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Chinees Restaurant

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)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl

Mode-advertenties
Woensdag 1 oktober

Presenteer uw nieuwe
herfst- en wintercollecties!

Ates neemt geluidmeetpunt
vliegverkeer in gebruik
Heemstede - Op vrijdag 19 september om 10.00 uur heeft wethouder Remco Ates een geluidmeetpunt voor vliegtuiggeluid
in gebruik genomen. Het geluidmeetpunt is geplaatst op het
dak van het zwembad van Sportpark Groenendaal en meet het
geluid van overkomende vliegtuigen. Aanleiding hiervoor is
een motie van Heemsteeds Burger Belang om het vliegtuiggeluid te meten. Volgens HBB ontving de partij regelmatig
geluidklachten over vliegverkeer van inwoners.
Met het plaatsen van een zogenaamd ‘NOMOS meetpunt’
(NOise, MOnitoringSystem), verkrijgt de gemeente inzicht in de
geluidniveaus van het vliegverkeer over Heemstede. Dit betreft
voornamelijk vliegtuigen die opstarten vanaf de Kaagbaan en de
zogenaamde Spijkerboorroute
volgen. In deze route wordt over
Heemstede gevlogen.

De ontvangen resultaten worden vervolgens gepubliceerd op
www.heemstede.nl. De metingen
zijn real-time te volgen via NOMOS online: http://bit.ly/geluidmeetpunt .
De gemeente vindt het belangrijk om het inzicht in de geluidniveaus van vliegverkeer aan haar
inwoners te geven. Zo kunnen
zij zelf ook toetsen of de erva-

Deze week in De krant!

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4+5.

**

ren geluidsoverlast overeenkomt
met het gemeten vliegtuiggeluid.
Gemeenten hebben weinig invloed op het vliegverkeer rondom Schiphol.
Besluitvorming vindt plaats door
het Ministerie van I&M. Voor het
indienen van geluidsklachten bij
Schiphol wordt verwezen naar
de website van Schiphol www.
bezoekbas.nl.

Grote formaten, kleine prijzen
Informeer:
verkoop@heemsteder.nl
of bel: 06-50284402

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

TroTs van de keurslager

24 september 2014

0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Bij 500 gram

sukade

lapjes

gratis

kruidenbouquet

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Lian Kandelaar uit Heemstede
bij Kids Climate Conference
Heemstede - Gezonde zeeen zijn onmisbaar voor mensen,
dieren en planten. Maar helaas:
door vervuiling, overbevissing en
klimaatverandering gaat het wereldwijd niet goed met het water
en alles wat er in leeft. Kinderen
vinden het hoog tijd om in actie

te komen! Daarom stond de Kids
Climate Conference, die van 19
t/m 21 september in Het Heijderbos vlakbij Nijmegen werd gehouden, dit jaar in het teken van
schone en gezonde oceanen. De
Kids Climate Conference, een
initiatief van het Wereld Natuur
Fonds (WNF) en Center Parcs,
begon drie jaar geleden als een
klimaattop voor junioren. Lian
Kandelaar, negen jaar en leerling van de Prinses Beatrixschool
in Heemstede, heeft afgelopen
weekend meegedacht over oplossingen voor onze aarde. “Het
was een top weekend met glas
blazen, postduiven, een luchtballon, een 3D-printer en zelf prinses Laurentien was er!”
Uit de klimaattop zijn heel wat
ideeën en voorstellen voortgekomen. De twaalf meest originele en bruikbare zijn door een
vakkundige jury uitgekozen, ondertekend door de initiatiefnemers van de top, en zullen uiteindelijk in de vorm van een Klimaatbundel aan verschillende
overheidsinstellingen in Nederland én Vlaanderen worden aangeboden.
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COLOFON
Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Verschijnt woensdag

Veldsla

Adventskerk
Aerdenhout

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult
op regelmatige basis de nieuwe rubriek van de
Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest
daarin handige wetenswaardigheden over alles op het gebied van planten en bloemen in uw
tuin. Heeft u een tuinvraag, mail dan naar info@
zuid-kennemerland.groei.nl.
Veldsla (Valerianella locusta) is
geen familie van de kropsla. Deze plant behoort tot de valeriaanachtigen. Is inheems in onze
streken en groeide vroeger verwilderd in korenvelden.
Veldsla is zeer rijk aan vitaminen
en mineralen en bevat vier keer
zoveel vitamine C als gewone sla
en heeft een zeer hoog ijzergehalte en veel Omega-3 vetzuren
van plantaardige oorsprong.
Omdat veldsla bijna de hele winter geteeld kan worden, vormt
deze een onmisbare teelt voor
wie ‘s winters wil genieten van
een vers slablaadje. Veldsla kun

je overal zaaien. Men hoeft geen
rekening te houden met wisselteelt. Het enige waar veldsla niet
van houdt is te natte grond.
Zaai in rijtjes van met 15 cm afstand buiten. Na ongeveer een
week komen de plantjes tevoorschijn. Als na de ronde kiemblaadjes de veldslablaadjes tevoorschijn komen moet men
dunnen en 3 à 4 cm afstand tussen de plantjes laten. Ook een
ronde pot is aanbevolen. Goed
tegen de rand aan zaaien, zodat de sla over de rand groeit. In
het midden is dan ook nog ruimte om wat te zaaien.

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout
Veldsla kunt u nu nog buiten
zaaien. U kunt dan in de winter
oogsten.
Een bekende variëteit is: “Grootbladig Noord-Hollandse” met
lichtgroene dikke langwerpige
bladeren, snelgroeiend en bestand tegen matige vorst. Bij stevige vorst heeft de sla wel wat
bescherming nodig.
De andere variëteit is: “Groene
Cambrai”, zeer vorstbestendig en
meeldauwresistent. Veel succes
met het zaaien!
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Zondag 28 september, aanvang 10:00 uur. Voorganger
Ds. M.a. Smalbrugge
Zondag 5 oktober, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge
Zondag 12 oktober, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds.
M.A. Smalbrugge
www.adventskerk.com
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Onbekend Heemstede

Camplaan toen en nu (8)

Het Trefpunt

We gaan vandaag verder met
het dit jaar gerenoveerde pand
Camplaan 6, gebouwd in 1921.
We proberen op huisnummervolgorde de winkeltjes te volgen`.
Dankbaar gebruik makend van
de facebookpagina’s “Nostalgisch Heemstede” en “Je bent
Heemstedenaar als…..” en van
het Noord Hollands Archief koppelen we de foto’s van toen met
de situatie van nu.
Op nummer 6 zat de groentezaak van W.A. de Zwart die,
naast de verkoop in de winkel,
ook met paard en wagen groenten en fruit uitventte. Twee generaties de Zwart hebben hier een
winkel gehad. De toenfoto is uit
1983. Vanaf augustus 1998 tot
en met 1 april 2008 heeft Joheco in het pand gezeten. Daarna
heeft het lang leeg gestaan tot
dit jaar. Op de nu-foto van Harry Opheikens (september 2014)
zien we het huidige pand fraai
opgeknapt. Onbekend wie of wat
hierin komt.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u mailen naar de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (communicatie@hv-hb.nl) of bezorgen bij
het kantoor van De Heemsteder,

Regio - In Het Trefpunt, Akonietenplein 1 Bennebroek:
zondag 28 september Vredeszondag moeucumenische
dienst O.L.V ten Hemelopneming in Vogelenzang. Aanvang 10.00 uur.
www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 28
september. In de Oude Kerk
dienst met ds. C. Meijer,
(Haarlem). Aanv. 10u. Crèche
voor kinderen tot 4 jaar en
Kinderkring voor kinderen van
4 tot 12 jaar.
www.kerkpleinheemstede.nl

Camplaan 35. Wij zorgen er dan
voor dat de foto gescand wordt,
u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien
hebben andere lezers wel aanvullingen. Zo proberen we alle
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

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 reageren 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, telefoonnummer 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 toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Manuela Kemp presenteert:

Modeshows in hartje Heemstede
Heemstede – Aankomend
weekend is het modeweekend.
Op vrijdag 26 en zaterdag 27
september kan het winkelend
publiek genieten van mode, mode en nog eens mode dat de klok
slaat.
Natuurlijk kán dat al in de diverse mooie kleding- en schoenenzaken die het centrum rijk
is maar daarnaast pakt winkeliersvereniging Raadhuisstraat &

Binnenweg op zaterdag uit met
drie grandioze modeshows. Deze shows vinden plaats op de locatie tussen restaurants Batifol
en Family. Er staan er drie op het
programma: om 13.00 uur, 14.00
uur en tot slot om 15.00 uur. Er is
altijd een tijdstip voor u bij dus!
Niet missen, deze goede kijk op
wat we straks moeten dragen in
het najaar en de winter. Welke
kleuren? Welke stoffen en wat

KOM IN MIJN TUIN!

zijn de trends in pasvorm? Kom
kijken!
De deelnemende Deelnemende winkels zijn Hunkemöller,
Mes Amis, Rituals, Hema, Zwart
Schoenmode, Felix Mannen,
Claudia Sträter, Brabants Schoenenhuis, Articles Comfort and
Style, Lovely by Ellen, Summum
Woman, Reyngoud, Douglas, de
Lord Mannenmode, Cogolain en
Bink en Beauty.

Pannenkoeken sparen met printen
Heemstede - Wie bij Printstation in Heemstede werk uitbesteedt kan gratis pannenkoeken komen eten bij ‘de Konijnenberg’. Dat is kortweg de actie die beide ondernemers bedachten. Het is een actie om Printstation onder de aandacht
te brengen bij ondernemers in Heemstede en omgeving. En de
Konijnenberg is ook blij met deze aandacht.
Vertrouwd adres met
nieuwe naam
Printstation is de printservice
van Scanstudio - al in 1978 opgericht - maar zich weinig profileerde. Nu met een nieuwe naam
en een actie met buurman Pannenkoekenhuis de Konijnenberg
komt daar verandering in. “Bij alle ondernemers in Heemstede

brengen we onder de aandacht
dat we goed zijn in ontwerp, opmaak en kleine maar ook grote
oplages”, aldus Henk Bos.
Persoonlijke aandacht
Voor veel drukwerk geldt: persoonlijke aandacht en overleg komt de kwaliteit ten goede. Printstation richt zich daarom

Pannenkoepon
enkoepon
Pann

Goed voor gratis
annenkoek
Goed voor gratis
aar keuze
pannenkoek
naar keuze

bij elke
100 euro
printwerk
terzijde voor de voorwaarden
Zie achterzijde voor de

voorwaarden

Printstation

Printstation

met name op ondernemers die
op slechts enkele minuten van
de studio gevestigd zijn en het
belang van verzorgd drukwerk
inzien. Plannen kunnen met een
kop koffie doorgenomen worden. Papierkeuzes en proeven
beoordeeld en ter plekke kunnen correcties achter het beeldscherm met de klant worden uitgevoerd. Kortom: Printstation
gelooft in persoonlijk contact.
Voor elke 100 euro gratis
pannenkoek
De komende maanden krijgen
klanten voor elke 100 euro aan
printwerk een ‘Pannenkoepon’
cadeau. Zo’n coupon geeft recht
op een gratis pannenkoek naar
keuze. Denk hierbij aan printwerk voor promotie-acties, folders en brochures, sweatshirts
en t-shirts. Als een klant eens
iets opvallend anders wil om op
te vallen, dan komt Printstation
ook graag met ideeën.
Informatie
Printstation, Herenweg 29k
Heemstede, 023 5292050, mail
printstation@imidg.nl.

INGEZONDEN

Probleem van de
watermeterputten: wat kunt u doen?
Ligt de aansluiting op het waterleidingnet – watermeter, hoofdkraan e.a. - ook bij u in een waterput
in de voortuin, ca. 1 meter diep? Het gaat hier om
een 19e eeuwse wijze van aansluiten die (allang)
in strijd is met de Drinkwaterwet, met de eisen des
tijds en met de eigen regels van de waterleverancier, Waternet te Amsterdam.
De plaats en wijze van aansluiting worden door
Waternet vastgesteld. Waternet heeft wettelijk en
contractueel de plicht om de aansluitingen te onderhouden en dus ook bij de tijd te houden. De
afnemers betalen daarvoor jaarlijks een vastrecht.
Een aantal inwoners van Heemstede heeft daarom
Waternet bij herhaling gesommeerd om op zijn
kosten hun ondeugdelijke aansluiting in een waterput te vervangen door een deugdelijke aansluiting binnenshuis. Waternet heeft dat botweg geweigerd. B&W van Amsterdam zijn met het compromis-voorstel gekomen dat Waternet voortaan
de meterstand zou gaan opnemen bij de aansluitingen die in een waterput zijn gelegen. Waternet
heeft zelfs daarop niet willen reageren, en moet
kennelijk door de rechter gedwongen worden.

Wat kunt u intussen doen? U kunt weigeren om
nog langer het vastrecht, bestemd voor onderhoud, te voldoen zolang Waternet niet voor een
deugdelijke aansluiting binnenshuis heeft gezorgd. U kunt voor het opnemen van de meterstand een professioneel bureau inschakelen, en de
kosten daarvan bij Waternet in rekening brengen.
U doet er daarbij verstandig aan om deze vorderingen op Waternet en eventuele andere kosten
die u moet maken te verrekenen met de termijnnota’s van Waternet. Dat is een wettelijk toegestane wijze van betaling van die nota’s. En u zorgt er
zo zelf voor dat de door u gemaakte kosten vergoed worden.
Nu zal Waternet in reactie daarop wellicht met het
volgende aankomen: Zijn algemene voorwaarden
bevatten een beding dat zo’n verrekening met termijnnota’s verbiedt. Dat beding staat echter op
de wettelijke grijze lijst van algemene voorwaarden die onredelijk bezwarend en daarom vernietigbaar zijn. Van dat beding hoeft u zich dus niets
aan te trekken.
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede.

Tuindiploma
De zomer van 2014 breekt records. Hoge temperaturen en veel
zonneschijn in september, maar de herfst is in aantocht. De
oogst in de schooltuintjes blijft verbazen: kratten vol biet, wortel,
courgette, ui, pompoen, zonnebloemen… Neem dat maar eens
mee op je fiets naar huis!
Maar ook voor de kindertuintjes nadert de herfst. In september is de laatste les en natuurlijk sluiten we dat af met een diploma. In april zijn de kinderen gestart: met een handje zaden
en een berg enthousiasme. We hebben de kinderen zien groeien, in lengte maar ook in tuintalent. Geweldig hoe snel kinderen het oppikken. In het begin zijn kinderen nog aarzelend, zeg
maar “groentjes”. De meesten hebben geen idee hoe een biet
groeit en wat je ermee kunt doen. In september verkoop je deze tuinlieden geen knollen voor citroenen en slalommen zij met
kruiwagens door de moestuin. Niet alles is eetbaar, maar wat je
zelf niet lekker vindt, dat lusten de vogels wel. Zonnebloempitten, het is een heerlijk maal voor vogels. Met dank aan de vrijwilligers weten de kinderen van zaaien, schoffelen, oogsten, gereedschap hanteren, composthopen maken.
Spelenderwijs worden zij tuinmannen en tuinvrouwen die hun
kennis weer delen met anderen. Deze jonge generatie kan
straks een eigen moestuin runnen. Dat is een geruststellend
idee en een diploma waard.
Wendy Ates, vrijwilliger Kom In Mijn Tuin.

Nu even niet/Nu even wel!
Regio – In Theater Vredenhof
aan de Van Oldenbarneveltlaan
17 te Haarlem wordt driemaal
een toneelstuk van Maria Goos
opgevoerd. Het gaat om ‘Nu
even niet/Nu even wel’. De teksten zijn levensecht, waardoor
herkenbare situaties ontstaan….
Vrijdag 3 oktober begint de voorstelling om 20.00 uur, zaterdag 4
oktober eveneens en zondag betreft het een ‘borrelvoorstelling’,
die om 16.30 uur aanvangt.
Vóór de pauze, in Nu even niet,
ontmoeten we vier mannen van
rond de middelbare leeftijd, die
al vanaf hun studententijd eenmaal per maand samen uit eten
gaan. We zijn getuige van gesprekken vol humor, melancholiek en ontroering. De dood van
één van de vier vrienden, die aan

kanker overlijdt, drukt een onuitwisbaar stempel op de andere drie…
Ná de pauze, in Nu even wel,
ontmoeten we vier vrouwen. De
weduwe, haar zus en haar beste vriendin komen samen in hetzelfde restaurant waar de mannen nog steeds maandelijks
eten. Het is een jaar na de dood
van Michiel. De vrouwen wachten als “wraakgodinnen” op de
minnares van Michiel, die ook
uitgenodigd is….Het belooft een
stevige confrontatie te worden,
maar de avond pakt anders uit.
Kaarten voor deze voorstelling
a 13,50 euro p.p. kun je bestellen door een mail te sturen naar
inekevandam@online.nl of via
tel.nr. 06 11485689.
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Terug naar Abbey Road en The Beatles
met Her Majesty in de Luifel

“We spelen ook wat ze hadden gemaakt
als ze bij elkaar waren gebleven”
Fotograaf: Bullet Ray

Heemstede – The Beatles was
niet zo maar een popgroep, maar
een fenomeen dat een ware revolutie in de popmuziek ontketende die niemand tot nu toe
heeft geëvenaard.
Met de band Her Majesty op
3 oktober in Theater de Luifel,
vindt een terugkeer plaats naar
Abbey Road en een oversteek
naar de periode als The Beatles
bij elkaar zouden zijn gebleven.
Her Majesty is de tributeband
voor The Beatles, bestaande uit
Bertolf Lentink, Gertjan van der
Weerd, Dirk Schreuders en Bauke Bakker. De band gooit hoge ogen met hun Beatles-repertoire en hun spectaculaire theaterconcert ‘Back to Abbey Road’.
Geen enkele andere band weet
The Beatles en de sfeer zo dicht
te benaderen.
Bauke, drummer bij de band,
licht een tipje van de sluier op.
“Onze band Her Majesty is ontstaan in de Zwolse muziekscene,
waar we elkaar ontmoet hebben”, legt Bauke Bakker uit.
“Aanvankelijk speelden wij allerlei verschillende muziek en
schreven we ook zelf liedjes,
maar daar zijn wij van afgestapt.
Wij ontdekten bij elkaar een wederzijdse passie voor The Beatles. Zo’n vijf jaar geleden startten wij met het project Abbey
Road, dat nu is uitgegroeid tot
deze theatershow. The Beatles
was een invloedrijke band die de
hedendaagse muziek nog steeds
beïnvloedt. Voor ‘Back to Abbey
Road’ hebben we veel gerepeteerd om ze zo dicht mogelijk te
benaderen. Onze stemmen hebben een flink bereik en we hebben gekozen voor een prachtig muzikaal en interactief programma.
Zo passeren vele foto’s, televisie- en geluidsfragmenten uit
de Beatles-periode de revue tijdens deze avond. Het theaterconcert is eigenlijk opgesplitst in
twee delen. Voor de pauze spelen we de gehele plaat Abbey
Road, een studioalbum dat de
The Beatles zelf nooit live speelden. Dat is sowieso al spectaculair. Na de pauze fantaseren en
spelen we eigenlijk wat ze zouden uitgebracht hebben als ze
bij elkaar waren gebleven, zo
rond 1971 tot 1973. The Beatles
gingen in 1970 uit elkaar, eigenlijk door onderlinge conflicten.
De bandleden gingen solo verder. De solonummers van John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr hebben we zelf in een Beatles-jasje
gestoken en worden deze avond
vertolkt.
Dit zijn echt mooie verrassende uitvoeringen in authentieke

Beatles-arrangementen. Denk
bijvoorbeeld aan ‘Maybe I am
amazed’ van Paul McCartney.
Rond de Beatles-songs hangen ook de bijzondere verhalen
die we vertellen aan het publiek.
We hebben deze show vaker
gespeeld en merken de interactie met het publiek dat ook
lekker meezingt. Dit zijn vaak
mensen van de generatie die
met The Beatles zijn opgegroeid,
maar eigenlijk spreekt dit concert tot ieders verbeelding. Of
ik zelf een favoriet nummer heb
van The Beatles? Ik vind zelf ‘Come Together’ wel een tof num-

mer: het heeft een lekkere creatieve groove”, aldus Bauke Bakker.
Her Majesty met Back to Abbey Road op 3 oktober in Theater de Luifel. Aanvang: 20:15 uur,
kaarten 19,50 euro, via www.podiaheemstede.nl of aan de kassa van Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur of
voorafgaand aan de voorstelling.
Meer informatie over Her Majesty op www.hermajesty.nl en
facebook.
Bart Jonker

www.lijfengezondheid.nl

Herfstdepressie?

Internationale Dag van de
Ouderen
Woensdag 1 oktober
De Internationale Dag van
de Ouderen is een eerbetoon
aan alle ouderen op de wereld.
Het doel van deze dag is om
op een positieve manier aandacht te geven aan de prestaties en bijdragen van ouderen aan onze maatschappij en om negatieve standpunten en ouderwetse stereotypes over ouderen aan te
pakken.
Welzijn Ouderen Heemstede
heeft samen met de Pauwehof en Casca voor deze dag
theatergroep Nocturne uitgenodigd om hun voorstelling
‘Let’s Amore’ te komen spelen in de Luifel. De voorstelling gaat over een groep senioren die op safari gaat in
Afrika, op jacht naar geluk in
de liefde. Onder de schroeihete tropenzon wordt er geflirt en geruzied, gerouwd en
gehunkerd.
Met hun optredens maakt
Theatergroep Nocturne allerlei thema’s rondom senioren
bespreekbaar. Hoe beleven
ouderen intieme relaties in
een wereld waarin jong, dynamisch en sexy de norm lijken te zijn?
De voorstelling van Theatergroep Nocturne is op woensdag 1 oktober bij Casca in de
Luifel en begint om 14.00 uur.
De entree is 3,50 euro.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Casca de Luifel, Herenweg
96, tel. (023) 548 38 28 kies
1 en bij Welzijn Ouderen, Lieven de Keylaan 24, tel (023)
528 85 10.
Woensdagavond:
Filmavond
Bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, draait
woensdag 1 oktober een film
in de Theaterzaal op het grote doek. Ditmaal een Nederlandse dramafilm over een
in de pers breed uitgemeten rechtszaak in de gezondheidszorg. Aanvang: 20.00
uur – entree 6,50 euro. Voor
meer informatie over de titel
of het onderwerp van de film
of om te reserveren kunt u
bellen op werkdagen tussen
9 en 12 uur: tel. 023-548 38
28 kies 1.
Themamaaltijd
maandag 6 oktober
Van maandag t/m donderdag wordt in Eethuis de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
een heerlijke maaltijd geserveerd, vers bereid door onze
koks. Informeer naar de thema-maaltijd via tel. 023-548
38 28 kies 1.
De tafel staat gedekt voor het
aantal personen waarvoor

u reserveert. Aanschuiven
aan de stamtafel, voor mensen die alleen komen maar
graag samen willen eten, kan
om 17.45 uur. Het themadiner
kost 9,75 euro.
Trefpunt-Casca-lezing
voor senioren
Het poppenhuis van
Petronella Oortman
Deze zomer verscheen de
historische roman Het huis
aan de Gouden Bocht van
Jessie Burton. Tegelijk verscheen ook ‘Het Poppenhuis
van Petronella Oortman’ van
kunsthistoricus Karin Braamhorst en grafisch ontwerper
Marlies Visser, een historische benadering, waarin zij
op een leuke manier via alle
mogelijke details van dit historische monument het leven
van toen weer tot leven brengen. Het 17e-eeuwse poppenhuis was een perfecte kopie van Petronella’s fraai ingerichte huis in Amsterdam.
Het poppenhuis, een van de
hoogtepunten in de collectie van het Rijksmuseum, laat
ons het leven van alledag zien
- alsof we even door de ramen van een huis uit die tijd
kunnen gluren.
De Trefpunt-Casca lezing is
op dinsdag 7 oktober bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede om 14.00 uur. De
entree is 4,00 euro. Opgeven
kan telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel.
(023) 528 38 48 kies 1.
Start Museumserie 55+
Zeven keer per jaar van oktober tot en met april, meestal op de eerste dinsdag van
de maand, gaan senioren op
stap naar een museum/tentoonstelling in Amsterdam.
Met de vrijwillige gastvrouw
van deze museumgroep, Mary Verberg, reist u gezamenlijk met het openbaar vervoer. Er wordt verzameld om
9.00 uur op het Station van
Heemstede. In Amsterdam
start de groep altijd met een
kop koffie bij het Noord-Hollands Koffiehuis. Vandaar
gaat u door naar het betreffende museum. Onze vaste rondleider, kunsthistoricus
Mark Quint zal om 11.00 uur
een rondleiding geven van 75
minuten door een vaste of tijdelijke tentoonstelling. Na de
rondleiding luncht u meestal
in of in de buurt van het museum, in overleg kunt u dan
nog eventueel zelf rondkijken
in het museum of gaat terug
naar Heemstede.
Opgeven voor de Museumserie 55+ kan nog! Belt u hiervoor op werkdagen tussen
9 en 12 uur naar Casca: tel.
(023) 528 38 48 kies 1 of via
www.casca.nl.
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Stichting Derde Wereld Hulp richt
zich op Indiase kansarme kinderen
Heemstede - Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) is een
kleine Nederlandse Stichting,
die zich al jaren inzet de situatie van met name kansarme
straat(wees)kinderen in India te
verbeteren. Om precies te zijn in
de buurt van de stad Vijayawada. Een stad van ruim 1 miljoen
inwoners gelegen in de deelstaat Andrah Pradesh in het oosten van India.
Een deel van de (wees)kinderen die worden opgevangen, is
HIV-positief, een deel is verstandelijk en/of lichamelijk ¬beperkt
en een deel heeft zeer arme ouders. Voor hen bouwt SDWH opvanghuizen en scholen. Gezorgd
wordt voor de basisbehoeften
zoals eten en drinken, kleding en
dus onderdak. Ook wordt medische verzorging verstrekt. Speciale aandacht gaat uit naar HIVpositieve weeskinderen. Zij krijgen een veilige, liefdevolle omgeving en structuur. Belangrijk

aspect daarbij is dat de kinderen
de best mogelijke opleiding kunnen volgen. SDWH creëert de
faciliteiten en biedt ondersteuning, waarmee zij kinderen motiveert en hen in staat stelt een
eigen leven op te bouwen. Vanaf
16 jaar kunnen ze zo zichzelf redden en een klein inkomen bij elkaar verdienen. De SDWH heeft
zich de afgelopen jaren met name gericht op 3 hoofdprojecten:
Tulip Garden, een huis zo’n 70
weeskinderen, Asha Jyothi – een
huis voor 65 kinderen met een
geestelijk en/of lichamelijke beperking en/of slechthorende kinderen en St. Anne’s in Korokullu – een hostel voor 110 kinderen. Met een school voor kinderen van zeer arme landarbeiders,
dagloners(koelies). Samen met
kinderen uit de omgeving gaan
dagelijks zo’n 180 kinderen naar
deze school.
Naast de voorzitter reizen enkele van de vrijwilligers (waaronder

de uit Heemstede afkomstige
Marlies van Heese) regelmatig
naar India om ter plaatse ondersteuning te geven en daadwerkelijk mee te helpen. Allemaal op
eigen kosten, dit is als vanzelfsprekend binnen de Stichting.
Marlies vertrekt weer op 5 november, voor de 11e keer en zij
gaat helpen op de school en de
hostel St Anne’s. Wilt u haar ondersteunen? Elke euro die u doneert aan SDWH wordt 100%
goed besteed. U kunt eenmalig
een bedrag te storten of individueel een kind ondersteunen.
U maakt dan jaarlijks een vast
bedrag over. Bovendien kunt
u vriend worden worden van
SDWH. Kijk op de website www.
sdwh.nl. U vindt ons ook op facebook.
Wilt u meer informatie? Neem
dan contact op via ons mailadres sdwh@ziggo.nl of telefonisch met Marlies van Heese:
06-53286650.

Superfeest bij Casca de Luifel

Herfstvakantie-activiteit ‘Plexorama’
Heemstede - Ben je 6 jaar of
ouder, kom dan gezellig langs
in de herfstvakantie bij Plexorama. Voor een tientje entree heb
je de dag van je leven. Je kunt
je dik vermaken met verschillende workshops en activiteiten.
Wat denk je van een indoor Mega luchtkussenstormbaan, workshops boogschieten, grimeren,
Dance, theatersport, graffiti, sieraden maken, en een heuse DJ
workshop! Ook kun je je zenuwen testen met de ‘zenuwenspiraal’.
Het super feest vindt plaats bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Je bent welkom van
10-16.30 uur.
De keuken is open voor lunch
(zelf kiezen), maar voor 14,- euro heb je een entreekaart in-

clusief lunch (wordt verzorgd).
Maar je mag ook zelf een lunchpakket meenemen en dan betaal
je 10,- euro.
Bij de entree krijgen de bezoekers een festivalbandje. Bij jonge
deelnemers schrijven we hierop
het thuis-telefoonnummer.
Deelnemers geven na binnenkomst aan of ze aan workshops
willen deelnemen (vol = vol).
De workshops starten elk heel
uur met uitzondering van 12:00
uur, want dan gaan we lunchen.
Om 15:00 uur eindigen de laatste
workshops en is er een geweldige afsluitende disco in Plexat,
waar o.a. de deelnemers van de
DJ workshop muziek gaan draaien!
Naast de workshops is er genoeg te doen waar doorlopend

aan deelgenomen kan worden.
Vooraf opgeven is niet nodig.

Kinderboekenweek in de
Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Heemstede - De Kinderboekenweek bestaat 60 jaar en dat
wordt gevierd in de Bibliotheek. Het thema van de Kinderboekenweek is Feest! De Bibliotheek heeft heel veel schrijvers en illustrators uitgenodigd. Kom kijken naar de gratis
voorstellingen en luisteren naar mooie verhalen. Reserveer
je kaartje via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.
Het geheim van Joris en Draakje vertelvoorstelling
Joris en Draakje kijken naar de plaat aan de muur van de slaapkamer. ‘Kijk’, zegt Joris, ‘ik zal je wat vertellen over elfjes en libellen. Het is een groot geheim dat niemand weet…’. Na het verhaal gaan schrijver en liedjesmaker Jeroen Schipper en illustrator
Vera de Bac¬kker met alle kinderen zingen en dansen, vieren we
het Bomenfeest en maken we een draken-feestmuts!
Woensdag 1 oktober, 15.00 -1600 uur. Gratis toegang.
Bibliotheek Heemstede, 4 t/m 8 jaar.
Rumme Rups, voorlezen
Rumme Rups weigert zijn buikje rond te eten. Hij vindt het eng
om te veranderen en uit te groeien tot een vlinder. Gelukkig heeft
hij Lilly Libelle, Lola Lieveheersbeestje, Olle Hommel, Bente Bijtje en Kirre Kever die hem helpen. Mirjam Hildebrand, schrijfster
van Rumme Rups vertelt je het hele verhaaltje.
Woensdag 8 oktober, 15.00 – 16.00 uur. Gratis toegang.
Bibliotheek Heemstede, 4 t/m 6 jaar.

Nederlandse Brandwonden
Stichting zoekt collectanten
Heemstede - De Brandwonden
Stichting is op zoek naar nieuwe collectanten, die in de week
van 5 t/m 11 oktober een avondje willen besteden aan het goede doel.
Mensen die zich het lot van
brandwondenslachtoffers aantrekken, kunnen helpen door
zich direct aan te melden als
collectant via www.brandwondenstichting.nl/collecteren.
Wat doet de Nederlandse
Brandwonden Stichting?
De Brandwonden Stichting bestaat ruim 40 jaar. In die jaren
hebben we dankzij de inzet en
steun van collectanten veel bereikt. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek heeft de behandelingen enorm verbeterd, evenals de overlevingskans bij brandwonden en de kwaliteit van le-

ven van mensen met brandwonden. Maar om dit werk te kunnen
blijven voortzetten, is geld nodig.
Ernstige brandwonden zetten iemands leven blijvend op z’n kop.
Het medische traject, met tientallen operaties, duurt soms jaren. Om nog maar te zwijgen
over de psychologische impact
die blijvende littekens met zich
meebrengen… Mensen met
brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en soms niet
voor vol aangezien. De Brandwonden Stichting helpt brandwondenslachtoffers om hier mee
om te gaan.
Meer informatie:
Wilt u zich aanmelden en/of
meer weten over het werk van
onze collectanten? Bel 0251275555 of kijk op www.brandwondenstichting.nl/collecteren.

Wisselend succes GSV Heemstede volleybal
Heemstede - Afgelopen week
ging in de diverse klassen de volleybalcompetitie weer van start.
Het eerste damesteam ontving in de vertrouwde Spaarnehal trainingspartner FHC. Dat de
speelsters elkaar door en door
kenden was goed te merken. In
een uitermate spannende eerste
set trokken de heemsteedse dames met 26-24 aan het langste
eind. FHC stelde in de tweede
en derde set orde op zaken en
bracht met setstanden 25-20 en
25-13 een verdiende 2-1 voorsprong op het scorebord. In de
vierde set gaf een herboren GSV
Heemstede haar tegenstander
geen enkele kans en met 25-16
dwongen zij een allesbeslissen-

de vijfde set af. Hierin stond GSV
Heemstede steeds aan de goede kant van de score en met een
setwinst van 15-11 was de eerste
overwinning van dit seizoen een
feit. Het eerste herenteam kwam
in actie tegen het sterke Atalanta uit Vinkenveen, een ploeg die
duidelijk beter op elkaar was ingespeeld dan de Heemstedenaren. Met een aantal nieuwe spelers en het ontbreken van twee
basisspelers was het voor GSV
Heemstede zoeken naar de juiste combinaties en die werden
te weinig gevonden. Een zeer
regelmatige en verdiende 4-0
overwinning voor de mannen uit
Vinkenveen was dan ook het resultaat.

Deze week gaan de mannen op
donderdagavond op bezoek bij
SAS in Uithoorn om te proberen
de eerste punten van dit seizoen
binnen te halen.
Het jongensteam moest deze week zijn meerder erkennen
in VCH uit Hoofddorp terwijl de
meisjes met een klinkende 4-0
overwinning op VHZ uit Nieuw
Vennep de eerste competitiepunten binnen haalden.
Het programma voor
komende week:
Donderdag, 25 september 2014
21:15 H1 SAS’70 H4 - GSV
Heemstede H1 De Scheg, Uithoorn
Vrijdag, 26 september 2014

19.00 MB VHZ MB1 - GSV
Heemstede MB1 Sporthal Estafette, Nieuw Vennep
20.30 D1 Sm. Velsen D4 - GSV
Heemstede D1 Zeewijk IJmuiden
21.15 H2 Atalante H5 - GSV
Heemstede H2 De Boei, Vinkenveen

Interesse in volleybal?
Kom gerust naar de training op
dinsdagavond in Sporthal Groenendaal. Informatie: Leo van der
Prijt, tel: 5287039/06-27446390
e-mail: leosr@vanderprijt.com
of kijk op de website: www.gsvheemstede.nl.
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Therapie in jouw tempo

Wat er mogelijk is met goud,
een speciaal verhaal
Heemstede – Atelier NW is
sinds een tijdje gevestigd aan
het Wilhelminaplein 22. Het jonge bedrijf is sterk in het vervaardigen van sieraden. Je kunt er
iets laten maken naar eigen ontwerp en uiteraard wordt hier ook
meegedacht als het gaat om
het ontwerp. Een sieraad, he-

lemaal naar uw zin en bovendien uniek in zijn soort. Echt persoonlijk dus. Wie ook een persoonlijk sieraad heeft laten maken bij Atelier NW is de plaatselijke schrijver Siem Nieuwenhuijse. Hij schreef onlangs een
boek met verhalen uit de cockpit. De piloot in ruste (nu 81 jaar

oud) kreeg ooit van een passagier een ‘gold nugget’. “Laat daar
maar wat moois van maken”, adviseerde een dankbare passagier
de Heemstedenaar, die dit advies
vervolgens dit jaar tot daad omzette. Hij liet de ‘gold nugget’
omsmelten en de kundige sieradenmakers van Atelier NW lieten de nugget vervolgens deel
uitmaken van een gouden armband. Wat een mooi ambacht!
Info: Wilhelminaplein 22, tel.
023-781 8713.

Heemstede - Problemen zijn
gewoon onderdeel van het
leven. Ze vormen een toegangsdeur tot nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die
in de kern al deel zijn van jou.
Ervaar en doorleef een lastige periode en je wordt steeds
meer wie je in wezen bent.
Therapeute Juuliette van
praktijk ‘Leven in volheid’
helpt je om jouw weg te vinden naar je nieuwe mogelijkheden, om ‘op te ruimen’.
Soms moeten daarvoor nog
tranen gehuild worden, of
moet boosheid naar boven
komen die niet gevoeld is.
Dingen uit je verleden haalt
zij er alleen bij als ze je nu belemmeren om voluit te leven.

Rondje vroege herfst

Heemstede – De herfst is nog maar net begonnen maar Marenka Groenhuijzen heeft al een mooi
fotorondje gemaakt in Heemstede. Ze kwam diverse fotogenieke najaarsstruiken, vruchten en bloemen tegen. Natuurlijk ook het symbool in de natuur van het najaar: zwammen. U ziet de Parelstuifzwam, knotsvormig met een duidelijk kop en steel. Met kegelvormige afvallende stekeltjes, die omringd zijn door korrelige schubjes. Het is een Zwam die duidelijk in de herfst statig naar boven komt.
De bloem van de doornappel Datura is een plant uit de ‘nachtschadefamilie’. De bloem word in de
herfst een stekelige, eivormige vrucht. De plant is zeer giftig, maar interessant om te zien, afkomstig
rondom de Kaspische zee. De struik staat in de Linge. Bekender zijn de rozenbottels die een prachtige oranje kleur hebben. De vruchten bevatten veel vitamine C en kleurstoffen, ook vitamine A en
B2-p. Eind September zijn ze meestal rijp en prachtig gekleurd. In een de paddenstoelenfamilie van
de ‘Gewone zwafelkop’ nemen alle soorten genoegen met loof- en naaldhout. Ze zijn vaak in groten getale aanwezig, gezellig tegen elkaar aan. De ‘Eikhaas’ is een paddenstoelsoort van de Koraal
Zwam. Dakpansgewijs groeiend met waaiervormige hoeden. Elk hoedje is versmald naar achter tot
een soort steeltje, dat aan de gemeenschappelijke basis zit. Ze zitten vooral bij eiken. Deze zijn gefotografeerd in het Groenendaalse Bos.
(Tekst en foto’s: Marenka Groenhuijzen)

Al 45 jaar dé fairtrade cadeauwinkel

Make-up voor uw huis bij de Wereldwinkel
Heemstede - Geef uw woonkamer een mini-makeover met de nieuwe interieurproducten van Wereldwinkel Heemstede. Kussens, manden, aardewerk, kunstnijverheid uit verschillende delen in de
wereld.
De prachtige, vaak met natuurlijke verfstoffen ontstane, kleuren stralen rust uit in uw interieur. Bij
eenvoudige vormen richt de aandacht zich op de
kleine nuances en de structuur van de gebruikte materialen. Geen product is hetzelfde, allemaal
unieke voorwerpen. Ook heeft de winkel een groot
aantal producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen. Deze producten stralen een enorme creativiteit uit.
De Wereldwinkel is al 45 jaar dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland. Met de verkoop van fair-

trade producten investeert de Wereldwinkel in een
leefbare wereld voor iedereen. Elk product uit het
assortiment is met zorg en volgens de fairtrade criteria geproduceerd en ingekocht. Ondernemers in
ontwikkelingslanden krijgen op deze manier toegang tot de Europese markt en daarmee de kans
een beter bestaan op te bouwen. De 7.500 vrijwilligers in 240 Wereldwinkels maken hiermee duidelijk dat het in de wereld ook anders kan. Dat armoede wél bestreden kan worden. Koopt u een
cadeau in één van deze winkels, dan draagt u
daaraan bij.
Zoekt u een mooi, uniek interieurcadeau? Kijkt u
eens in Wereldwinkel Heemstede!
De winkel is open van dinsdag tot en met vrijdag
van 10 tot 17.30 en op zaterdag van 10 tot 17 uur.

Resultaat: meer levensvreugde. Je vindt je eigen weg door
deze fase. Uiteindelijk merk je
dat je meer ruimte hebt om
voluit te leven.
“Eén van de dingen die ik het
liefste doe, is paren helpen
om hun relatie weer op het
spoor te krijgen als het even
minder lekker loopt”, aldus
Juuliette.
Voor iedereen die
even vastloopt
Iedereen krijgt in zijn leven te
maken met dingen die ‘niet
lekker lopen’. Dingen waar je
zelf niet zomaar uitkomt. Dingen die je graag anders wilt,
maar je weet niet hoe. Bijvoorbeeld: verlang je naar
meer levendigheid en energie? Zou je graag beter slapen? Wil je zorgelozer leven?
Wil je doen waar je voor bedoeld bent? En ben je op zoek
naar de volgende stap in je
werk – maar dan een goeie?
Of wil je graag beter omgaan
met een ziekte of verlies?
Graag ontvangt Juuliette je in
haar praktijkruimte in Heemstede. Contact: juuliette@leveninvolheid.nl of 06- 17 102
387.
Zij is bijna afgestudeerd therapeute en zoekt nog proefcliënten. Kijk ook op:
www.leveninvolheid.nl.

NAH café
verhuist!
Heemstede - Met ingang
van zaterdag 27 september
zal het NAH café Heemstede, Haarlem e.o haar onderkomen vinden in de Haarlemse locatie van Heliomare aan
de Florence Nightingalestraat
3 in Haarlem-Schalkwijk. Het
gebouw is ook toegankelijk
voor rolstoelers.
Zaterdag kunnen belangstellenden luisteren naar een lezing over Hersenz, een behandelmethode die mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel na hun revalidatie
leert weer grip te krijgen op
alle voorkomende problemen
van alle dag. Frans Verkaik
van Heliomare zal hier over
komen vertellen. Na afloop
zal er volop gelegenheid zijn
hier met hem en elkaar over
te spreken.
De aanvang is 13.30 uur; het
einde van de middag rond
15.30 uur. Er is gelegenheid
om te parkeren in de buurt
en op het terrein voor de ingang. Of via bus 3 en 73 (circa vijf minuten lopen). Entree
is gratis.

Plus-Wijzer
www.50pluswijzer.nl

september 2014

ADVIES NOTARIS

vrijstelling schenkbelasting

Lees de in deze krant opgenomen
50 Plus-Wijzer via de aparte link op deze site

g
150 jaar Beerenbur
Weduwe Joustra

Of ga naar www.50pluswijzer.nl

Nazomeren
in

Dalyan

Win

Eindelijk avondje stappen
Vier het leven!

leuk

prijz

e

en!

16 de Heemsteder

• 24 september 2014
Yoga Heemstede
Chakra’s, filosofie en praktijk

www.lijfengezondheid.nl

Met Familyrun en bedrijvenloop

Heemstede Loop op 26 oktober
Heemstede - Voor de vijfde
keer wordt de Heemstede Loop
georganiseerd. Ditmaal vindt het
loopevenement plaats op zondag 26 oktober. De Heemstede
Loop is de afsluitende loop van
het SportSupport Loopcircuit
(Powered by Run2Day). De Hartstichting en Fonds Hartewensen
van de Hartekamp Groep zijn als
goed doel aan dit evenement gekoppeld.

ook geen toeval dat Les Petits
sponsor is van de FamilyRun.
De Les Petits FamilyRun is speciaal bedoeld voor de jonge sportievelingen uit Heemstede en
omstreken. De FamilyRun is voor
kinderen tot 12 jaar die alleen
of samen met hun ouders een
sportieve uitdaging willen aangaan!

Herfstdepressie?

Verschillende afstanden
De Heemstede Loop kent drie
afstanden: de Les Petits FamilyRun van 1,5 km, de 5 km en de
10 km. Het parcours voert de
deelnemers door het Groenendaalse Bos en diverse wijken van
Heemstede. Langs deze fraaie
Heemsteedse route worden de
lopers aangemoedigd door vele
enthousiaste toeschouwers.
Les Petits FamilyRun
Les Petits Kinderopvang heeft
sport en bewegen hoog in het
vaandel staan. Het is daarom

Nieuw Groenendaal
bedrijvenloop
Ook dit jaar kunt u weer meedoen met een bedrijfsteam! De
bedrijvenloop is een ideale gelegenheid om samen met uw collega’s een gezellige en sportieve
middag te beleven. Daarnaast is
het een uitgelezen kans om relaties uit te nodigen. Met een bedrijfsteam kunt u kiezen uit twee
afstanden: 5 of 10 km.
Een bedrijfsteam geniet van een
aantal voordelen. Zo is er een
gereserveerde startplaats aan
de kop van het startveld. U heeft
ook een unieke businessruim-

www.lijfengezondheid.nl
Stel uw vragen
aan onze
mindcoach
Marnie Krom

te op het Oude Slot in Heemstede. Voor elke deelnemer is er
een runningshirt en u ontvangt
ook een digitale groepsfoto. Het
team ontvangt vijf startbewijzen
en op de website wordt uw bedrijfslogo geplaatst.
Daarnaast hoort u uw bedrijfsnaam omroepen door de speaker op start/finishlocatie, is er
een herinneringsmedaille voor
elke deelnemer en, de winnende
ploeg krijgt een herinneringstrofee. Er zijn nog meer voordelen
te bespreken.
Deelnamebedrag 1e team bedraagt 225,- euro, het deelnamebedrag voor elk volgende team is
200,- euro.
In Heemstede hebben deze enthousiaste teams hebben zich
al aangemeld: Van Assema Grafimedia Heemstede, Les Petits Kinderopvang en Gemeente
Heemstede. Voor meer informatie en om u in te schrijven kunt
u terecht op de website www.
heemstedeloop.nl.

Heemstede - Dit najaar start
bij Yoga Heemstede de cursus
‘Chakra’s, filosofie en praktijk’.
Chakra’s zijn bovenzintuiglijk
energiecentra of bewustzijnsniveaus die voortdurend actief zijn, of je je er van bewust
bent of niet. In de kern besturen deze centra je spirituele,
emotionele, psychische én fysieke functies. In elk van deze centra worden specifieke
mentale kenmerken gekoppeld aan lichamelijke. Een bepaald lichaamsgebied wordt
vanuit een bijbehorend chakra voorzien van energie. In
onze taal kent vele gezegdes die samenhang tussen lichaam en geest beschrijven.
Denk maar eens aan ‘stevig op
je benen staan’ een kwaliteit
van het eerste chakra, ‘vlinders
in je buik’ bij het tweede, ‘iets
moeilijk te verteren vinden’ de
energie van het derde, ‘ruimhartig zijn’, van het vierde, ‘een
brok in je keel’ van het vijfde.
Als er je ‘een lichtje opgaat’
krijg je opeens een helder inzicht in het zesde chakra.
Het werken met chakra’s is
een manier om de samenhang tussen lichaam, geest
en (levens-)energie duidelijk
en hanteerbaar te maken. Het
chakrasysteem helpt je om inzicht in je eigen functioneren
te krijgen en om beter in balans te komen. In deze cursus zullen de deelnemers zich
meer en meer bewust worden van de voortdurende samenwerking tussen lichaam
en geest.
Er wordt zoveel mogelijk vanuit
een Westers perspectief gewerkt, maar uiteraard op basis van de oude Oosterse wijsheden. Naast allerlei praktische oefeningen wordt aandacht besteed aan de theorie en de achtergronden. Door
een breed spectrum aan oefeningen kan je zelf ervaren hoe
je verstoringen en blokkades
het beste kunt aanpakken.

Dorcas is jarig
en trakteert Fit & Slank
Heemstede - De Dorcas
kringloopwinkel aan de Ha- in 8 weken
venstraat 49 in Heemstede bestaat 2 jaar! Op donderdag 25,
vrijdag 26 en zaterdag 27 september krijgen alle klanten die
minimaal 5 euro besteden een
bon voor een ijsje met twee
bolletjes van tante Saar. Tante
Saar is te vinden op de Binnendoor 6 in Heemstede en Spaarne 42 in Haarlem. Meer info op
www.tante-saar.nl Dorcas is op
donderdag, vrijdag en zaterdag geopend van 9.30 uur tot
14.30 uur.
Meer informatie over de winkel is te vinden op www.dorcasheemstede.nl.

Heemstede - In de cursus ‘Fit
& Slank in 8 weken’ wordt het
accent gelegd op het ontwikkelen van een gezondere levensstijl, met als belangrijk aspect
gezonde voeding. De cursus is
opgebouwd uit het ontwikkelen van een bewust voedingspatroon, voldoende beweging
en verandering in gedrag en gewoontes. In de eerste 4 lessen
komt aan de orde: meten is weten, sport en gezondheid, analyse eetpatroon, vocht en vezels,
let op vet etc. In de laatste lessen is meer interactie met de
groep en ruimte voor vragen en
discussie.

De cursus bestaat uit zes
avonden, waarin telkens één
chakra het hoofdthema vormt.
Zo zal de eerste avond in
hoofdzaak in het teken staan
van de energie nodig voor stabiliteit en overlevingskracht,
met de bijbehorende aardende oefeningen. Op de tweede
avond komt de levenslust aan
bod. De andere avonden gaan
o.a. over individualiteit en wilskracht, over harmonie en onvoorwaardelijke liefde, over
ruimte, zuivering en onthechting, over onderscheidingsvermogen en inzicht. Tussen de
avonden zitten minstens twee
à drie weken, zodat de deelnemers zelf met de geboden
oefeningen aan de slag kunnen. De oefeningen en achtergrondinformatie staan helder
beschreven in een syllabus.
Marianne Mascini (Yogadocente) en Hans Hopman
(energetisch therapeut) hebben deze cursus zodanig opgezet, dat ook deelnemers
zonder enige ervaring kunnen
deelnemen. De zes woensdagavonden (beginnend op 1 oktober) zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de
praktische toepassing van de
oude kennis van levensenergie en chakra’s.
Vragen en aanmelden bij:
hanshopman@xs4all.nl of
info@yogaheemstede.nl,
www.yogaheemstede.nl.

Wat u kunt verwachten:
- 8 theorielessen van 45 minuten
- boek Coach voor je vitale gewicht
- werkboek Fit & Slank ‘in 8 weken’
- vetpercentagemeting
- wekelijkse gewichtsmeting
- weekend e-mail voor extra motivatie
Kijk voor uitgebreide informatie
op www.fit-slank.com. Uw zorgverzekering vergoedt meestal een deel van de kosten. Deze cursus is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
dinsdagavond vanaf 30 september van 19.30 tot 20.15 uur. Opgeven kan op werkdagen tussen
9.00 en 12.00 uur: 023-548 38 28
kies 1. Of via www.casca.nl.
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Regio - Leef je uit in de natuur. Natuurliefhebbers die
het leuk vinden om de handen uit de mouwen te steken kunnen hun hart ophalen. Het IVN organiseert zaterdag 27 september in samenwerking met waternet
een leuke natuurwerkdag ‘Amerikaanse vogelkers zagen’ in de Amsterdamse waterleidingsduinen. Een flinke
klus waarbij extra handen erg welkom zijn. Deze vogelkers hoort hier van oorsprong niet thuis en vormt door
zijn snelle groei een bedreiging voor de overige (duin)
flora. Een dag buiten werken in de natuur met een enthousiaste groep mensen. Deelnemers gaan in de duinen Amerikaanse vogelkers zagen. Deze struik woekert in grote delen van het gebied. We krijgen door het
zagen bloemrijk duingrasland weer terug met duinviooltjes, kleine pimpernel en duinhagedissen.
De Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een stiltegebied van ongekende omvang. Echt een ongerept natuurgebied kun je het niet noemen, er zijn
infiltratiekanalen aangelegd waar rivierwater wordt
ingelaten om gezuiverd te worden tot drinkwater.
Maar de kansen die hier liggen voor de natuur zijn
enorm, er is een grote variatie aan natuur in het
terrein. Van hoge duinen tot brede valleien, van
dicht bos tot sompige kanaaloevers. Bossen, velden en zandverstuivingen. Als natuurliefhebber
raak je niet snel uitgekeken!
Kom met de fiets of neem de fiets mee! Er zijn ook een
aantal AWD-fietsen te leen! U gaat namelijk met de fiets
de duinen in. De werkdag duurt van 10.00 uur tot 15.30
uur. Zorg zelf voor werkkleding, laarzen en neem je eigen koffie/thee mee. Voor gereedschap, begeleiding,
werkhandschoenen en een lekkere vlaai voor bij de koffie wordt gezorgd.
Ervaring is niet vereist. Verzamelen om 10.00 bij Café De
Oase bij ingang De Oranjekom in Aerdenhout. Natuurlijk
is deelname gratis. De eerste koffie om 10.00 uur is voor
rekening van Waternet! We maken er een leuke dag van!
Informatie en aanmelden via Marc van Schie, 06- 22
5757 48 of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Leuke w
erkdag in
de Amst
e
waterleid rdamse
ingduine
n

Aangename kijk op nieuw seizoen Podia

“Wat een virtuositeit!”
Heemstede – Om het cultuurminnende Heemsteedse publiek een blik in het nieuwe programma van Podia Heemstede te
gunnen, werd afgelopen zondag
een open dag gehouden. Zowel
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein als in Theater de Luifel aan de Herenweg werd een
‘sneak preview ‘ gepresenteerd
van het nieuwe Podia-programma. Voor het eerst is profileren
de podia in Heemstede zich ook
echt samen in de brochure. Die
doornemen is al een feest maar
live enkele gecontracteerde uitvoerende artiesten aan het werk
zien, is nog veel leuker! Hoe-

Tango Extremo.

wel de kerk zondagmorgen niet
zo gevuld was als de Luifel zondagmiddag, was het gebodene
als engelenmuziek voor het oor.
Nikitov moest helaas verstek laten gaan maar twee laureaten
zorgden met hun vioolspel voor
een weldadig begin van de open
dag. De klassieke harp, even tevoren gebruikt door wethouder
Kuiper voor de opening van deze dag, speelde de hoofdrol in
het volgende optreden. Dat nam
Gwyneth Wentink voor haar rekening. Toen programmeur Iris
Haeck na afloop van dit bijzondere miniconcert vol enthousiasme uitriep: “Wát een virtuositeit!”, dekte dat precies de lading. Om in vervoering van te
raken…! Het interessante van
de harpuitvoering die Gwyneth
op 21 december in de Pinksterkerk geeft (ook een vast podium
van Podia Heemstede) is dat de
klanken van de muziek in kleuren worden vertaald. Moeilijk uit
te leggen op papier, u moet het
gewoon gaan zien. Zij treedt op
met Ten Holts Canto Ostinato.
Het gedeelte in de Oude Kerk
werd romantisch en ook melancholisch afgesloten door Quatro Ventos. De heren en dame
brengen de Fado naar Heemstede. Dat doen zij samen met Maria de Fátima, een bekendheid
op het gebied van deze muziek-

stijl. “Het is de Portugese blues”,
aldus zanger Emanuel Pessanha, die met zijn lichte accent en
gevoelige performance vast de
harten van het publiek zal stelen,
op 21 februari in de Oude Kerk.
Het zondagochtendpubliek was
er stil van en zal zeker erkennen
dat klassiek in diverse stijlen de
moeite waard is om te (her)ontdekken. Ook kwalitatief hoogstaande muziek kan het prima
zonder drempel stellen. Dat is
ook wat de programmeurs van
Podia Heemstede beogen: concerten en andere culturele activiteiten waar je makkelijk naartoe kunt. Zo op fiets op zondagmorgen. Ook voor jonge mensen, tenslotte zijn veel mensen
die muziek, cabaret en theater
brengen ook jong.
Het middagdeel van de open dag
speelde zich af in Theater de Luifel. Er was bijna geen lege stoel
meer te zien! Programmeur Adriaan Bruin sprak de hoop uit dat
velen de route naar de Luifel zullen vinden, “het moet als thuis
voelen”, maakte hij zijn wens
kenbaar. En dat het knusse theater als thuis voelt weten ook de
grote namen als Youp van ‘t Hek
en Brigitte Kaandorp. Snel uitverkocht, deze ervaren entertainers, maar wie ‘vriend’ is heeft
voorrang op kaarten bestellen.
Dus dat loont de moeite. Het

Foto’s Geek Zwetsloot
Maarten Ebbens.
nieuwe programma van de Luifel staat bol van de interessante optredens van bekende talenten. Maar ook (juist) de nieuwe
sterren aan het firmament zijn de
moeite waard. Dat bewees Rayen Panday maar weer, een cabaretier van wie leek alsof hij net
van school kwam. Treedt 7 maart
op. Met zijn grappige verhaal
over de bijlesklas kreeg hij de lachers moeiteloos op zijn hand.
Daarvoor kreeg het Luifelpubliek
een lesje over de medemens en
hoe slaafs we eigenlijk allemaal
zijn. Maarten Ebbers toonde dit
aan met zijn lied dat iedereen
zonder morren meezong. Een
slaaf van Maarten? Verslaafd
aan lachen, dat wel. U kunt meer
van hem beluisteren op 11 oktober al. Onbedaarlijk lachen kan
zeker ook met de gekke Vlaamse

(maar eigenlijk gewoon Nederlandse) Ellen Dikker. De cabaretière ging gewoon bij een man
op schoot zitten met zijn fronsende vrouw ernaast. Gelukkig heel
onschuldig. Wie valt nu niet voor
dat zachtaardige Belgische accent? Meer zien? Dat kan op 20
maart. Het uitbeelden van typetjes gaat Ellen heel natuurlijk af.
Puur natuur was de muziek van
Tango Extremo. De violiste Tanya
Schaap, begeleid door piano en
contrabas, bleek naast fantastisch vioolspel ook nog eens heel
grappig te zijn. Een cabaretière
vermomd als violiste of andersom? Wie van een tikje theatrale
maar ook zwoele muziek houdt
moet haar zeker gaan zien, op 13
december in de Luifel.
Joke van der Zee
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AgendA
24

Woensdag
september
t/m 26 september

Thema ‘Op Reis‘ bij Open
Monumentendagen
in
Waag en Kloostergangen te
Haarlem.
Meer info: www.kzod.nl, www.
haarlem.nl en www.openmonumentendag.nl.

(technische) tekeningen en
foto’s uit de Provinciale Atlas,
aangevuld met objecten van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De expositie is te bezichtigen op werkdagen van 9.00
tot 17.00 uur en tijdens het
Open Monumentenweekend,
13 en 14 september. Locatie:
Paviljoen Welgelegen, Dreef 3
Haarlem.

24

september
Woensdag
t/m 26 oktober

24

september
Woensdag
t/m 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar
Sport in beeld’ in museum
Cruquius.
Informatie: www.museumdecruquius.nl.

Expositie Jan-Willem Wouters in de foyer van de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Te
bezichtigen tijdens openingsuren.

24

september
Woensdag
t/m 14 oktober

Expositie José van den
Hout met collages van diverse materialen.
Gemeentehuis Bennebroek,
Bennebroekerlaan 5. De opening is donderdag 4 september om 20 uur. Bezoektijden
zijn ma t/m vr van 8.30 tot
12.30 en wo mi. van 13.30 tot
16.30.

24

september
Woensdag
t/m 16 oktober
Expositie werk Winnie van
Soest bij Sanquin Bloedvoorziening,
Boerhaavegebouw, terrein KG locatie
Zuid, Haarlem.
3e verdieping. Bomen, bossen
met veel kleur. Open maandag-, dinsdag-, donderdagavond van 20.15-21.00 uur.
Of in de ochtend, dan tussen
dinsdag en vrijdag 11.15-12.00
uur.

24

september
Woensdag
t/m 24 oktober
Oranje en het water.
Nieuwe tentoonstelling in het
provinciehuis in het kader van
200 jaar Koninkrijk. Prenten,

Tentoonstelling Joke Aelberts: ‘ Ik zal jullie eens wat
laten zien’. ABC Architectuurcentrum Haarlem, Groot
Heiligland 47, Haarlem. Toegang gratis, geopend: dinsdag-zaterdag 12.00-17.00/ zo
13.00-17.00.
Meer informatie op www.architectuurhaarlem.nl.

24

september
Woensdag
tot 29 oktober
Luna Meis exposeert in de
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede.
Thema: Carmen. Gratis toegang.

24

september
Woensdag
t/m 31 oktober
Expositie van Casca-cursisten van de teken-, schilder en aquarellessen van
docente Caroline Aarens.
Zij exposeren in De Molenwerf, Molenwerfslaan 11,
Heemstede, tijdens openingsuren van het gebouw. www.
casca.nl.

24

september
Woensdag
tot 7 november
Astrid Smits exposeert met

‘Wondere Waterwereld’ in
Inloophuis-Kennemerland,
Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord.

www.inloophuiskennemerland.nl.

24

september
Woensdag
t/m 14 november
Foto-expositie in Huis Leyduin. Open Monumentendagen, 13 + 14 september te zien
van 10.00-17.00 uur. Op andere (werk-)dagen van 11.0015.00 uur. Gratis te bezoeken. Buitenplaatsen in beeld.
Leidsevaartweg tussen 49-51.
De parkeerplaats na 200 meter rechts. Let op: bij Huis Leyduin mag u niet parkeren.

lem en de Jong Talent Afdeling van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. De opbrengst gaat naar de vleugel.
Aanvang 14.00 uur. Potgieterweg 4 te Bloemendaal.
www.dekapel-bloemendaal.nl.
Kledingbeurs
Jacobaschool, Lanckhorstlaan 9
Heemstede. Najaars- en winterkleding. 11.00-12.30 u.ur
Inbrengen op vrijdag 26 sept.
tussen 20.00 en 21.30 uur.
Meer info? Mail naar: kledingbeursjacoba@telfort.nl Er
worden ook nog vrijwilligers
gevraagd.

25

september
Donderdag
TV-opnames EO Nederland
zingt. Grote of St. Bavokerk in
Haarlem. Aanvang 19.45, aanwezigheid voor 19.30 uur.
Gratis kaarten zijn te reserveren via eo.nl/nederlandzingt
of op 0900-3002130 (0,25 euro p.m.)
Groei & Bloei afdeling Lisse
e.o. organiseert een boeiende en interessante avond
in De Hoeksteen, Karel Doormanplein 2 in Hillegom, aanvang 20.00 uur.
U krijgt deze avond uitleg over
de geschiedenis van gereedschap, er zijn diverse soorten
te zien ook deze avond. Entree
leden: gratis. Anderen betalen
2,50 euro.

25

september
Donderdag
t/m 5 oktober
Kees Okx en Hélène van
Dongen exposeren in De
Waag. Titel: ‘Spiegelingen van
de verbeelding’. Spaarne 30,
Haarlem.
Openingstijden:
donderdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur. De feestelijke opening vindt plaats op zondag 28
september om 16.00 uur. Zie
verder www.keesokx.com en
www.helenevandongen.com
en www.kzod.nl.

27

Dolf Jansen in theater de
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. Try-outvoorstelling ‘de
Nieuwsjager’. Aanvang 20.15
uur, entree 18,50 euro. Kijk op:

www.podiaheemstede.nl
of
mail: pr@podiaheemstede.nl.
NAH café Heemstede, Haarlem (nieuwe locatie!) Heliomare, Florence Nightingalestraat
3 in Haarlem-Schalkwijk.
Toegankelijk voor rolstoelers.
Zaterdag: lezing over Hersenz, een behandelmethode
die mensen met ‘Niet Aangeboren Hersenletsel’ na hun revalidatie leert weer grip te krijgen op alle voorkomende problemen van alle dag. 13.30 15.30 uur.
Er is gelegenheid om te parkeren in de buurt en op het terrein voor de ingang. Of via bus
3 en 73 (c.a. 5 minuten lopen).
Entree gratis.
Modeshows tussen Batifol en Family op de Binnenweg.
Tijdstippen: 13.00 uur, 14.00
uur en 15.00 uur.
Deelnemende winkels: Hunkermöller, Mes Amis, Rituals,
Hema, Zwart Schoenmode,
Felix Mannen, Claudia Sträter,
Brabants Schoenenhuis, Articles Comfort and Style, Lovely by Ellen, Summum Woman, Reyngoud, Douglas, de
Lord Mannenmode, Cogolain
en Bink en Beauty. Presentatie: Manuela Kemp.

BINNENKORT O.A.:

POPMUZIEK

HER MAJESTY

3

okt

Back to Abbey Road
Puntgaaf eerbetoon aan The Beatles

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 19,50

VAN DRIL & SCHREUDERS

FAMILIEVOORSTELLING

Joris en de Draak
Familievoorstelling (6+) met een vlijmscherp r(t)andje

5

okt

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 14:30 uur ∙ entree: € 9,50
KAMERMUZIEK

WISPELWEY & GIACOMETTI

10

okt

Cello en piano
Eigenzinnige interpretaties van cello-klassiekers
OUDE KERK ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 20,00

CABARET

ESTHER SCHELDWACHT

10

okt

september
Zaterdag
Jong Bennebroek neemt
deel aan Burendag met een
kennismakingsmiddag, kinderactiviteiten en een Mexicaanse avond met taco’s en
wraps. Voor buren en andere
belangstellenden.
Meer informatie: www.jnbb.nl
/ www.jongnederland.nl / info@jnbb.nl.

De Sunshine Show
Aangrijpende monoloog - bepaal zelf de entreeprijs

Benefietconcert
Podium
de Kapel, uitgevoerd door
leerlingen van de muziekscholen Overveen en Haar-

Theater de Luifel: Herenweg 96 ∙ Pinksterkerk: Camplaan
Oude Slot: Ringvaartlaan ∙ Oude Kerk: Wilhelminaplein

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € ??

MAARTEN EBBERS

CABARET

11

okt
Laat mij maar voorop
Winnaar Leids Cabaret Festival: nuanceren is voor mietjes

THEATER DE LUIFEL ∙ aanvang 20:15 uur ∙ entree: € 17,50

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
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29

Maandag
september
t/m 28 november

In de publiekshal van het
Raadhuis Heemstede exposeert Lizan van Dijk schilderijen en objecten. Meer
info, zie: www.lizanvandijk.nl.

29

september
Maandag
Kenniscafé voor mensen
met een verstandelijke
beperking. Ontmoeting en
luisteren en meepraten. Van
19.00 tot 21.00 uur in De Pletterij, Lange Herenvest 122 in
Haarlem. Deelname gratis. Info: Stichting De Baan, Claire Leenen, 023-5314463 team@stichtingdebaan.nl of
LFB Haarlem, Mirjam Tempelman 06-13999635 – haarlem@lfb.nu.

1

oktober
Woensdag
Dag van de Ouderen met
theaterstuk Let’s Amore
van theatergroep Nocturne. Hoe beleven ouderen liefde en seks? Met nabespreking. 14.00-16.00 uur. In de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kaarten: 3,50 euro bij
Casca (023–548 38 28) of Welzijn Ouderen Heemstede (023
–528 85 10).
Parkinson Café Haarlem en
Omstreken organiseert bij-

eenkomst in Wijkcentrum De
Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, Haarlem van
14.00 tot 16.00 uur. Te gast zijn
Ine Looijer en Sandra Stuijt, ergotherapeuten. Meer informatie: 023-5278170 of 5270927.

3

oktober
Vrijdag
Her Majesty, back to Abbey
Road. In de Luifel, Herenweg
96 Heemstede. Aanv. 20.15u.
Kaarten 19,50 euro, via www.
podiaheemstede.nl of aan de
kassa van Theater de Luifel.
Meer informatie op www.hermajesty.nl en facebook.

3

oktober,
Vrijdag
4 en 5 oktober
Toneelavond van Rosenhart Theaterproductions en
Avon(d)tuur met het stuk
‘Nu even niet’, ‘Nu even wel’
van Maria Goos. Vrij + zat
aanvang 20.00 uur; zond 16.30
uur. Locatie: Theater Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan
17, Haarlem. Kaarten kosten
13,50 euro en kun je bestellen
via inekevandam@online.nl of
via telefoon 06-11485689.

4

oktober
Zaterdag
en 5 oktober
Dutch Ladies Tattoo Conventie
(www.dutchladiesconvention.com) te bezoeken
in de Expo Haarlemmermeer,
Stelling 1 te Vijfhuizen. Zaterdag van 12.00 uur tot 21.00
uur, zondag van 12.00 uur tot
18.00. Voor algemene informatie: Tel: 023-56 60 140 of info@
expohaarlemmermeer.nl.

INGEZONDEN

Waterloo G1 – HBC G1 11-1
Het is de klasse!
Het is de klasse van HBC G1
die er voor zorgde dat vorig seizoen het kampioenschap in de
3e klasse werd behaald. Het
is de klasse van de KNVB dat
er een rechtstreekse promotie
naar de 1e klasse in gang werd
gezet. Het is de klasse van de
tegenstanders (tot nu toe) dat
die ons kansloos opzij zetten.
Het is de klasse van Waterloo,
die de afgelopen 10 jaar wel 8
keer kampioen geweest is, dat zij geen vol gas gaven. Het is de
klasse van de coach dat hij met een nieuwe opstelling de schade
wist te beperken. Het is de klasse van Davy dat hij, met een twijfelachtig doelpunt, de eer wist te redden. Het is de klasse van de
scheidsrechter dat hij dat doelpunt goedkeurde en aan de andere kant een net zo twijfelachtig doelpunt afkeurde. Het is de klasse van de spelers dat zij, met een 4-0 achterstand, in de tweede
helft met meer inzet speelden dan in de 1e helft. Het is de klasse
van een middenvelder dat hij ziet dat er meer rendement behaald
kan worden als er wat van posities gewisseld wordt. Het is de klasse van de laatste man dat hij tot het eind diep gaat. Het is de klasse van de HBC-ers dat zij, ondanks de weinig flateuze uitslagen,
massaal de trainingen blijven bezoeken en er volgende week gewoon weer staan. Je zou haast zeggen dat die klasse, spelers in
de 1e klasse waardig is.
Leo Holdorp
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Joris en de Draak: familievoorstelling
met vlijmscherp randje
Heemstede - Wanneer versloeg jij voor het laatst een
draak in jezelf? Zit er een Joris in jou? Het eeuwenoude
verhaal van Joris en de Draak
verpakt in een spannende
voorstelling met livemuziek,
zang, interactie, heel veel humor en een vlijmscherp r(t)
andje.... Ida van Dril en Michiel Schreuders presenteren deze familievoorstelling
op zondagmiddag 5 oktober
in Theater de Luifel.

larische momenten afgewisseld
worden met ontroering. Alles in
dienst van het verhaal.
Vanuit deze visie werkt zij al geruime tijd samen met Fred Delfgaauw. Binnen diens productiehuis, Studio Peer, maakte zij onder zijn regie in 2010 haar eerste solovoorstelling Oma’s Oma.
Verder speelde zij naast Delfgaauw een rol in De Verteller;
een boosaardig sprookje voor
volwassenen over hebzucht en
opportunisme.

Als maker en speler van haar eigen voorstellingen specialiseert
Ida van Dril zich in het vertellen
van verhalen, waarbij gedachten en emoties hoorbaar worden
middels poppen en objecten. Dit
alles, in een decor dat de fantasie prikkelt en tot de verbeelding spreekt. Theater waarin hi-

Uitgebreide voorstelling
Samen met muzikant Michiel
Schreuders speelde zij op de
Parade het eeuwenoude verhaal
van Joris en de Draak, waarmee Het Gouden Eitje voor de
beste familievoorstelling van de
Parade 2013 in de wacht werd
gesleept.

Info
Aanvang: 14.30 uur, entree: 9,50
euro – leeftijd 6+ - Kaarten via
www.podiaheemstede.nl of aan
de kassa van Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op
werkdagen tussen 9 en 12 uur of
voorafgaand aan de voorstelling.

Alom bekende beurs Artistieke Handen
in Kennemer Sportcenter
Regio - Op zondag 12 oktober
wordt in het Kennemer Sportcenter in Haarlem de alom bekende beurs Artistieke Handen
georganiseerd. Er is heel veel
te zien op gebied van amateurkunst, op diverse vlakken. Ook
kunt u aanschuiven bij diverse
demonstraties en workshops.

Om zelf aan de slag te gaan zijn
op de beurs Artistieke Handen in
het Kennemer Sportcenter uiteraard ook stands aanwezig met
hobbymaterialen voor o.a. (3D)
Kaarten, sieraden, scrapbooken,
stempelen, ponsen, miniaturen,
breien, berenmaken, mozaieken, etc..

Kijk voor meer info op: www.artistiekehanden.nl. Zondag geopend van 10.30- 16.30 uur. Entree volwassenen: euro 6,- (kortingsbon op site) / kinderen tot
12 jaar gratis (onder geleide). Bij
het Kennemer Sportcenter kunt
u gratis parkeren en de bus stopt
bijna voor de deur!

Geen Herfstbal bij kinderboerderij
Heemstede - Het traditionele
Herfstbal op het terrein van kinderboerderij ’t Molentje gaat dit
jaar niet door. Het bestuur van
Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede (SVKH) heeft in
overleg met de gemeente Heem-

Kledingbeurs
Jacobschool
Heemstede - Nu we nog genieten van een warme nazomer
is het toch alweer een beetje tijd
om aan de warme winterkleding
van de kinderen te gaan denken.
Daarom vindt op zaterdag 27
september een najaars- en winterkleding beurs plaats, in de
gymzaal van de Jacobaschool,
Lanckhorstlaan 9 in Heemstede
van 11.00 tot 12.30 uur.
Natuurlijk kun je zelf ook inbrengen! Dat kan op vrijdagavond 26
september tussen 20.00 en 21.30
uur.
Mail naar: kledingbeursjacoba@
telfort.nl. Er worden ook nog vrijwilligers gevraagd, iets voor u?
U kunt (bijna) alles inbrengen
behalve leren kinderschoenen,
ondergoed en pyama’s.

stede hiertoe besloten vanwege
persoonlijke trieste omstandigheden van een van de organisatoren. Voorzitter Marijke Popping
vindt het buitengewoon jammer,
maar is er van overtuigd dat alle vrijwilligers die betrokken zijn

bij de organisatie dit besluit accepteren.
Het bestuur van SVKH gaat als
alternatief op vrijdag 19 december tussen 17.30 en 19.30 uur
een kleinschaliger evenement
voor groot en klein aanbieden.

Let’s Amore,
ouderen over liefde en seks

‘Dag van de ouderen’
Heemstede - Kom op de ‘Dag van de ouderen’, woensdag 1
oktober, kijken naar de theatergroep Nocturne, zij laten op een
luchtige manier zien hoe ouderen verliefd worden, nieuwe relaties aangaan en seks hebben. De beeldvorming over ouderen is
of té rooskleurig of té negatief. Hoe beleven ouderen intieme relaties in een wereld waarin jong, dynamisch en sexy de norm lijken te zijn? De werkelijkheid blijkt anders en genuanceerd te
zijn. Op ‘De dag van ouderen’ de voorstelling Let’s Amore, het
stuk speelt zich af op safari in Afrika, op jacht naar geluk en liefde. Zij nemen eigen verwachtingen en levensverhalen mee. Een
riskante excursie in de jungle die verhoudingen op scherp zetten. De middag wordt geopend door wethouder Christa Kuiper.
De voorstelling duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur, inclusief nabespreking en wordt georganiseerd in de Luifel van Casca, Herenweg 96 in Heemstede.
Kaarten reserveren bij Welzijn Ouderen Heemstede (023 – 528
85 10) en Casca (023 – 548 38 28). Ze kosten 3,50 euro, inclusief koffie/thee. Tijdens deze middag presenteert de Bibliotheek
romans en boeken over relaties.
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Tieners en social media, zegen of zorg?
In de week van de opvoeding op donderdag
9 oktober organiseren het Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede en Bloemendaal
een lezing over tieners en sociale media. Deze
lezing is van 20.00 (inloop vanaf 19.45) tot
22.00 uur op de Hartenlustmavo, Vijverweg 31
in Bloemendaal.

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Verkeersbesluit
- Handhavingsacties

Volg ons via
Facebook en Twitter
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Tieners en social media, het is alsof ze voor elkaar
gemaakt zijn. Altijd aan, altijd contact. Dat wás
al een tijdje zo, maar de smartphone heeft het
twitteren en facebooken alleen maar meer gemaakt.
Geen moment meer offline, geen moment meer
rust. Hoe leg je aan je kind uit dat ‘nu even niet’ ook
belangrijk is? Heeft het überhaupt nog zin om het
te proberen? Ja! Je wilt immers toch voorkomen dat
het schoolwerk gaat lijden onder al die afleiding,
met mogelijk zittenblijven tot gevolg. Maar hoe
moet dat dan?
Justine Pardoen behandelt in deze lezing een
actueel probleem dat steeds nijpender lijkt te
worden. Regels stellen werkt niet. Zeggen dat je
kind zich anders moet gedragen ook niet. Je moet
het slimmer doen! Namelijk door een gesprek op

gang te brengen. Dat kan, mits je de juiste vragen
stelt. Justine Pardoen vertelt hoe! Justine Pardoen
is hoofdredacteur van Ouders Online en Mijn Kind
Online. Ze is gespecialiseerd in kinderen en media.

Aanmelden

Wilt u als ouder en verzorger meer weten deze
lezing, meld u dan aan bij het CJG Bloemendaal.
Telefoonnummer 088-9958383 of e-mail cjg@
bloemendaal.nl.

Inloopochtend burgemeester
3 oktober
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 3 oktober
2014 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de
publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten
te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Melding verwijdering fietswrakken in
Heemstede
Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 7 oktober 2014 gaat de gemeente
fietswrakken verwijderen die zich in de directe
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout
bevinden. Eventuele fietskettingen waarmee fietsen
aan fietsklemmen of ander gemeentelijk meubilair
zijn bevestigd zullen op de minst belastende wijze
worden doorgeslepen.
Ook worden op dinsdag 7 oktober 2014 alle
fietskettingen en andere zaken verwijderd die
aan fietsenklemmen of andere gemeentelijke
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is
vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met
6 januari 2015 worden opgeslagen bij
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede.
Rechthebbenden kunnen hun fietswrak terug
krijgen tegen betaling van de kosten die gemaakt

zijn voor de verwijdering en opslag. Voor informatie
kan contact worden opgenomen met bureau
Handhaving, via het algemene telefoonnummer
14 023.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de
woning (Celebesstraat 25) als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van
de bewoner (verzonden: 17 september 2014).
Het besluit ligt vanaf 24 september 2014 zes weken
ter inzage.
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol
geactualiseerd en ter inzage
Hierbij deelt het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) mede dat het
Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S) is geactualiseerd en ter inzage ligt vanaf 23 september 2014.
Het CBP-S beschrijft de samenwerking van hulpdiensten en andere betrokken organisaties voor de
rampenbestrijding en crisisbeheersing op het terrein van Schiphol. Het CBP-S kan worden ingezien
vanaf woensdag 24 september tot en met woensdag 5 november 2014 op de locaties Zijlweg 200 in
Haarlem en Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Het ontwerp CBP-S is ook te raadplegen op www.vrk.nl.
Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk zienswijzen kenbaar maken tot en met 5 november.
Dit kan via 023-5159777, vrk@vrk.nl of Veiligheidsregio Kennemerland,
Reactie op CBP-S, postbus 5514, 2000 GM Haarlem.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg 3 het bouwen van een
woongebouw t.b.v. een woongroep
wabonummer 15110, ontvangen 9 september
2014.

- Bachlaan 27 het uitbreiden van een woonhuis
wabonnummer 14798, ontvangen 27 augustus
2014. 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.

Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Binnenweg 21 het bouwen van een trapopgang
t.b.v. een bovenwoning wabonummer 15115,
ontvangen 9 september 2014.
- Hagenduin 28 het kappen van 3 bomen
wabonummer 15123, ontvangen 11 september
2014.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedure)
- Bachlaan 27 het uitbreiden van een woonhuis
wabonummer 14798, ontvangen 27 augustus
2014. Belanghebbenden kunnen zienswijzen
indienen, zie: Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Reinier van Holylaan 19 het oprichten van
een woning wabonummer 14243, ontvangen
7 augustus 2014. 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.

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 10 het kappen van 1 esdoorn
wabonummer 14815, verzonden 19 september
2014.
- Hagenduin 28 het kappen van 2 eiken en 1
esdoorn wabonummer 15123, verzonden 19
september 2014.
- Maaslaan 22 het kappen van 1 denneboom

-

wabonummer 14377, verzonden 19 september
2014.
Rijnlaan 118 het kappen van 1 berk
wabonummer 14394, verzonden 19 september
2014.
Laan van Bloemenhove 8 het kappen van 1
conifeer wabonummer 14808, verzonden 19
september 2014.
Hendrik de Keyserlaan 20 het kappen van 1 ceder
en 1 conifeer wabonumnmer 14854, verzonden
19 september 2014.
Franz Lehárlaan 33 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer
13794, verzonden 19 september 2014.
Herenweg 15 het kappen van 1 es wabonummer
14864, verzonden 19 september 2014.
Bachlaan 26 het kappen van 1 conifeer
wabonummer 14858, verzonden 19 september
2014.
Rijnlaan 95 het kappen van 1 conifeer, 1 berk
en 1 lariks wabonummer 14902, verzonden 19
september 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verwijdering fietsen op diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede
hebben de volgende fietsen in onvoldoende
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een zwarte damesfiets, met twee platte banden
en een kapot zadel, merk is door roestvorming
aan het frame onleesbaar, aan de Meijerslaan
t.h.v. huisnummer 154;
- Een groene herenfiets, merk Batavus, met een
platte achterband en een ontbrekende trapper,
aan de Meijerslaan t.h.v. huisnummer 154;
- Een zwarte herenfiets, merk Limit, met een platte
achterband, het zadel ontbreekt en de ketting is
eraf, aan de Te Winkelhof 30;
- Een bruine damesfiets, merk Kopra de Luxe,
met defecte handremmen, ontbrekend zadel
en platte banden, aan de overkant van WasserijAnnalaan 153;
- Een zwarte damesfiets, merk Batavus, met losse
remkabels en platte banden, aan de de Wasserij
Annalaan ter hoogte van huisnummer 183;
- Een zwarte damesfiets, merk Limit, met een

platte achterband en een loshangend voorwiel,
aan de Glipperdreef t.h.v. huisnummer 206;
- Een blauwe herenfiets, met zwart kabelslot, met
twee platte banden en defecte remkabels, aan
de Heemsteedse Dreef t.h.v. huisnummer 34;
- Een blauw/witte damesfiets, merk Sparta,
met roze gekleurd kettingslot en twee lekke
banden, op het Adriaan van Ostadeplein t.h.v.
huisnummers 3 en 4.
- Een oranje/grijze kinderfiets, merk Loekie,
met twee platte banden, op het Adriaan van
Ostadeplein t.h.v. huisnummers 3 en 4.
- Een blauwe damesfiets, merk Maxwell, met
een fietstas aan de achterzijde en twee platte
banden, op het Adriaan van Ostadeplein t.h.v.
huisnummers 3 en 4.
- Een zwarte herenfiets met paars kettingslot
en twee platten banden, op het Adriaan van
Ostadeplein t.h.v. huisnummers 3 en 4.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) staat dat het is verboden een
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde
toestand verkeert, op de weg te parkeren.
Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen
tot en met 14 dagen na de datum van deze
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van
het college van burgemeester en wethouders
verwijderd en voor een periode van maximaal 13
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte
kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan
contact op met bureau Handhaving via het
algemene telefoonnummer 14 023.

•
Uitschrijving
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Het college van burgemeester en wethouders heeft
het voornemen om de volgende persoon per
8 september 2014 ambtshalve uit te schrijven uit
Nederland:
- M. El Razouki, geboren: 14-06-1988,
adres Korhoenlaan 63
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan
deze binnen zes 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 023-5485868).
Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende personen ambtshalve uit te
schrijven uit Nederland:
Per 24 april 2014
- T. Aparecida Pimenta, geboren: 13-12-1989,
adres Voorweg 67
Per 3 juli 2014
- J. Wang, geboren: 06-04-1982,

adres Raadhuisstraat 77 A
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
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).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
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’.

Honkbal

RCH wordt 5e na dubbele nederlaag tegen Storks
Heemstede - RCH had dit
weekend 2 x moeten winnen
om Storks van de 4e plaats in
de eindrangschikking te verdringen. Maar na de kansloze thuisnederlaag op zaterdag ging het zondag alleen
nog maar om de eer. Maar na
een deze keer wel spannende
wedstrijd bleven ook ditmaal
de punten in Haagse handen.
RCH sloot de competitie af
met 28 punten uit 38 wedstrij-

den, vergelijkbaar met de 24
uit 36 van het seizoen 2013.

Toen zaterdag Robin van Eis na
6 innings met 4-4-6-1 en een
0-4 achterstand de heuvel over
deed aan Lars Werkman geloofde al niemand meer in een positief resultaat. De Heemsteedse aanval had geen kijk op de
worpen van Martin Kram, deze
wedstrijd goed voor 13 x 3 slag
en tot dat moment slechts 1 x

doeltreffend geraakt (een double van Lex Leijenaar in de eerste slagbeurt). Toch gloorde er
in de 2e helft van de 6e inning
nog enige hoop toen Raoel Kortstam na een infield hit, een gestolen honk en een basehit van
Ferd van Stekelenburg voor 1-4
zorgde, maar het Haagse antwoord volgde snel. 3 Honkslagen, waaronder 2 doubles, 1 x 4
wijd en een veldfout brachten de
stand op 1-7, waarna beide ploe-

Wandelnet en Fietsersbond vragen
spoedzitting overweg Alverna
Heemstede - De ontsluitingsweg naar het Laantje van Alverna
is bijna gereed. Wat gaat ProRail
nu doen met de spoorwegovergang? Blijft deze open voor voetgangers en fietsers, of sluit ProRail het hek af? Dat vragen organisaties Wandelnet en de Fietsersbond zich af. Op 4 april gingen beiden in beroep tegen de
mogelijke sluiting van de spoorwegovergang.
Nu, bijna een half jaar later, is
er nog geen datum geprikt voor
de rechtszaak. Wandelnet en de
Fietsersbond hebben de rechtbank Haarlem nu verzocht het

beroep met spoed te behandelen
(zgn. voorlopige voorziening).
ProRail is gestart met het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg naar het Laantje conform de
omgevingsvergunning die gemeente Heemstede daartoe heeft
verleend. Volgens de vergunning
mag ProRail ook een slootje graven dwars door de weg naar de
spoorwegovergang. Dat betekent
dat de overweg feitelijk afgesloten wordt. ProRail ziet de overweg als een particuliere weg, die
zij eigenhandig mag afsluiten.
Tenminste als alle rechthebbenden afstand hebben gedaan van

hun recht van overpad. Wandelnet en Fietsersbond willen dat de
gemeente handhaaft op de openbaarheid van de overweg tot er
uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. Wandelnet en de Fietsersbond pleiten voor het openhouden van de spoorwegovergang voor wandelaars en fietsers
omdat er een grote recreatieve
behoefte aan is, en de omloop/ omrijfactor onevenredig toeneemt. De spoorwegovergang is
door verjaring openbaar geworden, omdat deze feitelijk toegankelijk was gedurende dertig achtereenvolgende jaren.

gen in hun 8e slagbeurt nog 1 x
scoorden, RCH na een honkslag
van Donny Hamelink, een double van Andy Raaff en een OSv9
van Lex Leijenaar: 2-8. De Heemsteedse slagploeg leek er, zondag in Den Haag, zin in te hebben. Pitcher Mark Hazebroek
werd stevig onder vuur genomen
en direct in de 1e inning nam de
Racing via Lex Leijenaar een 0-1
voorsprong. RCH’ s heuvelverdediger Marcel Timmer liet in de
gelijkmakende inning niemand
tot de honken toe en toen Tommy
Vader in de 2e slagbeurt de 0-2
aantekende leek het een middag
te worden waarin de slagmensen
van de Racing eens lekker aan
hun gemiddelden konden werken. Maar de 1e kentering kwam
in gelijk 2. De Haagse openingsslagman kreeg geraakt werper,

Rik van de Wansem sloeg een
double en de daarop volgende homerun van Jurman Simon
werd dus goed voor 3 punten en
3-2 voor Storks. Maar het antwoord van RCH in de 3e inning,
met runs van Koen Werkman en
Tommy Vader en 4-3 in Heemsteeds voordeel, bleek geen
voorbode te worden van een lekker potje hit en run. In de 4e inning moest Marcel Timmer 4
honkslagen toestaan, goed voor
3 runs en de 6-4 eindstand, want
gescoord werd er in de resterende 5 slagbeurten niet meer. Niet
Mark Hazebroek, die in de eerste
3 innings zwaar onder vuur werd
genomen, maar de slagploeg
van RCH leek last te krijgen van
vermoeidheid en kwam niet meer
in de buurt van de thuisplaat.
Ook de Storks kwamen niet meer
tot scoren, want reliever Hylke
van Viersen kreeg weliswaar in
elk van zijn innings een honkslag tegen, maar tot scoren kwamen de Hagenezen niet meer.

Knutselclub maakt dierenslinger
Heemstede - Woensdagmiddag 4 oktober is er knutselmiddag voor meisjes én jongens van
5 tot en met 10 jaar. Zij maken
dan een leuke dierenslinger omdat het Dierendag is. De groep
gaat aan de slag met karton. Tijd:
13.30 tot 15.15 uur in activiteitencentrum de Molenwerf, Molen-

werfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 4,00 euro, een
kaart voor 10 keer kost 37,50 euro. Kinderen per keer van tevoren aanmelden: 023-548 38 28 –
kies 1. (op werkdagen tussen 9
en 12 uur). Kinderen die zich van
tevoren hebben aangemeld gaan
voor. Meer info: www.casca.nl.

