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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Onbeperkt sporten
3 maanden - e59
www.cfh-sport.nl/actie.html

www.brantjeswijn.nl

Beestachtig druk op 
oogstfeest Kinderboerderij
Heemstede - Gezellige drukte 
zondagmiddag op het oogstfeest 
van de Kinderboerderij, waar 
huisaccordeonist Henk weer veel 
kinderen om zich heen kreeg. 
Die kennen zijn liedjes wel en 
ook ouders schoven aan op de 
strobalen. Naast de muziek bak-
te de koks van de Konijnenberg 
de pannenkoeken lekker bruin. 
Imker Pim Lemmers boert goed 
dit jaar met zijn koninginnen op 
de daken van het  Raadhuis in  
Heemstede, Haarlem  en Benen-
broek, het Catshuis en ministe-
ries in Den Haag. Zes ministers 
zijn al bijen fan geworden. Pre-
mier Rutte ziet nu ook hoe nuttig 
de bijen zijn voor de landbouw 
en dus voor onze dagelijkse hap. 
Het enthousiasme van de im-
ker werkt aanstekelijk bij de re-
gering met bijen die echt zacht-

aardige zijn die bijen niet steken. 
Ook niet in Den Haag. Biologi-
sche groenten, fruit, eieren, re-
form en streekproducten toon-
de de Landyn uit Zwaanshoek 
aan de Spieringweg 1228. Daar 
wordt nog met liefde voor de na-
tuur samengewerkt met vrijwilli-
gers en zorgmedewerkers. Jonge 
vrijwilligers houden de geiten in 
de gaten, die soms wat opdrin-
gerig hun kostje zoeken tussen 
de bezoekers. Altijd leuk om die 
geitenkoppies moederlijk te aai-
en. De varkens trekken zich niets 
aan van de bezoekers, die zoe-
ken al wroetend in de grond hun 
kostje wel op. De EigenwijZ is 
de cadeauwinkel van SEIN met 
zelfgemaakte artikelen, zoals 
kunst, kinderspeelgoed, woon-
accessoires, allerlei cadeautjes 
en kaarten, lekkers voor de vo-

gels en nog veel meer. Gemaakt 
door cliënten van de afdelingen 
hout, textiel, kaarsen, het atelier 
van EigenwijZ zelf. De makers 
van dat moois staan ieder jaar 
weer zelf achter hun kraam op 
de Kinderboerderij. Vrijwilligers, 
de Vrienden van de Kinderboer-
derij, verkopen koffie, thee en li-
monade voor de Kinderboerderij 
en leggen uit hoe je Vriend kan 
worden en waarom dat zo goed 
en leuk is.

Ieder jaar weer een feest voor 
jong en oud waar de oogst en de 
komende herfst zich manifeste-
ren. De door kinderen uitgehol-
de pompoenen staan voor het 
begin de herfst. De eerste blade-
ren aan de kastanjebomen op de 
Vrijheidsdreef kleuren al.  
Ton van den Brink

Op woensdag 2 oktober:

Modespecial
verkoop@heemsteder.nl

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

 

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

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: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Knutselen voor dierendag
Heemstede - Vrijdag 4 okto-
ber is het dierendag dus op de 
woensdagmiddagclub van 2 ok-
tober gaan de kinderen iets ma-
ken voor hun huisdier. 
De Woensdagmiddagclub (5-10 
jaar) is elke woensdag van 13.30 
tot 15.15 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. 

Kosten per keer zijn: 4 euro, een 
kaart voor 10 keer kost 35 eu-
ro. Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Kinderen die zich van te voren 
hebben aangemeld gaan voor. 
Voor meer informatie: www.cas-
ca.nl.

Interview met Eric 
Schneider bij Blokker
Heemstede - Auteur Eric 
Schneider wordt zondag 29 sep-
tember om 14.00 uur geinter-
viewd bij Boekhandel Blokker 
over zijn boek Een Tropische 
Herinnering.
Elke vijf jaar komen de diplo-
maat Ferdy Aronius, zijn moe-
der en haar ex-minnaar bij el-
kaar om de bombardementen op 
Hiroshima en Nagasaki te ‘vie-
ren’. De verwoestende bommen 
maakten een einde aan de jap-
penkampen in Nederlands-Indie 
en betekenden tegelijkertijd het 
einde van een koloniaal tijdperk. 
Naarmate de avond in Hotel 
Hoogduin vordert, neemt de eer-
lijkheid van het gezelschap toe. 
Voor het eerst komt de schok-
kende waarheid over het ge-
welddadige verleden van Neder-
lands-Indie op tafel en praat Fer-
dy over zijn jong overleden broer.

Een tropische herinnering is het 
verhaal van een van de laatste 
ooggetuigen van Nederlands-
Indie. Het brengt overtuigend in 
beeld hoe gebeurtenissen uit het 
verleden het heden nog steeds 
bepalen. 
Eric Schneider is acteur, regis-

seur, toneelschrijver en beeldend 
kunstenaar. Hij werd geboren in 
Nederlands-Indie en kwam in 
1946 naar Nederland. Zijn ou-
dere broer Carel zou later gaan 
schrijven onder het pseudoniem 
F. Springer. 

Aanvang 14.00 uur. Toegang  5 
euro. Reserveren gewenst. In-
terviewer: Ziggy Klazes. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138,  
Heemstede, 023-5282472. Zie 
ook: www.boekhandelblokker.nl;

Transpirerende voeten, 
er is iets aan te doen!
Heemstede - Voor veel mensen 
een herkenbaar probleem……
zweet voeten.  Een herkenbaar 
probleem maar ook een pro-
bleem waar vele zich voor scha-
men. Hoe ontstaan zweet voeten 
nu eigenlijk? De voeten zijn, net 
als de handpalmen, ruim voor-
zien van zweetklieren. Daar-
naast hebben de voeten een dik-
ke hoornlaag, dat is de boven-
ste huidlaag bestaande uit af-
schilferende afgestorven cellen. 
Deze afgestorven cellen, voor-
al in combinatie met een voch-
tige omgeving vormen een ide-
ale voedingsbodem voor bacte-
riën en schimmels. De geur ont-
staat door geuren die door bac-
teriën en/of schimmels worden 
geproduceerd. Bacteriën groei-
en het best op plekjes die voch-
tig en warm zijn, en waar vol-
doende voedingstoffen zijn in de 
vorm van huidschilfers. 
Maar wat is er aan te doen? Het 
begint met een goede voethy-
giëne, was de voeten dagelijks. 
Droog de voeten goed af! Draag 
sokken waar geen synthetische 
materialen in zijn verwerkt, de-
ze stimuleren de transpiratie. 
Wissel schoenen dagelijks af en 
gebruik ademende schoenen. 
Het is tevens belangrijk dat de 

schoenen droog zijn. Eventueel 
kan er talkpoeder / voetpoeder 
gebruikt worden om de voeten 
droger te houden
Er zijn diverse hulpmiddelen te 
verkrijgen welke de geur van 
zweet voeten kunnen camou-
fl eren / verminderen. Zo zijn er 
verschillende soorten schoen 
en voet deodorants. Tevens zijn 
er specifi eke cremes te verkrij-
gen voor de voeten. Behandel 
eventuele voetschimmel.  On-
danks deze maatregelen zijn er 
nog veel mensen die last houden 
van de nare geur. Sinds enige tijd 
is er een nieuw product verkrijg-
baar. Dit product hete VoetCare, 
is ontwikkeld door een pedicure. 
Het gebruik is eenvoudig, gedu-
rende 8 dagen strooit men dage-
lijks een beetje van het product 
in de schoenen. Na deze 8 dagen 
kan men overgaan naar een on-
derhoud van om de 2 a 3 dagen. 
Uiteraard blijft een goede voet-
hygiëne belangrijk. 
Er zijn reeds zeer positieve re-
acties ontvangen van de gebrui-
kers. VoetCare is verkrijgbaar bij 
uw DA Drogist van der Schuit in 
de Jan van Goyenstraat 13. Zij 
staan u graag te woord voor ver-
dere uitleg over dit nieuwe pro-
duct.

Trefpunt
Bennebroek - Op zondag  29 
september wordt een viering 
gehouden in het Trefpunt Ben-
nebroek met mw. ds. A. Drost 
(Amsterdam).  Aanvang 10.00 
uur. Er is ook Kindercafé.

KerkdienstenVrouw rijdt boom omver 
op de Lanckhorstlaan
Heemstede - Een vrouw heeft 
maandagavond met haar bus-
je een boom omver gereden en 
kwam vervolgens in een tuin tot 
stilstand. De vrouw reed even na
half negen over de Lanckhorst-
laan in Heemstede toen ze ter 
hoogte van de Antonis Duyck-
laan door nog onbekende oor-
zaak van de weg raakte, een 
boom omver reed en vervolgens 
in een tuin tot stilstand kwam.

Gelukkig raakte er bij het onge-
val niemand gewond maar bleef 
het beperkt tot materiele schade 
en een geknakte boom en bos-
jes. Door het ongeval kon het 
busje niet meer verder rijden en 
is een bergingsbedrijf in kennis 
gesteld om het voertuig op te 
komen halen.
De gemeente zal zorg dragen 
voor de geknakte boom. (foto: 
Michel van Bergen)

Film bij Casca
Heemstede - Bijna iedere week 
draait er bij Casca de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, een fi lm 
in de Theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 2 oktober 
is dat een Israëlische dramafi lm. 
Hoofdrolspeelster Shira wordt 
gedwongen te kiezen tussen ge-
hoorzaamheid aan haar fami-
lie en geloof en haar eigen ge-
voelens. De fi lm begint om 20.00 
uur. De entree is 6 euro. 

Voor meer info over deze fi lm of 
de titel óf om te reserveren kunt 
u bellen met Casca, tel. 023-548 
38 28 kies 1. 
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Bewoners van de Glip 
verfraaien boomspiegels
Heemstede - Vrijdag 20 
september,’s middags tussen 
17.00 en 18.00 uur, heeft een 
aantal bewoners uit de wijk de 
Glip boomspiegels beplant bij 
hen voor de deur. De bewoners-
commissie van de Glip financier-
de de eerste keer de aanplant.

De bewonerscommissie van de 
Glip behartigt de belangen van 
de huurders van Elan wonen. Ie-
der jaar krijgen zij van Elan een 

budget om te gebruiken voor 
een leefbaarheidsproject in de 
wijk. Dit jaar wilde de bewoners-
commissie de straten van de Glip 
opfleuren. Aan de huurders van 
Elan was daarom gevraagd of zij 
een boomspiegel wilden adopte-
ren. Dit houdt in, dat de gemeen-
te een klavertjestegel plaatst en 
de betrokken bewoner het on-
derhoud van de boomspiegel 
voortaan zelf doet. Door plaat-
sing van de klavertjestegel weet 

de groenvoorziening dat zij de-
ze boomspiegel niet meer hoeft 
te onderhouden. En zo wordt 
tevens voorkomen dat mooie 
plantjes per ongeluk worden 
omgeschoffeld. Vanwege de lan-
delijke burendag was gekozen 
voor deze vrijdag. De betrokken 
bewoners hebben nu niet alleen 
zelf een mooi stukje om naar te 
kijken, maar ook de buren uit de 
straat kunnen er van meegenie-
ten. 

Laantje van Alverna openbaar 
maar overweg niet?
Heemstede - Opmerkelijk nieuws 
tijdens de openbare hoorzitting 
van de bezwaarcommissie van 
donderdag 19 september. De ge-
meente Heemstede verklaar-
de nu dat het Laantje van Alver-
na openbaar is geworden door 
verjaring in het kader van de We-
genwet. De gemeente neemt het 
beheer en onderhoud van het 
laantje over.
Maar tegelijkertijd stelde de ge-
meente dat de overweg zelf níet 
openbaar is. De gemeente ver-
wijst naar het bordje op het hek 
bij de overweg: ‘Verboden toe-
gang voor onbevoegden. Poort 
sluiten.’
Het laantje wel en de overweg 
niet?! En wie is er dan bevoegd? 
En wat betekent ‘poort sluiten’ 
dan? Je mag er niet over, maar 
wel het hek sluiten… Wie snapt 
het nog?, vraag ik me namens de 
Fietsersbond af. De gemeente 
lijkt nu te begrijpen wat de We-
genwet zegt: als een weg meer 
dan 30 jaar achtereenvolgend 
voor een ieder toegankelijk is ge-
weest, is hij zonder meer open-
baar geworden. Maar dat geldt 
ook voor de overweg, liet ik me 
vertellen door Vladimir Mars van 
Wandelnet. Hij vertelde: “Verja-
ring kan alleen voorkomen wor-
den door het plaatsen van bord-
jes Eigen Weg, Particuliere of Pri-
vate weg door de rechthebben-
de van de weg (Wegenwet Art. 4 
lid 3). Echter: deze praktijk moet 
ingegaan zijn voordat de verja-
ringstermijn van 30 jaar is afge-
lopen. Nadat de weg door verja-
ring openbaar is geworden, is het 
plaatsen van deze bordjes en af-
sluiting illegaal. ProRail heeft dit 
bordje pas een paar jaar geleden 
opgehangen. Toen was de termijn 
van verjaring al verstreken.”
De commissie bezwaar behan-

delde de 170 bezwaarschriften 
(waaronder die van Wandelnet en 
Fietsersbond) tegen de omge-
vingsvergunning die de gemeen-
te verleende aan ProRail voor het 
aanleggen van een nieuwe ont-
sluitingsweg en het graven van 
slootjes. O.m. de slootjes voor-
langs de overweg, waarmee de-
ze onbruikbaar wordt gemaakt. 
De verlening van de vergunning 
is sterk vervlochten met de dis-
cussie over de openbaarheid van 
de (over)weg, zo bleek tijdens de 
hoorzitting. De commissie vroeg 
aan ProRail of deze zal wachten 
met de uitvoering van de vergun-
ning zolang de procedure over 
de openbaarheid nog loopt. Daar 
kon ProRail nog geen antwoord 
op geven. Wel dat zij zal wachten 
totdat alle vergunningen binnen 
zijn. En dat de overweg pas dicht 
zal gaan als de ontsluitingsweg is 
aangelegd.
Voor het graven van slootjes aan 
weerszijden van de overweg is 
geen vergunning aangevraagd, 
de kadastrale nummers staan 
niet vermeld in de aanvraag. De 
gemeente stelt: “Als een sloot-
je op een deel van de openba-
re weg ligt, dan kan dat niet wor-
den uitgevoerd.” ProRail weer-
sprak dit: “De slootjes leggen we 
aan op ons eigen terrein”. Maar 
dan is er toch nog wel een ver-
gunning nodig!
Het advies van de Bezwarencom-
missie aan het college zal meer 
tijd nemen dan de gebruikelijke 4 
à 5 weken. Dinsdag 24 septem-
ber neemt het college een besluit 
over ons Verzoek tot preventieve 
handhaving openbaarheid over-
weg Leidsevaartweg – Laantje 
van Alverna van 5 september jl.

Jaap Moerman,
Fietsersbond

INGEZONDEN

Politiek benaderd voor 
cofinanciering monument

Zo ziet de stichting het toekomstige Joodse namenmonument.

Heemstede - De Stichting 
Joods Monument Heemstede 
wil een namenmonument ter na-
gedachtenis van de 163 tijdens 
de Tweede Wereldoorlog om-
gebrachte joodse Heemstede-
naren realiseren. De locatie van 
het monument is nabij het Vrij-

heidsbeeld. Op dit beeld staan al 
de namen van de 45 niet-jood-
se oorlogsslachtoffers vermeld. 
Door plaatsing van het monu-
ment nabij het Vrijheidsbeeld 
ontstaat een gezamenlijke ge-
denkplek voor alle 208 Heem-
steedse oorlogsslachtoffers. Het 

totale project (monument + edu-
catieve website + diverse edu-
catieve activiteiten zoals organi-
satie tentoonstelling en herden-
kingsbijeenkomst) is begroot op 
42.500 euro.
Het college van B&W heeft vo-
rig jaar september een bijdrage 
van 1000 euro toegezegd. Daar-
naast is door het college  toege-
zegd dat de gemeente het mo-
nument zal onderhouden. Van 
burgers heeft de stichting tot nu 
toe een bedrag van ruim 2000 
euro ontvangen. En een aange-
schreven fonds heeft inmiddels 
1000 euro toegezegd. 
Op het ogenblik is men nog 
steeds bezig om aanvullende 
fondsen te werven. 

Naast betrokkenheid van de 
Heemsteedse burgerij acht het 
bestuur van de stichting het van 
eminent belang dat er ook bij de 
lokale politiek voldoende draag-
vlak is. Daarom vraagt de stich-
ting deze week in een brief aan 
de gemeenteraad om het project 
te cofinancieren. In de brief, ge-
richt aan de fracties van alle poli-
tieke partijen, vraagt het bestuur 
de partijen de cofinanciering op 
te nemen in hun programma 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen van 19 maart 2014.
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Theehuis wordt Eet & pannenkoekenhuisje Nurks in de Hout

Nurks kan weer lachen

Scandag rugklachten bij 
Chiropractie Munksgaard

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

duidelijkheid kunnen geven 
over de oorzaak van de klach-
ten. Hiermee worden afwijkin-
gen in de wervelkolom en het 
zenuwstelsel gemeten” aldus 
Per Munksgaard, chiropractor.

De Scan kost op deze dag 20 
euro en dit is inclusief een 
persoonlijke uitleg van de re-
sultaten.
Alleen op afspraak en vol = 
vol. De koffie staat klaar! Chi-
ropractie Munksgaard, Heren-
weg 80A in Heemstede, tel: 
023-5290506.
Meer informatie: www.munks-
gaard.nl.

Heemstede - Jack en Koos, de 
kinderen van Marco en Man-
dy Uitendaal, maakten zaterdag 
een historische tocht per dili-
gence door oud Haarlem met als 
gastheer Robertus Nurks, pro-
fessioneel zwartkijker. In de Ca-
mera Obscura verhaalt Nicolaas 
Beets, dominee uit Heemste-
de, onder het pseudoniem Hil-
debrand, in 1851 over een door-
gebrachte dag in de Haarlem-
merhout samen met zijn onsym-
pathieke neef Nurks. Dezelfde 
Nurks werd kennelijk tijdens de 
rit per diligence in het Haarlem 
anno 2013 even bijgepraat door 
de wijze kinderen. Wijze kinde-
ren  in zijn ogen, want Nurks be-
greep niks van ipads, workshops, 
sushi `s, high tea`s, maar kwam 
wel in de Haarlemmerhout in 
zijn diligence, als herboren, la-
chend zoals hij ruim een eeuw 
geleden ook wel kon, maar door 
zijn schrijver nooit is benadrukt. 
Hij feliciteerde de nieuwe eige-
naren, Mandy en Marco met zijn 
Nurkse glimlach die de twee al 
direct begrepen. Bij een feest-
je horen bubbels, dat was 120 
jaar geleden ook al gewoon in 
de Hout. Met Jack en Koos liep 
Nurks door de samengedron-
gen menigte familie, vrienden en 
Vrienden van de Hout naar de 
voordeur om het zwarte lint door 
te knippen. Mandy kon vertellen 
dat ze sinds 21 juni de  trotse ei-
genaars zijn van het theehuisje 
in de Haarlemmer Hout. (voor-
heen ‘t Elfenbankje). Na een re-
styling en een aanpassing van de 
openingstijden en de menukaart 
zijn we “eet- en pannenkoeken-
huis Nurks in de Hout” gewor-
den. De naam “Nurks” als van 
Robertus Nurks, is een van de fi-
guren uit de verhalen van Hilde-
brand, het boek Camera Obscu-
ra. Een naam, sfeer en huisstijl 
passend  bij de historie van de 
Haarlemmer Hout. Bedacht door 

de vriendin van Mandy, Cilla Tib-
be, die eerst de boskleuren in 
gedachte had, maar tijdens een 
rusteloze nacht tot de slotsom 
kwam dat haar lievelingskleu-
ren zwart en grijs met wit, een 
sfeer oproept in de Hout die past 
in 2013. Cilla maakte en passant 
ook nog de folders en flyers en 
ontwierp de nieuwe menukaart. 
Duidelijke gestileerde letters in 
wit op zwarte ondergrond. 

Pannenkoek Nurks
De pannenkoeken en de pan-
nenkoekspecialiteiten blijven op 
de kaart,gebakken op ambach-
telijke wijze met biologisch meel. 
Met treffende Camera Obscura 
namen als Meneer Stastok pan-
nenkoeken, of de Boerhave Brie. 
De pannenkoek Nurks is met 
geitenkaas, rucola en spekjes. 
Naast de pannenkoeken hebben 
we een leuke eet-en wijnkaart 
erbij met lekkere Angus Beef 
burger en The Dutch Weed Bur-
ger, als enige eethuis in Haar-

lem en Heemstede, een heerlij-
ke vegetarische burger. Nurks 
heeft ook een pop up restaurant 
concept, één keer per maand 
kookt er een gast kok in Nurks 
een verrassing driegangen diner 
vanaf 24,50, waarbij het principe 
vol=vol van toepassing is. Naast 
nog steeds de lekkerste pannen-
koeken van Haarlem, staan er nu 
ook eethuis happen, maaltijdsa-
lades, lekkere homemade taart-
jes en een wisselende nurks-
dag-hap op de menukaart. Al-
les ambachtelijk bereid. Nurks is 
een eethuisje en meer met veel 
activiteiten als gast kok huiska-
mer- avonden, Hildebrand High 
Tea, Sushi afternoon Tea, Nurk-
se borrels en creatieve- en boot-
camp workshops in de Hout. 
Nurks is geopend van woensdag 
t/m zondag van 12.00 – 20.30 
uur. Tel nr: 023 5323166, e-mail: 
info@nurksindehout.nl. (foto: 
Karin Bootsma)

Ton van den Brink
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De wijze waarop
Laatst ontmoette ik een man, 
die mij vertelde dat hij die och-
tend flink was uitgevallen te-
gen één van zijn kinderen. Hij 
zag dat zijn zoontje van 8 zijn 
jongere broertje van 4 een har-
de klap had gegeven. Hij ver-
telde mij dat hij die van 8 een 
flink lesje had geleerd. “Hoe 
heb je dat gedaan?”, vroeg ik 
hem, bang vermoedend wat 
er had plaats gevonden. “Nou 
- zei hij – ik heb hem een rot 
klap gegeven en gezegd: zó, ik 
zal je leren”.
Omdat de man nogal een flink 
postuur had en in handbereik 
tegenover mij zat, vroeg ik op 
uiterst vriendelijke toon, van 
wie zijn zoon dat misschien ge-
leerd zou kunnen hebben? Hij 
keek me aan alsof ik de vol-
gende was die hij een lesje 
zou willen leren, maar omdat ik 
vriendelijk bleef, hield hij zich 
in en zei: “Nou ze kunnen wel 
het bloed onder je nagels van-
daan halen hoor!”.
Ja en daar begint het. Wat doe 
je als je bloed onder je na-
gels vandaan wordt gehaald? 
Volg je je bloed en ram je er op 
los of  ben je je bewust wat er 
met je gebeurt en probeer je 
– woedend als je bent - woor-
den te vinden die beslist dui-
delijk maken dat dit niet kan? 
Daar is – om het maar in het 
kort te zeggen - karakter voor 
nodig. Je kunt je zoon diep in 
zijn ogen kijken en zeggen: “Ik 
kan nu hetzelfde doen als jij 
deed bij je broertje; ik zal het 
niet doen, want dat vind ik niet 
eerlijk, maar ik wil dat je nu 
naar je broertje gaat en zegt, 
dat je dat nooit meer zal doen.” 
Op zo’n manier leert een kind 
een echte les, want hij zal er-
varen dat zijn vader hem een 
klap kon geven, maar dat niet 
deed; dat hij hem terecht wees, 
maar toch van hem bleef hou-
den. Niet het probleem is vaak 
het belangrijkste, maar de ma-

nier waarop je het oplost.
Wij gaan vaak impulsief  te 
werk, maar beseffen niet dat 
wij door ‘de wijze waarop’ het 
vertrouwen verliezen en daar-
mee langzaam de relatie. De 
neiging bestaat alleen straf-
fen uit te delen en niet de si-
tuatie tegelijk te benutten om 
een kind te laten ervaren en 
uit te leggen waar het eigen-
lijk om gaat. 
Als kinderen geen voorbeeld-
gedrag zien en ervaren, zullen 
zij vaak het zelfde doen als hun 
ouders: Slaan die er op los, dan 
zullen zij het ook doen. Praten 
die niet op een open en res-
pectvolle manier, zullen zij het 
ook niet leren. Grenzen stel-
len bij je kind is grenzen stel-
len bij jezelf.

Toen ik de man een paar we-
ken later vroeg wat hij gedaan 
had met ons gesprek, zei hij: 
“Ik heb tegen mijn zoon ge-
zegd, dat ik er spijt van had, 
dat ik hem geslagen had”. Ik 
gaf  de man spontaan een 
hand en zei: “Je hebt het uit-
stekend gedaan. Ik ben trots 
op je.”  En hij keek me aan zo 
blij als een kind.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl | 
0255-518406
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Heemstede - Op maandag 30 
september houdt Grieks medi-
terraan restaurant Atmosfera 
van 17.00 tot  18.00 uur zijn of-
ficiële Grande Opening. Groots 
gevierd met Griekse live muziek 
en heerlijke Griekse culinaire 
geneugten. Een uitgelezen kans 
om kennis te maken met al het 
moois wat restaurant Atmosfe-
ra te bieden heeft. ‘Kalos irthate’: 
welkom bij Atmosfera, welkom in 
het mooie Griekenland. De bur-
gemeester van Heemstede, me-
vrouw Heeremans, verricht de 
officiële opening. 

Welkom in het mooie Griekenland:

30 september officiële Grande 
Opening restaurant Atmosfera

Afgelopen juli opende eigenaar 
Athanasios met zijn echtgenote 
Ioanna en hun familie de deuren 
van restaurant Atmosfera. Niet 
zomaar een Grieks restaurant: 
binnen een mum van tijd groei-
de Atmosfera uit tot een culinair 
begrip en wisten Heemstede en 
omgeving snel de weg te vinden 
naar de gastvrije Athanasios en 
zijn familie. Want dit is nu exact 
de succesformule van Atmos-
fera: een familiebedrijf met ver-
maarde familierecepten die ie-
dere generatie weer doorgeeft 
aan de volgende generatie. Met 

zijn moeder aan het hoofd in de 
keuken garandeert restaurant 
Atmosfera de hoogste kwaliteit 
Griekse en mediterrane gerech-
ten, geserveerd in een moderne 
en sfeervolle locatie. Dit alles on-
der toeziend oog van de gepor-
tretteerde  Griekse schone Ma-
ria Callas. Nu vindt dan een fees-
telijke Grande Opening plaats, 
waarbij alles nog eens extra uit 
de kast wordt gehaald. Culinai-
re hoogtepunten en live muziek 
door een Griekse groep muzi-
kanten: allemaal in het decor van 
een warm Grieks tintje. U bent 
van harte welkom bij deze fees-
telijke opening van restaurant 
Atmosfera aan Raadhuisstraat 
58-A, op maandag 30 septem-
ber tussen 17.00-18.00 uur. Daar-
na heeft u de mogelijkheid om 
te dineren. Hiervoor is reserve-
ren gewenst om teleurstellingen 
te voorkomen. Voor reserverin-
gen en informatie kunt u terecht 
op telefoonnummer 023 - 528 87 
40, per e-mail op info@atmosfe-
ra-heemstede.nl of op de web-
site www.atmosfera-heemstede.
nl.  Via de website kunt u zich 
inschrijven voor de nieuwbrief, 
zodat u op de hoogte blijft van 
aanbiedingen, activiteiten en live 
muziek die Restaurant Atmosfe-
ra organiseert. Daarnaast maakt 
u kans op een diner voor twee. 
Iedere maand kiest restaurant 
Atmosfera een gelukkige win-
naar uit de nieuwsbrief-inschrij-
vingen. De winnaar ontvangt een 
bericht per e-mail. Verder is er 
informatie te vinden over restau-
rant Atmosfera op Twitter en Fa-
cebook. 
Bart Jonker

Lezing ‘Woorden uit het 
Hart’ in het Trefpunt 
Bennebroek - Als iemand over-
lijdt willen we graag op de uit-
vaart iets persoonlijks vertellen. 
We willen herinneringen schilde-
ren in woorden, zodat we de man 
of vrouw voor ons zien, in wie 
hij of zij voor ons was, voor ons 
heeft betekent, ten voeten uit. 
Dat weet Erika Wilders van Uit-
vaartverzorging Erika uit erva-
ring. Ze ziet vaak mensen wor-
stelen met het schrijven van een 
afscheidsspeech: “Mensen we-
ten van binnen heel goed wat ze 
willen zeggen, maar soms heb-
ben ze moeite met het op schrift 
zetten ervan.” Ze vroeg tekst-
schrijver en interviewer Susan-
ne Gijsbers van Woorden uit het 
Hart (zie foto) om hierover sa-
men met haar een lezing te ge-
ven. Susanne begeleidt mensen 
die een dierbare verloren heb-
ben met het schrijven van een 
afscheidsrede. 
In de lezing krijgt u veel prakti-
sche handvatten aangereikt over 
hoe u een mooi persoonlijk af-

scheidswoord kunt schrijven. 
Ook is er aandacht voor het le-
vensverhaal. Het komt voor dat 
mensen, na het overlijden van 
een naaste, graag wat dieper op 
hun eigen leven of dat van de 
overledene willen ingaan.  Een 
levensverhaal schrijven is een 
terugblik in de tijd. Belevenis-
sen komen terug. U maakt ken-
nis met wat er allemaal komt kij-
ken bij het schrijven van een le-
vensverhaal. Aan het eind van 
de avond kunt u zich inschrij-
ven voor de cursus ‘Levensver-
haal schrijven’.

Nieuwsgierig geworden? De le-
zing gaat alleen door bij voldoen-
de inschrijvingen. De aanvang is 
met een inloop, om 19.15 uur. De 
avond duurt tot 21.30 uur.

Locatie: Het Trefpunt, Akonie-
tenplein 1, Bennebroek . Schrijf 
u dus in via de website! Een kort 
mailtje naar Erika is genoeg. 
www.uitvaartverzorgingerika.nl.

Fred Delfgaauw speelt ‘De Verteller’ in De Luifel
Heemstede - Wie de voor-
stellingen van Fred Delf-
gaauw kent, weet dat hij tel-
kens weer verrast met zijn bij-
zonder aangrijpende en beel-
dende theaterproducties. Na 
de hilarische samenwerking 
met Sjaak Bral en vervolgens 
de fijnzinnige en ontroerende 
voorstelling met pianovirtu-
oos Bert van den Brink neemt 
Delfgaauw ons dit keer mee 
naar de wonderlijke wereld 
van een eeuwenoud maar 
nog steeds hedendaags ver-
haal. Hij heeft hiervoor de sa-
menwerking gezocht met drie 
jonge, multitalentvolle vrou-
wen. Ida van Dril, Mik van 
Goor en Esmay Usmany.
De Verteller is een bewerking 
van Volpone van Ben Jonson. 
Volpone is rijk. Misschien wel 

te rijk, dus tijd voor een cri-
sis. Volpone probeert de tijd 
te doden, maar de tijd doodt 
hem.
De Verteller is een bloedstol-
lende thriller. Een verhaal van 
meer dan 400 jaar oud en nog 
steeds van deze dag... want 
het gaat over gewetenloos-
heid, hebzucht en bankiers.
Deze bijzondere voorstelling 
is op vrijdag 27 september om 
20.15 uur in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 023 
548 38 28 kies 1. (Foto: Minis-
terie van Beeld).

Dementie en
veranderingen
in het gedrag

Regio - Dementie gaat vaak ge-
paard met min of meer ernsti-
ge veranderingen in gedrag. Een 
als vriendelijk bekend staand ie-
mand kan veranderen in een 
angstige en geagiteerd persoon. 
Is dat gedrag te verklaren en hoe 
kan er best mee omgegaan wor-
den. 
Dat zijn de gesprekspunten in de 
volgende bijeenkomst van Alz-
heimer Café Zandvoort. Psycho-
loog Sanne Janus licht de onder-
werpen toe.
Woensdag 2 oktober; ‘Ook Zand-
voort’, steunpunt voor heel Zand-
voort, Flemingstraat 55; inloop 
19.00 uur, aanvang 19.30 uur (tot 
21.30 uur). Bus 81 stopt voor de 
deur. Informatie over Belbus en 
vrijwilligers: Hulpdienst ‘Plus-
punt’, tel. 023-5717373.        
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Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

vervangend vervoer 
In de maand september 
bieden wij u gratIs 
vervangend vervoer bij aPK.

Healthclub NU creëert 
de ultieme sportbeleving
Heemstede - Bij binnenkomst 
in Healthclub NU in Heemste-
de vallen direct een aantal za-
ken op. De oprecht vriendelijke 
ontvangst aan de receptie en de 
sfeervolle lounge waar men een 
gratis drankje kan nuttigen, tijd-
schriften kan lezen en waar men 
gebruik kan maken van internet. 
De gebroeders Moh en Basel 
Massaal zijn met recht de trot-
se eigenaars van deze zeer ruim 
opgezette en lichte Healthclub. 
Tijdens een rondleiding toont 
Moh Massaal vier enorme za-
len die ieder professioneel zijn 
ingericht. Zo is er de yogazaal, 
met gedempte led lichtjes op 
de grond, een zaal voor o.a. Bo-
dyPump- Steps- en Zumbales-
sen en een zaal met 30 nieu-
we fietsen voor RPM Spinning. 
Hier maakt men onder begelei-
ding van een instructeur en op-
zwepende muziek de mooiste 
klimmetjes. Nieuw is het Virtual 
Spinning. Fietsers die niet op de 
geijkte uren met een instructeur 
kunnen sporten, kunnen op de 
hele uren via een beeldscherm 
door het Siciliaanse landschap 
toeren. De zaal met de veelzij-

dige Iron Cube (bekend van tv) 
trekt momenteel veel aandacht. 
Alle zalen zijn, onafhankelijk van 
elkaar, voorzien van een luchtbe-
handelingssysteem dat voor op-
timale ventilatie en de perfec-
te temperatuur zorgt. Maar net 
bekomen van deze prachtig in-
gerichte zalen, komen we uit 
op de uitgebreide fitnessruimte 
met geavanceerde toestellen. De 
smoes “ik kan niet, ik wil mijn fa-
voriete tv programma zien” gaat 
hier niet op want de loopban-
den zijn uitgerust met een tele-
visie. Kijkt u liever een zelf mee-
gebrachte film of wilt u uw smart 
Phone aansluiten? Geen pro-
bleem, zoals hier eigenlijk niets 
een probleem is. Deze club on-
derscheidt zich door de hoeveel-
heid aan faciliteiten, de luxe en 
de betaalbaarheid. Er is goed op-
geleid personeel dat na een in-
take een op maat gemaakt sche-
ma voor de klant maakt. Maar 
daarmee is de kous nog niet af 
want om de 2 a 3 weken wordt 
er geëvalueerd. Deze zeer per-
soonlijke benadering typeert de 
visie van Healthclub NU. De ge-
broeders Massaal benadrukken 

dat blessures ontstaan doordat 
mensen vaak niet weten wat ze 
precies moeten doen. Daarom 
is hier altijd personeel aanwezig 
om te begeleiden en binnenkort 
hoopt men een samenwerkings-
verband aan te gaan met een Fy-
siotherapiepraktijk.
Basel Massaal: “Wij werken vol-
gens K.S.K., kwaliteit, service en 
kraakhelderheid.”

En inderdaad er is nergens een 
stofvlokje te vinden, zowel de 
dames- als de herendouches en 
de sauna’s zijn brandschoon en 
smaakvol ingericht. Er zijn dui-
delijke huisregels waar op toe-
gezien wordt. Op 6 oktober be-
staat de club 1 jaar en is er een 
open dag met interessante prij-
zen en acties. Zo betaalt u bij in-
schrijving geen inschrijfgeld en 
kunt u tot december gratis spor-
ten. Ook is er een overstapser-
vice, vraagt u er gerust naar bij 
de receptie. Maar waarom wach-
ten tot oktober en niet nu al ge-
nieten van deze ultieme sportbe-
leving? www.healthclubnu.nl te-
lefoon: 023-5280005.
Monique Teeling

Steunpunt Vrijwilligerswerk 10 jaar

Bijdragen aan de vitaliteit 
van de samenleving
Heemstede - “El-
kaar ontmoeten rondom 
samenwerkingsthema`s”, daar 
gaat het om op donderdag 3 ok-
tober als het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk haar 10 jarig jubileum 
viert met een feestje in de Lui-
fel. Vanaf 19 uur bent u welkom 
op de Herenweg 96 waar u om 
19.15 door coördinator Jose van 
Duin wordt verwelkomd. Wet-
houder Jur Botter zal een inlei-
ding houden over samenwer-
ken in Heemstede, waarna sa-
menwerkingsprofessional Pe-
ter Schuttevaar aanspreken-
de voorbeelden zal verpakken 
in onverwachte vormen en van-
uit verrassende invalshoeken. 
Zo kan er een gezamenlijke fol-
der voor een-op-een bezoek vrij-
willigerswerk een goedkope-
re oplossing zijn voor organisa-
ties als Zonnebloem, Humani-
tas en Rode Kruis. Culturele or-
ganisaties als Podium Oude Slot 
en de Luifel hebben elkaar hier 
al gevonden. Clubgebouwen die 

door verschillende verenigingen 
gebruikt worden als het EHBO 
gebouw en zalen bij HBC. Bin-
nen een sportvereniging is ruim-
te voor mensen met een beper-
king, G-sport, gehandicapten-
sport en voor senioren bewegen 
voor ouderen. Sportverenigingen 
werken samen met organisaties 
uit de gehandicaptenzorg. Als je 
Peter Schuttevaar gehoord hebt 
en genoten van zijn voordracht, 
waarbij hij zelf piano speelt, 
dan komt participatie met col-
lega verenigingen of organisa-
ties vanzelf aan de orde tijdens 
het informele drankje en hapje. 
Daar komen zelf aangedragen 
samenwerkingsthema`s aan de 
orde in groepjes en kunt u van 
elkaar leren. Dat gebeurt dan in 
het restaurantgedeelte van de 
Luifel. Aanmelden kan per e-
mail: jvanduin@casca.nl of haal 
even een aanmeldingskaart bij 
Casca op de Herenweg 96.

Ton van den Brink 

Links Jose van Duin, rechts Marga Schreutens.

The Vintage Brothers 
live in de 1ste Aanleg
Heemstede - De blues wordt 
vaak in verband gebracht met 
klagelijke liedjes met een een-
voudige muzikale structuur, 
doorgaans gespeeld in rokeri-
ge, smoezelige ruimtes. Niets is 
minder waar met de Vintage bro-
thers die zaterdag 28 september 
spelen in café de 1ste Aanleg.
Dat de 1ste Aanleg al sinds ju-
li 2008 als een van de weini-
ge cafés geen rokerige ruimte 
meer is is gelukkig bij velen be-
kend maar de gezelligheid die 
de blues van de Vintage brothers 
brengen kent nog slechts een 
klein publiek.
Rinus en Jan van Rijn zijn bei-
den geboren Utrechters en wo-
nen sinds jaren in IJselsteijn en 
Wijk bij Duurstede. Deze zater-
dag komen ze naar Heemste-
de om u op de traditionele laat-
ste zaterdag van de maand mee 
te slepen met hun blues. Vrolij-
ke blues, vette blues, tragische 

blues of zondagochtend blues. 
De blues harp van Rinus maakt 
dat u het allemaal aankan.
Gratis toegang, het optreden be-
gint om 21 uur. 
Meer informatie via 
www.1steaanleg.nl of 023-
5286035.
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Botox vooral geschikt om rimpels te behandelen 
of juist ook om rimpels te voorkomen?
Botox is zeker geschikt om rimpels mee te behandelen. Vaak bestaan 
bepaalde plooien al jaren door de mimiek van het gezicht, waardoor frons-
rimpels, voorhoofdrimpels of kraaienpootjes ontstaan. Deze rimpels ontstaan 
met name door de onderliggende spierwerking. Botox ontspant deze spieren 
zodat de rimpels vervagen. In de VS is er een tendens dat steeds meer jonge 
mensen preventief worden behandeld met Botox. Op zich is hier wel iets 
voor te zeggen: als je de spieren van eerder genoemde rimpels regelmatig 
blijft ontspannen, zullen er ook minder snel rimpels ontstaan. Daarnaast is 
het van belang om een interval van minimaal 3 maanden tussen de Botox 
behandelingen in acht te nemen. Onze cosmetisch arts drs. Lidija Bos adviseert 
u vrijblijvend en behandelt wekelijks in onze kliniek te Heemstede.  

Bij inlevering van deze advertentie geniet u 25% korting op een behandeling. 
Herenweg 115|2105 MG|Heemstede (023) 820 09 17
info@perfectsilhouette.nl    www.perfectsilhouette.nl

Ontmoetingsgroep Zonnestraal 
heeft nieuwe plek gevonden
Heemstede - Drie seizoenen 
lang had de Zonenstraal een fi jn 
onderkomen bij de BSO, Buiten-
Schoolse Opvang aan de Over-
ijsellaan. De Zonnestraal is een 
groep oudere bewoners van ap-
partementencomplex Roodmus 
aan de Frieslandlaan, waarin te-
vens een ZOED, Zorgverleners 
onder één Dak,  is gevestigd met 
huisartsen, een apotheek, fysio-
therapie, psychologie, diëtetiek 
en podotherapie. In de Roodmus 
wonen hoofdzakelijk oudere be-
woners. Wat ze nog mistten was 
een gezamenlijke ruimte om el-
kaar te kunnen ontmoeten. Vier 
jaar geleden wist de bewoners-
commissie een ruimte te vinden. 
De wooncorporatie Elan betaal-

de de huur en de bijeenkomsten 
konden beginnen. Twee ochten-
den in de week gezellig klaver-
jassen, rummikub spelen, sjoe-
len en koffi e met koek, drinken. 
Straks mooie kerstkaarten ma-
ken zou ook best kunnen, idee-
en zijn welkom. 
Belangrijkste is natuurlijk het ge-
zellig bijpraten tussen het spe-
len door. Je komt er om elkaar 
te ontmoeten niet om te winnen. 
Die tijd ligt achter hen. Tot enke-
le maanden geleden de BSO de 
ruimte zelf nodig had, ze kregen 
er meer kindjes bij. Waar moet 
je met de groep, waar meest-
al dertig ouderen komen opda-
gen, zo gauw naar toe. Wel in de 
buurt, op loopafstand graag, lie-

ver geen gedoe met taxi`s of an-
der vervoer. Het oog viel op de 
Petrakerk, vlakbij en daar bleek 
de donderdagochtend nog vrij. 
Na enkele gesprekken met Elan 
Wonen, Maria Flohr, en de he-
ren Nieuwenhuizen en Mooije-
kind van de Petrakerk, was de 
zaak rond. 
Het Zonnestraalseizoen is be-
gonnen op 5 september, u bent  
welkom om eens de sfeer te 
proeven aan de Limburglaan. 
Twee kopjes koffi e of thee met 
een koekje voor 1,50 euro of een 
frisdrankje zijn nog leuke prijs-
jes. U komt te gast bij Lenie Beli-
en, Gerda Koren en Ton en Truus 
Driessen. Veel plezier! 
Ton van den Brink

Perfect Silhouette Injectables
Cosmetisch resultaat zonder 

ingrijpende operaties
Heemstede - Ouder worden 
is een natuurlijk proces dat een 
deel is van het leven en heeft zijn 
charmes. Veroudering, met name 
in het gezicht, is niet altijd even 
prettig. De tekenen van veroude-
ring zijn op verschillende manie-
ren te verminderen, bijvoorbeeld 
door cosmetische chirurgie. 
Het toonaangevende instituut 
Perfect Silhouette Injectables 
richt zich echter op eenvoudige 
en effectieve cosmetische me-
thodes zonder ingrijpende ope-
raties, door het gebruik van de 
zogenaamde injectables, oftewel 
inspuitingen. Daarbij staan per-
soonlijke aandacht, veiligheid, 
betrouwbaarheid en deskundig-
heid voorop. Een nadere kennis-
making met Perfect Silhouette In-
jectables.
“Injectables zoals Botox® komt 
uit de medische wereld, oor-
spronkelijk gebruikt om bepaal-

de zweetklieren stil te leggen, 
genaamd Hyperhidrose (overma-
tig zweten), bijvoorbeeld bij over-
matig transpireren van handen, 
voeten of oksels. Oorspronkelijk 
werd Botuline toxine type A ge-
bruikt voor het behandelen van 
spasmen van bepaalde spieren, 
bijvoorbeeld de oogspieren. Het 
gebruik van Botox® voor het ver-
minderen van zweetproductie is 
weliswaar een medische behan-
deling, maar wordt pas sinds kort 
toegepast. Begin 2000 startte de 
opmars om Botox® als inspuiting 
te gebruiken in de cosmetische 
industrie. Botox® bestaat uit bo-
tuline toxine type A. De strenge 
wetgeving in Nederland en de VS 
eist dat injectables veilige (hoog-
staande cosmetische) middelen 
zijn en geen schade of allergi-
sche reacties veroorzaken en zijn 
daarbij op geen manier schade-
lijk voor de gezondheid. Botox® 

wordt vanzelf in het lichaam af-
gebroken
en wordt daarom als veilig mid-
del beschouwd. Botox® kan sub-
tiel cosmetische verbeteringen 
geven tegen veroudering. Neem 
nu de rimpels op het voorhoofd: 
deze ontstaan door het optrek-
ken van de wenkbrauw voor-
hoofdspieren. Door deze spie-
ren met een minimale dosis Bo-
tox® te verslappen, verdwijnen 
de rimpels. Sommige mensen 
hebben last van mondhoeken 
die naar beneden trekken, waar-
door het lijkt of iemand nooit vro-
lijk kijkt. Door een subtiele Bo-
tox® injectie in de spiertjes rond 
de mond, kun je de mondhoe-
ken optrekken, waardoor je ge-
zicht een vriendelijker uitstraling 
krijgt. Teveel ontbloot tandvlees, 
de zogenaamde ‘gummy smile’ 
komt ook regelmatig voor en kan 
ook met een Botox® injectie ver-
holpen worden. Een Botox® be-
handeling is dus zeer effectief en 
houdt circa 3 maanden stand.” 
Voor persoonlijk advies en be-
handeling: Herenweg 115 Heem-
stede, 023-8200917, info@per-
fectsilhouette.nl, www.perfectsil-
houette.nl.

Heemstede - Alweer een jaar 
geleden opende The Vintage 
Store haar deuren. De offi cië-
le opening vond plaats op 22 
september door wethouder Bot-
ter. Sindsdien hebben vele dui-
zenden inwoners van Heemste-
de en omstreken de winkel we-
ten te vinden.
In deze tijden waarin het eco-
nomische allemaal wat minder 
gaat, blijkt dat er naar een win-
kel als TVS veel vraag te zijn. Het 
concept blijkt van een toege-
voegde waarde te zijn voor de in-
woners van Heemstede e.o. niet 
alleen vanwege het gevarieerde 
aanbod van goederen die een 
tweede of zelfs derde levenscy-
clus ingaan tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen.
Maar ook vanwege het sociale 
karakter, vele medewerkers van 
Paswerk dragen dagelijks hun 
steentje bij aan het succes van 
de onderneming. Naast Paswerk 
zijn er ook diverse vrijwilligers, 
Wajong, WWB’ers aan het werk. 
Op 10 oktober zal bekend wor-
den gemaakt wie de winnaar is 
geworden van de Paswerk Prijs 
2013 sociaal ondernemen. TVS 
zit bij de laatste drie werkgevers.

Om het éénjarig bestaan te vie-
ren pakt TVS uit met een groot-
se Fashionshow op zaterdag 28 
september om 13:30 uur. Tijdens 
de show kunt u zien wat er alle-
maal mogelijk is met recycle kle-
ding. Het is een groot misver-
stand als mensen denken dat je 
bij het dragen van recycle kle-
ding er niet netjes en verzorgt 
en/of hip erbij kan lopen. Tijdens 
de fashionshow zal het tegen-
deel bewezen worden.
De opening van de show wordt 

verzorgd door de danscrew God-
send. Marciano Fierce neemt de 
presentatie op zich en de show 
wordt muzikaal omlijst door DJ 
kleine dondersteen en er is zelfs 
nog een live optreden van zan-
ger Jeffrey Lake.
Na een oproep in de winkel en 
op Facebook hebben zich vele 
modellen aangemeld. De model-
len zijn vertegenwoordigd in alle 
leeftijdcategorieën en vertegen-
woordigen alle maatvoeringen. 
De modellen zullen vooraf onder 
handen worden genomen door 
een aantal dames van het NOVA 
college van de afdeling Uiterlij-
ke Verzorging zodat zij er tip top 
uitzien. Iedereen die de fashion-
show komt bekijken maakt kans 
om één van de outfi t die tijdens 
de fashionshow wordt gedragen 
te winnen.

Bij TVS kun je terecht voor Urban 
recycle kleding van een kwali-
tatief hoog niveau. Er zijn ver-
schillende merken aanwezig zo-
als Mexx, Zara, Tommy, Hilfi ger, 
Levi’s, Burberry ’s maar ook de 
minder bekende merken zijn vol-
op aanwezig. Urban recycle voor 
iedere portemonnee 
Buiten de kleding om heeft TVS 
een groot assortiment aan: glas- 
en aardewerk, kookgerei, boe-
ken, platen en cd’s, speelgoed 
en 700M2 aan meubels. Mocht 
u nog niet in deze winkel zijn 
geweest dan is het een aanra-
der, TVS is laatst uitgeroepen tot 
beste recycle store van Heem-
stede e.o.

TVS is te vinden aan de Cruqui-
usweg 37A 2102 LS in Heemste-
de. Zie ook: www.thevintage-
store.eu.

Viering éénjarig bestaan
Grootse fashionshow 
bij The Vintage Store
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Dagelijks passeren duizenden Heemstedenaren de Cruquiusbrug op weg van of 
naar hun werk. De brug is een belangrijke ontsluiting van Heemstede naar het 
oosten. Vanaf de drooglegging van de Haarlemmermeer (1849-1852) en de eer-
ste wegenaanleg in het midden van de 19e eeuw is vanuit Heemstede een ver-
binding tot stand gebracht. Daarvoor is aanvankelijk in Heemstede de Meerweg 
doorgetrokken naar de Ringvaart. De Meerweg liep na een knik bij de Javalaan/
Sportparklaan door tot aan de vaart. Oorspronkelijk heette het deel vanaf de 
Javalaan de Grindweg, vanwege het materiaal dat voor de weg gebruikt werd: 
grind en puin. In de volksmond was sprake van de weg naar de Meer, zoals 
de Haarlemmermeer bekend stond.  Dat laatste stuk heet nu de Ringvaartlaan, 
waaraan gelegen een ingang van de sportvelden (Honk- en Softbalclub RCH/
Pinguïns) en de toegang tot het parkeerterrein van het Oude Slot. De weg komt 
uit bij het woonwagenkamp. De Grindweg liep vervolgens nog zo’n 100 meter 
noordwaarts door langs het water. De barrière Ringvaart kon worden genomen 
middels een pontveer. Aan de andere kant van de Ringvaart was er aansluiting 
op de (Oude) Kruisweg die via Hoofddorp doorliep naar Aalsmeer. Naarmate de 
polder meer bewoond raakte en verkeer tussen Heemstede en de Haarlemmer-
meer toenam werd de pontveer in 1872 vervangen door een rolbrug. Inwoners 
van het buurtschap Cruquius waren voornamelijk op Heemstede aangewezen.

Deze oeververbinding hield stand tot 1934. Het gemotoriseerd verkeer was in 
opkomst. 
In die tijd is de huidige Cruquiusweg (parallel aan de Molenwerfslaan) aange-
legd. Over de Ringvaart werd een nieuwe brug geslagen. Ook aan de kant van 
de Haarlemmermeer werd een nieuwe weg parallel aan de Oude Kruisweg door-
getrokken richting Hoofddorp. In eerste instantie was alles 1-baans. De weg naar 
de A4 liep nog dwars door het dorp, hetgeen nu niet meer is voor te stellen.

Door het toenemend autoverkeer in de 70-jaren bleek dat de capaciteit van de 
Cruquiusbrug onvoldoende was. Kort na de realisatie van de Schouwbroeker-
brug over het Spaarne naar Schalkwijk werd in 1972 een tweelingbrug over de 
Ringvaart geplaatst. Tevens werden de wegen aan beide kanten verdubbeld. Pas 
in latere jaren is de rondweg om Hoofddorp (Weg om de Noord) gerealiseerd. 
Het traject Heemstede-Hoofddorp maakt deel uit van de provinciale weg N201 
van Zandvoort naar Hilversum en is een belangrijke oost-west verbinding met 
de A4/A5 en de A2.

Historische vereniging Heemstede-Bennebroek
Ruud Bannink 

Toen en nu:
De brug over de Ringvaart

HISTORISCH HEEMSTEDE

n Kaartje deel van Heemstede uit die tijd.

n Vlotbrug jaren dertig 20ste eeuw.

n Dubbele brug 2013 (foto: Theo Out).n Ophaalbrug 1935.
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Nieuw: Stift, trefpunt 
voor creatieve talenten
Heemstede - Iedereen van bo-
ven de 18 die een creatief talent 
bezit en andere creatievelingen 
zoekt om een artistiek doel te 
realiseren kan zich vanaf heden 
aanmelden bij Stift, een vrijwilli-
gers trefpunt die amateurs (maar 
ook autodidacten en professio-
nals) met uiteenlopende cre-
atieve vaardigheden bij elkaar 
brengt. Zo kan er door samen-
werking en kruisbestuiving bij-
voorbeeld een nieuwe muziek-

band ontstaan, of een theater-
productie, geïllustreerde dicht-
bundel, muziekvideoclip, ten-
toonstelling, modeshow, noem 
maar op. De deelnemers worden 
bijgestaan door een mentor die 
creatieve competenties bezit op 
diverse terreinen. De inschrijving 
bedraagt 5 euro per persoon. In-
formatie en inschrijving: Stift, 
‘school’ voor creatieve inspiratie 
wederzijdsbelang@gmail.com of 
06-40662552. 

Benefietfestival voor 
educatief theater in Gambia
Heemstede - Zaterdag 28 sep-
tember tussen 16.00 en 21.00 
uur organiseert Stichting Lea-
rn2learn voor de 2e keer het be-
nefietfestival “Fallfestival”. Dit 
jaar vindt het Fallfestival plaats 
op de karakterestieke, sfeervol-
le locatie Buitenplaats Planta-

ge aan de Vogelenzangseweg 74 
in Vogelenzang (achter tuincen-
trum BOS). Op deze unieke re-
laxte locatie met de slogan “slow 
down, be good”, kun je genieten 
van talloze vormen van vermaak 
voor jong en oud. Naast diverse 
optredens van artiesten, is er o.a. 

De organisatoren Monique van der Weijden (links) en Marlies Verdonk.

een ouderwets leuke loterij en 
kunnen de kids zich vermaken 
in de knutselhoek. Buitenplaats 
Plantage biedt op deze dag een 
heerlijke maaltijd aan voor 17,50 
p.p. (kinderen tot 12 jaar halve 
prijs), waarvan een groot deel 
wordt gedoneerd aan Stichting 
Learn2learn. Entree is gratis.
Learn2Learn maakt met en voor 
lokale jongeren educatief theater 
in Gambia. Door educatief thea-
ter in Gambia biedt Learn2Lea-
rn een mogelijkheid aan jonge-
ren om creatief en actief bezig 
te zijn en zich maarschappelijk 
te verdiepen en te ontwikkelen. 
Ze worden zich zo bewust van 
de problematiek waar ze dage-
lijks mee te maken hebben en le-
ren hoe ze hier zelf verandering 
in kunnen brengen. Door thea-
ter te maken biedt learn2learn ze 
veiligheid en toekomstperspec-
tief. In het najaar 2013 zal Learn-
2learn weer afreizen naar Gam-
bia om een nieuwe theatervoor-
stelling met de jongeren voor te 
bereiden. Begin 2014 zal de the-
atergroep dan langs de scholen 
en dorpen in Gambia gaan om 
diverse voorstellingen te geven.
Voor meer informatie zie www.
marlieslearn2learn.nl of u kunt 
contact opnemen met Marlies, 
tel. 06-33941822.

Kinderboekenweek bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Van 2 tot en met 
12 oktober is het Kinderboeken-
week, ook bij Boekhandel Blok-
ker op de Binnenweg in Heem-
stede. Het thema van dit jaar is: 
‘Sport en spel - Klaar voor de 
start’. Bij aankoop van minimaal € 
10 euro ontvang je het geschenk 
‘Je bent Super...Jan van Harmen 
van Straaten’ cadeau.

Zaterdag 5 oktober: Feeste-
lijke middag met Vivian den 
Hollander, 15.00 tot 17.00 uur

In het kader van het thema komt 
Vivian den Hollander naar boek-
handel Blokker. Zij schrijft na-
melijk heel veel over sport! Bij-
na iedereen kent de boeken van 
haar wel. Zij schrijft boeken over 

Vivian den Hollander

De Effies, Ministicks, Spekkie en 
Sproet, Pip en nog veel meer! 
Over hockey, voetbal, dansen 
en boeken met een geheim. Ze 
is een superleuke schrijfster en 
gek op kinderen!! Bij Vivian thuis 
hield iedereen veel van lezen. 
Haar moeder las vaak voor. Zij 
vond dat heerlijk! Maar zij wilde 
ook heel graag zelf al die boe-
ken kunnen lezen. Toen dacht ze 
al heel vaak dat ze wel schrijver 
wilde worden. Maar eerst werd 
ze juf.  Als juf deed ze veel met 
boeken en taal. Pas later toen ze 
geen juf meer was is ze ‘echte’ 
boeken gaan schrijven. Kijk maar 
eens op haar websitewww.vivi-
andenhollander.nl.
Om 15.00 uur: programma voor 
onderbouw en om 16.00 uur: 
programma voor middenbouw 
(maar je mag natuurlijk ook de 
hele middag komen!)

Toegang vrij, dus neem al je 
vrienden en vriendinnen mee!
 
Zaterdag 12 oktober : Fees-
telijke prijsuitreiking schrijf-
wedstrijd 14.00 - 15.00 uur

Ook dit jaar organiseert Cas-
ca Plexat samen met boekhan-
del Blokker een schrijfwedstrijd. 
Schrijf een verhaal van maxi-
maal 1 pagina (A4) over het the-
ma sport en spel ‘ Klaar voor de 
start’. 
Lever dit voor vrijdag 27 sep-
tember in of mail het naar info@
boekhandelblokker.nl. Je maakt 
kans op een boekenbon en je 
verhaal komt in de krant en op 
de websites van Casca en boek-
handel Blokker.
 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede, 023-5282472,  
www.boekhandelblokker.nl.

Open koorrepetitie Encore
Heemstede - Op donderdag 26 
september ben je van harte wel-
kom op de openbare repetitie-
avond van gemengd koor Encore 
in Heemstede. Het koor bestaat 
uit zo’n dertig zangers en heeft 
een zeer gevarieerd repertoire. 
De bezielende en enthousiaste 
dirigent is Bram Biersteker. Het 
koor repeteert momenteel voor 
een uivoering op 3 november in 

de Lutherse Kerk in Haarlem.
Ben je benieuwd of heb je be-
langstelling, kom dan meezingen 
op donderdag 26 september om 
19.45 uur in de Haemstede-Bar-
gerschool , Koediefslaan 73 in 
Heemstede. De repetitie duurt, 
met een pauze, tot 21.35 uur.

Zie ook de website: www.koor-
encore.nl.

Nieuwe scheidsrechters 
bij voetbalclub RCH

Heemstede - Wederom een 
fantastisch initiatief van het 
jeugdbestuur om 2de jaars 
D en C-spelers een scheids-
rechtercursus te laten vol-
gen. Woensdag 11 september 
mochten ze hun certificaat in 
ontvangst mochten nemen 
uit handen van twee KNVB-
officials..
Afgelopen zaterdag stonden 
er al twee te fluiten bij een F-
wedstrijd, maar dat zal uitge-
breid worden naar de E-pu-
pillenwedstrijden. Het is de 
bedoeling om in de loop van 
het seizoen nog een keer een 
groep van 20 leden de cursus 
te laten volgen.
Coaches/ouders: Natuur-
lijk wel rekening houden met 
het feit, dat het startende 

scheidsrechters zijn en dus 
ook foutjes kunnen maken. 
Doel is om dat in de praktijk 
te verbeteren, waarmee er-
varing wordt opgedaan. Met 
respect behandelen.
Tijdens het opdoen van hun 
ervaringen zullen ze worden 
begeleid door Han Hazevoet 
een bekende persoonlijkheid 
binnen RCH met zelf ruime 
ervaring als scheidsrechter.

De nieuwe scheidsrechters 
zijn Philip Koelewijn, Ferre 
Rovers,
Wessel Schoenmaker, Fay Ta-
nis, Nika Heijne, Huub Maar-
schalk, Menno Opheikens, 
Robbin Opheikens, Wouter 
de Bruijne, Pepijn Lammers 
en Edward Witkamp.
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Speciale HBC voetbal 
koopzondag bij Sport2000
Heemstede - Afgelopen zondag 
is er door Sport2000 (filiaaleige-
naar Marco Voorham, kleding en 
materiaalleverancier en één van 
de vele sponsors van HBC voet-
bal) een speciale koopzondag 
voor alle leden van HBC voet-
bal gehouden. De mogelijkheid 
om de puntjes op de i te zetten 
voor wat betreft juiste voetbalbe-
nodigdheden. Op deze middag 
was er ook gelegenheid voor alle 
HBC voetbal jeugd selectie spe-
lers (en dat zijn er om precies 
te zijn 186) om hun gesponsor-
de trainingsoutfit af te halen. Sa-
men met de gesponsorde unifor-
me trainers outfits draagt unifor-
me trainingskleding voor de spe-

lers bij aan het verhogen van de 
kwaliteit van de trainingen maar 
ook aan de voor voetbal o zo be-
langrijke teambuilding. Dit kle-
dings aspect is slechts één on-
derdeel van het nieuwe techni-
sche jeugdplan van HBC voet-
bal. Er worden ook op voetbal-
inhoudelijke kant enorme stap-
pen gemaakt. Op de foto ziet u 
naast HBC Jeugdvoorzitter An-
dré Rog en Marco Voorham van 
Sport2000 Heemstede enke-
le jeugdselectiespelers in hun 
nieuwe trainingsoutfit.

Voor meer informatie over HBC 
voetbal bezoekt u de website 
www.svhbc.nl

VEW speelt gelijk 
tegen buurman RCH
Heemstede - Na een spannen-
de voetbalwedstrijd met alles er 
op en aan eindigde de buren-
strijd RCH-VEW in een remise; 
2-2. Op het gemeentelijk sport-
complex aan de sportparklaan in 
Heemstede, moest VEW op be-
zoek bij de 100 meter verderop 
gelegen buurman.

Al sinds mensenheugenis zijn de 
wedstrijden tussen beide clubs 
een hoogtepunt van het seizoen. 
Maar voor VEW begon de wed-
strijd minder goed. Al na een 
kwartier voetballen stond VEW, 
na een snelle counter, met 1-0 
achter. Even dreigde het voor 
VEW weer een zeer matige wed-
strijd te worden, net als vori-
ge week. Maar VEW kwam on-
danks een veldovergewicht van 

RCH in de eerste helft niet ver-
der op achterstand. Direct na de 
rust kwam zelfs de gelijkmaker 
op het scorebord. De bekende 
tandem Michiel Dekker en Niels 
Dekker namen die voor hun re-
kening. Na een voorzet van Mi-
chiel Dekker ronde Niels Dek-
ker af. VEW kreeg steeds meer 
het betere van het spel en kreeg 
wel wat kansen. Dit veldover-
wicht resulteerde ook in enkele 
gele kaarten aan VEW zijde. Zo 
werden Jurrit Veltman, Michel 
Rottgering en Wouter Hamann in 
het boekje van de scheidsrech-
ter genoteerd. Maar ook RCH 
liet zich niet onbetuigd. Het was 
ondanks het veldoverwicht van 
VEW juist RCH dat opnieuw op 
voorsprong kwam; 2-1. Het leek 
dan ook een overwinning te wor-

den voor RCH totdat de scheids-
rechter vlak voor tijd een spe-
ler van VEW, volgens hem, een 
tweede gele kaart gaf. VEW-spe-
lers en coaches hadden direct 
door dat de betreffende spe-
ler pas zijn eerste geel voorge-
schoteld kreeg. Uiteindelijk was 
het aan spelers en trainers van 
RCH te danken dat de scheids-
rechter tot inkeer gebracht kon 
worden en de wedstrijd na korte 
tijd gestaakt te zijn geweest, kon 
worden voortgezet. De laatste 
vijf minuten, die nog op de klok 
stonden, na dit incident, werden 
toch nog spectaculair. RCH was 
de kluts kwijt en VEW zette aan 
tot een slotoffensief.  Het was de 
oud-RCH speler David Straete-
mans die vlak voor tijd  voor VEW 
de gelijkmaker tegen de touwen 
joeg. De wedstrijd duurde VEW 
eigenlijk te kort want er had na 
die gelijkmaker nog meer inge-
zeten. 

VEW is na dit gelijkspel in de 
middenmoot terug te vinden in 
de 4de klasse c zaterdag. Na de 
2-4 winst uit bij Velsen bij de sei-
zoensstart en het verlies tegen 
andere buurtgenoot HBC (0-
2) vorige week, vergaarde VEW 
4 punten uit 3 wedstrijden. Vol-
gende week wordt het een bela-
den duel voor enkele spelers van 
VEW. Dan speelt VEW om 14.30 
uur thuis tegen Olympia Haar-
lem. Een deel van de VEW-selec-
tie speelde vorig jaar nog bij de-
ze club maar deze bleken na de 
komst van enkele nieuwkomers 
daar niet meer welkom. Dus en-
kele spelers zullen ongetwijfeld 
sportieve revanche willen ne-
men. 

Parktoernooi 2013 van 
TVHBC groot succes

Heemstede - De afgelopen 
week is bij tennisvereniging 
HBC het Parktoernooi gespeeld. 
Dit toernooi is in een vernieuwde 
opzet  een groot succes gewor-
den. Met meer dan 120 deelne-
mers had de organisatie de han-
den vol aan de vele speelsche-
ma’s. Er werd op verschillende 
niveaus gespeeld door de deel-
nemers. In de poules werd in 
een wilde mix,  dames , heren en 
gemengd dubbel gespeeld.  De 
Evenementen commissie had in 
samenspraak met de toernooi-
commissie voor iedere avond 
een landenthema uitgezocht. 
Zo werden Frankrijk, Engeland, 
Italie, Spanje, Amerika, Duits-
land en Nederland als thema ge-
bruikt. De muziek en de hap-
jes kwamen uit het land van die 
avond. Zo werden de leden ie-
dere avond op wat anders ge-
trakteerd na de wedstrijden. On-
danks het slechte weer was er 
een gezellige sfeer op het park. 
De deelnemers gingen in de re-
gen toch de baan op om hun 
wedstrijd te spelen. Dit gezel-
ligheidstoernooi vond zijn hoog-
te punt op zaterdag en zondag. 

Een vol terras met vele spannen-
de wedstrijden zorgde voor een 
echte HBC-sfeer waar iedereen 
toch voor gekomen was. 

Na veel rekenwerk is het Park-
toernooi bij de dames gewon-
nen door Bianca Terpstra en bij 
de heren door de jongste deel-
nemers Vincent Westdijk (zie 
foto’s). De toernooicommissie 
kan terugkijken op een succes-
vol toernooi en heeft een goe-
de basis gelegd voor de komen-
de jaren. Heemstede - Bij velen is het 

niet bekend, maar GSV Heem-
stede kent ook een sectie tafel-
tennis. 
De speelavond is vrijdagavond 
van 20.00 uur tot 23.00 uur in het 
GSV Centrum, Fr. Schubertlaan 
37 in Heemstede.
Vier seniorenteams komen uit 
in de districtscompetitie, terwijl 
voor alle tafeltennissers elk sei-
zoen diverse toernooien worden 
georganiseerd; zoals de club-
kampioenschappen en een dub-
beltoernooi. Speelplezier en ge-
zellig met elkaar bezig zijn staan 
hoog in het vaandel.
Belangstellend?  Dan nodigen 

wij u uit om een keertje vrijblij-
vend te komen kijken en gezel-
lig een balletje mee te slaan. Een 
kopje koffie of een hapje en een 
drankje verhogen de gezellig-
heid voor hen die even niet aan 
de tafel terecht kunnen en zor-
gen er voor dat er een grote ma-
te van saamhorigheid is. Wilt u 
nog wat meer informatie? Belt u 
dan even met:
Dick ter Heijden tel: 023 - 571 65 
11 of Han Dekker tel: 06 – 109 
28 529.
Informatie kunt u ook vinden op 
de website: www.gsv-heemste-
de.nl onder het kopje: tafelten-
nis.

     Tafeltennis bij 
     GSV Heemstede

Gratis 
proeflessen bij 

Coach4Kids
Heemstede - Coach4Kids 
is een JeugdTheaterSchool 
voor kids van 6 (vanaf groep 
3) t/m 16 jaar. Doelstelling 
van Coach4Kids is kinderen 
op een positieve manier hun 
grenzen leren verleggen. Je 
kunt bij deze theaterschool 
zingen, dansen, acteren en 
presenteren.  
Aan het einde van het 
schooljaar wordt met de kids 
een Musical Revue gemaakt, 
waarin alle kids een hoofdrol 
hebben. 
Ook leren ze alles wat er no-
dig is om het samen ‘neer te 
zetten’, opkomen, aflopen, re-
kwisieten, aankondigen, dui-
delijk praten, naar het pu-
bliek toe spelen en ga zo 
maar door.
Vrijdag 27 september zijn er 
gratis proeflessen in de Cray-
enesterschool. 
Kids die al ingeschreven zijn 
mogen uiteraard ook mee-
doen. 
Inschrijven op: www.coach-
4kids.nl.
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Heemstede
Exposities

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

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

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

Theater

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

Agenda
Cultuur Zaterdag 28 september

• The Vintage Brothers live 
in café de 1ste Aanleg op de 
Binnenweg in Heemstede, 
21.00 uur.

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

Donderdag 26 september
• Open koorrepetitie van 
het koor Encore in de Haem-
stede-Bargerschool , Koedief-
slaan 73 in Heemstede, 19.45 
uur. Informatie: www.koor-en-
core.nl.

Zaterdag 28 september
• Modeshow door diver-
se mode-ondernemers uit 
Heemstede. Locatie: tussen 
de terrassen van Family en Ba-
tifol, gepresenteerd door Irene 
Moors. Deelnemende winkels 
geopend tot 18.00 uur.

Zaterdag 28 september
• Kinderkledingbeurs Jaco-
baschool. Verkoop van kin-
derkleding van maat 80 tot en 
met 182 is van 11.00 tot 12.30 
uur. Inbreng op vrijdagavond 
27 september van 20.00 tot 
22.00 uur. Informatie: kleding-
beursjacoba@telfort.nl. Meer 
informatie: tel: 023-542 32 00 
of 06-25 35 06 99.

• Grootse Fashionshow om 
het éénjarig bestaan te vieren 
van The Vintage Store, Cruqui-
usweg 37A in Heemstede, 
13.30 uur.

Zondag 29 september
• Interview met auteur Eric 
Schneider bij Boekhandel 
Blokker op de Binnenweg in 
Heemstede, 14.00 uur. Entree 
5 euro. Reserveren gewenst 
op 023- 5282472.

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

Donderdag 3 oktober
• Lezing ‘Woorden uit het 

Hart’ over schrijven van her-
inneringen bij overlijden dier-
bare voor bijvoorbeeld een 
speech. Locatie: Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Aanvang: 19.15 - 19.30 uur (in-
loop). Einde: 21.30 uur. 

Donderdag 3 oktober
• Viering 10 jaar Steunpunt 
Vrijwilligerswerk in de Luifel 
vanaf 19.00 uur. Aanmelden: 
jvanduin@casca.nl. 

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

Regio
Exposities

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

Tot en met 29 september
• Monumentendagenex-
positie in de Waag, georga-
niseerd door KZOD. Diverse 
kunstenaars. Spaarne 30 rood, 
Haarlem. www.kzod.nl.

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

Op ‘Van God Los? Je geest 
in balans’ is het werk ‘Mani-
mal’ van Melanie Bonajo (1978, 
Heerlen) voor het eerst te zien 
in Nederland. 

Tot en met 30 maart 2014
• Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-

land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
films en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zit-
ten. Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Diversen
Zaterdag 28 september
• Benefietfestival Stich-
ting Learn2Learn op Buiten-
plaats Plantage aan de Voge-
lenzangseweg 74 in Vogelen-
zang, 16.00-21.00 uur. Informa-
tie: www.marlieslearn2learn.nl.

Muziek Zondag 29 september
• Rommelmarkt in Gebouw de 
Krocht naast de Katholieke Kerk 
aan de Grote Krocht 41 in Zand-
voort, 10.00-16.00 uur.
• Menwedstrijd in de rubrieken 
enkelspan, tweespan en vierspan 
voor pony’s en paarden op de 
Agterbergbodem in het Haarlem-
mermeersche bos, 09.30-16.30. 
Informatie: www.haarlemmer-
meerruiters.nl.

Zondag 20 oktober
• Modeshow Adamas inloop-
huis, door en voor vrouwen die 
borstkanker hebben (gehad). 
Vanaf 14.00 uur. Symfonie 37, 
Nieuw-Vennep. Info: www.happ-
home.nl/adamasinloophuis.

Prijswinnaars in nieuwe 
serie CruquiusConcerten
Regio - Met trots presenteert de 
stichting CruquiusConcerten in 
het seizoen 2013 - 2014 kamer-
muziek op internationaal topni-
veau: een gevarieerd program-
ma samengesteld met geweldi-
ge musici die prestigieuze prij-
zen hebben behaald. Zo heeft 
het Navarra Quartet  (concert 
op 26 oktober) de 3e prijs van de 
Banff International String Quar-
tet Competition 2013 gewonnen.
Prijswinnares violiste Maria Mil-
stein, speelt 2 november samen 
met pianist Sander Sittig. Ma-
ria maakt deel uit van het Van 
Baerle Trio en deze week kwam 
het geweldige bericht: “The Van 
Baerle Trio received the Second 
Prize (highest prize) and the Pu-
blic Prize at the prestigious ARD 
Competition in Munich!”
De sopraan Gulnara Shafigulli-
na heeft op zondag 30 septem-
ber 2012 tijdens het 49e Inter-
nationaal Vocalisten Concours 
de eerste prijs in de categorie 
opera in de wacht gesleept, na 
een indrukwekkend en spette-
rend optreden in de finale van 
dit belangrijke tweejaarlijks ge-
organiseerde evenement. Gulna-
ra komt op 16 november naar de 
Cruquius.
Winnaar van het prestigieu-
ze USA International Harp Con-
cours 2013 is de Nederlandse 
harpist Remy van Kesteren. Het 
is voor het eerst in de geschie-
denis van het Amerikaanse con-
cours dat een Nederlander eer-
ste wordt. Het belangrijkste con-
cours ter wereld dat bovendien 
maar eens in de drie jaar wordt 
gehouden. Bovendien heeft Re-
my de Grachtenfestival Prijs 
2013 gewonnen. Remy speelt 25 
januari 2014, samen met de jon-
ge veelbelovende violiste Merel 
Vercammen en de jonge prijs-
winnaar saxofonist Christiaan 
van der Weij.
Eerste prijswinnares van het Na-
tionaal Celloconcours 2012 tij-
dens de Amsterdamse Cello Bi-
ennale, Harriet Krijgh geeft een 
concert op 22 februari 2014. Dit 
concert komt tot stand in sa-

menwerking met het Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds.
Daarnaast zijn er tal van ande-
re topmusici zoals het Osiris Trio, 
het Vermeer Trio, pianiste Shu-
ann Chai, het Ensmeble Coro-
na (Oude Muziek), het Jenufa 
Strijkkwartet, het Ekman Strijk-
kwartet, het Fresco Trio en het 
openingsconcert op zaterdag 5 
oktober 2013 zal een solo recital 
worden met de geweldige pia-
niste Klára Würz (zie foto). Op de 
website is van alle concerten een 
uitgebreide toelichting te vinden 
aangevuld met geluids- en vi-
deofragmenten.

Themamaaltijd 
in de Luifel

Heemstede - Op de eerste 
maandag van de maand is er een 
themamaaltijd in De Luifel. 
Dit is op maandag 7 oktober een 
heerlijke VENDÉMIAIRE, (= ok-
tober - wijnmaand - volgens de 
republikeinse kalender). Wat er 
om het menu komt te staan is 
nog niet bekend, maar het zal 
dus zeker iets met wijn zijn! Let 
op latere berichtgeving op www.
casca.nl. U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.30 uur. Reserveren 
kan telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, tel. 023-548 
38 28 kies 1. Het diner kost 9,75.





Op dinsdag 15 oktober organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
in samenwerking met basisscholen De Ark 
en De Evenaar en Casca Kinderopvang, BSO 
Mambo de workshop ‘De opvoedachtbaan’. De 
workshop is van 20.00 (inloop vanaf 19.45 uur) 
tot 22.00 uur in de aula van de Evenaar, van 
der Waalslaan 33 in Heemstede. 

Tijdens deze avond behandelt Krista Okma 
(schrijfster en moeder) samen met ouders 
de belangrijkste tips die in haar boek ‘De 
opvoedachtbaan’ naar voren komen. Dit doet zij 
aan de hand van haar persoonlijke ervaringen als 
moeder. 

Aanmelden
Heeft u interesse voor deze workshop? Meld u 
aan bij Floor van Blitterswijk, coördinator CJG 
Heemstede fvanblitterswijk@heemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. Er is 
plek voor maximaal 40 ouders. Lees meer over deze 
en andere workshops op www.cjgheemstede.nl.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Let op!
Gemeente 

vrijdagmiddag 
niet bereikbaar 

i.v.m. ingebruikname 
nieuwe telefooncentrale

Levering spoedaanvragen reisdocument 
verlaat op 2 en 3 oktober 2013
Op 3 oktober 2013 wordt de hardware 
die benodigd is voor het aanvragen van 
reisdocumenten vervangen. Dit betekent, dat 
bij een spoedaanvraag op 2 en 3 oktober het 
reisdocument niet de volgende dag afgehaald kan 
worden. De levering van spoedaanvragen is dan 
als volgt:

Spoedaanvraag woensdag 2 oktober : 
levering vrijdag 4 oktober
Spoedaanvraag donderdag 3 oktober: 
levering maandag 7 oktober

Overige aanvragen zijn gewoon mogelijk en 
hebben de reguliere levertijd van een werkweek.

Inloopochtend 
burgemeester 4 oktober
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De eerstvolgende 
inloopochtend is op vrijdag 4 oktober van 
10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder 
afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Week van de opvoeding
Workshop ‘De opvoedachtbaan’ door Krista Okma



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 50 het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 7075 ontvangen 6 september 
2013. 

- Mr. S. van Houtenstraat 5 het kappen van 1 
loofboom wabonummer 7110, ontvangen 10 
september 2013. 

- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een tijdelijk 
portokabin unit ( werkplaatskantoor voor 3 jaar) 
wabonummer 7181, ontvangen 9 september 
2013. 

- W. Denijslaan 2 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 7184, ontvangen 10 september 
2013. 

- Herenweg 176 het kappen van 1 jeneverbes 
wabonummer 7186, ontvangen 11 september 
2013. 

- Kadijk 38 het plaatsen van een kas wabonummer 
7190, ontvangen 11 september 2013. 

- Haringvlietplantsoen 5 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7198, ontvangen 11 september 2013. 

- Els van Roodenlaan 7 het kappen van 1 zeeden 
wabonummer 7211 wabonummer 7211, 
ontvangen 12 september 2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 1 acer, 1 quercus 
en 1 fagus wabonummer 7018, ontvangen 4 
september 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, ontvangen 

15 augustus 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, ontvangen 
16 augustus 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Breitnerweg 6 uitbreiden van de bestaande 
aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
ontvangen 20 augustus 2013. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

- Julianalaan 1a het plaatsen van een spiltrap 
wabonummer 6718, ontvangen 21 augustus 
2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Herenweg 5 het aanleggen van infrastructuur 
t.b.v. een nieuwbouw zorgwijk Hartekampterrein 
wabonummer 6257, ontvangen 26 juli 2013. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 51 het plaatsen van een 

dakopbouw wabonummer 6596, ontvangen 15 
augustus 2013. 

- Landzichtlaan 43 het optrekken van de 
achtergevel wabonummer 6645, ontvangen 16 
augustus 2013. 

- Breitnerweg 6 uitbreiden van de bestaande 
aanbouw aan de zijgevel wabonummer 6684, 
ontvangen 20 augustus 2013. 

- Julianalaan 1a het plaatsen van een spiltrap 
wabonummer 6718, ontvangen 21 augustus 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Vondelkade 3 het kappen van 1 spar 

wabonummer 6930, verzonden 20 september 
2013. 

- Johan Wagenaarlaan, t.h.v. Offenbachlaan 2 
het kappen van 9 iepen, 1 esdoorn en 1 linde 
wabonummer 7049, verzonden 20 september 
2013. 

- Blekersvaartweg 26 het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak 
wabonummer 6874, verzonden 20 september 
2013. 

- Beethovenlaan 24 het wijzigen en vergroten 
van de kap wabonummer 6569, verzonden 20 
september 2013, verzonden 20 september 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het verhogen van het dak 
wabonummer 6647, verzonden 20 september 
2013. 

- Herenweg 5 nieuwbouw zorgwijk 
Hartekampterrein wabonummer 6257, 
verzonden 20 september 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

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

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

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

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

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

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



Nordic Walking, goed 
voor de conditie
Regio - Nordic walking is meer 
dan alleen maar met stokken lo-
pen. Het is ook een uitstekende 
conditietraining! Wil je het echt 
goed doen om optimaal profijt te 
hebben? Leer het dan bij Kenne-
merRand in zes weken, een les 
duurt anderhalf uur. De groepen 
zijn niet groter dan tien deelne-
mers. De begeleiding is in han-

den van ervaren INWA-opgelei-
de trainers. De cursus begint op 
zaterdag 28 september om 9.30 
uur in de Waterleidingduinen, in-
gang De Oase. Daarna train je 
door tot eind maart 2014. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kennemerrand.eu of bel 
Marianne Mascini, tel. 023 
5290344.

Mazda presenteert talenten 
op zondag 29 september
Regio - Mazda RC in Velser-
broek opent op 29 september 
haar deuren tussen 11.00 uur en 
16.00 uur wegens het grote suc-
ces op de zakelijke markt met de 
Mazda CX-5 en Mazda6. Aan-
gezien er veel zakelijke rijders 
doordeweeks geen tijd hebben 
om een proefrit te maken, heeft 
Mazda RC juist voor die dag ge-
kozen (Aldus Marc Luttik / Maz-
da RC).
De vier talenten van Mazda, die 
aanwezig zullen zijn en graag 

kennis met u willen maken zijn 
de Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-
G handgeschakeld, de CX-5 2.2 
SKYACTIV -D automaat, de Maz-
da6 Sportbreak 2.0 SKYACTIV -G 
handgeschakeld en de 6 sedan 
2.2 SKYACTIV -D handgescha-
keld.
Elke klant die op de 29e komt 
proefrijden maakt tevens kans 
op een gratis weekendje weg!
Mazda RC, Kleermakerstraat 
63, 1991 JL Velserbroek, 023-
5132940.

HBC G1 - HOSV G1 
4-2: Jeroen.......
Heemstede - Zo ben je een vas-
te waarde en zo sta je niet eens 
in de basis. Vervolgens wordt er 
ook in het wedstrijdverslag met 
geen woord gerept over de goe-
de wedstrijd die je gespeeld 
hebt, en de mooie kansen die je 
had. Dat is even slikken, maar al-
le topvoetballers kunnen er mee 
te maken krijgen. Je begrijpt het 
niet helemaal, want je hebt het 
toch steeds goed gedaan. 
Het enige wat je dan als speler 
kan doen is op de training het 
ongelijk van de trainer aantonen. 
Wat kan een week dan lang du-
ren, maar eindelijk is het dan zo-
ver. De spelers zijn verzameld in 
de kleedkamer en Pieter maakt 
de opstelling bekend. Een zucht 
van verlichting, want er is weer 
een basisplaats. En zelfs in de 
spits. Het kan niet op. Voor de 
rest van het team van HBC G1 
had Pieter niet zoveel verrassin-
gen. Sebastiaan in de goal, met 
voor zich Bauke, Thomas en Li-
ban. Rick, Gert-Jan en Martijn 
hielden zich bezig met het spel-
verdelen. Voorin dus Jeroen. De 
nieuwste aanwinst Ashwin werd 
nog even achter de hand gehou-
den.
Het team stond weer als een 
huis. Lekker opbouwen van ach-
teruit en goed lopende aanval-
len. Bij een van die aanvallen 
kon een verdediger van HOSV 
niets anders meer doen dan zijn 
eigen keeper passeren. Het ka-
dootje werd dankbaar aanvaard. 
Maar ondanks de soms onwaar-
schijnlijke reddingen moest Se-
bastiaan toch voor de rust nog 
een doelpunt toestaan.

In de 2e helft kwam HBC zelfs op 
achterstand, maar na weer een 
keer lekker doorzetten wist Gert-
Jan de stand weer gelijk te trek-
ken. De verdedigers gaven ver-
der geen krimp meer. Zeker niet 
toen Liban glimmend van oor tot 
oor zijn tegenstander volledig in 

de zak had. Jeroen maakte daar-
na de woorden van Pieter waar 
toen hij in de rust zei dat we deze 
wedstrijd niet hoefde te verlie-
zen. Zeer actief en na wat mooie 
acties (panna bij een meisje) en 
een bal op de paal wist hij toch 
zelf ook te scoren, 3-2. Het vol-
gende doelpunt wilde hij ook wel 
op zijn naam. Het was ook wel 
zijn schot, maar toch echt via de 
tegenstander. Hoe dan ook het 
doelpunt telde. 

4-2 is een uitslag waar we best 
tevreden over mogen zijn. En... 
Jeroen is er weer helemaal! (Leo 
Holdorp)

Dag van de 
Ouderen

Heemstede - Op de Dag van 
de Ouderen, dinsdag 1 okto-
ber, staan alle oudere Heem-
stedenaren centraal. Deze keer 
gaat de Dag van de Ouderen 
in op de veranderingen in de 
zorg. Hoe ziet de toekomst er 
straks voor u uit, met al die ont-
wikkelingen in de WMO? Krijgt 
u nog wel hulp of zorg? Kunt 
u die hulp betalen? Waar kunt 
u als oudere terecht? En hoe 
houdt u grip op uw leven? Drie 
sprekers, wethouder Jur Botter, 
Corine Mens - coördinator van 
Loket Heemstede en Fia Vie-
leers - mantelzorgconsulent 
van Tandem, geven ieder in-
formatie over hun plannen en 
werkwijze. De middag wordt 
omlijst door een muzikaal ste-
mevenement ‘Laat uw stem ho-
ren’ door de enthousiaste Jan-
Hendrik Veenkamp.
De organisatie van de Dag van 
de Ouderen is in handen van: 
Casca, Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede en de Pauwe-
hof. Aanvang: 14.00 uur – en-
tree: 3,50. Locatie: Burgerzaal 
– Raadhuis, Raadhuisplein 1, 
Heemstede. Reserveren en 
kaartverkoop bij Welzijn Ou-
deren, Lieve de Keylaan 24, tel. 
023-528 85 10.

Parkinsoncafé
Regio - Donderdag 3 oktober 
van 14.00 tot 17.00 uur wordt een 
Parkinsoncafé gehouden in de 
ontmoetingsruimte van de Pa-
rochiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
in Haarlem. Het onderwerp voor 
deze middag is: medische keu-
ringen voor verlengen en ver-
nieuwen van rijbewijzen. Uit-
genodigd is rijbewijskeurings-
arts dr. R.M.F. Sadiek, (voormalig 
arts/medewerker CBR). Hij zal 
informatie hierover geven en er 
kunnen vragen gesteld worden. 
Informatie: 023-5270927.

Heemstede - Uit onderzoek ge-
daan in juli 2012 door de resear-
chredactie van RTL Nieuws blijkt 
dat in Heemstede ambulances 
in 1.8% procent van de gevallen 
te laat komen bij levensbedrei-
gende situaties. In Haarlem is 
dit percentage 2.7% Het zou niet 
reëel zijn om in elke gemeen-
te in Nederland een ambulance 
te plaatsen. Dat zou te kostbaar 
zijn en daar zou te weinig werk 
voor zijn.
Gelukkig is er een oplossing. 
U kunt zelf een helpende hand 
toesteken. De cursus van de af-
deling Heemstede van de Ko-
ninklijke EHBO leert u daadwer-
kelijk eerste hulp te verlenen. Na 
de cursus vraagt u zich niet meer 
af wat u kan doen, maar bent u 
in staat aan de slag te gaan.
Op donderdag 10 oktober start 
de cursus weer. Voor informatie 
of aanmelding voor deze of an-
dere cursussen kunt u terecht bij 
Karla Groen, tel:023-5362482 of 
mail karlagroen@planet.nl. Voor 
meer informatie kunt u tevens 
terecht op www.ehboheemste-
de.nl.

EHBO-cursus

Personenauto Kerklaan
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben een 
BMW 316I Coupe E2, kleur groen, met kenteken: 
NB-RJ-98, aangetroffen ter hoogte van Kerklaan 
huisnummer 61. De auto staat daar al geruime tijd 
met een lekke rechterachterband. 
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg 
van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken 

niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie 
achtereenvolgende dagen op de weg te parkeren 
(artikel 5:4 APV). 

De eigenaar van deze auto krijgt tot en met 4 
oktober 2013 de gelegenheid om de auto van 
de weg te verwijderen. Indien de auto binnen 
deze termijn niet van de weg is verwijderd, wordt 

de auto in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). De auto wordt dan voor een 
periode van maximaal 13 weken opgeslagen. De 
eigenaar kan dan zijn auto ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnr. 14 023.

Loket Heemstede is er voor u!
Heemstede heeft één centrale plek waar u voor 
al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn terecht kunt, namelijk Loket Heemstede 
aan het Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het 
aanvragen van een voorziening in het kader 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(zoals OV-taxi, aanpassingen in de woning of een 
rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder. 
Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij 
van 8.30 tot 13.00 uur en 
‘s middags op afspraak. 
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