steeds een ge-
renommeerde club is en ook een 
beetje omdat zijn zoon Hidde bij 
de F-jes van RCH voetbalt. Wie 
ook blij is, is Jan Brandenburg, 
bestuurslid Sponsorzaken van 

RCH. “Dit is een heel mooi con-
tract gebaseerd op natura. Ofte-
wel, er is geen geld bij betrok-
ken: RCH krijgt geweldige me-
dische ondersteuning en Nieuw 
Groenendaal krijgt in ruil daar-
voor zogeheten ‘exposure’ in en 
op RCH. Denk daarbij aan bor-
den langs het veld maar ook de 
mogelijkheid om onze leden een 
e-mail te sturen over hun sport-
programma’s. Het aantal spon-
sors groeit gestaag maar we 
kunnen er nog wel een paar ge-
bruiken”, zegt Jan Brandenburg 
met een knipoog.
“Iets dat ook geweldig is”, vult 
Johan van Streun, bestuurslid 
Technische Zaken aan, ”is dat 
het voor de gehele club geldt. 
Dus niet alleen een speler uit 
Zondag 1 maar ook het speler-
tje uit de E-4 met een blessure 
of een (groei-)probleem is van 
harte welkom bij Nieuw Groe-
nendaal. Hiervoor hebben we 
op dinsdagavond een spreek-
uur voor alle leden van RCH. Het 
past bij RCH, dat een gezellige, 
fatsoenlijke en goed geoutilleer-
de club in Kennermerland wil 
zijn, die de weg omhoog weer 
gevonden heeft.”

Dag van de Ouderen Bennebroek
Bennebroek – Aan De Dag van 
de Ouderen op zaterdag 1 ok-
tober wordt ook in Bennebroek 
aandacht geschonken met een 
optreden van Sjors van der Pan-
ne. Weinig woorden en veel lied-
jes. Hij zingt graag over de liefde. 
Op de dag van de ouderen zal hij 
voor u de mooiste Nederlandse 
en Franse chansons ten geho-
re brengen. Pianist Eelco Menk-
veld zal hem hierbij muzikaal be-
geleiden.
De organisatie is in handen van 
Welzijn Bloemendaal met as-
sistentie van de KBO, Zonne-
bloem en PCOB en gezamenlijke 
kerken.U kunt zich opgeven voor 
een  ochtend of een middagpro-
gramma.
’s Morgens van 10.00uur tot 
12.30 en ’s Middags van 14.00 
uur tot 16.30 uur.
Dit jaar is er gekozen voor één 

locatie voor de gehele gemeen-
te Bloemendaal. Locatie het Tref-
punt aan het Akonietenplein te 
Bennebroek. 
Aanmelden:
Telefoon 023 5250366 of 5845300 
voor ’s morgens of ’s middags.

Fotograaf Harry Opheikens.

Heemstede - In de Jacoba-
school, Lanckhorstlaan 9, Heem-
stede vindt zaterdag 1 oktober 
de najaarskinderkledingbeurs 
plaats. Verkoop is van 11.00 tot 
12.30 uur en op vrijdag 30 sep-
tember van 20.00 tot 22.00 uur is 
de inkoop van eigentijdse, scho-
ne en vooral hele kinderkleding 
in de maten 80 t/m 176/182.
Door op vrijdagavond de kleding 
te komen brengen, zelf thuis al 
voorzien van een kaartje met 
nummer, omschrijving en prijs
of samen met een van de 
beursmedewerkers op de vrij-
dagavond te prijzen.
Je mailt naar kledingbeursjaco-
ba@telfort.nl voor een letter en 
instructie en hoeft dan niet in de 
rij te wachten op vrijdag. Je kunt 
de kleding zo afgeven. Een letter 
is goed voor 1 lijst met 25 stuks 
kleding. Je kunt meerdere letters 
aanvragen.

Wat kun je inbrengen?
Najaars- en winterkleding voor 
jongens en meisjes vanaf maat 
80. Om de kwaliteit van de beurs 

hoog te houden, vragen wij je om 
alleen eigentijdse kinderkleding 
in te brengen, zonder vlekken en 
helemaal heel.
Dat kunnen zijn: jassen, vesten, 
truien, sweaters, t-shirts met lan-
ge mouw, blouses en overhem-
den, winterbroeken en -rokken, 
maillots (niet gepild!), mutsen, 
sjaals, sportkleding, regenlaar-
zen of -kleding.
LET OP: geen gewone schoenen 
of laarzen, geen pyama’s, sokken 
of ondergoed.
Het team van de organisatie 
zoekt nog versterking. Belang-
stelling? Bel dan even met Sasja: 
06-25 35 06 99 of mail naar kle-
dingbeursjacoba@telfort.nl.
De kledingbeurzen en speel-
goedbeurs van de Jacobaschool 
ondersteunen de Stichting Ken-
nemerland Oost Europa (K.O.E.). 
Dit is een Heemsteedse Stich-
ting die verschillende projecten 
in Roemenie financiert en met 
hulpgoederen en kleding onder-
steunt waarin de zorg voor voor 
kinderen en bejaarden centraal 
staat.

Najaarskinderkledingbeurs

Zaterdag 1 oktober kijkdag

Open Huizen nu meest betaalbaar
Heemstede - “Beter dan nu 
wordt het niet: de overdrachts-
belasting is verlaagd, de Natio-
nale Hypotheek Garantie is nog 
hoog en de prijzen zijn structu-
reel lager dan voorheen.” De-
ze huizenzoeker is goed op de 
hoogte van de kansen die de 
vertraagde huizenmarkt biedt. 
“Verhuisplannen hebben we al 
een tijdje. Onze huidige woning 
kunnen we niet uitbreiden, dus 
we willen groter gaan wonen. 
We hebben al veel huizen be-
keken en steeds maar gewacht, 
maar nu moet het gaan gebeu-
ren. Ik volg de ontwikkelingen op 
de voet, hou de media in de ga-
ten en kijk regelmatig op internet 
om de prijzen te kunnen volgen. 

Binnenkort is er weer een Open 
Huizen Route. Tijd om te gaan 
beslissen.”

ERA-makelaar Van den Putten is 
het met deze huizenzoeker eens. 
“Niet iedereen realiseert zich dat 
deze stimuleringsmaatregelen 
maar tijdelijk gelden. Per 1 ja-
nuari 2012 gaat de NHG grens 
weer naar beneden. Dat bete-
kent concreet hogere woonlas-
ten voor iedereen die een huis 
koopt van meer dan 265.000 
euro. Nu ligt die grens nog bij 
350.000 euro.
Daarnaast zijn per 1 augus-
tus de financieringsregels aan-
gescherpt bij de banken. Ge-
zien de eurocrisis dreigen er ex-

tra bezuinigingen van overheids-
wege plaats te vinden, waardoor 
de koopkracht nog meer onder 
druk komt te staan. Kortom als je 
wilt verhuizen, zorg dan dat het 
voor 1 januari 2012 is geregeld 
en wees geen dief van je eigen 
portemonnee.”
De ERA-makelaars organiseren 
op zaterdag 1 oktober 2011 weer 
een landelijke Open Huizen Rou-
te. “Al sinds 2000 doen wij dit op 
landelijke schaal. Tussen 11 uur 
en 15 uur kunnen mensen zon-
der afspraak binnen kijken bij de 
talloze huizen die meedoen aan 
de actie en zijn voorzien van een 
bord of poster met het opschrift 
Open Huis. Op www.era.nl kun-
nen mensen hun eigen route sa-
menstellen, deze downloaden 
op hun TomTom en de huizen 
gaan bekijken of op onze websi-
te www.vandenputten.com
Je krijgt nu eenmaal de bes-
te indruk als je zelf middenin de 
ruimte staat. Bovendien krijg je 
zo een beter beeld van de om-
geving, de lichtval, het geluidsni-
veau in de buurt en de bereik-
baarheid. Het is de bedoeling 
dat u als bezoeker kort rondkijkt. 
Meestal weet u binnen een paar 
minuten wel of het huis iets voor 
u is of niet. Vindt u het huis van 
uw dromen? Neem dan contact 
op met de ERA-makelaar voor 
een uitgebreide bezichtiging.
ERA-makelaars organiseren een 
aantal keren per jaar een lande-
lijke Open Huizen Route. Er zijn 
in Nederland en België 225 ERA-
makelaars, maar in totaal zijn er 
2600 ERA-makelaars in bijna 50 
landen.”
U vindt Van den Putten ERA Ma-
kelaars O.G. aan de Bronstee-
weg 45 (t/o de rotonde), 2101 
AB Heemstede, telefoonnum-
mer 023- 528.54.12. E-mailadres: 
vandenputten@era.nl. Website: 
www.vandenputten@era.nl
Het kantoor is die dag ook ge-
opend en bereikbaar van 11.00 
uur tot 15.00 uur voor het opha-
len van een uitgebreide brochu-
re als u hét huis bezichtigd heeft 
of voor informatie over aan- of 
verkoop. Tevens is erkend hypo-
theekadviseur Hans Nelissen die 
dag aanwezig voor een vakkun-
dig hypotheekadvies.

Veteranencafé 
op 4 oktober

Heemstede – In de Eerste 
Aanleg op de hoek Kerklaan 
en Raadhuisstraat vindt 
dinsdag 4 oktober het Vete-
ranencafé plaats.

Oud-militairen maar ook an-
dere belangstellenden zijn 
hartelijk welkom van 16.00 
tot 18.00 uur.
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De Red Bells van Zuid Kennemerland
Regio - Vele Haarlemmers ke-
ken zaterdagmiddag 24 sep-
tember vreemd op toen zij in het 
centrum van Haarlem en langs 
het Spaarne een groot aantal 
vrolijke dames ontwaarden, die 
gekleed waren in het paars en 
een rode hoed droegen. Wat was 
het geval: in april 2011 is door El-
la Mandaat te samen met Nera 
Otsen voor Haarlem en omstre-
ken een nieuwe afdeling (chap-
ter) binnen de Red Hat Socie-
ty Nederland opgestart. Dit ‘ro-
de hoeden’ chapter, met de wel-
luidende naam ‘de Red Bells van 
Zuid Kennemerland’ (met een 
verwijzing naar de klokken van 
de Bavo en een knipoog naar de 
belhamels van Haarlem) bleek 
na oprichting het 100e chap-
ter binnen Nederland te zijn. 
Om dit heuglijke feit te vieren, 
heeft een aantal Noordholland-
se queens het initiatief genomen 
Queen Ella met haar Red Bells 
op een feestelijke manier te ver-
welkomen. Hiertoe is op zater-
dag 24 september een boottocht 
inclusief een heerlijke High Tea 
over het Spaarne georganiseerd, 
waaraan 80 flamboyant geklede 
dames afkomstig uit de Red Hat 
chapters uit het hele land heb-
ben deelgenomen, waaronder 
de Queen van het eerste chapter 
in Nederland (Voorschoten). De 
dames werden aan boord gelokt 
door barones Jenny die vrolijke 
klanken ontlokte aan haar trek-
zak. Tijdens de feestelijke boot-
tocht vond na speeches door de 
Queens Tara (Alkmaar1), Chat 
(Alkmaar2) en Antoinette (Cas-
tricum) een heuse kroning plaats 
van Queen Ella, Gravin van Huis 
ter Kleef tot Heerlijkheid Heem-
stede. Met veel plezier en zelf-
spot werden zowel door het 100e 
chapter als door de ontvangende 
dames muzikale composities ten 

gehore gebracht en werden klei-
ne attenties uitgewisseld.
Nog lang nadat de boottocht ten 
einde was, baarde het vrolijke 
gekwetter van de dames in hun 
charmante outfit opzien op me-
ning Haarlems terras.
De Red Bells van Zuid Kenne-
merland, inmiddels bestaande 
uit 31 ladies, hebben onder het 
motto: ´een, twee, drie, vier, rode 
hoedjes zorgen voor plezier´ in 
de afgelopen maanden door het 
organiseren van velerlei leuke 
activiteiten laten zien hun naam 
eer aan te doen en een waardig 
chapter binnen de Red Hat Soci-
ety te zijn.

De Red Hat Society is een we-
reldwijde beweging die vrou-
wen van boven de 50 jaar on-
dersteunt en stimuleert om in 
stijl plezier te maken en nieu-
we vriendschappen te sluiten.We 
hebben geen hoogdravende ide-
alen; we zijn geen religieuze, po-
litieke of maatschappelijke orga-
nisatie. De drie pijlers waarop de 
Red Hat Society is gestoeld zijn: 
zelfspot, plezier en vriendschap. 
Er is slechts één gebod: niet zeu-
ren!
Voor verdere informatie zie Red 
Hat Society Nederland of email: 
redhatsocietyhaarlem@snelnet.
net

Muziekinstituut St. Bavo 
presenteert jubileum-CD
Regio - Zondag 2 oktober 
wordt in de Kathedrale Basi-
liek St. Bavo een bijzondere 
Hoogmis opgedragen. Het Ka-
thedrale Koor zal tijdens de-
ze mis onder meer een unie-
ke uitvoering geven van de 
Messe Solenelle van Vierne, 
met leden van het Promena-
de Orkest. Bovendien zal tij-
dens deze mis de nieuwe cd 
van het Kathedrale Koor wor-
den overhandigd aan de com-
missaris van de koningin Jo-
han Remkes. burgemeester 
Bernt Schneiders en bisschop 
Jozef Punt. 
Deze cd, met als titel ‘Krö-
nungsmesse’, kan gezien wor-
den als  ‘kroon’ op een bijzon-
der jaar. Het Muziekinstituut 
én de Koorschool vieren na-
melijk beiden een jubileum: 
Het Muziekinstituut bestaat 
65 jaar en de daarbinnen val-
lende Koorschool 60 jaar.On-
danks deze ogenschijnlijk ho-
ge leeftijd is het instituut nog 
springlevend. Ieder jaar wor-
den weer zestien achtjarigen 
toegelaten in groep 5 van de 
Koorschool: de opleidingsklas. 
Na een jaar intensief muziek-
onderwijs zijn zij klaar om ge-
installeerd te worden in het 
Kathedrale Koor en ook on-
derdeel te worden van een tra-
ditie die nog véél verder terug-
gaat. De eerste berichten over 
zang in Haarlem in de Oude 
Bavo stammen namelijk al van 
rond 1300. 
Deze traditie wordt nog altijd 
in stand gehouden, maar gaat 

ook zeker met de tijd mee; het 
Kathedrale Koor bestaat uit 
een kleine 100 zangers maar 
er zijn inmiddels ook diverse 
deelkoren, ieder met een eigen 
muzikaal karakter. De voor-
naamste taak van het Koor 
(en de deelkoren) is het mu-
zikaal verzorgen van de weke-
lijkse Hoogmis en andere be-
langrijke vieringen. Daarnaast 
wordt er veel aandacht gege-
ven aan niet-liturgische mu-
ziek en wordt er door de kin-
deren meegewerkt aan grote 
uitvoeringen als de Matthäus 
Passion en de Carmina Bura-
na. Bovendien worden er jaar-
lijks tournees naar het buiten-
land gemaakt. 
De cd wordt gepresenteerd op 
2 oktober tijdens de Pontificale 
Hoogmis die om 10.30 uur be-
gint. Om 13.30 uur zal in de-
zelfde Kathedraal een eigen-
tijds concert gegeven wor-
den door het Schoolkoor van 
de Koorschool (de leerlingen 
van de groepen 6, 7, 8 en eer-
ste jaars senioren) in samen-
werking met de koren Haar-
lem Voices, Barbers& Bishops 
en Vocaal Ensemble Six. Deze 
combinatie staat garant voor 
een muzikaal hoogtepunt. Toe-
gang tot dit concert is vrij.

Mocht u de cd willen bestellen 
dan is dat mogelijk door een 
email te sturen naar cd@koor-
schoolhaarlem.nl.
Voor meer informatie over de 
Koorschool kunt u terecht op 
www.koorschoolhaarlem.nl.

Waagexpositie met de vrouw als 
onuitputtelijke inspiratiebron
Regio - Jan Nijland uit Hoorn en 
Anita Nunez Larraz uit Amster-
dam exposeren de komende drie 
weken met verrassend nieuw 
werk in Galerie De Waag aan het 
Spaarne in Haarlem. De kleur-
rijke schilderijen van Nijland en 
de poetische beelden van Nunez 
Larraz waarin de mens veelal 
centraal staat harmonieren won-
derwel met elkaar! 
Jan Nijland is al vroeg met schil-
deren begonnen, in zijn jonge ja-
ren met ei-tempera, thans voor-
namelijk met acrylverf en olie-
verf. Via een opleiding als teken-
leraar kwam Jan op de Rijksaca-
demie voor Beeldende Kunsten 
in Amsterdam terecht. Schil-
deren is voor Nijland noodzaak 
en plezier tegelijk. In verf uit-
drukken wat hij beleeft of om 
zich heen ziet en vervolgens net 
zo lang met vormen en kleuren 
spelen tot hij de sfeer en expres-
sie heeft gevonden die hij zoekt. 
Zoals Jan zelf onder woorden 
brengt: soms ontstaan er op dan 

schilderijen die ik zo nooit van 
te voren had kunnen bedenken. 
Naast dier en landschap vormt 
de mens een geliefd onderwerp 
bij Jan Nijland. Fascinerend zijn 
de ijle vrouwenfiguren die bij-
kans lijken te ontstijgen aan een 
kleurrijk lijnenspel.
Anita Nunez Larraz kan men ge-
rust als een echte ambachtelijke 
beeldhouwster kenschetsen. Zij 
houwt en polijst al haar stenen 
beelden met de hand en werkt 
in een grote diversiteit aan ste-
nen van o.a. marmer, serpetijn, 
onix en steatiet. Haar thema: de 
mens, met name de vrouw, in al 
haar uitingsvormen!  Anita ver-
staat  de taal van al die diverse 
soorten steen, ze laat het poeti-
sche van steen zien en raakt zo 
de kern van het natuurlijk mate-
riaal. Sommige van haar beelden 
laat zij in Griekenland in brons 
afgieten. Haar sculpturen zijn 
opgenomen in diverse kunstcol-
lecties, verspreid over de gehe-
le wereld.

De werken van Anita Nunez 
Larraz en Jan Nijland zijn vanaf 
donderdag 29 september  tot en 
met zondag 16 oktober 2011 te 
bezichtigen in Galerie De Waag  
Spaarne 30 te Haarlem. (Ope-
ningstijden: donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur) Op 
zondag 2 oktober om 16.00 uur 
vindt de feestelijke opening van 
deze tentoonstelling plaats Zie 
ook: www.jannijland.com,  www.
nunezlarraz.nl en  www.kzod.nl
Jan Reijnders

Zondag 2 oktober
laatste ijsdag bij Van Dam

Voor een knuffelbeest, een ijs feest
Geef je knuffel als prijsje , in ruil voor een ijsje

Pak je knuffel van de plank , en kom naar de ijstoonbank
Misschien dat je konijn, wel 3 bollen waard kan zijn
Heb je een knuffel of twee , neem je vriendje mee

We willen er en heleboel , voor het goede doel
Hoe groter het beest , hoe groter het feest!
20 cm is 40 cm is 60 cm is 80 cm is groter

1 bol ijs 2 bollen ijs 3 bollen ijs 4 bollen ijs 5 bollen ijs
Ten gunste van het Heemsteedse goede doel



Heemstede - Donderdagavond 
6 oktober vindt de lezing ‘Golf-
slag van de tijd’ plaats. Gerben 
Heitink verzorgt de lezing.
De schrijver Gerben Heitink 
neemt ons mee op zijn levens-
beschouwelijke zoektocht door 
de Europese geschiedenis naar 
gemeenschappelijke wortels van 
gelovigen, zoekers, agnosten en 
ongelovigen in de ontwikkeling 
van de klassieke cultuur en de 
betekenis van het christendom.
Tussen de wereld van de Bijbel 
en onze tijd ligt een eeuwenlan-
ge geschiedenis en daarmee een 
haast onoverbrugbare afstand. 
De Kerk met haar dienaren werd 
op allerlei manieren zwaar op 
de proef gesteld, diep bescha-
digd en intens verscheurd. Maar 
wat de golfslag van deze tijd niet 
heeft kunnen uitwissen, is een 
‘niet te stillen verlangen naar 
God’ en misschien is deze religi-
euze onderstroom wel de groot-
ste verrassing van onze Wester-
se geschiedenis. Blijkbaar is het 
ononderbroken verlangen naar 
God met het menselijk bestaan 
gegeven. Ondank alles ruist 

door Europa nog al- tijd een 
diep verlangen naar d e 
Eeuwige, hoe mensen 
zich “God” ook voorstel- len.
Gerben Heitink was hoogleraar 
theologie aan de Vrije Universi-
teit. Ook na zijn emeritaat is laat 
hij het ene na het andere boek 
het licht zien. Zijn nieuwste boek 
Golfslag van de tijd, met als on-
dertitel ‘Europa’s niet te stillen 
verlangen naar God’ zal in sep-
tember 2011 verschijnen. 
Heitink signaleert vijf culture-
le ‘vloedgolven’: kerstening, her-
vorming, verlichting, revolutie, 
ontplooiing, waardoor de ge-
loofsomstandigheden ingrijpend 
veranderden. Maar de spiritua-
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4 OKTOBER DIERENDAG

FURMINATOR
voor de hond of kat

Kanaalweg 7
2102 LD Heemstede
Tel. 023-5284079
www.heems.nl

* 1 per klant, geldig t/m 8 oktober

Nu met

20% korting

Beatrixschoolkinderen maken 
veilig kennis met verkeer
Heemstede - Op vrijdag 23 sep-
tember hebben alle kinderen van 
de Prinses Beatrixschool mee-
gedaan aan Streetwise. ANWB 
Streetwise is een verkeersedu-
catieprogramma voor kinderen 
op de basisschool. Met speciaal 
ontwikkelde lesmaterialen als 
elektro- en rijlesauto’s, zebrapa-
den, verkeerslichten en opblaas-
bare auto’s werd de praktijk zo 
veel mogelijk nagebootst.
Voor vier verschillende leeftijds-
groepen waren er activiteiten die 
kinderen bewust maken van de 
gevaren onderweg. Met de soms 
spectaculaire onderdelen leer-
den ze spelenderwijs met de ri-
sico’s omgaan.
Bij de kinderen van groep 2 
stond met name het herkennen 
van verkeersgeluiden en over-
steken centraal. De nadruk op 
de actieve verkeersveiligheid 
was het leerdoel voor kinderen 

van groep 3 en 4 waarbij kinde-
ren geleerd werd om oogcontact 
met de bestuurder te hebben tij-
dens het oversteken en hoe je 
het veiligst kunt oversteken tus-
sen 2 geparkeerde auto’s.
“Hallo auto” leerde de kinderen 

van groep 5 en 6 over de rem-
weg van een auto en de invloed 
van reactietijd op die remweg. 
Kinderen namen zelf plaats op 
de bijrijdersstoel van een ANWB 
lesauto en mochten zelf rem-
men.
De kinderen van groep 7 en 8 
werden getraind in praktische 
fietsvaardigheid. De leerlingen 
fietsten over een uitdagend par-
cours en trainden moeilijke ma-
noeuvres. Ook reden ze met een 
zware rugtas op. Tevens was er 
een Bike Check (fietscontro-
le) beschikbaar en mochten de 
leerlingen als afsluitend onder-
deel op een elektrische step rij-
den.
Alle kinderen hebben les gehad 
over het gebruik van de autogor-
del en het nut van kinderzitjes/
zitverhogers.
Het team van enthousiaste, pro-
fessioneel opgeleide instruc-
teurs hebben voor een onverge-
telijke dag gezorgd.

Lezing Golfslag van de tijd

Gerben Heitink.

Minder honden- en 
kattenharen in huis
Heemstede- De ruitijd is 
weer begonnen en dat is voor 
veel honden- en kattenbazen 
geen fijne tijd. Want hoe lief je 
huisdier ook is, die losse haren 
op je bankstel, kleding of bed 
kunnen erg vervelend zijn. Met 
de Furminator kam je het los-
se haar en de onderwol uit de 
vacht van je hond of kat, zon-
der de bovenvacht te bescha-
digen. Het brengt de natuurlij-
ke vetlaag van de huid van je 
dier naar boven, waardoor je 
weer een glanzende gezonde 
vacht krijgt. 
Verwijder haar van je dier en 
niet van je bank. 
Des te meer haar je al van 
je dier afhaalt, des te minder 
hoef je nog van je bank af te 
halen, van je kleren, de vloer, 
je auto en je hele huis. Maar 
de meeste producten pakken 
niet het letterlijk onderliggen-
de probleem aan, de onder-
vacht van uw dier. 
De ondervacht van uw dier 
wordt een ondoordringba-
re massa los en dood haar, de 
voornaamste reden van ver-
haren. De FURminator grijpt 
het losse haar en de onder-
wol en verwijdert  met gemak 
90% daarvan, zonder de bo-
venvacht te beschadigen. Het 
brengt de natuurlijke vetlaag 
van de huid van uw dier naar 
boven, waardoor het een glan-
zende gezonde vacht krijgt.
De Furminator Deluxe heeft 
een prettig gevormd handvat 
met anti slip noppen voor ex-
tra grip. De Furminator maakt 
het onderhouden van de vacht 
een makkelijk karweitje en 
helpt uw huis schoon te hou-
den. Met handige knop om het 
haar snel en gemakkelijk tus-
sen de tanden te verwijderen. 
Slanke, ergonomische hand-
greep. 
Der FURminator deLuxe is 
snel en makkelijk in gebruik 
- net als met een borstel kunt 
u met de kam door de vacht 
kammen. Dat is zeer aange-
naam voor het dier, zodat zelfs 
gevoelige en angstige dieren 

zich graag met de FURminator 
laten verzorgen. 
Overzicht van uw voordelen: 
• minder haaruitval tot bijna 
90 % 
• voor honden en katten met 
korte of lange vacht
• verwijdert losse haren beter 
dan borstel, kam of roskam 
• verwijdert ondervacht en los-
se haren zonder beschadiging 
van het dekhaar 
• verdeelt het natuurlijke huid-
vet en zorgt voor glanzend en 
gezond dekhaar 

De Furmninator is er voor 
lang- en kortharige honden en 
katten en in verschillende ma-
ten.
• Maat S: voor honden en kat-
ten tot 12 kg; breedte 4,5 cm 
• Maat M: voor honden van 13 
- 23 kg; breedte 6,5 cm 
• Maat L: voor honden vanaf  
24 kg; breedte 10 cm.

INGEZONDEN

liteit, het ver-
langen naar God, vormt 

ook in onze tijd voor veel men-
sen een onvervangbare bron van 
inspiratie.  Daarom besteedt Hei-
tink in het tweede deel van zijn 
boek aandacht aan een drietal 
factoren: het zelfverstaan van de 
mens, het geloof in God en de 
heiliging van het leven.
Centraal staat de verstoorde re-
latie tussen christelijk geloof en 
moderniteit. Kan dat nog wel, 
gelovig zijn in een postmoderne 
cultuur? Wat hebben gelovigen 
en niet – (meer) gelovigen el-
kaar te zeggen? Wat bezielt een 
mens? Bestaat er een God? Is 
er nog plaats voor religie in on-
ze samenleving? Is er dan niets 
meer heilig in deze tijd?
U bent van harte welkom. Een 
uitgelezen kans om de auteur 
zelf te horen en met hem in ge-
sprek te gaan op donderdag-
avond 6 oktober om 20 uur in de 
Pinksterkerk aan de Camplaan in 
Heemstede. De toegang is gratis.
Protestantse gemeente
Heemstede



Heemstede – Wat was het druk, 
vorige week dinsdag 20 sep-
tember in de vroege avond bij 
Mandarin. De familie Lau van het 
Chinese restaurant aan de Raad-
huisstraat organiseerde die dag 
de heropening voor haar gasten. 
Vanaf een uur of vier in de mid-
dag was het een komen en gaan 
van mensen. Ze wilden graag 
bewonderen hoe het vernieuwde 
restaurant er uit ziet. De meta-
morfose is zeer goed gelukt: niet 
alleen is het restaurant nu eens 
zo groot, ook is het achterste gedeelte mooi licht door grote 

ramen. Bovendien completeert 
een mooi buitenterras het res-
taurant. Het interieur sluit mooi 
aan bij de rustig granietgrij-
ze kleuren die gebruikt zijn voor 
het interieur en de kozijnen. Om 
de geslaagde verbouwing te vie-
ren, bood Jack Lau zijn gasten 
een heerlijk buffet aan. Koste-
loos! Maar het was kostelijk! El-

ke gast kreeg bij binnenkomst 
bovendien een glas champagne. 
Vele presentjes van kleurrijke 
boeketten tot persoonlijke ca-
deautjes mocht Jack in ont-
vangst nemen. Dit voor jarenlan-
ge heerlijke gerechten, een heel 
vriendelijke gastheer en –vrouw 
en uiteraard het vernieuwde res-
taurant.
Een geslaagde receptie!
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Einde soap op gemeentehuis nog niet in zicht
Vereniging Meerwijk Dorpsraad Bennebroek 
twijfelt over uitspraken wethouder Kokke
Bennebroek - De Bloemen-
daalse wethouder Tames Kok-
ke heeft in publicaties te kennen 
gegeven dat hij niet op de hoog-
te was van de besluitvorming uit 
2008 rond de bebouwing Oude 
Kern in Bennebroek. De redenen 
zijn ondermeer dat de betreffen-
de dossiers zijn zoekgeraakt op 
het gemeentehuis. De Vereni-
ging Meerwijk Dorpsraad Ben-
nebroek i.o. (VMB Dorpsraad 
Bennebroek i.o) twijfelt over de 
uitspraken van Kokke.
 
Uit  het verslag van de Gemeen-
teraad Bloemendaal van 26 mei 
j.l. blijkt dat Kokke wel dege-
lijk op de hoogte was van de af-
spraken die oud-wethouder Dick 
Winnubst  in mei 2008 had ge-
maakt met de bewoners, Vereni-
ging Meerwijk, het Cuypersge-
nootschap en de Stichting Be-
scherming Erfgoed Zuid-Kenne-
merland (SBEZK).  De afspraken 
uit 2008 gingen ondermeer over 
handhaving van de open ruimte 
tussen nieuwbouw bij het kloos-
ter en achtertuinen in een deel 
van de Witte de Withlaan.
Herhaaldelijk zijn Kokke en zijn 
voornaamste ambtenaren al van-

af november 2010 geïnformeerd 
over de  in 2008 met de gemeen-
te gemaakte afspraken. De VMB 
Dorpsraad Bennebroek i.o. vindt 
het daarom onbegrijpelijk dat 
Kokke in het Haarlems Dagblad 
onlangs beweert dat hij niet op 
de hoogte was van de oude af-
spraken.
Het argument dat de stukken 
weg zijn en dat daardoor het 
besluit van de Gemeente Ben-
nebroek  niet meer aangetoond 
kan worden, is volgens de VMB 
Dorpsraad Bennebroek i.o. ab-
surd en ongeloofwaardig. Hoe 
kunnen vuistdikke dossiers 
kwijtraken?
Het ingediende bezwaar van de 
SBEKZ en VMB Dorpsraad Ben-
nebroek  i.o. bij de gemeen-
teraad Bloemendaal was ge-
richt tegen het achterwege la-
ten van interactieve beleidsvor-
ming voordat de herziene visie 
betreffende de Oude Kern werd 
vastgesteld . Dit bezwaar van is 
door het college  op 6 septem-
ber jl  2011 niet ontvankelijk ver-
klaard omdat het besluit van het 
college Bloemendaal d.d. 12 april 
2011 geen rechtsgevolg heeft.
Dit besluit roept bij de Benne-

broekers verbazing op omdat het 
ingediende bezwaar ging over 
het niet naleven van de verorde-
ning interactieve beleidsvorming 
door de gemeenteraad. 
Ook slaat de niet ontvankelijk-
heid van het bezwaar niet, zo-
als Kokke in het Weekblad Zuid-
Kennemerland van 15 septem-
ber j.l. beweert, op het ontbreken 
van de officiële besluiten van 
raad en college van Bennebroek 
in 2008.  Ondanks dat deze be-
sluiten inmiddels zijn gevonden, 
blijft Kokke hardnekkig hameren 
op dit punt.
De VMB betreurt dan ook dat 
bijvoorbeeld de nieuwbouw van 
de school door het gedoe bin-
nen de Bloemendaalse gemeen-
teraad en het college wordt ver-
traagd. De noodzakelijke reno-
vatie en eventuele nieuwbouw 
van de St. Franciscusschool  op 
de plek waar de school in 2008 
was gepland ziet de VMB als 
een logisch alternatief.  Zij hoopt 
dan ook dat er zo snel mogelijk 
een einde komt aan de zoveelste 
soap binnen het gemeentehuis 
Bloemendaal door de gemaakte 
afspraken te erkennen en daar 
naar te handelen.

Radio De Branding nog niet 
klaar met de gemeenteraad
Heemstede - Na publicatie in 
de Heemsteder van 21 septem-
ber werd het de raadsleden dui-
delijk dat er het een en ander 
mis is bij Radio De Branding. 
Wat er in eerste instantie uitzag 
als een hamerstuk, bleek tijdens 
de commissievergadering ‘Mid-
delen’ van 21 september aanlei-
ding tot debat. 

De Branding onzichtbaar?
Alleen HBB-voorman Rem-
co Ates liet weten dat hij zijn 
wekkerradio op De Branding 
heeft staan, maar hij wordt he-
laas steeds met hetzelfde liedje 
wakker en daar heeft hij nu ge-
noeg van. Verder bleek geen van 
de aanwezigen een luisteraar te 
zijn. Ates was afgegaan op de in-
formatie die het college had ver-
sterkt en die bleek nu dus onvol-
ledig te zijn. Volgens Ates heeft 
de zender geen toegevoegde 
waarde voor Heemstede en zijn 
advies is: stoppen. Het CDA, bij 
monde van Wim Heeremans, 
vertelde het college dat het in 
2002 en 2006 van hetzelfde la-
ken een pak is geweest. “U hebt 
uw taak niet vervuld en als ge-
meente niet gecontroleerd.” Van 
der Linden (D66) werd er niet 
vrolijk van en constateerde dat 
de aanvraag van De Branding 
niet voldeed aan de eisen. “Waar 
is De Branding eigenlijk, vroeg 
hij zich af? Ik zie ze nooit bij bij-
eenkomsten en niet bij de ge-
meenteraad. Deze club staat niet 
ten dienste van de gemeente. Ik 
stel voor een werkgroep naar het 
functioneren te laten kijken.”

De burgemeester op het 
verkeerde been gezet?
De burgemeester, portefeuille-
houder over dit onderwerp kon 
zich slecht vinden in de kritiek. 
”De gemeente wordt alleen ge-
vraagd te controleren of de sta-
tuten aanwezig zijn. Dat hebben 
wij gedaan en die zijn er. Verder 
hebben wij hier niets mee van 
doen. Als wij problemen hebben 
met deze zender, dan kunnen we 
de jaarlijkse bijdrage heroverwe-
gen en eventueel stoppen. Over 
de zendvergunning gaan wij dus 
niet.” De burgemeester had zich 
laten voorlichten door het Com-

missariaat voor de Media. Deze 
instantie geeft de burgemeester 
kennelijk een andere uitleg dan 
dat zij eerder schriftelijk had ge-
geven en zette haar daardoor op 
het verkeerde been. 

Wat staat er in het verzoek
aan de gemeente?
De Branding moet volledig 
rechtsbevoegd zijn volgens het 
Nederlands recht en dat is een 
feit.
Het doel van De Branding moet 
zijn het verzorgen van media-
aanbod gericht op de maat-
schappelijke behoefte van de 
gemeente waarop het zich richt. 
Hieraan voldoet De Branding 
dus niet.
Tenslotte moet er een orgaan 
zijn dat het beleid en het me-
dia-aanbod bepaalt en dat re-
presentatief is voor de gemeente 
en de daar voorkomende maat-
schappelijk, geestelijke, cultu-
rele en geestelijke stromingen. 
Ook hieraan voldoet De Bran-
ding niet; ze hebben momenteel 
geen werkend orgaan. De bur-
gemeester hield voet bij stuk en 
hield vol dat het gemeentebe-
stuur voldaan heeft aan de op-
dracht.

Uitstel van het advies
De raadsleden konden zich hier-
in niet vinden en droegen het 
college op de zaak aan te hou-
den, niet te behandelen in de 
eerstvolgende raadsvergadering 
en het Commissariaat te vragen 
onderzoek te doen naar de toe-
stand waarin De Branding zich 
de afgelopen jaren bevond en 
nog bevindt.
Om een dergelijk verzoek kan 
het college niet heen en er staat 
hen dus niets anders te doen 
dan het Commissariaat te vra-
gen de zaak te onderzoeken. Nu 
is dit een wettelijk taak van het 
Commissariaat, maar blijkbaar 
controleren zij niet adequaat. De 
Heemsteder heeft het Commis-
sariaat wederom schriftelijk om 
uitleg van de regels gevraagd. 
Net als in het verleden, bij eer-
dere verzoeken om antwoorden 
of uitleg, geeft dit orgaan geen 
antwoord op vragen. 
Eric van Westerlo o

Op de wip-kip
86 Jaar en ik woon al 54 jaar op de Rembrandtlaan. Heb meer dan 
25 jaar op kinderen gepast, bij families thuis en dat vond ik héél 
leuk. De gemeente schijnt niet te weten dat het plantsoen al tij-
den een speelplaats is. Voor ca 9 tot 13-jarigen op iedere zomerse 
avond. Heemstede heeft niet zoveel plantsoenen en de Rembrandt-
laan is een luxe laan. Iedereen heeft een vóór- en achtertuin (die 
ze vaak bestraten!). De kleuters gaan naar crèche en school, waar 
ze óók speelmateriaal hebben. Het plantsoen is prachtig met linde-
bomen, tulpenbomen en een gele zeepboom. Nu ga ik dan maar 
naar die wipkip kijken. Wat kost dit project, alleen voor een bepaal-
de groep?
M. Hamer, Rembrandtlaan 8, Heemstede

INGEZONDEN

Supergeslaagde receptie bij
Chinees Restaurant Mandarin

Dienst Trefpunt 
met GGZ

Bennebroek – Op zondag 2 
oktober wordt een gezamenlij-
ke dienst met ’t Trefpunt Ben-
nebroek en GGZinGeest gehou-
den. Locatie: Aknonietenplein 1. 
Met mw. ds. G.J de Jong en ds. 
J.E.Th. Nak- Visser. De aanvang 
is 10.30 uur.
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Modeshow Frans Molenaar voor de Lions
Heemstede - Speciaal voor de 
leden van de Lionsclub Heem-
stede-Bennebroek en hun geno-
digden heeft Frans Molenaar op 
zondag 18 september de winter-
collectie 2011 getoond, bij hem 
thuis in zijn prachtige salon te 
Amsterdam. De opbrengst van 
deze middag gaat naar de Stich-
ting Gered Gereedschap. Dat is 
een landelijke vrijwilligersorga-
nisatie die gereedschap inza-
melt, opknapt en op aanvraag 
verstuurt naar ontwikkelingspro-
jecten.

Lion Pals Brust opende deze bij-
zondere middag namens Frans 
Molenaar en de Stichting Ge-
red Gereedschap. De mooi-
ste creaties van zijn 92ste col-
lectie kwamen voorbij. Normaal 
toont hij zijn coutureshow in de
Spiegelzaal van het Amstelho-
tel. Nu kond men van heel dicht-
bij genieten. Zijn mannequins 
lieten een aaneenschakeling 
van perfect gemaakte creaties 
zien. Het werd een afwisselende
presentatie, gelijktijdig onberis-
pelijk en bewonderenswaardig. 

Mode & Beauty Najaar

De herkenbaarheid en 
het unieke eigen ka-
rakter van zijn manier 
van werken was op-
nieuw duidelijk zicht-
baar.

De show begon met 
prachtige zwar-
te pakjes met fel 
gekleurd bont. 
Daarna kleurrij-
ke jassen met pi-
ping afgezet zo-
als trouwens 
zijn hele collec-
tie. Zwarte jas-
sen met zwart 
bont in allerlei 
variaties, een 
zwart/witte ruitjas, 
een schitterende pied de pou-
le-jurk en dat allemaal gecombi-
neerd met prachtige hoeden en 
andere accessoires. Vervolgens 
elegante pantalonpakken, heup-
lange jasjes en korte jassen die 
je gewoon gemakkelijk aantrekt. 
Vaak waren de jassen voorzien 
van een apart detail. 
Nieuw is dit seizoen bij hem de 
opvallende kraaglijn van de jas-
jes. Aan de voorkant heeft de-
ze sierlijke kraag een extra losse 
fl ap. Ook zijn leren creaties kre-
gen een groot applaus.
Verder ook smaakvolle jurken. 
Het zwarte jurkje met de lan-

ge mouw 
en ceintuur, 
de schitte-

rende jurk 
met paars-
roze gevlam-
de inzet-
ten, de zwar-
te jurk met ro-
de noppen, de 
rode jurk met 
zwarte nop-

pen, een hef-
tig mooi fuch-

sia glanzend pak-
je met een strak  jasje. Alles 
even geweldig! Heel apart wa-
ren de zwarte sobere jurken die 
herinnerden aan de gewaden 
van Griekse godinnen die door 
hun rechte vormgeving en plat-
te kraag ook terugvoerden naar 
de jaren-20. Tot slot een serie 
prachtige avondjurken in diverse 
kleuren met een mooie diep uit-
gesneden rug. De show eindig-
de met de mooie bruid in het wit 
vergezeld door de couturier.

Lions President Eddy Vervloet 
sloot deze geslaagde middag 

af. Hij bedankte de organisa-
tie en Frans Molenaar. Daar-
na mocht hij, namens de Lions-
club Heemstede-Bennebroek, 
aan mevrouw Couperus, de ver-
tegenwoordigster van de stich-
ting, een cheque overhandigen 
van 6.500,00 euro.

Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd er nog lang 
nagepraat over deze toch wel 
zeer bijzondere middag.
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Is mijn huid wel gezond? Hoe 
blijft mijn huid nog jong en vi-
taal?
Deze vragen stelt iedereen zich 
wel eens. Een mooie gezonde 
huid is een waardevol, en tege-
lijk ook kwetsbaar bezit.
En wie zijn of haar huid op de 
juiste manier verzorgt, ziet er 
langer jong en vooral ook gezon-
der uit. Bovendien voel je je dan 
veel zelfverzekerder.
Om een goede uitstraling te be-
houden heeft elke huid natuur-
lijk wel onderhoud nodig.
“De meeste mensen nemen ie-
dere dag een douche en ver-
zorgen hun haar, en wat doe je 
aan je huid? Om de huid ge-
zond, mooi en jeugdig te houden 
is meer nodig. Je huid blijft mooi 
en energiek met de juiste ad-
viezen en een goede dagelijkse 
verzorging”, aldus Anit Bos van 
Skinpoint uit Heemstede.
“Het is ons vak om de huid te be-
oordelen en de juiste verzorging 
aan te bieden. Wij zeggen altijd 
tegen onze klanten: we zijn vak-
fanaten en geven u advies, wat 
u met dat advies doet dat laten 
wij aan uzelf over”, vervolgt Anit.
Zeker na de zomer, nu onze huid 
zich moet gaan voorbereiden op 
weer een totaal ander seizoen, 
zijn de specifi eke behandelingen 
vaak geen overbodige luxe.
Skinpoint werkt veel met peelin-
gen en speciale fruitzuren waar-
na de huid zich totaal gaat ver-
nieuwen. Weliswaar gaat de huid 
dan in de eerste week vervellen 
maar het resultaat na die week 
is dan ook geweldig te noemen. 
Nieuw is dat ze nu zelfs peelin-
gen  hebben waarbij je niet meer 
vervelt!
Ook met microdermabrasie 
doen de specialisten van Skin-
point veel. Dit zijn behandelin-
gen waarbij microkristallen op 
de huid komen die direct weer, 

inclusief de dode huidcellen, op-
gezogen worden. Dit maakt de 
huid superzacht en voelt daar-
na lekker glad aan. Neveneffect 
is dat indirect de huid zich ook 
gaat verstevigen.

“Ten slotte kunnen we met een 
bindweefselmassage de huid 
weer in een geweldige conditie 
brengen en zorgen dat de huid 
weer een goede doorbloeding 
krijgt. Zonder goede doorbloe-
ding is er geen huidherstel. Het 
bloed zorgt immers dat de huid 
overal gevoed wordt en weer de 
juiste hoeveelheid zuurstof krijgt, 
maar het allerbelangrijkste is dat 
de afvalstoffen die in de huid zit-
ten weer verwijderd worden”, 
zegt een enthousiaste Anit Bos.
“Heel vaak wordt gedacht dat je 
naar een huidspecialiste gaat om 
lekker te ontspannen, natuurlijk 
lig je lekker op zo’n stoel en is 
die bindweefselmassage heer-
lijk om te ondergaan, maar onze 
klanten komen voor echte huid-
verbetering. Om de juiste uitstra-
ling te krijgen of om deze te be-
houden. Je mag best zien als ie-
mand wat ouder is en de rimpel-
tjes komen, ik wil alleen maar 
zeggen dat een verzorgde rijpe-
re huid veel mooier om te zien 
is, dan een onverzorgde oudere 
huid”, besluit Anit Bos.

Skinpoint Heemstede beschikt 
over de nieuwste apparatuur 
voor huidverbetering. Het voert 
te ver om deze allemaal te be-
noemen. Kijk op www.skinpoint.
nl voor een goed overzicht.
Bij Skinpoint ben je op het juis-
te adres als je daadwerkelijk iets 
wilt doen aan huidverbetering. 
Het vierkoppig team staat klaar 
om je met raad en daad bij te 
staan.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op www.skinpoint.nl

Mode & Beauty Najaar

Regio - De Gierstraat in Haarlem, wie kent het 
niet? Een beeldig straatje met allemaal bijzon-
dere winkels. Geen ketens maar op zich alle-
maal zelfstandige ondernemers en geen der-
tien in een dozijn winkels. Steeds bekender en 
druk bezocht wordt de Gierstraat.
Een van de bekendste winkels in de Gier-
straat is Nencies lingerie en badmode speci-
aalzaak, die al weer zo’n 19 jaar een bekende 
is voor de binnenstad van Haarlem.  Nencies 
heeft een grote regiofunctie omdat de clientèle 
ook uit de wijde omgeving van Haarlem komt. 
Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede en ook 
steeds meer klanten uit Hoofddorp e.o. Eèn-
maal klant bij Nencies is altijd klant, als eer-
ste vakbekwame, professionele en zeer aar-
dige dames die je te woord staan. Daarnaast 
biedt Nencies nog de ouderwetse service en 
klantvriendelijkheid.
De collecties zijn buitengewoon bijzonder te 
noemen en er zijn mooie merken uit mooie lan-
den. Lingerie uit Italie, Frankrijk en het beken-
de merk Calida uit Zwitserland.
“Badmode wordt bij Nencies het hele jaar 
door verkocht - in de winter natuurlijk minder 
- maar toch hebben wij doorlopende nieuwe 
collectie”, volgens Nancy ten Brink, eigenares-
se van Nencies. “Gewoon omdat onze klanten 
ook vaak in de winter op reis gaan en na deze 
slechte zomder is het ook heel duidelijk te mer-
ken dat veel van onze klanten nog even de zon 
gaan opzoeken. En de badmode 2012 is weer 
onweerstaanbaar mooi.” Nieuw uit Amerika bij 
alle badkleding een passende pareo heel mooi 

en bijzonder gemaakt en nu voor 49,95 euro bij 
Nencies! In alle denkbare kleuren.
Wat ook onmisbaar is voor het winterseizoen 
is onbetwist corrigerende ondermode met een 
onderjurkje met slip (alles inéén) kleedt het 
mooist af onder alle kleding die glad moet zit-
ten, vooral onder de gebreide wintermode en 
tevens toont het direct een maatje minder! 
Welke vrouw wil dat nu niet?
Van verschillende merken is er corrigerend on-
dergoed in diverse kleuren. Perfecte pasvorm!
Ook nieuw: de wing-bra, een BH. zonder rug-
pand die op een speciale manier op de huid 
bevestigd kan worden. Met oog op de decem-
bermaand een mooi en nieuw artikel voor on-
der bijzondere kleding.
Van het merk Marc Marcs panty’s in mode-
kleuren 80 denier sterk en mooi en verkrijg-
baar in alle nieuwe modetinten.
Zeer speciaal de Decolette nacht BH (anti rim-
pel).
“Voor de rest een van onze bekendste BH ’s 
de gladde BH van Simone Preele, onzichtbaar 
onder ieder kledingstuk met mooie bandjes en 
prachtige afwerking in maar liefst zes kleu-
ren en alles met bijpassende slips, shortjes of 
strings en let wel : t/m cup G.”
Pyjama’s en homewear, badjassen in fl eece-
kwaliteit warm en niet zwaar in het dragen, al-
les gaat om comfort. Nencies lingerie en bad-
mode het begrip in Haarlem en omgeving!
Voor wie het nog niet kent: stap er eens naar 
binnen de eerste koopzondag is er weer op 
zondag 2 oktober a.s. Tel. 023-5315537.

Nencies, actieve ondernemer 
in een bijzonder mooi straatje

Skinpoint Heemstede

Geef je huid een kans!

Ontspannen afslanken 
alleen op gewenste plaatsen
Heemstede - Nog snel even 
fl ink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt U af op 
de plaatsten waar U dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Nu een gratis 
proefbehandeling.
Met LaRiva is fi t en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk.
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt.
De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel.

Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifi eke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en 
er met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het fi guur 
gewerkt wordt. Omdat liggend 
bewegen minder belastend is 
kunnen ook mensen met reuma-
tische -, rug -en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 

voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen.

Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke fi guur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023-547 
44 19. www.lariva.nl
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Mode & Beauty Najaar
Reyngoud komt met 

grote modeshow!
Heemstede - Het najaar kon-
digt zich aan, een mooi mo-
ment om u te interesseren voor 
de prachtige najaars modecol-
lectie die Reyngoud heeft. Op 
dinsdag 4 oktober kunt u vol-
op genieten van de trends en 
belijningen voor komend na-
jaar gepresenteerd in de gro-
te modeshow. Entree is gratis, 
graag vooraf even bellen om 
een plaats te reserveren. Dat 

kan via telefoon 023-5280465.
Tijdens deze fantastische show 
kunt u de merken zien die 
Reyngoud voor dit najaar in 
haar collectie heeft opgeno-
men. Exclusief voor Heemstede: 
Expresso, SaoPaulo, Oui,Olsen 
Rozu en daarnaast kunt u ook 
terecht voor de merken Gerry 
Weber,Taifun, Basler, Roberto 
Sarto en mooie broekenmerken 
Brax, Zerres en Michele.

Natuurlijk heeft ook de linge-
rie afdeling de nodige nieuwe 
kleuren en modellen. Geniet 
van mooie lingerie merken zo-
als Chantelle, Marie jo, Prima-
Donna, Triumph, Bleyle, Mey 
en Sloggi. Basismodellen en de 
nachtmode zijn altijd op voor-
raad. Gaat u vooral eens binnen 
en laat u inspireren/adviseren.

Adres: Binnenweg 121,
Heemstede.

Heemstede - Aan de Su-
matrastraat 12 is al jarenlang 
kapsalon, schoonheidssalon, 
pedicure en zonnestudio Ly-
anel gevestigd en is onlangs 
grondig verbouwd.
Er is o.a. een nieuwe winkelpui 
dat samen met de pandomo 
gestuukte binnenwanden, in 
de eigentijdse kleur zwartgrijs, 
voor de gewenste luxe uitstra-
ling zorgt.
Wat minder in het zicht is, 
maar wel van groot belang is 
het nieuwe toilet, de nieuwe 
centrale verwarming en air-
conditioning voor een aange-
naam klimaat. 
Omdat er veel vraag naar was, 
is de salon weer dealer ge-
worden van OOZOO horlo-
ges. Daardoor hebben zij nu 
de nieuwste modellen. Een 
groot deel van de collectie is 
op voorraad en anders kun-
nen zij elk gewenst model al-
tijd voor u bestellen.
Er zijn drie lijnen, te weten 
Oozoo timepiece, Oozoo steel 
en de hippe juniorlijn.
De horloges zijn van hoge 
kwaliteit, nikkelvrij en water-
proof  tot 20 meter. De prij-
zen lopen uiteen van 29,95 tot 
49,95 euro. Kortom, een must-
have voor komende winter!
Voor dit najaar heeft Lyanel 
een heerlijk arrangement  sa-
mengesteld, bestaande uit een 
complete schoonheidsbehan-
deling van 90 minuten, was-
sen knippen stylen en 25 min. 
onder de turbobruiner voor 
slechts 79,50 euro (zie de ad-
vertentie op deze pagina)
Naast de normale behandelin-
gen in de kapsalon, gezichts-

behandelingen in de schoon-
heidssalon, pedicure, manicu-
re, make-up en lichaamsmas-
sages (o.a. hotstone en sport-
massage), kunt u in de sa-
lon ook terecht voor specia-
listische behandelingen voor 
huidverbetering. Zoals micro-
dermabrasie, chinese krui-
denpeeling, verwijderen van 
couperose en pigmentvlek-
ken. Maar wilt u defi nitief van 
uw overbeharing af, is dat ook 
mogelijk. 
Het zal u verrassen hoe uitge-
breid het behandelingsaan-
bod is!

Wilt u meer informatie over de 
horloges of een van de behan-
delingen loop dan eens binnen 
bij salon Lyanel aan de Suma-
trastraat 12. Deze is geopend 
van ma t/m vr van 9.00 tot 
17.30 uur, zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur en donderdagavond 
tot 20.00 uur.
Zie ook www.lyanel.nl
of bel 023-5295987

Facelift voor
salon Lyanel
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Softbal
RCH-Pinguins sluit seizoen 
af met verlies en winst

Het begin van de wedstrijd te-
gen Kinheim was veelbelovend. 
Kim Westerveld opende met een 
honkslag en schoof op na 4 wijd 
voor Sandra Assendelft. Het wa-
ren, op het werpen van Birgit 
Aquilera, zo ongeveer de enige 
aanvallende wapenfeiten van de 
pinguïns. In het verdere verloop 
bereikten alleen nog Mariska 
van der Kruijf op een veldfout en 
Bianca de Graafff door geraakt 
werper de honken en was het al-
leen maar de vraag met hoeveel 
de Kinheimers zouden gaan win-
nen. Maar Sandra Assendelft, 
de enige beschikbare werpster, 
hield goed stand, ook al moest 
zij zowel in de 1e als 3e inning 
2 Haarlemse runs toestaan. Dat 
Kinheim in alle innings speel-
sters op de honken achter liet en 
daardoor niet verder kwam dan 
de 4-0 overwinning, was te dan-
ken aan geconcentreerd verde-
digen van zowel het in- als het 
outfield. 
Op de langdurig geblesseerde 
Eva Verduijn en Marieke Wijfjes 
na was iedereen van de selec-
tie weer eens beschikbaar, maar 
het zwakke OVVO kon de Racing 
niet tot goed spel inspireren. 
Weliswaar kon op honkslagen 
van Daniëlle Kuipers en Jorien 
Duivenvoorden al in de 1e inning 

4 x gescoord worden, maar kon-
den ook de Amsterdammers 3 x 
de thuisplaat bereiken. Een slag-
beurt later was het alweer Da-
niëlle, die Sandra Assendelft en 
Nina Dijkstra, beiden met 4 wijd 
op de honken gekomen, met een 
honkslag binnen bracht, waarna 
zij zelf even later de 7-3 kon aan-
tekenen na een gestolen honk, 
een doorgeschoten bal en een 
wilde worp.  Maar in de gelijk-
makende helft van de 2e inning 
werd het al weer 7-5 en toen 
ook nog eens catcher Kim Wes-
terveld geblesseerd raakte, leek 
de Racing een moeilijke wed-
strijd tegemoet te gaan. Maar ju-
nior Jorien Duivenvoorden bleek 
het achter de plaat goed te doen, 
ook toen Nina Dijkstra op de 
heuvel plaats maakte voor Da-
niëlle Kuipers met haar spijker-
harde worpen. Nadat beide ploe-
gen in de 4e inning 1 x gescoord 
hadden en OVVO de marge in de 
5e slagbeurt zelfs tot 7-8 had te-
ruggebracht, sloegen de pingu-
ins in de 6e inning definitief toe 
met runs van Daniëlle, Bianca de 
Graaff en Jans Cassee : 11-7. In 
de laatste inning van de wed-
strijd werd het nog 12-7, waar-
mee RCH-Pinguïns de competi-
tie afsloot, nog voor Vennep Fly-
ers (11e) en OVVO (12e).

Heemstede - Behalve de eer stond er in de wedstrijden tegen 
Kinheim en OVVO niets meer op het spel. Toch werd er fel om 
de punten gestreden. Ondanks het feit dat coach Luc Fliervoet, 
donderdag uit bij Kinheim, slechts over 4 basisspeelsters kon 
beschikken, kon hij tevreden vaststellen dat de invalsters hun 
werk in verdedigend opzicht erg goed deden en viel de 4-0 
nederlaag alleszins mee. Zaterdag in Amsterdam, tegen hek-
kensluiter OVVO, had Fliervoet slechts 2 invalkrachten nodig, 
maar de 12-7 overwinning verdiende niet de schoonheidsprijs.

Kon. HFC krijgt les in 
hoofdklasse voetbal
Regio - Wat een snelheid, wat 
een techniek en wat een in-
zicht liet FC. Chabab gedurende 
30 minuten zien. Links, recht en 
door het midden van alle kanten 
schoten de Chabab spelers voor-
bij aan hun HFC opponenten. Als 
het na 30 minuten 5-0 had ge-
staan, zou er recht zijn gedaan 
aan de kracht van Chabab. HFC 
kreeg een paar minuten tijd om 
het spel vanachter uit op te bou-
wen. Toen vond Chabab het ge-
noeg en zette zij HFC vast op ei-
gen helft en bestookte van al-
le kanten het HFC doel. Dat het 
slechts bij 3 doelpunten bleef in 
dat eerste halfuur lag aan de ge-
haastheid waarmee Chabad het 
duel wilde beslissen en aan de 
altijd goed keepende Gerard van 
Rossum. Chabab beschikt over 
een voorhoede waar menige top-
klasser mee voor de dag kan ko-
men. Rechts voorin acteerde de 
21 jarige Leandro Resida. Met 
zijn snelheid, techniek en inzicht 
wist hij keer op keer zijn stempel 
te drukken op het duel. Bij vrij-
wel ieder doelpunt was de ra-
zendsnelle rechtsbuiten wel be-
trokken. In de 18e minuut vond 
scheidsrechter Cairo het no-
dig een strafschop te geven aan 
Chabab. Bij het afslaan van de 
vele aanvallen ontdekte hij een 
overtreding van Roy Verkaik. Ja-
mal Dibi voltrok het vonnis na-
mens Chabab 1-0. Nog geen 
kwartier en vele kansen later luk-
te het Chabab opnieuw een bal 
achter Van Rossum te krijgen. 
Een verkeerde pass van Rutger 
de Vries op het middenveld van 
HFC werd onderschept. De snel-
le Resida werd keurig bediend 
en begon aan een sprint langs de 
zijlijn, passeerde zijn radeloze te-
genstander en liet van Rossum 
kansloos in de verre hoek 2-0. 
Nog geen vijf minuten later was 
het wederom Resida die ieder-
een te snel af was en zijn voor-
zet op maat werd door de ge-
heel vrijstaande Chevello de Rijp 
ingekopt 3-0. HFC kon hier niet 
veel tegenover stellen. Een af-
standsschot van Opoku had be-
ter verdiend dan net naast de 
paalt te verdwijnen en Steve Be-
verley en Toncay Yener stuitte op 
doelman El Abdellaoui. Op slag 

van rust probeerde Said Amor 
van Rossum te verschalken met 
een mooie lob. De HFC doelman 
kon de bal met een katachtige 
sprong nog net onderscheppen. 
Met enig geluk kwam HFC toch 
nog aan doelpunten. De uitste-
kende centrum verdediger Joes 
Blakorn verslikte zich in Beverley 
in de bal en viel. De weg naar het 
doel lag daarna open 3-1.
In de reservetijd van de eerste 
helft benutte invaller Isaac Nan-
ka-Bruce een te korte terug-
speelbal op de keeper. Hij zette 
goed door en was eerder bij de 
bal dan de doelman en scoorde 
zijn eerste goal van dit seizoen. 
Na rust kreeg HFC iets meer vat 
op het spel en schakelde Cha-
bab naar een versnelling lager. 
Nanka-Bruce volgde zijn tegen-
stander en beging een overtre-
ding vlak bij zijn eigen achterlijn. 
De vrije trap eindigde in een cor-
ner. De corner werd vervolgens 
feilloos ingekopt door de opge-
komen verdediger Billy Kaabah 
4-2.  Nog geen minuut later 
kwam Amor oog in oog met Van 
Rossum, zijn te slappe inzet kon 
door van Rossum nog net wor-
den gepakt. HFC kwam zelfs op 
4-3 door een prima lob van Steve 
Beverley die daarmee de keeper 
verschalkte. Bart Nelis kreeg nog 
een kans om de gelijkmaker te 
scoren maar zijn inzet verdween 
naast het doel.
Na weer een voorzet van Resi-
da was het wederom Amor die 
met een volley de bal achter van 
Rossum kogelde 5-3.  Chabab 
kreeg nog kansen via de steeds 

Spelenderwijs vertrouwd
maken met bal en racket

V.a. 5 tot 9 jaar

Dinsdag 16.00 en 17.30 uur

Sportcomplex Groenendaal,
in Heemstede

E135,- 
inclusief tennisracket

maar weer gevaarlijke Resida, 
maar de afwerking liet te wensen 
over. HFC probeerde het nog wel 
en trok met man en macht naar 
voren maar de achterhoede, het 
zwakste deel van de ploeg van 
Chabab, bleef redelijk overeind. 
Als Chabab alles op alles had 
gezet was de score nog veel ho-
ger uitgevallen. HFC heeft kun-
nen ervaren wat er nodig is in de 
hoofdklasse, loopsnelheid, han-
delingssnelheid en voetbalgog-
me. Dit seizoen zullen zij meer 
opponenten treffen van het kali-
ber Chabab dus er is nog werk 
aan de winkel. Zondag 2 oktober 
treft HFC in een thuiswedstrijd 
ADO’20 dat onder de streekder-
by’s gerekend mag worden. Met 
twee punten meer dan HFC staat 
ADO’20 net iets hoger op de 
ranglijst.

Smurfentennis en mini-tennis in 
Sportcomplex Groenendaal te Heemstede
Heemstede - Al vele jaren wor-
den in de sporthal de cursussen 
smurfen en mini-tennis georga-
niseerd. Jeugd kan reeds op jon-
ge leeftijd beginnen met tennis. 
Dit heeft alles te maken met de 
materialen. Er wordt gespeeld 
met aangepaste rackets en bal-
len. De cursussen, die 25 okto-
ber starten, zijn een uitsteken-
de voorbereiding op het tennis-
sen op de buitenbanen in het zo-
merseizoen. Lidmaatschap bij 

een vereniging is in het zomer-
seizoen niet noodzakelijk.
Smurfentennis is bedoeld voor 
kinderen van 5 t/m 8 jaar. De 
opzet is dat kinderen spelen-
derwijs vertrouwd raken met 
bal en racket. Grondvormen als 
werpen,vangen,stuiten en slaan 
worden in steeds wisselende si-
tuaties geoefend. 
Mini-tennis is voor kinde-
ren 6 t/m 9 jaar die het smur-
fentennis hebben gevolgd en/

of nog niet over het gehe-
le baan kunnen tennissen. De 
forehand,backhand en service 
worden geleerd m.b.v. miniten-
nisnetten .Er wordt met aan-
gepaste rackets, ballen en mini 
tennisnetten getennist. 
De lessen worden gegeven door 
de ervaren tennisleraren ( Mike 
Verkerk en Eric en Eugenie Krij-
ger) van tennisvereniging HBC, 
de vereniging die naast sport-
complex Groenendaal  is geves-

tigd. Tennisverening HBC heeft 
een bloeiende jeugdafdeling met 
250 jeugdleden. Op dit moment 
is er voor het zomerseizoen een 
wachtlijst. De kans is voor jeugd-
leden zeer groot dat het aanko-
mende zomerseizoen een lid-
maatschap weer mogelijk is.
Er wordt met de cursussen van 
15 lessen gestart na de herfst-
vakantie. De kosten voor bei-
de cursussen zijn 135 euro. Dit 
is inclusief een gratis eigen leen 
tennisracket! Voor informatie en 
inschrijven kunt u bellen met 
Tennisschool Haarlemmermeer 
023-5848268 of kijken op www.
tennisschoolhaarlemmermeer.nl

Pluim voor HBC
Heemstede - “Ik wil graag een pluim geven aan de  mensen van 
de voetbalafdeling van HBC. Elke keer als ik daar met vluchtelin-
genkinderen aankom, stellen zij alles in het werk om voetbal mo-
gelijk te maken. Er wordt geholpen met de sportkleding, indien no-
dig met de financiën en de kids worden prima begeleid ondanks 
het feit dat ze meestal nog niet veel Nederlands beheersen. (Daar 
kunnen sommige andere verenigingen nog iets van leren.) Hulde!!
Clara Wittop Koning,
Vluchtelingenwerk Heemstede/ Bennebroek

INGEZONDEN
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Exposities
T/m zaterdag 1 oktober
• Nieuwe expositie in Gale-
rie Het Kunstbedrijf Heem-
stede. Keramiek, schilderij-
en, beelden van hout en ob-
jecten van Greet van Dijk, Sam 
Middleton, Patrick Vos, Pasca-
le Huntings en Ber Stekelen-
burg. Woensdag t/m zaterdag 
van 13.00 - tot 17.30 uur en op 
afspraak.
www.hetkunstbedrijf.nl

T/m dinsdag 4 oktober
• Cursisten Creatief Cen-
trum Bennebroek expose-
ren in voormalige gemeen-
tehuis van Bennebroek. 
Aquarellen, werken met pas-
tel, acrylschilderijen, keramiek 
en boetseerwerk. Kijk ook op: 
www.creatiefcentrum.nl.

Woensdag 5 oktober  
• Theater Living History in 
‘t Trefpunt, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. Aanvang 20.00 
uur. 
Gratis voor leden. Gasten be-
talen 5,00 euro  of 4.00 euro 
(65+pas). 

Vrijdag 7 oktober t/m
dinsdag 1 november
• Nieuwe tentoonstelling in 
Bennebroek, locatie ‘het ou-
de gemeentehuis’, Bennebroe-
kerlaan 5. De exposanten 
zijn Joke Rooze en Jaque-
line Vreeburg.
Joke Rooze maakt beelden. 
Jaqueline Vreeburg exposeert 
haar olieverfschilderijen en 
aquarellen. De openingstijden 
zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van13.30 – 
16.30 uur.

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

T/m vrijdag 28 oktober
• Expositie Max Koning in 
de Luifel. Max Koning (2 ok-
tober 1950) werkt als beel-
dend kunstenaar in zijn ate-
lier in Overveen, waar hij met 
veel verschillende materialen 
en technieken kunstwerken 
maakt.
Ook is hij dirigent/organist bij 
een aantal koren en is hij ac-
tief als componist en arran-
geur.  Bij Casca geeft hij al ja-
ren teken- en schilderlessen.

T/m zondag 30 oktober 

Agenda
Cultuur

• Expositie merklappen 
van Elsbeth Matthijsen en 
aquarellen en olieverfschil-
derijen van Anton Brand in 
de bibliotheek van Heemste-
de, Julianalaan 1.
Te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

Muziek
Woensdag 28 september
• Tussen 14.00 en 16.00 uur 
Dag van de Ouderen pro-
gramma bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
Met muziek door shantykoor 
VOC Vijfhuizen. Toegang (in-
cl koffie/thee) 3,50 euro, ver-
krijgbaar bij Welzijn Ouderen 
en De Luifel. Info: 023 – 528 
85 10.

• Instap orkest en Harmo-
nie-orkest Harmonie St. 
Michaël houden open re-
petitie.
Van 19.00 - 22.00 uur bij CAS-
CA, Princehof , Glipperweg 57, 
Heemstede.
Meer informatie vindt u op 
www.stmichael-heemstede.nl.

Vrijdag 7 oktober
• Podium Oude Slot pre-
senteert het Trio Johan Cle-
ment en tenorsaxofonist 
Scott Hamilton op de ope-
ning van het cultureel sei-
zoen. Aanvang: 20.15 uur.  
Locatie: De Oude Kerk, Wil-
helminaplein, Heemstede.  
Toegang: 21,50 euro / 19,50 
euro. 
Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

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

Zaterdag 1 oktober
• Voorstelling Wie was 
Adolf Hitler? Door Helmert 
Woudenberg in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 17,50 euro  CJP/65+  

16,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Woensdag 5 oktober
• Aangrijpend initiatief 
rondom Palliatieve Zorg. 
Film ‘Iris’ om 19.30 uur in 
Theater Casca/de Luifel in 
Heemstede. 
Reserveren kan via de filmhui-
zen/theaters en de toegang is 

2,50 euro inclusief consump-
tie. Meer weten over Pallia-
tieve zorg? Kijk op: www.net-
werkpalliatievezorg.nl/mid-
denenzuidkennemerland 

Vrijdag 14 en
zaterdag 15 oktober 
• Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘De onverbeterlij-
ken’ in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanvangstijd 
20.15 uur.  Kaarten à 10,00 eu-
ro zijn te bestellen via telefoon 
023-5321992 of via de info@
perspektief.biz.

Divers
Donderdag 29 september
• Schrijver Merijn de Boer 
wordt bij boekhandel Blok-
ker geïnterviewd over zijn 
verhalenbundel ‘Nestvlie-
ders’. Aanvang: 20u. Binnen-
weg 138. Info: 023 – 5282472 
of www.boekhandelblokker.nl

Vrijdag 30 september
• Boekpresentatie Ingrid de 
Bruijn ‘Bijna (ver)dronken‘ 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg. Vanaf 16.00 uur.

Vrijdag 30 september 
en zaterdag 1 oktober
• Najaarskledingbeurs in 
de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. Van 
11.00 tot 12.30 uur verkoop en
op vrijdag 30 september van 
20.00 tot 22.00 uur is de in-
koop van eigentijdse, schone 
en vooral hele kinderkleding 
in de maten 80 t/m 176/182.
Info: 06-25 35 06 99 of mail 
naar kledingbeursjacoba@tel-
fort.nl.

Zaterdag 1 oktober
• Open Huis van 11-14 uur 
in De Pauwehof, Achterweg 
19 Heemstede. Nieuw seizoen 
met div cursussen en nieuw 
gebouw.
Presentatie activiteitenaanbod 
en werk te bekijken van cur-
sisten. Tevens korte demon-
straties jazzdansen. Info: 023-
5286022.

• Ontmoet Barbara Schol-
ten en haar hockeyboeken. 
Signeersessie Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138. Van 
15.30-16.30 uur.

• Dag van de Ouderen in 
Bennebroek met een optre-
den van Sjors van der Pan-

ne. De mooiste Nederlandse 
en Franse chansons begeleid 
door pianist Eelco Menkveld.
U kunt zich opgeven voor 
een  ochtend of een middag-
programma. Locatie het Tref-
punt aan het Akonietenplein 
te Bennebroek. 
Aanmelden: Telefoon 023-
5250366 of 5845300 voor ’s 
morgens of ’s middags.

Donderdag 6 oktober
• Open dag op de Willink-
school Bennebroek. Kennis-
maken van 9.00 tot 11.30 uur. 

Regio
Exposities

Donderdag 29 september
t/m zondag 16 oktober
• Waagexpositie met de 
vrouw als onuitputtelijke 
inspiratiebron.
Spaarne 30 te Haarlem. (Ope-
ningstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 
uur) Zie ook: www.jannijland.
com,  www.nunezlarraz.nl en  
www.kzod.nl 

Tot eind september
• Expositie Sanquin Bloed-
bank met schilderijen, col-
lages, en wandkleden van 
Trudy Polman. Bezichtiging: 
ma- t/m vrijdag van 11.00 - 
11.45 uur, ma-avond t/m do-
avond van  21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.

T/m zondag 2 oktober 
• Tentoonstelling over werk 
en leven van Jan Mul (1911 
– 1971) te bezichtigen in
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
expositie is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek. Honderd jaar ge-
leden werd Jan Mul, de meest 
‘Haarlemse’ componist gebo-
ren. Jan Mul was een toon-
aangevende persoonlijkheid 
in het muzikale leven van Ne-
derland en een bekende Haar-
lemmer. Info: 023-5115300.

Maandag 3 oktober
t/m 5 december
• Collage-tentoonstelling 
van Yvette Jansen in Thee-
huis Cruquius te Cruquius 
(naast het gemaal). www.yvet-
tejansen-collages.com

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia 
Loren, Miles Davis en Er-
nest Hemmingway  zijn er ook 
foto’s te zien zijn met een 
sociaal-politieke lading zo-
als bijvoorbeeld de laatste 
foto van president Allende 
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47. Tel. 023 
542 24 27, www.historischmu-
seumhaarlem.nl 

T/m woensdag 
30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

Divers
Woensdag 5 oktober 
• Open Avond Vrijmetse-
laars Vicit vim Virtus Haar-
lem om 20.00 uur. Graag van 
tevoren aanmelden, mits man 
en minimaal 21 jaar. Ripper-
dastraat 13 in Haarlem, vlak-
bij het station. Graag vóór 
woensdag 28 september aan-
melden via info.loge024@vrij-
metselarij.nl. Het mannelijke 
karakter is historisch bepaald 
en geeft een eigen kenmer-
kende sfeer. Vrouwen kunnen 
terecht bij de vrouwelijke en 
gemengde vrijmetselarij. 

T/m zaterdag 29 oktober
• Van bakerpraat tot ba-
byshower. Gebruiken rond 
zwangerschap en geboorte. 
Het is dit jaar 200 jaar gele-
den dat de Burgerlijke Stand 
in Nederland werd ingevoerd 
en het thema van de Maand 
van de Geschiedenis is ‘ik 
en wij’. In de maand oktober 
staan de activiteiten van het 
Noord-Hollands Archief daar-
om in het teken van geboorte, 
huwelijk en overlijden. Noord-
Hollands Archief / Janskerk, 
Jansstraat 40, Haarlem. De 
toegang is gratis. Meer info: 
www.noord-hollandsarchief.nl
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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

•  Verkeershinder Zandvaartbrug

• Fitheidstest 65-plussers

In dez e HeemstedeNieuws:

2011 is uitgeroepen tot het Europees 

Jaar van het Vrijwilligerswerk. 

In Nederland zijn zo’n vijf miljoen 

vrijwilligers actief. Zij zetten zich in 

voor anderen en zijn van onschatbare 

waarde voor de samenleving. Veel 

Heemstedenaren zetten zich belange-

loos in als vrijwilliger binnen de gemeente Heemstede. Wilt u een vrijwilliger 

nomineren voor de vrijwilligersprijs 2011? Lees alle info in deze HeemstedeNieuws!

Op woensdag 26 oktober organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 

de stichting “Het Beveiligingscentrum” de workshop “Hoe beveilig ik z elf mijn eigen 

woning”. Het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken in de regio toegenomen. De 

kans op woninginbraak kan echter met 95% teruggebracht worden door de woning te 

beveiligen volgens de standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Met diepe treurnis heeft het gemeente-

bestuur van Heemstede kennis genomen 

van het veel te vroege overlijden van ons 

raadslid Huub Peeperkorn. 

Vanaf 2002 was de heer Peeperkorn 

raadslid voor de VVD. Hij heeft zich op 

nuchtere en overtuigende wijze ingezet 

voor de lokale politiek. Tijdens de 

raadsvergadering van 29 september 

aanstaande zal Huub Peeperkorn worden 

herdacht.

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een groot deel van de woning of de gehele woning te 

beveiligen volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk. Maar vaak weet men niet hoe dit 

aangepakt moet worden. Deze workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Videobeelden met voorbeelden van verschillende vormen van inbraak maar ook met 

welke (betaalbare) middelen dit te voorkomen is. 

Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen geld kosten maar onmiddellijk 

bijdragen aan veiligheid.

Uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden 

over de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 

wordt verwezen naar erkende bedrijven.

Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

De workshop wordt gehouden op woensdag 26 oktober in de Burgerzaal van het raadhuis 

van Heemstede en begint om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. Opgeven kan via 

postbusveiligheid@heemstede.nl. Voor meer informatie en vragen, neem contact op met 

Dick Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Europees Jaar van het 
Vrijwilligerswerk!

Workshop “Hoe beveilig 

ik zelf mijn eigen woning”
VVD-raadslid Huub 

Peeperkorn overleden

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bez oek 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.
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In de gemeente Heemstede wordt 

onkruid op straten en trottoirs bestreden 

door selectief gebruik te maken van 

chemische middelen. Twee keer per jaar 

worden de straten en trottoirs in de 

openbare ruimte behandeld. Tot half 

oktober vindt deze vorm van onkruid-

bestrijding voor de tweede keer dit jaar 

plaats.

Met de select-spraymethode rijdt een kleine 

tractor die is uitgerust met een vloeistoftank 

en spuitboom over de straten. 

Via een sensor wordt onkruid op de straat 

gesignaleerd. Vervolgens wordt alleen de 

plek bespoten waar onkruid groeit. Er wordt 

gebruik gemaakt van een middel met als 

werkzame stof glyfosaat. De bespoten plant 

neemt vervolgens de stof via het blad op en 

wordt tot in de wortels gedood. Het onkruid 

moet dus eerst zichtbaar zijn voordat 

gespoten kan worden. Waar geen onkruid 

aanwezig is, wordt niet gespoten. Dus waar 

bewoners hun trottoir zelf onkruidvrij hou-

den, wordt geen chemisch middel gebruikt.

Tussen 26 september en 10 oktober 2011 voert de gemeente groot onderhoud uit aan de 

Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. In de weekenden van 30 september tot en met 3 

oktober en van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond tot en met maandag-

ochtend gewerkt aan de verwijdering en vervanging van de asfaltdeklaag. Tijdens dit werk 

blijft voor beide rijrichtingen telkens een rijstrook beschikbaar. Fietsers en voetgangers wor-

den over het voetpad geleid.

In beide weekeinden is het voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/

Bennebroek, niet mogelijk linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/

Raadhuisstraat. Omleidingsroutes worden via bebording aangegeven.

In vervolg op een succesvol sport- en beweegproject dat de afgelopen jaren in Heemstede 

heeft plaatsgevonden voor 55-plussers, is anderhalf jaar geleden een nieuw beweeg-

project gestart: het ‘GALM+-project’. GALM+ wordt u aangeboden door de gemeente 

Heemstede in samenwerking met Sportservice Heemstede-Zandvoort en CASCA. Het 

project is bedoeld voor inwoners in de leeftijd van 65 - 75 jaar die niet of weinig sporten 

of lichaamsbeweging hebben. Daarnaast worden ook personen die onlangs 55 jaar zijn 

geworden en weinig bewegen, hierbij van harte uitgenodigd deel te nemen. 

Voor dit speciale sportstimuleringsproject is tweederde van de inwoners in deze leeftijdsca-

tegorie vorig jaar al uitgenodigd deel te nemen aan een fi ttest en vervolgprogramma. Het 

laatste deel van de inwoners heeft onlangs een uitnodiging ontvangen. Naar aanleiding van 

de fi ttest in 2010 zijn ongeveer 45 deelnemers gaan sporten bij een sport- en speluur, nordic 

walking van CASCA of het fi tnessprogramma van FM Health. Anderen zijn doorverwezen 

naar ander sportaanbod, zoals zwemmen in zwembad Groenendaal of fi thockey bij Alliance. 

De fi ttest in Heemstede wordt georganiseerd 

op zaterdag 22 oktober 2011 in de Sportplaza 

Groenendaal aan de Sportparklaan.

GALM+

Deze test is speciaal voor 65-plussers ont-

wikkeld en meet onder meer uithoudings-

vermogen tijdens het wandelen, lenigheid, 

handvaardigheid, knijpkracht, reactiesnelheid 

en bloeddruk. Bij deze test is ook een arts 

aanwezig, die zo nodig medisch advies kan 

geven. Na de test kunt u zich aanmelden voor 

een sportprogramma van 12 weken. In dit 

sportprogramma worden elke week een uur 

lang verschillende sport- en spelactiviteiten 

gegeven door een speciaal opgeleide trainer. 

Maar ook al bestaande activiteiten zullen wor-

den opgenomen in het aanbod.

Mag ik deze dans van u?

Naast de GALM+ fi ttest zal op 22 oktober om 

12:00 uur ook aandacht zijn voor de campagne 

‘mag ik deze dans van u?’ In oktober worden er 

door het hele land dansfeesten georganiseerd en zo ook in de hal Sportplaza Groendaal te 

Heemstede. Het doel: zo veel mogelijk 65-plussers aan de zwier krijgen! Neem uw partner, 

buren en/of vrienden gezellig mee en: voetjes van de vloer! De kalender met alle feesten staat 

op: www.magikdezedansvanu.nl. 

Bijeenkomst bewegingsdocenten

Om iedereen in beweging te krijgen en te houden zijn er in Heemstede bewegingsdocenten nodig. 

De huidige groep docenten is fanatiek, leergierig en altijd op zoek naar nieuwe spel-

vormen, materialen en uitbreiding van het netwerk. Daarnaast is er ook behoefte aan nieuwe 

bewegingsdocenten binnen de ouderensport. Bent u iemand die deze bewegingslessen al verzorgt 

of dit graag zou willen doen, meld u aan voor deze leerzame en sportieve middag voor lesgevers.

Indien u interesse heeft of meer informatie wenst over de GALM+ fi ttest, kunt u contact opne-

men met Sportservice Heemstede-Zandvoort, tel. (023) 531 94 75 of surf naar www.sportser-

viceheemstedezandvoort.nl. Bent u geïnteresseerd in deelname aan de docentenbijeenkomst, 

neem dan contact op met CASCA, Katinka Verdonk, tel (023) 548 38 28.

Onkruidbestrijding op 

straat en trottoir

Verkeershinder 

Zandvaartbrug 

Heemsteedse Dreef

Wilt u ook weer gaan 
sporten in 2011?
Schrijf dan in voor de speciale 
fi theidstest voor 65-plussers

Agenda’s en 

verslagen van de gemeenteraad?

www.heemstede.nl
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Tot welke ‘wij’ behoor jij? Dat is de vraag die het Meertens Instituut stelt aan het 

Nederlandse publiek met een foto/fi lmwedstrijd. Aanleiding zijn de Maand van de 

Geschiedenis en Oktober Kennismaand. De wedstrijd sluit aan bij het thema van de 

Maand van de geschiedenis 2011: Ik en wij.

2011 is uitgeroepen tot het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. In Nederland zijn zo’n 

vijf miljoen vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor anderen en zijn van onschatbare waarde 

voor de samenleving. Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos in als vrijwilliger bin-

nen de gemeente Heemstede. Dit jaar wordt met de vrijwilligersprijs aangesloten bij de 

‘Meer dan handen awards’ van het Europees Jaar, zo genoemd om te laten zien dat vrijwilli-

gerswerk een enorme variatie kent; van eenvoudige klussen tot het besturen van een orga-

nisatie. Hoofddoel van de ‘Meer dan handen awards’ is om te laten zien dat vrijwilligerswerk 

leuk en zinvol is, dat het met plezier gedaan wordt .

Vier thema’s

Met de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2011 wordt aandacht gegeven aan allerlei vormen 

van vrijwilligerswerk. Er zijn vier thema’s waarop ingeschreven kan worden: Passie, 

Competentie, Verbinding en Innovatie. De winnaars worden voorgedragen voor de landelijke 

awards, waar zij een geldbedrag van € 5000,- kunnen winnen.

1.  De ‘Meer dan handen award’ voor Passie is voor de genomineerde die zijn hart en ziel in 

zijn vrijwilligerswerk legt.

2.  De ‘Meer dan handen award’ voor Competentie is voor de genomineerde die het meest 

en het slimst werkt aan talentontwikkeling. 

Nederlanders voelen zich in meer of mindere mate verbonden met hun land, stad, dorp en/

of streek. Ajacieden dragen met trots hun rood-witte clubshirt bij een wedstrijd tegen 

Feyenoord, maar trekken net zo gemakkelijk een oranje shirt aan tijdens het WK voetbal. 

Friezen spreken Fries in Friesland, maar Nederlands met andere Nederlanders in Frankrijk. 

Kortom, Nederlanders hebben verschillende en dynamische identiteiten die elkaar soms 

overlappen.

Het Meertens Instituut doet onderzoek naar verschijnselen die ons alledaagse leven 

vormgeven. Identiteitsvorming is daarbij een belangrijk onderdeel. Het Meertens Instituut 

plaatst dan ook de volgende oproep: Laat zien/horen waarom jij bij je woonwijk, -plaats of 

-regio hoort - of waarom juist niet! Zowel foto’s als fi lmpjes kunnen worden ingezonden.

Spelregels

Inzenders dienen hun foto of fi lmpje te voorzien van commentaar (maximaal 200 woorden) 

waarin ze aangeven waarom ze juist dit beeld hebben gekozen. Meedoen kan tot 1 oktober 

2011. Er is een publieksprijs en een juryprijs van 200 euro. Stemmen op de genomineerde 

foto’s en fi lmpjes kan tussen 10 en 20 oktober via de website. De genomineerde foto’s en 

fi lmpjes worden vanaf eind oktober geëxposeerd op het Meertens Instituut. Lees alle 

informatie op www.meertens.knaw.nl/wedstrijd

Tot welke ‘wij’ behoor jij?
Foto/fi lmwedstrijd Meertens Instituut

Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk! 
Vrijwilligersprijs 2011 gemeente Heemstede

Sportparklaan

Rectifi catie: In onze vorige editie meldden wij per abuis dat de Sportparklaan zou worden 

afgesloten tussen 26 en 30 september 2011. De juiste gegevens zijn:

Tussen 3 en 9 oktober 2011 worden op de Sportparklaan twee vluchtheuvels aangelegd. 

Doorgaand verkeer wordt tijdelijk omgeleid. Het sportpark en het tuincentrum blijven bereikbaar. 

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug

Tussen 26 september en 10 oktober 2011 voert de Gemeente Heemstede groot onderhoud 

uit aan de Zandvaartbrug op de Heemsteedse Dreef. In de weekenden van 30 september 

tot en met 3 oktober en van 7 oktober tot en met 10 oktober wordt van vrijdagavond 20.00 

uur tot en met maandagochtend 6.00 uur gewerkt aan de verwijdering en vervanging van 

de asfaltdeklaag. Tijdens dit werk blijft voor beide rijrichtingen telkens één rijstrook beschik-

baar. Fietsers en voetgangers worden over het trottoir geleid.

In beide weekeinden is het voor autoverkeer, komend vanuit de richting Hoofddorp/

Bennebroek, niet mogelijk linksaf te slaan richting Zandvaartkade/ Binnenweg/

Raadhuisstraat. Omleidingsroutes worden via bebording aangegeven.

Zandvoortselaan

Tot medio oktober 2011 voert ProRail schilderwerk uit aan de voor- en achterzijde van het 

spoorviaduct Zandvoortselaan. Alleen tijdens steigerverplaatsingen kan enige hinder voor 

het verkeer ontstaan. 

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de Gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ont-

heffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader 

te bepalen dagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

3.  De ‘Meer dan handen award’ voor Verbinding 

is voor de genomineerde die het beste is in het met elkaar verbinden van mensen.

4.  De ‘Meer dan handen award’ voor Innovatie is voor de meest vernieuwende genomineerde.

Vrijwilliger nomineren?

Iedere nominatie komt voor beoordeling in aanmerking, zo lang het maar gaat om 

Heemsteeds vrijwilligerswerk. Ook regionale organisaties, actief binnen de gemeente 

Heemstede, kunnen vrijwilligers nomineren. De nominatie voor de vrijwilligersprijs sluit op 

donderdag 13 oktober 2011. Meer informatie en het nominatieformulier vindt u op 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Vrijwilligersfeest 

Op woensdag 16 november 2011 van 17.00 tot 19.30 uur geeft de gemeente Heemstede 

een feest voor vrijwilligers als blijk van waardering voor al hun enthousiasme en inzet! 

Tijdens het jaarlijkse feest zal de Vrijwilligersprijs 2011 van de gemeente Heemstede in het 

kader van het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk uitgereikt worden. Verder is er tijd 

voor leuke ontmoetingen, live muziek en hapjes & drankjes.

k! 
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Omgevingsvergunning

Huisnummering (verzonden 16 september 2011)

Agenda

Handhavingsactie gezonken vaartuigen Mozartkade

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Oosterlaan 16 het plaatsen van een dakopbouw 2011.242

 ontvangen 8 september 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame

Jan van Goyenstraat 13 wijziging gevelpui en plaatsen reclame 2011.245

 ontvangen 13 september 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

 ontvangen 16 september 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 184 het kappen van een treurwilg, een populier 2011.246

 en een es

 ontvangen 12 september 2011

Herenweg 73 het kappen van een es 2011.247

 ontvangen 12 september 2011

De Nachtegaal 11 het kappen van een atlas ceder 2011.248

 ontvangen 13 september 2011

Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van een wilgenboom 2011.250

 ontvangen 13 september 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 29 september 2011  van maandag tot en met 

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

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevings-

vergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude recht 

moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (bijvoorbeeld bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Het college van B&W heeft de volgende huisnummeringen vastgesteld voor de bouw van 

22 woonhuizen op het voormalig van Lent terrein.

Woningen  : Reinier van Holylaan 1 t/m 25 oneven

Woningen  : Reinier van Holylaan 6 t/m 8 even

Woningen  : Heemsteedse Dreef 261 en 261A 

Woningen  : Bronsteeweg 36 t/m 40 even

Woning  : Lanckhorstlaan 10 

Garageboxen : Reinier van Holylaan 4GB1 t/m 4GB10 doorlopend 

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

De gewijzigde agenda voor de raadsvergadering van 29 september 2011 om 20.00 uur in 

het Raadhuis is te vinden op de website van de gemeente Heemstede: www.heemstede.nl.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

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

volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen van een dakopbouw 2011.235

Lombokstraat 40 het plaatsen van een dakopbouw en uitbreiden  2011.234

 1e verdieping  

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Von Brucken Focklaan 1 het plaatsen van een dakopbouw 2011.235

Het verzoek ligt vanaf 29 september 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van 

terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het ver-

zoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel: (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 23 september 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Von Brucken Focklaan 2 het verbouwen van een fi etsenstalling tot  2011.197

 een administratieruimte van de Pr. Beatrixschool 

Omgevingsvergunning voor kappen

Herenweg 79 het kappen van 1 den en 2 berken 2011.220

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  29 september 2011 van maandag tot en met donder-

dag 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.

In het kader van artikel 17 van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren zijn op 20 sep-

tember 2011 in opdracht van burgemeester 

en wethouders de volgende zinkende 

vaartuigen gelicht:

een polyester roeiboot, kleur witachtig 

groen, ter hoogte van Mozartkade 1

een roeiboot, kleur wit, ter hoogte van 

Mozartkade 10

een polyester roeiboot, bovenzijde 

(verkleurd) rood, ter hoogte van 

Mozartkade 13

Bovengenoemde vaartuigen worden voor 

een periode van 13 weken - met ingang 

van 20 september 2011 - opgeslagen, op 

kosten van de eigenaar. Binnen deze peri-

ode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaar-

tuig ophalen tegen betaling van de 

gemaakte kosten. Indien de vaartuigen 

niet worden opgehaald, zal het college de 

vaartuigen openbaar verkopen dan wel 

vernietigen.

Voor vragen kan contact worden opge-

nomen met de gemeentelijk opsporings-

ambtenaren van bureau Handhaving van 

de gemeente Heemstede, telefoon-

nummer (023) 548 56 30.
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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 burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit 

en de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift 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 waar-

tegen 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 stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

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

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

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.

Uitschrijvingen GBA

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon –indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhui-

zing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te tra-

ceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbeken-

de bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschre-

ven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de 

woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 

verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het 

is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van 

deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 

van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 

telefoon (023) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon 

per 05-09-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

G. Ibrahimi, geboren 21-05-1990, Javalaan 22 A

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)




