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Een raadsvergadering vol 
vuurwerk en emotie
Heemstede - Er viel op de 
raadsvergadering van 24 sep-
tember voor de neutrale toe-
schouwer veel te genieten. Mis-
schien zijn het de verkiezingen 
van maart 2010 die de raadsle-
den aanspoorden zich te profi-
leren. Het begon met de afwe-
zigheid van de HBB-fractie, die 
door ziekte geveld, er niet bij kon 
zijn maar toch graag hun me-
ning wilde geven. Burgemees-
ter Heeremans vroeg de raad 
toestemming een verklaring van 
HBB te mogen voorlezen m.b.t. 
het onderwerp bestemmings-
plan Noord West. De PvdA en 
het CDA hadden hiertegen wel 
bedenkingen maar de meerder-
heid ging toch akkoord.

Hek van de dam
Boonstra (D66) vroeg de raad, 
tegen de gewoonte in, de heer 
Kruijer te laten inspreken, omdat 
hem tijdens de commissiever-
gadering het woord was ontno-
men wegen het verstrijken van 
de spreektijd. Kruijer is de man 
achter de vele bezwaren, inge-
diend tegen het bestemmings-
plan Noord West. Op basis van 
zijn inbreng zijn er nogal wat 
wijzigingen in het bestemmings-
plan aangebracht. Boonstra wil-

de hem in de gelegenheid stel-
len zijn onderbroken verhaal af 
te maken. Nu was het hek van 
de dam. Het CDA was mordicus 
tegen en vond dat er al genoeg 
over dit onderwerp bekend was. 
Ook de VVD vond dat er ruim 
voldoende kennis was geno-
men van de opvatting van Kruij-
er. Via de mail, bezoeken aan de 
fractie , tientallen e-mails en ve-
le brieven was de fractie volledig 
op de hoogte van de bezwaren. 
De PvdA vond dat Kruijer niets 
meer was dan iedere andere 
burger en waarom voor hem een 
uitzondering maken? Dat Boon-
stra nu voor de bühne een show 
opvoerde vonden de socialis-
ten maar niets. GroenLinks had 
geen bezwaar en steunde Boon-
stra. Boonstra betichtte de te-
genstanders van ‘inteelt’, waarop 
wethouder Van de Stadt Boon-
stra, later op de avond, van po-
pulisme beschuldigde. Dit gaf 
weer aanleiding voor Boonstra 
om een schorsing te verzoeken 
om even bij te komen van de 
aanvallen op zijn persoon.

Zorgen bij burgers
Volgens Boonstra maken bur-
gers zich grote zorgen om de 
voorgestelde wijzigingen en we-

ten niet waar zij aan toe zijn. “Het 
bestemmingsplan zou conserve-
rend zijn maar waarom dan toch 
zoveel veranderingen? Waarom 
is het Vogelpark nu ineens bui-
ten het plan gehouden terwijl het 
toch in het plangebied ligt? Over 
de gehele linie was de commu-
nicatie waardeloos”, was zijn in-
breng. De coalitiepartijen von-
den het allemaal onzin. Leenders 
(VVD) was bij negen makelaars 
langs geweest en leerde daar 
dat burgers die een huis kopen 
precies weten wat zij wel of niet 
mogen aan- of bijbouwen.
Tijdens de behandeling bleek 
dat Nieuw Heemstede wilde dat 
er even een adempauze werd in-
gelast om het plan opnieuw een 
brede bekendheid te geven. Ook 
wilde Prins (NH) dat een externe 
deskundige wordt ingeschakeld 
om het proces te begeleiden. Van 
der Hoeven (Pvda) vond de wijzi-
gingen marginaal en verwacht 
dat het Heemsteedse karakter 
behouden blijft en dat de bu-
reaucratie zal afnemen. Groen-
Links merkte op dat het proce-
dureel niet goed was gegaan. De 
wethouder zou zich onvoldoen-
de hebben ingeleefd en zo on-
duidelijkheid hebben gescha-
pen. Het wijzigen van erf in wo-

nen was aanleiding tot veel com-
motie. Sabelis (GL) denkt dat het 
de mantelzorg zal schaden. 
Van Ierschot (CDA) vond dat de 
wijzigingen voldeden en dat het 
plan conserverend was en ging 
akkoord. De VVD zei het eigenlijk 
een hamerstuk te vinden en wist 
niet wat het inhoudelijk nu nog 
moest toevoegen. Volgens de li-
beralen raakt het de burger nau-
welijks. Boonstra (D66) tenslot-
te bleef hameren op de ondui-
delijkheid die nu was geschapen 
en hekelde de wijze waarop het 
plan was gecommuniceerd. “Het 
raakt alle achtertuinen in Heem-
stede”, vervolgde hij zijn verhaal. 
Ook hij vroeg om een adempau-
ze. Uit de voorgelezen verklaring 
van HBB bleek dat ook zij tegen 
het plan waren, omdat zij vrezen 
voor een verdere verstening van 
Heemstede en het plan niet bij-
draagt aan het leefgenot.

70 m2 en 4 meter hoog de norm
In zijn beantwoording was wet-
houder Van de Stadt kort. Het 
nieuwe plan is volgens hem een-
voudiger en er zijn niet veel ver-
anderingen ten opzichte van het 
huidige plan. Bijbouwen van 70 
m2 is nu het maximale. Hij werpt 
de kritiek dat het onduidelijk is 
van de hand en vond het oude 
plan juist lastig te interpreteren. 
Als daarvoor een voorstel wordt 
gedaan kan mantelzorg (wo-
nen nabij zorgbehoevende) toch 
worden gerealiseerd. In een heel 
klein gebied, juist waar de heer 
Kruijer woont, mag tot 6 meter 
hoog worden gebouwd in ande-
re delen is de bouwhoogte vast-
gesteld op 4 meter. Op een enke-
le plaats is 5 meter toegestaan. 
De afwijkende hoogtes zijn ook 
op dit moment al toegestaan dus 
is het commotie om niets.
Met 14 stemmen voor en vier 
(GL/D66) tegen is het eerste van 
een nieuwe reeks bestemmings-
plannen aangenomen. 
Eric van Westerloo

Snelle start verkoop Kinderpostzegels

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

Feest op
Binnenweg!
Heemstede - Op zaterdag 10 
en zondag 11 oktober bent u 
van harte welkom in Winkel-
centrum Heemstede om het 
eerste deel van de vernieuw-
de winkelstraat te bezichti-
gen! Met diverse activiteiten 
én een koopzondag wordt 
het een feestelijk weekend. 
Noteert u het in uw agenda? 
Volgende week meer infor-
matie. Zie ook: www.wch.nl.

Bennebroek - Groep 7 van de Willinkschool 
in Bennebroek stormde afgelopen woens-
dag naar buiten om kinderpostzegels te 
verkopen. Kinderen helpen met deze actie 
andere kinderen. Jaarlijks financiert Kin-
derpostzegels honderden projecten voor 

kinderen tot en met 18 jaar in Nederland en 
het buitenland.
De kinderen van de Willinkschool proberen 
deze week zoveel mogelijk kinderpostze-
gels te verkopen. Begin november bezorgen 
ze de bestelde pakketjes.

ACTIEVE 
BEZORGERS
GEVRAAGD

voor wijken in 
Heemstede en Bennebroek 

(zeer goede verdienste)
Bel nu! 0251-674433 of 

mail: info@verspreidnet.nl

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede – Op zondag 4 oktober om 14.30 uur vindt het Jubileumconcert Harmonie St. Micha-
el plaats in het kader van het 100-jarig bestaan. Dit concert wordt gepresenteerd in samenwerking 
met zangeres Leoni Jansen. De regie is in handen van Gerhart Drijvers en de locatie is het College 
Hageveld Heemstede.
Het belooft een heerlijke middag vol muziek van alle tijden en uit alle windstreken te worden, van 
heden en verleden en voor jong en oud. Aansluitend aan het concert is er een feestelijke reünie- 
receptie (start rond 16.00 uur) waar leden, oud-leden en andere belangstellenden  samen het glas 
heffen op onze jarige vereniging. Samen kijken we dan terug op 100 jaar Heemsteedse cultuur- 
geschiedenis, die zichtbaar wordt gemaakt in een mooie presentatie en een tentoonstelling van 
bijzondere stukken uit het archief van Harmonie St. Michaël.
Kaartverkoop via www.stmichael-heemstede.nl of bij Primera de Pijp, Raadhuisstraat 30 Heemstede.

Heemstede - In de week van 
5 t/m 10 oktober houdt de Die-
renbescherming haar huis-aan-
huis collecte. 
Dieren zijn letterlijk de zwaksten 
in de samenleving en de Dieren-
bescherming komt voor ze op. 
De organisatie is daarbij sterk 
afhankelijk van de opbrengst 
van de jaarlijkse collecte.
Volgens Mitzi Visser van de Die-
renbescherming afdeling Haar-
lem & Omstreken is de jaarlijkse 
collecte een onmisbare bron van 
inkomsten. “Met de opbrengst 
van de collecte worden de di-
verse activiteiten gefinancierd. 
Zo vangen we jaarlijks honder-
den (zwerf-)dieren op in ons 
dierentehuis, verlenen we eerste 
hulp aan zieke en gewonde die-
ren met onze dierenambulance 
en pakken we dierenverwaarlo-
zing en –mishandeling aan met 
een eigen inspectiedienst. Maar 
daarnaast proberen we ook om 
dierenwelzijn op de provinci-
ale en gemeentelijke politie-
ke agenda’s te krijgen en ge-
ven we voorlichting aan kinde-
ren, zowel op scholen als door 
middel van onze jeugdclub ‘Kids 
for Animals’. We hopen dan ook 
van harte dat onze collectanten 
op een gulle bijdrage mogen re-
kenen.”
Er wordt gecollecteerd in diver-
se gemeenten waaronder Haar-
lem, Heemstede en Bloemen-
daal. Let op: alle collectanten 
hebben een legitimatiebewijs 
2009 bij zich met daarop o.a.een 
stempel van de politie Kenne-
merland. Aan de collectanten is 
verzocht niet meer na 20.00 uur 
aan te bellen. 

Bennebroek - “Het was vanmorgen weer genieten in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang”, 
vertelt Daan Hendriks uit Bennebroek bij zijn foto naar de 
redactie. Hij maakte de kiek zaterdagmorgen vroeg.
Heeft u ook een mooie (natuur-)foto? Mail de redactie: 
redactie@heemsteder.nl

Waarachtig prachtig!

Te hard op
Herenweg
Heemstede – Politie Kenne-
merland heeft zondagavond 27 
september twee snelheidscon-
troles gehouden op de Heren-
weg.
Tussen 19.40 en 21.40 uur pas-
seerden 1398 voertuigen de ra-
dar. Hiervan reden er 166 snel-
ler dan de toegestane 50 km 
per uur. De hoogstgemeten 
snelheid was 85 km per uur. 

Geef om dieren, 
steun de collecte

Regio - Op zondag 4 oktober 
staan de deuren van het dieren-
asiel in Zandvoort aan de Kees-
omstraat 5 open voor publiek. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom tussen 11.00 en 15.00 
uur om het mooie dierentehuis 
en alle lieve asieldieren te zien.
Er is nog meer te beleven tijdens 
de open dag. Zo zijn er demon-
straties van speur- en politie-
honden. Ook staan er verschil-
lende kraampjes waarop aller-
lei stichtingen zich presenteren, 
zoals de caviaopvang, stichting 
paardenopvang Amsterdam en 
de zeehondenopvang van Lenie 
‘t Hart.
Dit jaar wordt door de dieren-
artsen van de kring een chip-
actie gerealiseerd, uw huisdier 
kan voor slechts 25 euro wor-

den gechipt en geregistreerd! 
Dat vergemakkelijkt het opspo-
ren van het baasje. Daarnaast 
zijn er nog meer activiteiten bij-
voorbeeld het laten natekenen 
van uw huisdier (vanaf een fo-
to) door tekenaar Paul van der 
Steen. Kinderen kunnen worden 
geschminkt en daarnaast wordt 
informatie gegeven over Bach 
bloesemtherapie, kunt u mooie 
foto’s laten maken van uw hond 
of kat en is er de mogelijkheid 
gedragsproblemen van uw huis-
dier te bespreken met de speci-
ale gedragstherapeut, Hotsche 
Luik. En dat natuurlijk allemaal 
onder het genot van een portie 
poffertjes of een stukje heerlijke 
appeltaart (opbrengst gaat naar 
de asieldieren). Iedereen is van 
harte welkom!

4 Oktober Open dag 
Dierenasiel Zandvoort

Feestconcert St MichaëlFeestconcert St Michaël



Zwembad Groenendaal verloot 
honderd keer gratis zwemmen!
Heemstede - Op zondag 4 ok-
tober van 11.00 uur tot 15.00 uur, 
zwemmen er 500 badeendjes in 
de receptie van zwembad Groe-
nendaal in Heemstede. Vier van 
deze bad-eendjes zijn goed voor 
een gratis 25-badenkaart. Alle 
bad-eendjes hebben een num-

mer en ieder kind mag een ba-
deendje komen halen en mee-
nemen. Wel  voor de loterij even 
je naam en telefoonnummer op-
geven bij de receptie.
Wethouder Sport van de ge-
meente Heemstede, de heer 
Sjaak Struif, zal de vier winnen-

de nummers bekend maken.
Sinds juli heeft Sportfondsen 
Nederland de exploitatie van 
zwembad, sport-centrum en 
–park Groenendaal overgeno-
men. De nieuwe naam is Sport-
Plaza Groenendaal Heemstede 
B.V.

Musicalles is hot
De afgelopen jaren is les in zang, 
spel en dans enorm populair. 
Volgens Wouter Blijleven komt 
dit vooral door musicals als Cis-
ke, Tarzan en Annie. “De kinde-
ren die bij ons meedoen krijgen 
les van docenten uit het vak en 
maken in 6 weken tijd een enor-
me persoonlijke ontwikkeling 
door. ”Door met zijn allen te zin-
gen, dansen en acteren worden 
kinderen vaak minder verlegen 
en leren ze zichzelf aan men-
sen te presenteren”, aldus Wou-
ter Blijleven van FanWork. 
 
FanWork
FanWork heeft in de Randstad 
7 locaties. In totaal volgen zo’n 
400 jongeren tussen de 6 en 21 
jaar musicalles bij FanWork. De 
jongeren volgen de lessen alle-

maal in hun eigen leeftijdscate-
gorie en op hun eigen niveau. 
FanWork produceert per jaar 1 
grote theaterproductie, dit jaar 
Pocahontas de musical. In totaal 
wordt daar in 2009 zo’n 25 maal 
mee opgetreden. Pocahontas de 
musical is alweer de vijfde pro-
ductie van FanWork. Na het suc-
ces van afgelopen jaren (Robin 
Hood en Aladdin de musical) is 
de tour dit jaar wederom uitge-
breid. Meer informatie over Fan-
Work is te vinden op www.fan-
work.nl of via 030 – 686 69 11.
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Uit de raadsvergadering...
Ongewenste reclame-uitingen 
verwijderen mag in paar jaar
Heemstede - Naast het be-
stemmingsplan Noord West 
kwam er nog een aantal zaken 
voor op de agenda van de raad.
Het welstandsbeleid voor het 
(winkel) centrum is vastgesteld. 
Het doel is om het karakter te 
behouden en bij nieuw of ver-
bouw panden aan te passen aan 
de dorpse uitstraling. De bebou-
wing zal kleinschalig van karak-
ter moeten blijven. De reclame-
richtlijnen worden aangepast en 
het plaatsen van uithangborden 
en vlaggen wordt sterk beperkt.
Ook uitstallingen op de trottoirs 
moet beperkt worden, zodat de 
vrije doorgang blijft bestaan en 
dat het straatbeeld een verzorg-
de uitstraling houdt. Er kun-
nen op meerde plaatsen terras-
sen worden ingericht, maar de-
ze worden als eilanden gepro-
jecteerd en mogen niet aanslui-
ten aan de gevel.
De winkeliers krijgen een paar 

jaar de tijd om ongewenste re-
clame uitingen te verwijderen. 
Als zij hierdoor schade onder-
vinden, doordat de afschrijving 
nog niet volledig is, kunnen zij 
aanspraak maken op een ver-
goeding van de gemeente. 

Wilhelminaplein
Het college maakt haast met 
de plannen voor het Wilhelmin-
aplein. Na een uitgebreid onder-
zoek via een internet enquête 
en bijeenkomsten is in kaart ge-
bracht wat de gewenste invul-
ling is. Het wonen boven winkels 
zal worden toegestaan. Men wil 
graag meer winkels aantrekken 
alsook horecagelegenheden. Er 
komt ruimte voor terrassen, het 
verkeer wordt beperkt en het 
plein zal haar historische karak-
ter moeten behouden. Er wordt 
gelegenheid geboden tot het 
houden van manifestaties als 
themamarkten en muziekuitvoe-

ringen. Veel zal afhangen van de 
medewerking van derden om de 
plannen mede te helpen ontwik-
kelen. De raad gaf het college 
toestemming om verschillende 
mogelijke inrichtingsvarianten 
uit te werken.

Wateroverlast
Voor de omgeving van de Ble-
kersvaart zal het probleem rond 
de opgetreden wateroverlast 
worden opgelost. Hij bleek dat 
er bij extreme regenval onvol-
doende capaciteit is het water te 
verwerken.
Het gevolg was dat op lager ge-
legen locaties water panden 
kon binnendringen. Dit ondanks 
het feit dat binnen de gemeen-
te, door het plaatsen van grote-
re bergbezinkbassins, extra ber-
ging al is gerealiseerd. De kos-
ten van de oplossing 70.000 eu-
ro is door de raad goedgekeurd.
Eric van Westerloo 

Fairtrade lintjesregen voor vrijwilligers 
Wereldwinkel Heemstede

40 Jaar geleden ging de eerste 
Wereldwinkel ter wereld open 
in Breukelen. Nu telt Neder-
land bijna 400 Wereldwinkels. 
Sinds  1974 kent ook Heemste-
de een Wereldwinkel. 22 Vrijwil-
ligers  zetten zich daar dage-
lijks in voor fairtrade en verko-
pen prachtige cadeauartikelen. 
“De Wereldwinkels zijn niet weg 
te denken uit het Nederlandse 
straatbeeld. Zij geven ontwikke-
lingssamenwerking een plek in 
de Nederlandse winkelstraten.” 
Dat zei minister Koenders bij de 
viering van het veertigjarig be-
staan van de Wereldwinkels in 
het Beursgebouw in Eindhoven. 

Na het opspelden van het eer-
ste fairtrade lintje, droeg Mirjam 
van ’t Veld, in het dagelijks leven 
burgemeester van Maarssen, de 
lintjes over aan de winkelcoör-
dinatoren van de 400 Wereld-
winkels. “De komende week zal 
er een ware lintjesregen uitstor-
ten over Nederland”, zegt Mir-
jam van ’t Veld, “Je veertig jaar 
belangeloos inzetten voor fair-
trade is niet niks. Dat verdient 
een enorm compliment. Zeker 
nu fairtrade en duurzaamheid 
top of mind zijn bij zoveel be-
drijven, instellingen en consu-
menten. Dat is mede te danken 
aan de Wereldwinkels”. De lint-

Heemstede - Op zaterdag 19 september overhandigde Bert 
Koenders, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, 12.500 
fairtrade lintjes aan Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de Lan-
delijke Vereniging van Wereldwinkels. De lintjes zijn voor al-
le vrijwilligers van bijna 400 Nederlandse Wereldwinkels die 
zich al 40 jaar lang inzetten voor fairtrade. Waaronder ook de 
vrijwilligers van Wereldwinkel Heemstede. Dat gebeurde in 
het Beursgebouw in Eindhoven, waar tegelijkertijd met het ju-
bileumfeest van de Wereldwinkels ook de  eerste ethische en 
fairtrade beurs in Europa (ETFAM) werd gehouden.

jes zijn uiteraard fairtrade. Im-
porteur Lanka Lamai liet de lint-
jes maken door Selective De-
signs in Sri Lanka, dat gespecia-
liseerd is in de productie van kin-
derspeelgoed. Wie meer wil eten 
over de wereldwinkel Heemste-
de kijkt op de site: www.wereld-
winkelheemstede.nl.
  
Fairtrade
De Wereldwinkel is een fair-
trade cadeauwinkel. Met de ver-
koop van fairtrade producten 
investeert de Wereldwinkel in 
een leefbare wereld voor ieder-
een. Elk product uit het assorti-
ment is met zorg en volgens fair-
trade criteria ingekocht. Onder-
nemers in ontwikkelingslanden 
krijgen op deze manier toegang 
tot de Europese markt en daar-
mee de kans een beter bestaan 
op te bouwen. De 12.500 vrijwil-
ligers in bijna 400 Wereldwinkels 
maken hiermee duidelijk dat het 
in de wereld ook anders kan. Dat 
armoede wél bestreden kan wor-
den. Koop je een cadeau in één 
van deze winkels, dan draag je 
daaraan bij.

Het is herfst!
Heemstede - “Gespot in de 
waterleidingduinen, de Vliegen-
zwam. Ik blijf het de leukste en 
meest opvallende paddenstoel 
vinden die zeer tot de verbeel-
ding spreekt”, vertelt Corrien 
Visser in haar mail. De Heem-

steedse vervolgt: “Vooral kinde-
ren vinden ze prachtig en asso-
ciëren ze met kaboutertjes. De 
witte stippen zijn restanten van 
het omhulsel waarin de padden-
stoel opgesloten zat, voordat hij 
uit de grond kwam.”

Wethouder Van de Stadt 
VVD-lijsttrekker
Heemstede - Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van 17 
september jl. hebben de leden 
van de VVD in Heemstede wet-
houder Pieter van de Stadt aan-
gewezen als de lijsttrekker voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen 
in 2010.  In dezelfde ledenver-
gadering hebben de leden van 
de VVD Heemstede ook het ver-
kiezingsprogramma voor de Ge-

meenteraadsverkiezingen 2010 
vastgesteld. Het thema van het 
verkiezingsprogramma is  Heem-
stede: een prachtig dorp om in 
te leven. Als belangrijkste speer-
punten ziet de VVD dan ook het 
behouden van het dorpse karak-
ter van Heemstede en in regio-
naal verband het verbeteren van 
de verkeersdoorstroming in en 
rondom Heemstede.

Musical Try Out FanWork 
in Heemstede!
Heemstede - Op zaterdag 3 oktober gaat de Try Out van 
FanWork van start in het Ehbo-gebouw, aan de Herenweg 88a. 
De Try Out  is een kennismakingscursus voor kinderen van 
6 t/m 11 jaar die gek van musicals zijn. In de 6-weekse cur-
sus krijgen de kinderen les in groepen van 15 kinderen. Iede-
re zaterdagmiddag dansen, acteren en zingen ze onder bege-
leiding van professionele docenten. Als het de kinderen bevalt 
kunnen ze bij FanWork blijven. Meer informatie is te vinden op 
www.fanwork.nl/tryout en 030 -6866911.
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Stichting zet zich in voor wederopbouw

Kindertehuis Bahay Aurora ernstig 
getroffen door overstroming
Heemstede - In de nacht van 
zaterdag 26 op zondag 27 sep-
tember heeft een grote overstro-
mingsramp plaatsgevonden op 
de Filippijnen. Er is in 47 jaar niet 
zoveel regen gevallen. Dit heeft 
zeer ernstige gevolgen voor veel 
inwoners van de regio. Ook kin-
dertehuis ‘Bahay Aurora’, waar 
op dit moment 35 straatkinde-
ren worden opgevangen, is hier-
door zwaar getroffen. Dit tehuis 
is 17 jaar geleden opgericht door 
de Nederlander Herke Smidstra 
en zijn vrouw Arleen, die ook de 
dagelijkse leiding hebben. Ba-
hay Aurora wordt vanuit Neder-
land ondersteund via Stichting 
Noodhulp Filippijnen. Omdat het 
secretariaat in Heemstede is ge-
vestigd, heeft de stichting veel 
donateurs uit Heemstede. 

Financiële bliksemactie
Het water bereikte in Baras-Rizal 
een hoogte van 2 meter en veel 
mensen hebben geprobeerd het 
vege lijf te redden door zo snel 
mogelijk weg te vluchten naar 
hoger gelegen gebouwen. Het 
nieuwste gebouw in het kin-
dertehuis heeft een bovenver-
dieping en daar hebben de kin-
deren en begeleiding een veilig 
heenkomen gezocht. Op dit mo-
ment is het water op het terrein 
gezakt maar is men nog afgeslo-

ten van de buitenwereld omdat 
de wegen niet begaanbaar zijn. 
Ook zijn de communicatiemoge-
lijkheden slecht door uitval van 
de stroomvoorziening.
Er is aanzienlijke schade aan de 
gebouwen en het terrein. Ver-
der zijn o.a. de voedselvoorra-
den, het meubilair, de bedden, 
de computers, kleding en de ge-
hele schoolinventaris verloren 

gegaan. Het is duidelijk dat de-
ze overstromingsramp tevens 
een financiële ramp betekent 
voor Bahay Aurora. Allereerste 
zorg is nu het voedseltekort, ge-
brek aan schoon drinkwater en 

mogelijke uitbraak van ziekten. 
Daarna zal voor de fase van we-
deropbouw ook veel geld no-
dig zijn. Een financiële bliksem-
actie is nodig om dit binnen af-
zienbare tijd weer te realiseren. 
Grotere, maar ook kleine giften 
zijn zeer welkom op: ABN AM-
RO 553.773.283 of ING 387.783 
ten name van Stichting Nood-
hulp Filippijnen o.v.v. Overstro-

mingsramp Kindertehuis Bahay 
Aurora in Baras Rizal.
Info: Gien Baltus (secretaris) 
023-5280639 of gienhaarlem@
upcmail.nl, www.streetchild-
renphilippines.eu

Najaarscursussen 
JacobAcademie

Keuze
In gesprek met uw arts is uw 
cursus als u ook weggaat met 
drie, maar thuis komt met tien 
vragen als u naar de dokter 
gaat. Deze cursus begint op 30 
september bij Casca en weer 
op 21 oktober in Nieuw Delft-
weide.
Vrijwilligerswerk, iets voor mij? 
Is voor wie wel iets wil doen, 
maar niet weet wat. Of voor wie 
denkt dat dat niet te combine-
ren is met lange vakanties of 
andere afspraken. De start van 
deze cursus is op 21 oktober in 
het Overbos.
Lang zullen we wonen is om 
te bepalen hoe u nu, maar ook 
in de toekomst zo woont dat 
ú zich er prettig bij voelt. De-
ze cursus begint op 3 novem-
ber in het Overbos.
Sociale contacten is voor ieder-
een die zich realiseert dat met 
de jaren het aantal contacten 
vaak minder wordt. De start is 
op 6 oktober in het Overbos.
Maak u sterk is uw cursus als u 
zich weleens onveilig voelt op 
straat, zelfs als u een rollator 
gebruikt kunt u meedoen. De-
ze cursus start op 1 oktober bij 
Casca, en op 19 november in 
de Hamelink.
De bijeenkomsten over ver-
schillende levensbeschouwin-

gen zijn voor wie dat maar in-
teressant vindt. Ze gaan over 
wat zo’n levensbeschouwing 
betekent in het dagelijks leven 
en in hoeverre dat hetzelfde of 
anders is dan het Christendom. 
Vanaf 16 oktober worden de-
ze bijeenkomsten gehouden in 
Bosbeek.

Voor wie?
De JacobAcademie is voor ie-
dereen vanaf 55 die actief in 
het leven staat. De werken-
de fase is op een gegeven mo-
ment voorbij, de kinderen zijn 
de deur uit. Het is aan u om 
uw leven vorm te geven zoals 
u dat wilt. De cursussen zijn al-
lemaal interessant, maar voor-
al ook heel leuk om te doen. U 
leert uw medecursisten ken-
nen doordat u met ze in ge-
sprek gaat, hoort andere me-
ningen waardoor u zelf be-
ter weet wat u wilt en waarom. 
Dus als u daar zin in heeft is 
de JacobAcademie er voor u! 
Voor het geld hoeft u het niet 
te laten, het kost 7,50 euro per 
bijeenkomst, maar als dat een 
probleem oplevert mag u gra-
tis deelnemen.
Meer informatie over de Jacob-
Academie vindt u op www.ja-
cobacademie.nl, of u kunt bel-
len naar 023-89229253.

Regio - Vanaf 30 september beginnen de najaarscursus-
sen van de JacobAcademie weer. Er is een cursus ‘In ge-
sprek met uw arts’ en één ‘Vrijwilligerswerk, iets voor mij?’, 
maar ook ‘Lang zullen we wonen’ en ‘Sociale contacten’, de 
zelfverdedigingcursus ‘Maak u sterk’ en ten slotte een bij-
eenkomst over Boeddhisme, één over het Jodendom en één 
over de Islam. Heel verschillende onderwerpen, daar is vast 
iets voor u bij.

Sunergy is uitgebreid
Heemstede – De zonnestudio’s 
van Sunergy aan de Eikenlaan 
zijn gerestyled. Tevens is Suner-
gy uitgebreid met een nieuwe 
moderne luxe schoonheidssa-
lon en (vernieuwde) pedicure/
manicuresalon. Sunergy nodigt 
al haar klanten en iedereen die 
graag een kijkje wil nemen in de 
‘keuken’ van de twee nieuwe sa-
lons en de vernieuwde zonnestu-
dio en powerplate figuurcorrec-
tiestudio uit voor de open dag op 
zaterdag 3 oktober. Op die dag 
is de officiële opening om 12.00 
uur. Deze opening zal worden 
verricht door de Mysteryguest. 
De dag belooft een echt feest-

je te worden. Voor kinderen is er 
een grimeur en voor alle bezoe-
kers iets te drinken. Ook behoort 
een gratis paraffinebehandeling 
voor de handen tot de mogelijk-
heden en maak ook eens kennis 
met andere luxe behandelingen.
Informatie: 023-5476101.

Zelfverdedigingsles voor jeugd
Heemstede - Bij Casca starten weer cursussen zelfverdediging voor 
meisjes en jongens. In deze cursus leer je jezelf te verdedigen en je 
daardoor sterk en veilig te voelen. De kinderen en tieners  leren op 
een sportieve manier hun zelfvertrouwen te vergroten. En krijgen er-
varing met een aantal vechttechnieken. Voor kinderen van 8-11 jaar 
zijn de 6 lessen op woensdag van 16.00-17.00 uur in de gymzaal aan 
de Van der Waalslaan in Heemstede. Voor tieners van 12-15 jaar is 
de cursus (6 lessen) op woensdag van 17.00-18.00 uur in de gym-
zaal aan de Van der Waalslaan in Heemstede. Beide cursussen star-
ten op 7 oktober.
Aanmelden kan bij Casca van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 
uur: telefoon 023-548 38 28 kies 1, of via: www.casca.nl.

ERA makelaars Van den Putten gedecoreerd
Heemstede - Met een gouden 
speld met drie robijnen wer-
den George en John van den 
Putten gedecoreerd als waar-
dering voor het voeren van 
het ERA-merk gedurende 15 
jaar. Dat is even lang als de 
ERA organisatie in Nederland 
actief is. Onlangs was er een 
landelijke bijeenkomst van 
alle ERA-makelaars in Ne-
derland.

“Met de komst van ERA veran-
derde de makelaardij zoals we 
die kenden voorgoed”, aldus Ge-
orge van den Putten. “Veel zaken 
die we nu heel gewoon vinden, 
zijn door ERA als eerste gelan-
ceerd. Zo sturen we altijd kaart-
jes rond als er een huis in ver-
koop is gekomen met de vraag-
prijs erop. Een service aan de 
buurt, maar ook een belangrijke 
indicatie voor de waarde van het 
huis van de buurtgenoten. Dat 
bestond nog niet in Nederland. 
Ook de garantie op de instal-
laties van het huis was nieuw. 
Een huis met die garantie ver-
koopt sneller en tegen een ho-
gere prijs, dat is al verschillen-
de keren met onderzoek aange-
toond. ERA-makelaars gingen 
als eersten in 1995 op internet 
toen dit nog in de kinderschoe-
nen stond en ver voordat Jaap of 
Funda bestonden. Al sinds 2000 
heeft ERA landelijk jaarlijks drie 

Open Huizen Routes georga-
niseerd, die pas vorig jaar door 
andere makelaars is nagevolgd. 
En bovendien heeft ERA dit jaar 
de baanbrekende aanpak in een 
stagnerende markt naar het gro-
te publiek gebracht met de zo-
genaamde vrijwillige internet-
veiling. Een nieuwe manier van 
verkopen die uitgaat van een 
vanafprijs, vanaf waar je omhoog 
biedt, in plaats van de gebruike-
lijke vraagprijs, waar vandaan je 
naar beneden onderhandelt. Wij 
hebben dit allemaal meegemaakt 
vanaf het begin! Als je terugkijkt 
is de makelaardij een stuk klant-
gerichter geworden dan in 1994, 
toen de makelaardij meer was 
gericht op het afwikkelen van de 
verkoop in plaats van de marke-
ting er omheen.”
ERA-makelaar Van den Putten 

bevindt zich aan de Bronsteeweg 
45, (t/o de rotonde) in Heemste-
de. Het team van deze ERA-ma-
kelaars bestaat aan 6 mensen, 
George,  John beide makelaar, 
Christa, Sonja en Carla, binnen-
dienstmedewerksters voor de 
makelaardij, taxaties, beheer en 
assurantiën. Hans als erkend hy-
potheekadviseur houdt zich uit-
sluitend bezig met het adviseren 
en afsluiten van hypotheken, als-
mede wat specifiekere verzeke-
ringen, zolas pensioenverzeke-
ringen etc. Het woningaanbod 
van alle ERA-makelaars vindt U 
op www.era.nl of het aanbod van 
Van den Putten op www.vanden-
putten.com. In Nederland zijn 
er 160 ERA-makelaars verdeeld 
over 160 kantoren.  Wereldwijd 
zijn er zo’n 30.000 ERA-make-
laars.

Heemstede – De heer Ton 
Bootsma heeft zijn functie als 
aanspreekpunt van het Vetera-
nen Café in de 1e Aanleg in goed 
overleg overgedragen aan de 
heer Bart Blankenaar. Elke eer-
ste dinsdag van de maand heb-

Veteranen welkom ben de veteranen beschikking 
over de ruimte die de 1e Aan-
leg aanbiedt voor veteranen die 
maandelijks met elkaar van ge-
dachten willen wisselen. Op 
dinsdag 6 oktober is de eerst-
volgende bijeenkomst. Vetera-
nen zijn van harte welkom van-
af 16.00 uur.



pagina 8 de Heemsteder - 30 september 2009

Officiële opening ZOED en 
Mediq apotheek Heemstede

De open dag van Mediq Apo-
theek Heemstede werd druk be-
zocht. Belangstellenden kon-
den een kijkje nemen achter 
de schermen van de apotheek. 
Zij konden zien hoe medicatie 
wordt klaargemaakt en zij kre-
gen inzicht in hoe de medica-
tie bewaking plaats vindt. Klan-
ten ontvangen de komende tijd 
een leuke attentie bij hun be-
zoek aan de apotheek en voor 
kinderen ligt een vrolijke kleur-
plaat met kleurpotloodjes klaar. 
Met de opening van Mediq Apo-
theek Heemstede komt het aan-
tal Mediq Apotheken in Neder-
land op 209. Het apotheekteam 
van Mediq Apotheek Heemste-
de is erg enthousiast over de 
apotheek. “De apotheek is mo-
dern en overzichtelijk ingericht 
en heeft een frisse en open ui-
straling. We horen veel positie-
ve geluiden van onze klanten. 
We hebben met zijn allen toe-
gewerkt naar de opening en zijn 
erg trots op het eindresultaat.”
De apothekers; mevrouw C. 
Fleers-Luntz en mevrouw W.R. 
Cox-Hofman leggen uit wat er 
zo bijzonder is aan de nieuwe 
formule: “Bij Mediq Apotheek 
staat de klant centraal. We ne-
men alle tijd en aandacht en ge-
ven persoonlijk advies. We let-

ten goed op welke medicijnen 
worden gebruikt en wat de wis-
selwerking daartussen is. Daar-
naast helpen we met tips voor 
een gezonde leefstijl en ge-
ven advies over ons uitgebreide 
assortiment zelfzorgproducten. 
De handverkoop staat in tegen-
stelling tot voorheen nu vóór de 

balie, dit benadrukt het open 
karakter van de nieuwe apo-
theek.” De Mediq-formule ken-
merkt zich door het innovatieve 
en klantgerichte karakter. Naast 
de kerntaak van geneesmidde-
lenverstrekking zijn er enkele 

Heemstede - Vrijdag 25 september is het nieuwe gezond-
heidscentrum ZOED te Heemstede officieel geopend door 
wethouder C.D.M. Kuiper-Kuijpers. Hiermee is tevens 
Mediq Apotheek Heemstede officieel als geopend verklaard. 
Om mensen kennis te laten maken met de nieuwe apotheek 
en overige zorgverleners in het centrum hield Mediq Apo-
theek Heemstede zaterdag 26 september een open dag.

belangrijke pluspunten. Zo kun-
nen mensen die dagelijks medi-
cijnen gebruiken gratis gebruik 
maken van Mijn Medicijnkom-
pas. Dit is een interactief bege-
leidingsprogramma dat persoon-
lijke ondersteuning biedt. Tevens 
werkt de Mediq Apotheker in-
tensief samen met de arts, zorg-
verleners en zorgverzekeraar van 
zijn klanten. 
Mediq Apotheek Heemstede is 
een zelfstandige apotheek die 
de franchiseformule afneemt 
van Mediq N.V., de beursgeno-
teerde retail- en distributieon-
derneming voor geneesmidde-

len en medische producten.  
Het is de tweede vestiging van 
de Heemsteedse Apotheek. Me-
diq Apotheek Heemstede is ge-
vestigd aan de Frieslandlaan 34 
in Heemstede en bereikbaar op 
telefoonnummer: 023-5474118.

Jaarlijkse brandweer-
wedstrijd in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 3 
oktober wordt voor de 39e 
keer de jaarlijkse brand-
weerwedstrijd van brandweer 
Kennemerland in Heemstede 
gehouden.

Bij een brandweerwedstrijd 
wordt een calamiteit in scène ge-
zet. Daarvoor worden allerlei si-
mulatiemiddelen gebruikt, zoals 
lichteffecten, vlammenborden, 
rooksimulatie, poppen (soms 
Lotusslachtoffers) e.d. De deel-
nemende ploegen, dit jaar ne-
gen stuks (Bennebroek, Bever-
wijk met twee ploegen, Haarlem, 
Halfweg, Heemskerk, Spaardam, 
en een ploeg van Heemstede), 
worden achter elkaar gealar-
meerd om steeds dezelfde ca-
lamiteit te bestrijden. De eerste 
ploeg start om 09.00 uur. Aan 

het einde van de wedstrijddag 
omstreeks 17.00 uur zal de voor-
zitter van de jury in de kazerne 
aan de Nijverheidsweg 42, het 
verloop van de wedstrijd aan de 
hand van geconstateerde zaken 
behandelen. De burgemeester 
van Heemstede zal de winnaars 
bekendmaken en de gewonnen 
bekers uitreiken. Om voorken-
nis te voorkomen wordt de loca-
tie van de wedstrijd geheim ge-
houden. Pas op zaterdag mor-
gen 3 oktober 2009 wordt 08.45 
uur aan de pers en/of fotografen 
ter plaatse (kazerne Heemstede) 
de locatie bekend gemaakt.
Voor eventuele vragen omtrent 
de wedstrijd kunt u contact 
opnemen met de kazerne van 
post Heemstede, bereikbaar 
onder het telefoonnummer: 023-
5482777.

Voorlichtingsbijeenkomst ‘goed 
werkgeverschap in de sport’
Heemstede - Op dinsdag 27 
oktober organiseert Sportser-
vice Heemstede-Zandvoort sa-
men met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede een voor-
lichtingsavond over arbeidsaan-
gelegenheden in de sport. Deze 
avond biedt niet alleen extra on-
dersteuning aan vrijwilligers in 
sportorganisaties, maar is ook 
zinvol voor commerciële sport-
aanbieders zoals sportscholen. 
Gekwalificeerd technisch ka-
der is een groot bezit voor ie-
dere sportorganisatie. Het ver-
werven en behouden van goede 
trainers/coaches of gemotiveer-
de vrijwilligers wordt positief be-
invloed als de omstandigheden 
waaronder zij hun werk verrich-
ten optimaal zijn. Het op de juis-
te wijze toekennen van een on-
kostenvergoeding of het zorg-
vuldig uitvoeren van de arbeids-
overeenkomst draagt bij aan het 
professionele imago van de or-
ganisatie. Tijdens de interactieve 
bijeenkomst krijgen de deelne-
mers praktische tips en adviezen 
over goed werkgeverschap in de 
sport waarmee zij per direct hun 
voordeel kunnen doen. 
Namens Sportservice Noord-
Holland komen Caroline Beekes 
en Peter van der Aart als juristen 
aan het woord met betrekking 

tot de wet- en regelgeving en 
specifieke arbeidsaangelegen-
heden in de sport. José van Duin 
licht namens het Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede toe 
wat zij kunnen betekenen op het 
gebied van werving, scholing en 
advies van vrijwilligers. 
Deelnemers krijgen praktische 
handvatten aangereikt waardoor 
tijd bespaard kan worden zon-
der daarbij (arbeids)rechtelijke 
regels en wetgeving uit het oog 
te verliezen. Daarnaast geven zij 
aandacht aan het op juiste wijze 
toekennen van onkostenvergoe-
dingen, het zorgvuldig uitvoeren 
van de arbeidsovereenkomst, de 
rechtspositie van de sportleider 
en de CAO voor sportverenigin-
gen. 
Deelnemers zijn op welkom van-
af 19.30 uur in het College Ha-
geveld aan het Hageveld 15 te 
Heemstede. De avond duurt tot 
21.30 uur en deelname is gratis. 
Aanmelden vooraf: door een e-
mail te sturen met uw naam, ver-
eniging en het aantal personen 
naar cbeekes@sportservice-
noordholland.nl.
Aanmelden kan tot uiterlijk 9 
oktober. Voor meer informatie: 
Peter van der Aart of Caroline 
Beekes van Sportservice Noord-
Holland, 023-5319475. 

Sprookjesochtend bij
‘t Meerlnest

Heemstede - Peuterspeelzaal ‘t Meerlnest viert haar Doe-feest 
op zaterdag 3 oktober op de locatie Voorweg. Van 10.00 tot 13.00 
uur zijn belangstellenden hartelijk welkom voor een hapje en 
een drankje. De kinderen kunnen leuke spelletjes doen. Het the-
ma is sprookjes. ‘t Meerlnest hoopt deze dag geld op te halen 
voor het opknappen van de buitenspeelpleinen.
Peuterspeelzaal ‘t Meerlnest bevindt zich aan de Voorweg 49.

Nu half voller
Heemstede – Zaterdag 26 sep-
tember hield de Heemstedenaar 
Martijn Horvath zijn boek Nu half 
voller ten doop bij Boekandel 
Blokker in Heemstede. Het boek 
gaat over onbegrijpelijke missers 
en eenvoudige kansen in marke-
ting en communicatie. Van veel 
reclame begrijpen steeds meer 
Nederlanders steeds minder. Bij-
gaande foto toont Martijn voor 
de winkel met op de achter-
grond het boekomslag.

Toneel bij Culturele Kring Bennebroek
Bennebroek – De Culturele 
Kring Bennebroek presenteert 
dinsdag 6 oktober de voorstel-
ling ‘De gouden vijver’. De to-
neelbewerking van ‘On Golden 
Pond’ begint om 20.00 uur in ’t 
Trefpunt aan de Akonietenlaan 
te Bennebroek. De zaal is van-
af 19.30 uur open. Toneelgroep 
Perspektief voert het toneelstuk 
op.
De Gouden Vijver is geschreven 
door Ernest Thompson en ver-
taald door Mary Dresselhuys. 
Het verhaal gaat over Norman 

Thayer Jr. die een oude man (79) 
is die humor en cynisme aan-
wendt als wapen tegen angst 
voor de dood. Hij heeft welis-
waar kleine pijntjes en het is te 
merken dat een begin van de-
mentie vat op hem gaat krijgen. 
Maar dat weet hij en hij gebruikt 
dat ook om te pas en te onpas 
zijn naderend einde te voorspel-
len (dat nog wel 15 jaar kan du-
ren!).
Zijn vrouw Ethel is tien jaar jon-
ger en heeft zichzelf de soms 
ondankbare taak opgelegd Nor-

man actief bij alles te betrekken 
en vooral optimistisch te blijven 
over de toekomst. Zij gebruikt 
voornamelijk humor en een niet 
aflatende liefde om dat zo goed 
mogelijk te blijven doen.

Tussendoor maakt het publiek 
ook kennis met Charlie, de post-
bode, die vroeger (en misschien 
nog steeds) heimelijk verliefd 
was op Chelsea, maar te verle-
gen om het ronduit te tonen.
Niet-leden betalen 5 euro entree 
(pas 65+: 4 euro).
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Beeld van de liefde in 
Groenendaalse Bos
Heemstede - Zondagavond 
werd in het wandelbos Groe-
nendaal een  werkelijk schitte-
rend beeld van de liefde ont-
huld door wethouder cultuur 
Sjaak Struijf. Honderdvijftig gas-
ten liepen vanaf de Ateliers 195-
197 van Willemijn Faber en Jack 
Prins naar de Zochervijver met 
heel romantische lichtjes en mu-
ziek. Beeldhouwer Ramon gaf 
aan zijn creatie van de Liefde  de 
naam La quadrature, de kwadra-
tuur van een cirkel ,dat een wis-
kundig vraagstuk is, waar Slaak 
Struijf wel een fraai gevormde 
draai aan gaf. Maar hoe je nu 
precies een vierkant met pas-
ser en liniaal net zo groot krijgt 
als een cirkel, dat was van geen 
belang. Veel belangrijker was de 
viering van Nacht van de Lief-
de, die begon met de onthulling 
van dat  vier meter hoge beeld, 
voorstellende een man en vrouw 
, rug aan rug met ineengestren-
gelde handen, één geheel, maar 
tegelijk elkaar loslatend met de 
ruggen tegen elkaar. Hier trek-
ken tegenstellingen elkaar aan. 
Het beeld is gemaakt van ver-
schillende materialen, afgewerkt 
met een weerbestendig bronzen 
patin, met de uitstraling van een 
klassiek bronzen beeld. Het blijft 
een jaar staan op de zichtlijn, 
die loopt van de Glip naar Huis 
te Manpad, zoals de oorspron-
kelijke zichtas die gemaakt is 
door Daniel Marot. Te vinden bij 
de Zochtervijver ingang Meer en 
Berg – Mariënheuvel. De ont-
hulling vond plaats op zondag-
avond net na het invallen van de 
duisternis. 

Ateliers 195-197
Beelden in de tuin, nimfen 
van Ramon, muziek van And-
re Rooijmans met zijn gemengd 
vrouwenkoor Herman de Winter, 
filmanimatie en poëzie vormden 
de avond van de Liefde in de 
ruimten van de Ateliers 195-197, 
waar Willemijn Faber en Jack 
Prins wonen en werken. Ne-

derlandstalige muziek van het 
koor. Een zelf gecomponeerd 
lied over de liefde, solo van An-
dré Rooijmans, met een apothe-
ose van vijftien instrumenten, 
gespeeld door collega`s  vanuit 
het publiek, waar je kippenvel 
van kreeg, beelden en gedich-
ten van Jolanda Prinsen en Syl-
via Hubers. Hier kreeg de lief-
de alle ruimte. Uitvoerende kun-
stenaars waren gezocht om de 
liefde uit te beelden. Met foto`s 
van Levi van Veluw over narcis-
me, eigenliefde, een animatie-
film van Gerrit van Dijk , “Janne-
ke”, over ouder en kind. Een film 
“ dat geeft wel eens geknetter” 
over mensen die al 60 jaar met 

elkaar getrouwd zijn en waar de 
man op ontroerende wijze thee 
op bed brengt voor zijn vrouw, 
met alle gemopper en geknetter, 
dat hoort bij mensen waar de 
liefde bindt. Deze film van Jep-
ke Versnel werd meerder malen 
vertoond. Joke Hak had haar ei-
gen knuffelman, een levensgro-
te knuffel voor weduwen, die 
warmte en geborgenheid mis-
sen, aandoenlijk en speels ge-
demonstreerd. Een nacht waar 
het beeld van Ramon nog een 
jaar getuigenis van geeft bij de 
Zochervijver, een plek die uit-
nodigt om te mijmeren over het 
moois van de liefde.
Ton van den Brink  

Wethouder Sjaak Struijf met beeldhouwer Ramon.

Dichtstorten Dierendagspecial:

Huiver
Vannacht 

liep het riool
over in het water

van de jonge 
rietvoorntjes
gisteren nog

zwommen ze samen
luchtig zwaaiend

met hun karmijnrode
vinnen en staartjes

als ik vandaag
naar de bleke 

vissenbuikjes kijk
die glad en wit
als porselein

op het donkere 
water drijven

trekt de huiver
over mijn huid

Julia H.M.Olk.

In het kader van Werelddierendag
in de rubriek ‘Dichtstorten’ gedichten over dieren.

Poezenblik
Ik zag onze poes
naar me kijken

Met zo’n meewarige blik
In d’r ogen

Toen ik bloot
door de kamer liep.

“Zieltje, zieltje”,
zag je haar denken

“Zo’n bloot lijfje,
Zo èng bloot,

Nauwelijks, nauwelijks 
vacht!”

M. De Graaf.

De kattenkoning
De kat van de buren
heerst als een vorst

in onze tuin.
Lui liggend in het lange gras

staat hij oogluikend toe
dat ik het maai.

Maar als ik Zijne Koninklijke Hoogheid nader
sist hij....

Ken je plaats onderdaan
ik sta je toe

mijn koninklijke zetel te maaien
wanneer het mij belieft!

En ik...halve gek
laat hem met rust.

Met een diepe buiging
(wat zullen de buren wel zeggen)

maai ik
met een grote boog

om hem heen.... dag Majesteit.
Nel Burgers-Heinen

Dana
In de tuin onder de boeddha lig jij

Zo ben je toch nog heel dichtbij
Mijn lieve, loyale, trouwe hond

Net als de bazin, haren lichtblond
Waar ik ging, daar was jij

Bij mijn thuiskomst altijd blij
Je staart zwiepte dan vrolijk in het rond

Alsof er geen blijere hond bestond
Soms voel ik jou nog om mij heen

Wanneer ik verdrietig ben of erg alleen
Dan is het net alsof jij mij weer troost geeft

En nog steeds een beetje naast mij leeft
 Monique Philippo

Joepie & Daisy
Dol en dwaas

Gek op de baas
Ondeugend maar ook zo lief

Soms een kippenpootdief
Broer en zus, een hartverwarmend span

Waar je alleen maar van houden kan
Niet thuiskomen in een leeg huis
Mijn katjes wachten op mij thuis
Liefde verpakt in een donzig vel

Wat hou ik van dat stel!
Monique Philippo

Literaire lezing

Het pauperparadijs 
Heemstede - In het Amsterdam 
Noord van de crisisjaren pro-
beert Helena Adriaans, moeder 
van een door schulden en al-
coholisme getroffen gezin, kos-
te wat kost haar waardigheid te 
bewaren. De mythe of werkelijk-
heid van het gerucht dat zij van 
voorname afkomst is en een er-
fenis heeft misgelopen houdt 
haar op de been. Op zoek naar 
feiten stuit haar kleindochter 
Suzanna Jansen, auteur van het 
boek Het Pauperparadijs waar-
in Helena de hoofdrol speelt, op 

een verborgen stuk Nederland-
se geschiedenis. Haar voorou-
ders blijken te zijn blootgesteld 
aan een uniek heropvoedings-
experiment in de Drentse neder-
zetting Veenhuizen. In drie enor-
me kazernes werden daar vanaf 
1823 tienduizenden arme stads-
gezinnen door tucht en landar-
beid gedrild tot nuttige burgers. 
Maar wat begon als een bevlo-
gen project om de armoede in 
Nederland in twaalf jaar uit te 
roeien, veranderde al snel in een 
fuik voor de paupers. 

In een betrokken, beeldende stijl 
volgt Suzanna vijf generaties van 
haar familie langs alle goedbe-
doelde pogingen om de onder-
klasse te verheffen en laat zien 
hoe de erfenis van wat lang ge-
leden gebeurd is, diep ingrijpt in 
het leven van Helena Adriaans 
en op vele voorafgaande gene-
raties. 
De literaire lezing van Suzanna 
Jansen is op donderdag 8 okto-
ber bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
20.00 uur. Entree: 7,50 euro. 
De lezing is tot stand gekomen 
in samenwerking met Boekhan-
del Blokker. Vooraf reserveren is 
noodzakelijk. Kaartverkoop bij 
de Luifel en bij boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138, Heemstede.
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Dag van de Ouderen, 
gelegenheidskoor ‘De Boterbloemen’               
Speciaal op de Dag van de Ouderen worden alle 
ouderen uit Heemstede in het zonnetje gezet.
De dag wordt georganiseerd door Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede en Casca in samen-
werking met de Heemsteedse Ouderenbonden 
en Loket Heemstede.
De dag staat dit jaar in het teken van ontspan-
ning.
Het 12-koppig gelegenheidskoor ‘De Boterbloe-
men’ geeft een heerlijk muzikaal optreden waar-
bij men naar hartelust kan meezingen met het 
repertoire van bekende Nederlandse liedjes. 
Zij spelen de familie Bloem, woonachtig op de 
Botermarkt in Haarlem. Aan de hand van fami-
lie anekdotes, vertelt door Marijke Kots, worden 
liedjes gezongen. 
U bent welkom op donderdag 1 oktober van 
14.30 tot 15.45 uur in de Luifel bij Casca, He-
renweg 96 in Heemstede. 
De toegang is gratis. 
Wel graag kaarten reserveren bij Casca of bij 
Welzijn Ouderen.

Samen Eten: Amerika
Samen Eten met een keuze voor een land, met 
een menu en muziek uit het betreffende land. 
In oktober is de beurt aan Amerika.
Het menu is als volgt: Pompoensoep, Fried chic-
ken (kip), Amerikaanse kool salade, mais, Texas 

fried potatoes en als dessert, from grandma een 
overheerlijke applepie.   De maaltijd wordt be-
sloten met een kopje koffi e of thee. Op dins-
dag 27 oktober is men om 12.30 uur van har-
te welkom. 
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn van 6 t/m 20 
oktober verkrijgbaar bij de receptie van Stich-
ting Welzijn Ouderen. 

Vrijwilligers gevraagd!
Van het vrijwilligersvervoer, georganiseerd door 
Welzijn Ouderen Heemstede, wordt door oude-
ren dankbaar gebruik gemaakt.
Het vervoer is van deur tot deur en de vrijwilli-
ger (rijder) rijdt met eigen auto een dagdeel. De 
vrijwilliger rijdt volgens een rooster. Deze roos-
ters raken overvol en de rijders kunnen nog wel 
een collega erbij gebruiken. 
Ook de gastvrouwen van Samen Eten zijn op 
zoek naar een collega vrijwilliger, voor iedere 
laatste dinsdagmiddag van de maand.
Bij belangstelling kan men voor een oriënterend 
gesprek contact opnemen met Willie Chermin, 
telefoon 528 85 10. 

OV-chipkaart
Het zal niet lang meer duren voordat de OV-
chipkaart landelijk wordt ingevoerd.
Veel mensen weten nog niet precies hoe de 
kaart werkt, waar men de kaart kan kopen en 
opladen.
Op woensdag 11 november komt er ’s morgens 
een demobus van Connexxion in de Lieven de 

Keylaan bij Welzijn Ouderen Heemstede.
Door een medewerker van Connexxion wordt 
uitleg gegeven over alle mogelijkheden van de-
ze kaart.
Na dit theoretische gedeelte kan men zelf in 
de bus de OV-chipkaart uitproberen. Deelname 
is gratis. Koffi e kost 70 eurocent, thee 60 eu-
rocent. Wel vantevoren reserveren bij Welzijn
Ouderen Heemstede.

Overbos Nieuws
Zondag 25 oktober om 15.00 uur bent u welkom 
voor een optreden van het salonorkest Charmai-
ne in de Tuinzaal van het Overbos.
Entree 4,00 euro incl. koffi e of thee.
 
Casca
Toneel, kennismakingsles voor 50+

Zin om iets nieuws te proberen, waaraan u ook 
nog veel plezier beleeft?
In deze kennismakingsles kunt u toekijken en/
of meedoen met toneel. Improviseren en samen-
spelen, zich verplaatsen in verschillende type-
tjes, het werkt heel ontspannend en men staat 
meestal verbaasd over het eigen kunnen. 
De gehele cursus bestaat uit 15 bijeenkomsten 
op de maandagmiddag vanaf 26 oktober.
Op donderdag 15 oktober is er om 10.30 uur een 
introductieles. Entree is gratis, wel graag voor-
af reserveren.
Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede
Telefoon 023- 548 38 28
Meer info: www.welzijnouderenheemstede.nl

Dag van de Ouderen, 
gelegenheidskoor ‘De Boterbloemen’
Dag van de Ouderen, 
gelegenheidskoor ‘De Boterbloemen’
Dag van de Ouderen, 

fried potatoes en als dessert, from grandma een 
overheerlijke applepie.   De maaltijd wordt be-
sloten met een kopje koffi e of thee. Op dins-
dag 27 oktober is men om 12.30 uur van har-

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Fireplace, sinds 1982 

Het is nu de tijd voor 
een open haard
Heemstede – In het mooie,
oude pand aan Blekersvaart-
weg 14 is Fireplace gevestigd. 
Natuurlijk een goede naam voor 
een fi rma die haarden en schou-
wen in alle soorten en maten in 
huis heeft. ‘Huis’, want wie bin-
nenwandelt bij Fireplace waant 
zich in een grote, sfeervol-
le huiskamer. Wel eentje met 
meerdere knusse hoekjes, die 
gemaakt zijn om de open haar-
den en schouwen te presente-
ren. Alles is goed op elkaar af-
gestemd, zodat je nuttige idee-
en kunt opdoen bij het bekijken 
van de mogelijkheden. Strak in-
terieur? Of juist heel landelijk? 
Woont u op een fl at? Zelfs dan 
zijn er mogelijkheden om van de 
warme sfeer die onmiskenbaar 
uitgaat van een open haard te 
genieten. Want Fireplace heeft 
ook elektrische haarden. Infor-
meer er gerust naar. 

Wie wil overgaan tot de aan-
schaf van een (nieuwe) open 
haard, gaat niet over een nacht 
ijs. Je wilt er immers één die 
precies naar je zin is en die in-
pasbaar is in het huis en uiter-

aard moet passen bij het inte-
rieur. Daarom is kijken belang-
rijk, weer terugkomen om dan 
uiteindelijk je keuze te maken. 
De deur van Fireplace staat al-
tijd open voor mensen die eerst 
eens op hun gemak willen rond-
kijken. Als de interesse uitgaat 
naar een bepaalde open haard 
of schouw, hoor je bij Firepla-

ce alle do’s en don’ts. Natuur-
lijk komen ze van Fireplace eerst 
kijken of het praktisch allemaal 
uitvoerbaar is want het plaat-
sen van een haard moet zorg-
vuldig gebeuren. Gelukkig heeft 
Fireplace wat dat betreft heel 
wat jaren ervaring, 27 weltever-
staan! 
Of het nou leuk is of niet: de zo-

mer is voorbij. Het aangename 
daarvan is wel dat de korter wor-
dende dagen en koudere tempe-
raturen uitnodigen om ’s avonds 
gezellig binnen bij de haard te 
zitten. Een schouw op zich is 
al een warm interieur’stuk’, laat 
staan als er wat houtblokken 
branden. Het is toch heerlijk om 
je bij het vuur te nestelen... 
Hoewel de herfst nog maar net 
is begonnen, is het wel aan te 
raden dat, als je op zoek bent 
naar een open haard, dat nu al 
te doen. Als de haard namelijk 
is aangelegd, moet nog een kor-
te periode worden gewacht al-
vorens de haard mag branden. 
Je bent dan ook van harte wel-
kom bij Fireplace, want het open 
haarden seizoen is gestart!
Fireplace vernieuwt telkens de 
collectie. Zo zijn de nieuwste 
trends op gebied van haarden- 
en schouwen te bewonderen. 
Kijk ook eens naar de woonac-
cessoires zoals lampen, stoelen 
en haard-accessoires. Ze komen 
veelal uit Frankrijk of Engeland 
en vervolmaken het sfeerbeeld 
dat past bij de open haard.  
Fireplace verkoopt zowel prefab 
schouwen als ambachtelijk ver-
vaardigde typen uitgevoerd in 
bijvoorbeeld marmer of natuur-
steen. Daarnaast zijn er hout- 
en gasgestookte en elektrische 
haarden.
Openingstijden: maandag van 
13-17 uur. Dins-, donder- en vrij-
dag tussen 10-17 uur. Zaterdag 
van 10 tot 16 uur. Ook ‘s avonds 
op afspraak. Woensdag geslo-
ten. Telefoon: 023-5293015. 

Woensdag-
middagclub 
gaat zeep 

maken
Heemstede - Lekker je han-
den wassen met een zelfge-
maakt zeepje?
Op woensdagmiddag 7 okto-
ber gaan de kinderen bij de 
woensdagmiddagclub van 
Casca lekker ruikend en mooi 
versierd zeepje maken. Houd 
jij ook van een lekker lucht-
je? Misschien van lavendel of 
seringen, van rozen of krui-
den? Mooi om bij de wastafel 
te leggen of tussen je kleren 
in de kast.
Kinderen die niet zo van knut-
selen houden kunnen mee-
doen met een bord- of kring-
spel of – als het weer het toe-
laat – lekker buiten spelen. 

De woensdagmiddagclub is
elke woensdag van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. De woensdagmiddagclub 
kost per keer: 3,50 euro, een 
kaart voor 10x kost 30,00 eu-
ro.
Graag de kinderen van tevo-
ren aanmelden.
Kijk ook eens op: www.casca.
nl, voor alle leuke kindercur-
sussen en activiteiten. 



Heemstede – In het voorjaar 
1969 is de Contactraad Bejaar-
denwerk opgericht en Heemste-
de kreeg 17 wijken. Vanuit het 
raadhuis kwamen de namen en 
adressen van 65 plussers. Me-
vrouw Kirschbaum kreeg de 
wijk Bloemenbuurt tot Koedief-
slaan en westelijk van de Heren-
weg. Medeoprichters waren de 
dames Picard en Martzinger. Uit 
een enquête onder de 65 plus 

bewoners kwam de vraag naar 
een Volksuniversiteit boven drij-
ven. In Centrum 111 werd in ok-
tober een informatiemiddag ge-
houden, als betaalbare loca-
tie kwam een achterzaal van de 
Vredenhof Kapel, grens Haarlem 
Heemstede uit de bus. De eer-
ste jaren met een opkomst van 
40 tot 50 bezoekers die 1,25 gul-
den per middag betaalden voor 

een lezing met dia`s. Gratis op-
tredens waren bijzonder wel-
kom, dure sprekers gewoon niet 
verder gevraagd. Twintig jaar la-
ter stopte de gemeente de beta-
ling van de zaalhuur, de Maat-
schappij tot `t Nut van het Alge-
meen werd de sponsor. Na der-
tig jaar  en ontelbare reisversla-
gen met dia`s van het echtpaar 
Kirschbaum, namen  de dames 
Anke Matzinger, Annie Groot en 

Ineke de Hollander-Kirschbaum 
de organisatie over.  Een korte 
tijd heeft Christa Kuiper in dit  
bestuur gewerkt, tot zij wethou-
der werd en in Ria van den Brink 
een opvolgster vond. 

Pauwehof
De culturele middagen worden 
vanaf 6 oktober 2009 eens per 
veertien dagen gehouden in de 

Pauwehof aan de Achterweg, 
achter de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. Altijd op dins-
dagmiddag van 14.00 tot onge-
veer 16.15 uur. Dinsdag 6 okto-
ber houdt de heer Lard van de 
Pal een virtuele wandeling door 
de geschiedenis van Haarlem. U 
weet natuurlijk al veel van Haar-
lem, Lard weet toch nog plek-
jes te laten zien en te bele-
ven waar u nog nooit van ge-
hoord heeft, laat staan gezien. 
Dinsdag 20 Oktober gaat Le-
nie `t Hooft met de schilder An-
ton Mauve van de Bakkenesser-
gracht waar Mauve heel vroeger 
gewoond heeft, naar de Brink in 
Laren, waar Mauve twintig jaar 
woonde. Op die Brink staat een 
dorpspomp ter gedachtenis aan 
zijn onvergetelijke schilderijen. 
Zijn belang voor andere schil-
ders, onder andere Vincent van 
Gogh, wordt onderstreept door 
een dubbeltentoonstelling van 
september 2009 tot half januari 
2010. Zijn Haarlemse periode in 
Teylers Museum, Haarlem,  zijn 
Larense in Singer in Laren.  Op 3 
november gaat de heer Egberts 
vertellen over Glas in het Alge-
meen. Hij is autodidact en kan 
boeiend vertellen over glastech-
niek, kerstversiering, 400 jaar 
Boheemse glaskunst en de sym-
boliek in glas en lood en kerkra-
men, maar of dat allemaal aan 
bod komt, och, het maakt de 
middag juist spannend. U bent 
van harte welkom in de Pauwe-
hof in de grote zaal. De Heem-
steder houdt u op de hoogte van 
het programma.
Ton van den Brink
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Gezinsdienst 4 oktober
Psalmen als vertolkers 

van emoties
Heemstede - De Rafaëlge-
meente Nehemia uit Heem-
stede houdt op zondag 4 okto-
ber een speciale gezinsdienst, 
die om 10.00 uur plaatsvindt 
in de Haemstede-BargerVM-
BO, Koediefslaan73, Heem-
stede. Niet alleen wanneer je 
blij bent, ook wanneer je down 
bent, mag je dat uitspreken 
naar God. In de psalmen zijn 
daar voorbeelden van te vin-
den. Door de eeuwen heen 
hebben mensen deze psalmen 
op verschillende manieren op 
muziek gezet. Zo is er voor ie-

dereen wel een repertoire be-
schikbaar. Wanneer men zelf 
de juiste woorden niet kan vin-
den, geven de psalmen hand-
vatten om emoties uit te spre-
ken, ja zelfs uit te schreeuwen 
naar God. In de dienst van 4 
oktober zullen diverse vormen 
gehoord kunnen worden. De 
Amsterdamse band Tax Col-
lectors werkt mee aan deze 
dienst. Zij vertolken een ener-
giek geluid, met liedjes over 
het leven, het leed, de liefde en 
God. Meer info op www.rafael-
nehemia.nl

Trefpunt - Heemstede
Geschiedenis van Haarlem
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 6 oktober zal het Trefpunt 
Heemstede haar nieuwe lezin-
genseizoen openen op de nieu-
we locatie de Pauwehof, gelegen 
achter de Wilhelminakerk aan de 
Achterweg te Heemstede.
De heer Lard van Pal presen-
teert zijn lezing begeleid door 
lichtbeelden met het onderwerp 
‘Een virtuele wandeling door de 
geschiedenis van Haarlem’.
Haarlem heeft een zeer rijke ge-
schiedenis. De stad is gelegen 
aan de rivier het Spaarne achter 
de strandwallen, veen en dui-
nen. De Middeleeuwen met de 
graven van Holland en de gotiek 
hebben haar stempel op de stad 

gedrukt. Tevens komt de bloei-
tijd met de renaissance aan de 
orde, de 80-jarige oorlog en de 
gevolgen daarvan, waarna het 
rampjaar volgt met een econo-
mische recessie. Vervolgens de 
Industriële revolutie in de 19e 
eeuw en nieuwe bouwstijlen. 
Deze geschiedenis laat zich fraai 
aflezen aan de hand van gebou-
wen, materialen en patronen in 
Haarlem en doordat het virtueel 
is hoeven we niet heen en weer 
te lopen! Kortom een boeiende 
lezing die U niet mag missen!
U bent van harte welkom op de 
Trefpuntmiddag die om 14.00 uur 
begint. Eindtijd ca. 16.15 uur.
Entree 2,50 euro.

Al lang van plan iets 
met meditatie te doen?
Heemstede - De belangstelling 
voor meditatie is de laatste jaren 
sterk toegenomen. Nu er steeds 
meer wetenschappelijke onder-
bouwing komt voor de positieve 
effecten op lichaam en geest, zit 
meditatie niet meer in de hoek 
van de zweverige navelstaar-
ders. Ook enthousiaste verhalen 
over de cursussen in mindfullnes 
wakkeren de belangstelling aan. 
Veel mensen willen gaan medi-
teren kiezen een vorm die mis-
schien niet zo niet bij hen past 
en raken daardoor na een paar 
pogingen al ontmoedigd. Een 
goede begeleiding hierbij kan 
doorslaggevend zijn voor suc-
ces. Marianne Mascini (yoga-
docente) en Hans Hopman (ont-
spanningstherapeut) hebben op 
verzoek van hun leerlingen / cli-
enten samen een workshop me-
ditatietechniek ontwikkeld.
Hun uitgangspunt is hierbij ge-
weest om mensen kennis te la-
ten maken met een aantal ‘oor-
spronkelijke’ vormen van medi-
tatie en, door een goede bege-

leiding, beginners te behoeden 
voor de bekende valkuilen. Zo 
wordt er niet naast de voorbe-
reidende oefeningen en de no-
dige achtergrond informatie, 
veel aandacht gegeven aan hou-
ding en aandacht. Dit kan  zit-
tend op de grond, maar b.v. ook 
op een stoel.  
De opzet is zodanig, dat ieder-
een, die weinig of geen ervaring 
heeft met meditatie, onder be-
geleiding kennis kan maken met 
heel uiteenlopende vormen. 
Naar aanleiding van de enthou-
siaste reacties van de deelne-
mers aan de workshops van vo-
rig jaar, wordt deze dit najaar 
herhaald. De workshop staat 
open iedereen, die daar belang-
stelling voor heeft.  
De workshop wordt gegeven op 
vier woensdagavonden (28 ok-
tober en 4, 11, 18 november) in 
het Yogahuis in Haarlem. Vragen 
en aanmelden (liefst per email) 
bij hanshopman@xs4all.nl (06-
38055161), mascinilammers@
gmail.com (06-17234316).

Dienst in Kleine 
Vermaning
Heemstede – In kerkgebouw de 
Kleine Vermaning aan de Post-
laan 16, Heemstede vindt zon-
dag 4 oktober een dienst plaats 
door de Vereenigde Doopsgezin-
de Gemeente Haarlem. Deze be-
gint 10.30 uur. Voorganger is ds. 
Schlette.

Trefpunt Heemstede, veertig jaar 
lichtpunt voor ouderen

Ria van den Brink, Ineke den Hollander, Anke Matzinger en 
Annie Groot.

Zondag 4 oktober 
Israëlzondag

Heemstede – In de Pinkster-
kerk vindt aanstaande zondag 
om 10.00 uur een dienst van 
het PKN plaats. Deze wordt 
voorgegaan door ds. Arie 
Molendijk. (Kinder Anders-
dienst, Spiegeltent en Reflec-
tion).
In Kennemerduin aan de He-
renweg 126 vindt tevens een 
dienst plaats. Deze gaat van 
start om 10.30 uur en wordt 
voorgegaan door ds. Pieter 
Terpstra. Er is geen dienst in 
de Oude kerk.

Kunstzinnige vorming
Heemstede - Eeuwen geleden 
wist men al dat kunst helend 
werkt. Kunstzinnige vorming 
brengt je weer bij jezelf. 
In de drukte van alledag lopen 
we soms onszelf voorbij. Door 
een kunstzinnige activiteit kun je 
hoofd, hart en handen weer ver-
binden. In dit proces naar even-
wicht en harmonie kunnen zelfs 
allerlei klachten oplossen. Heb 
je zin in een avond ontspannen 
door inspannen? Naast informa-

tie zelf lijn, kleur en vorm erva-
ren? Marianna Akerboom nodigt 
je van harte uit voor deze work-
shop! De workshop Kunstzinni-
ge vorming  is op woensdag 7 
oktober om 20.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Entree: 6,00 eu-
ro. Opgeven kan bij 
de receptie van de Luifel op 
werkdagen van 9 – 12 uur, of te-
lefonisch: 023- 548 38 28 kies 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl.



wonen op een schip deelt. Zij lo-
pen de deur niet plat bij elkaar, 
maar als er iets moet gebeuren 
is iedereen paraat en staat men 
voor elkaar klaar. Zij  hebben de 
stoute schoenen aangetrokken 
en hebben de gemeente en het 
Oranje Fonds gevraagd of zij in 
het kader van de ‘Nationale Bu-
rendag’ een feestje mochten or-
ganiseren in de enige straat die 
naar de haven voert. Na toe-
stemming en een geldelijke bij-
drage van het Oranje Fonds en 
van de gemeente Heemstede 
kon de middag en avond worden 
ingevuld met een passend pro-
gramma. De bewoners hadden 

Heemstede - Afgelopen zater-
dag 26 september was het Na-
tionale Burendag en dat leek de 
bewoners van de Paulus Buys-
laan in Heemstede een mooie 
gelegenheid voor een straat-
feest. De laatste keer dat er 
feest was in deze straat was al-
weer zeven jaar geleden en in 

de tussentijd was er een groot 
aantal nieuwe bewoners komen 
wonen. Het was de hoogste tijd 
om elkaar eens wat beter te le-
ren kennen.
Alles werd uit de kast getrokken. 
De straat werd eerst schoon ge-
veegd door de kinderen en de 
wat oudere bewoners plantten 
voorjaarsbollen bij de bomen. 
Daarna barstte het feest los. 
Er was een groot springkussen 
voor de kleintjes, een ontzettend 
leuke fotospeurtocht (herken 

de voortuin van nummer….) en 
oud-Hollandse spelletjes waar 
jong en oud fanatiek aan mee-
deden.
Natuurlijk was er ook een barbe-
cue en toen het langzaam don-
ker werd, mochten de kinderen 
marshmallows in de vuurkorven 
smelten. Mede door het prachti-
ge weer, de bijdrage van de ge-
meente en de grote opkomst 
van de bewoners van de Paulus 
Buyslaan, werd het een prachtig 
feest om niet snel te vergeten! 
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Alles uit de kast voor feest 
in Paulus Buyslaan

Heemstede - Zij vormen een 
gemeente binnen de gemeente, 
de bewoners van de woonsche-
pen in de Cruquiushaven net 
voor de brug over de Ringvaart. 
Als je er niet echt moet zijn dan 
kom je er niet zo snel. Toch wo-
nen daar tientallen gezinnen, 
echtparen en alleenstaanden in 
mooie en gezellige woonsche-
pen. Van alle gemakken voorzien 
en veelal met een mooi uitzicht 
over de weilanden van boer Mi-
latz en grenzend aan het nieuwe 
Heemsteedse ‘Park Meermond’.  
Nu kennen de bewoners elkaar 
al goed, hoe kan het ook anders 
als je samen de passie voor het 

allemaal een vragenlijst mogen 
invullen met daarop vragen zo-
als waar mogen uw buren u voor 
wakker maken, hoe lang woont u 
al in deze haven en wat wilt u dat 
de buren van u weten.
Gastspreker heer Fenno Moes 
gaf op een onnavolgbare en 
soms hilarische wijze een uit-
eenzetting van de antwoorden 
en over de geschiedenis van de 
Cruquiushaven.
Alle bewoners werden uitgeno-
digd om een handafdruk te laten 
vereeuwigen in een blok cement. 
Sommige bewoners gebruikten 
daarvoor liever hun voet of ge-
zicht. De bewoners hebben een 

Handafdrukken in cement...
Bewonersfeest Cruquiushaven groot succes

prijsvraag uitgeschreven waar 
en hoe deze afdrukken worden 
tentoongesteld binnen het ha-
vengebied.
Na de drankjes en hapjes was 
het, toen het al donker was, tijd 
voor een openluchtfi lmvoorstel-
ling. De toepasselijke titel ‘The 
boat that rocked’ paste precies 
bij deze bijzondere dag. De lief-
hebbers genoten daarna nog van 
de fi lm ‘Mamma Mia’.
Dankzij de inzet van een aantal 
vrijwilligers zoals de dames van 
Kleef en Zonneveld en de heer 
De Jong, is de bewoners van dit 
mooie stukje Heemstede een on-
vergetelijke dag bezorgd.

Bewonersfeest Cruquiushaven groot succes

Burendagen
Burendagen

Band op pleintje Spoorwegkwartier
Heemstede - De Buienradar 
werd goed in de gaten ge-
houden: zou het droog blij-
ven op zaterdag 26 septem-
ber tijdens Burendag? 

Dit jaar kwam het Spoor-
wegkwartier in aanmerking 
voor een subsidie van het 
Oranje Fonds. In het kader 
van Speel en Leef met ple-
zier in het Spoorwegkwar-
tier werden 4 Verkeers-
maatjes, een Flexibel Buurt-
bankje, bloembollen en het 
Buurtkrantje gefi nancierd 

met een Buurtborrel als af-
sluiting. 126 Buurtbewoners, 
jong en oud, genoten van de 
zelf meegenomen hapjes en 
dansten op de muziek van de 
band The Boys Next Door and 
the Door Bells die voor deze 

dag tot enige echte Buurt-
band werd gedoopt.

Zeer zeker voor herhaling 
vatbaar, de ideeën voor vol-
gend jaar liggen al op het 
Buurtplein!
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Heemstede - Afgelopen zon-
dag deden maar liefst 3 jeug-
dige spelers van HBC tennis 
mee aan de finale van het PIP-
toernooi op het Amstelpark in 
Amsterdam. Dit Primus Inter 
Pares (eerste onder gelijken) 
toernooi van de KNLTB is be-
stemd voor spelers t/m 14 jaar 
die niet meedoen aan de com-
petitie. Met Lisa Goossens, 
Marijn van de Eem en Mike 
Brasser had HBC drie kinde-
ren in de leeftijdsklasse 11-
12 jaar. Zij hadden de afgelo-
pen maanden al verschillende 
ronden gespeeld én gewon-
nen van tegenstanders uit o.a. 
Zandvoort, Haarlem en Am-
sterdam. En nu stonden ze dan 
op het Amstelpark dat wel 32 
tennisbanen telt!
 
Voor alledrie waren het zwa-
re partijen. Ze werden inge-
deeld op de binnenbanen. De 
vloer was zo elastisch dat de 

ballen bij het stuiteren nauwe-
lijks vaart en kracht verloren. 
Slim spel had bij deze vloer 
geen zin. De kinderen ston-
den nagenoeg de hele partij 
‘power-tennis’ te spelen ach-
terin het veld. Doe hen het 
kunstgras van HBC maar! 
Marijn en Mike kwamen uit-
eindelijk in hun laatste par-
tij tegenover elkaar te staan; 
een ontspannen partij tus-
sen twee clubgenoten, waar-
bij Marijn de 3e prijs Zilver 
behaalde en Mike met de 4e  
prijs Zilver naar huis ging.
Lisa bereikte bij de meis-
jes de zilveren finale. Haar te-
genstandster was een grote, 
krachtige meid en Lisa had al 
zoveel gegeven in eerdere par-
tijen… Haar 2e  prijs Zilver was 
een prima resultaat. Met deze 
prachtige, zilveren bekers slo-
ten Lisa, Marijn en Mike hun 
zomerseizoen tennis heel mooi 
af!

Talendag op basisschool ‘de Ark’

Vader Jacob op zijn 
Frans en Italiaans
Heemstede - Op 24 september 
j.l. was het weer Talendag op De 
Ark. Gebruikelijk staat het vak 
Engels op het rooster, maar dit 
keer kregen de leerlingen van 
groep 8  te maken met 5 ande-
re talen . Een aantal ouders van 
buitenlandse origine  en een van 
de  ‘oud’-directeuren  lieten de 
kinderen kennis maken met de 
Spaanse- , Italiaanse- , Duitse- , 
Franse- en de Afghaanse taal.

Vol enthousiasme stortten de 
kinderen zich op de uitgereik-
te  informatie , werd er gewerkt 
aan de uitspraak en vroegen ze  

honderduit  over zinnen en be-
tekenissen. Ook de zang ont-
brak niet. Zo werd ‘Vader Jacob’ 
op zijn Frans en Italiaans uit vol-
le borst gezongen. Ook de ou-
ders en de oud-directeur geno-
ten zichtbaar van zoveel enthou-
siasme. Tot slot kregen de kinde-
ren nog lekkernijen uit verschil-
lende landen.

Na de in de ochtend gemaakte 
NIO-toets, was dit een welkome 
en geweldige ervaring.  De Ark 
organiseert dit jaarlijks. Zij kij-
ken dus weer uit naar de Talen-
dag van volgend jaar!

Basisschool Icarus houdt 
Oosters feest
Heemstede – De School met 
Bijzonder Onderwijs, Icarus, 
aan de Kerklaan, hield vrijdag 
voor de 240 kinderen welk een 
heel bijzonder feest. Een mul-
ticultureel feest vanuit de vier 
windstreken, met echt Holland-
se melkmeisjes op koeienklom-
pen, naast  oosterse derwisjen, 
buikdanseressen, haremdames, 
waarzegsters die alleen goed 
nieuws vertelden en juffen en 
meesters die  zo uit de kashba 
kwamen. In de aula stond een 

grote bedoeïentent met rijkelijk 
gekleurde kussens, tapijten en 
matten, lage banken en muziek. 
In diverse workshops maakten 
de kinderen kennis met cultu-
ren uit “vreemde” landen. Zo le-
ren de kinderen dat de wereld 
steeds groter wordt, of moeten 
we hier zeggen dat hun wereld 
kleiner wordt? Ouders hebben 
de school zelf opgericht met een 
eigen manifest dat als inhoud 
heeft: op school mag je zijn wie 
je bent,ook al ben je bezig dit te 

ontdekken. Een ontdekkingsreis 
in de 1001 nacht sfeer, zo vertelt 
directeur Marie Thérèse die van-
daag de dag alleen nog te orga-
niseren valt met hulp van veel 
ouders die letterlijk en figuur-
lijk aan alles denken en zo een 
feest gladjes laten verlopen, tot 
en met het zingen en dansen op 
het grote podium op het school-
plein, waar het enige echte Ica-
rus schoollied  die vrijdagmid-
dag over de Kerklaan schalde.
Ton van den Brink

Zondag 4 oktober 
Vertel-, teken en signeersessie 

bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Wat kun je doen als anders tegenzit? Als de wereld 
op zijn kop staat en jij er in mee gezogen wordt? Daarover gaat 
dit vrolijke boek met het beste recept vor een verdrietige dag; no-
dig al je vrienden uit,  zorg zelf voor een pan en bereid samen een 
kruidige olifantensoep. Een heel toepasselijk boek voor de kinder-
boekenweek met het thema Aan tafel, eten en snoepen. De pren-
tenboeken van de Schuberts worden zowel door het publiek als 
door de literaire kritiek positief ontvangen.Ze hebben inmiddels 
een vast plekje in de prentenboekenwereld verworven. Bekende 
boeken van hun hand zijn o.a. Woeste Willem, Platvoetje, Monkie. 
De Schuberts komen vertellen, tekenen en signeren. Een bezoek 
van deze boekenmakers is een genot voor groot en klein (van-
af 3 jaar). 
Aanvang 14.00  uur. Toegang vrij maar reserveren is gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138  Heemstede, tel. 023-5282472, 
www.boekhandelblokker.nl, 

Finalisten met hun bekers, vlnr. Marijn van de Eem, Mike Brasser en  Lisa Goossens.

3 Keer zilver voor Heemsteedse tenniskids

‘Kinderen in het nieuws’
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

Historisch belang
Het Wilhelminaplein en directe omgeving, 

het oude centrum van Heemstede, is de 

afgelopen jaren aan het veranderen. 

Winkels verdwijnen ten gunste van wonin-

gen en een aantal panden staan leeg. 

Reden voor het college van B&W om een 

ontwikkelingsvisie op te stellen die het his-

torisch belang van het Wilhelminaplein 

waarborgt.

Hoe een plein moet zijn
Uit de internetdiscussie (april en mei) en 

tijdens een informatieavond (juni) bleek 

duidelijk hoe inwoners het Wilhelminaplein 

het liefst zien in de toekomst:

‘Op het Wilhelminaplein en in de direct aan-

grenzende buurt worden kleine winkels, uit-

gaansgelegenheden en woningen optimaal 

afgewisseld. Alle gebouwen passen goed 

bij het historische karakter van het plein. Er 

•  Jubilieumconcert 

Harmonie St. Michaël

•  Welstandsbeleid centrum

•  Scholierenpad 

naar college Hageveld

•  Bouwplannen

In deze HeemstedeNieuws:

Inloopochtend burgemeester 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om 

tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij 

burgemeester Marianne Heeremans in het raadhuis. 

Vrijdag 2 oktober kunt u van 10.00 - 12.00 uur vrij inlopen, 

dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 

burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Auto’s nemen nu een prominente 
plaats in op het Wilhelminaplein

De Synmind-methode 
Hoe vindt u dat het Wilhelminaplein er 
uit moet zien? Deze vraag kregen de 
inwoners van Heemstede in het voorjaar 
van 2009 voorgelegd door de gemeente. 
Via twee sessies kon iedereen die dat 
wilde in een open discussie op internet zijn 
mening geven over het Wilhelminaplein. 
Het bureau Synmind uit Haarlem heeft 
deze methode ontwikkeld en verzorgd voor 
de discussie over het Wilhelminaplein. 
Ruim 200 mensen meldden zich aan 
voor de discussie, ruim 100 mensen deden 
actief mee aan de internetdiscussie. 
Alle leeftijden waren vertegenwoordigd 
onder de deelnemers, alleen jongeren 
onder de 30 jaar waren ondervertegen-
woordigd. De uitkomsten van de discussie 
werden gepresenteerd tijdens een infor-
matie- en discussieavond in juni, waar 
inwoners eveneens hun mening konden 
geven over het plein. De gekozen aanpak 
leverde niet alleen veel nuttige informatie 
op maar leidde ook tot een krachtig 
draagvlak voor het toekomstig beleid 
voor het plein.
De aanpak met internetdiscussie en het 
vervolg is steeds afgestemd met een 
begeleidingsgroep, waarin zeven be-
langhebbenden bij het Wilhelminaplein 
deelnamen, zoals bewoners, winkeliers, 
vertegenwoordigers van de kerk, school 
en de Vereniging Oud-Heemstede 
Bennebroek. In het eerste deel had de 
groep een rol als procesbegeleider van de 
internetdiscussie, in het vervolgtraject 
zal de groep meer een inhoudelijke rol 
krijgen als klankbordgroep.

De gemeente Heemstede gaat het Wilhelminaplein aanpakken. Op donderdag 24 september ging de gemeenteraad akkoord met 
een plan van aanpak voor de toekomst van het Wilhelminaplein. Het plan is volledig gebaseerd op de ideeën en wensen van aan- en 
omwonenden van het plein en de overige inwoners van Heemstede. Zij konden hun mening op een nieuwe manier kenbaar maken: 
namelijk via de ‘Synmind-methode’ waarbij de deelnemers aan de hand van stellingen via internet discussiëren over de invulling van 
het plein. In februari 2010 presenteert de gemeente een aantal inrichtingsvarianten voor het Wilhelminaplein. 

zijn een paar gezellige terrassen en ook een 

paar grote bomen dragen bij aan de dorps-

sfeer van het plein. Het karakter van de uit-

gaansgelegenheden is zodanig dat er meer 

levendigheid op het plein komt zonder dat 

de bewoners daar teveel overlast van heb-

ben. Het verkeer rond en op het plein maakt 

het mogelijk dat bezoekers en bewoners op 

hun gemak naar en over het plein kunnen 

wandelen. Het plein biedt voldoende mogelijk-

heden om kleinschalige themamarkten of een 

openluchtuitvoering te houden.’ Het college 

van B&W en de gemeenteraad onderschrij-

ven dit ideaalbeeld van de inwoners. 

Actiepunten
De gemeente heeft zelf niet alles in de 

hand om het Wilhelminaplein volledig tot 

Vervolg op pagina 2
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het gewenste plein om te vormen. Zij is 

daarvoor mede afhankelijk van andere par-

tijen. De animo van middenstand en horeca 

om zich op het plein te vestigen hangt 

bijvoorbeeld sterk samen met de markt-

omstandigheden. Wel kan de gemeente 

randvoorwaarden stellen om dit te facilite-

ren en aantrekkelijker te maken. 

Hiervoor heeft zij een plan van aanpak op-

gesteld waarin actiepunten staan om het 

Wilhelminaplein op te knappen. Zo wordt het 

bestemmingsplan Zuidoost aangepast zodat 

wonen boven winkels mogelijk wordt en in 

sommige panden wordt horeca toegestaan. 

Inrichting
Verder wordt een nieuw inrichtingsplan 

gemaakt voor het plein. Hierbij wordt 

rekening gehouden met terrassen en wordt 

gezocht naar een andere inrichting van het 

parkeren op het plein. Daarnaast komen er 

specifi eke welstandscriteria om het uiterlijk en 

historisch karakter van het plein te verbeteren 

en te waarborgen. De gemeente zal actief 

meewerken bij de ontwikkeling van panden op 

het plein; dit geldt uiteraard ook voor het voor-

malig Wapen van Heemstede. De gemeente 

gaat oplossingen zoeken om het plein autoluw 

te maken door een andere inrichting en door 

een aantal parkeerplaatsen op het plein te 

verplaatsen. Er moeten meer activiteiten op 

het plein komen, waarbij de gemeente wil 

samenwerken met andere partijen en particu-

lieren stimuleert om initiatieven te ontplooien. 

Dit laatste was bijvoorbeeld het geval bij het 

jazz-festival op het plein afgelopen zomer. 

Verder valt te denken aan culturele activiteiten 

zoals voorstellingen en het houden van 

markten rond een bepaald thema.

Vervolg
In februari 2010 presenteert de gemeente 

een aantal inrichtingsvarianten voor het 

plein, waarop inwoners kunnen reageren. 

Vervolgens wordt één variant verder uit-

gewerkt en na de inspraakprocedures is het 

de bedoeling in september 2010 het defi ni-

tieve herinrichtingsplan vast te stellen. 

Sinds vorige week is Akse Media, uitgever van de Heemsteedse gemeentegids, gestart met 

de actualisatie van de adressen voor de gemeentegids 2010.

Aan iedereen die een e-mailadres in de vermelding heeft, wordt een automatische mailing 

verzonden waarop men kan reageren maar ook - met een unieke, persoonlijke inlogcode - 

via internet de eigen gegevens naar wens kan aanpassen.

De overige adressen worden in de komende weken telefonisch door Akse Media benaderd 

of ontvangen een brief. 

Als organisatie kunt u ook zelf reageren via de volgende contactgegevens: 

- per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gem. gids Heemstede) 

- telefonisch: (0223) 67 30 10 (redactie Akse Media)

- schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gem. gids Heemstede), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor het adressengedeelte kunnen worden doorgegeven 

tot uiterlijk 23 oktober 2009.

Controle adressen 
Gemeentegids Heemstede 
door Akse Media

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 

1 (Zandvaartkade tot de Julianalaan). Over 

de gehele breedte wordt de bestrating en 

het straatmeubilair vervangen. Tot 9 oktober 

2009 is de Binnenweg tussen de Kastanje-

laan en Julianalaan afgesloten voor auto-

verkeer. Voetgangers (met de fi ets aan de 

hand) kunnen over loopschotten langs het 

werkgebied. 

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de 

Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aan-

gegeven. Uitgebreide informatie over het 

project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u 

via www.heemstede.nl

César Francklaan, van Jan van 
Gilselaan (voormalige Händellaan) 
tot Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werk-

zaamheden uitgevoerd op de César Franck-

laan tussen de Jan van Gilselaan (voorma-

lige Händellaan) en de Schouwbroekerbrug. 

Het werk bestaat uit het herinrichten van 

de rijbanen, de realisatie van een midden-

berm, het aanplanten van nieuwe bomen 

en het aanleggen van een toerit naar het 

Spaarne Ziekenhuis. Fietsers en auto’s 

moeten rekening houden met aanzienlijke 

verkeershinder. Uitgebreide informatie over 

dit project vindt u via www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van 

den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Auto-

verkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse 

Dreef de Van den Eijndekade inrijden. 

Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. 

Een omleidingsroute wordt met borden 

aangegeven. Voetgangers en fi etsers 

kunnen gewoon in twee richtingen van de 

weg gebruikmaken.

Werk aan de weg 

Jubileumconcert Harmonie 
St. Michaël 
 Zondag 4 oktober samen met Leoni Jansen in 
college Hageveld
Harmonie St. Michaël bestaat 100 jaar! Vanaf de oprichting op 4 oktober 1909 heeft de 

harmonie een belangrijke plek ingenomen in het cultuurleven van Heemstede. En dat doet 

ze nog steeds: met 3 orkesten, 59 spelende leden en dirigent Gerhart Drijvers.

Op zondag 4 oktober a.s. geeft Harmonie St. Michaël samen met Leoni Jansen haar 

jubileumconcert. Een middag vol muziek van alle tijden en uit alle windstreken, van heden 

en verleden, voor jong en oud. Na het concert wordt samen met alle aanwezigen het glas 

geheven en wordt teruggekeken op 100 jaar Heemsteedse cultuurgeschiedenis. Kortom: 

het wordt een bijzondere middag. Het concert begint om 14.30 uur. Locatie college 

Hageveld. Prijs: € 12,50 (kinderen tot 12 jaar € 7,50).

Meer informatie op: www.stmichael-heemstede.nl.

Aanpassing welstandsbeleid centrum en 
tweede wijziging welstandsnota Heemstede
Op 11 juni 2009 is de inspraakprocedure 

gestart om te komen tot aanpassing van 

het welstandsbeleid voor het centrum van 

Heemstede. De volgende notities hebben 

ter inzage gelegen:

Deel 1:  bebouwing, aanpassingen welstands-

nota

Deel 2: reclame

Deel 3: uitstallingen en terrassen

Het betreft hier nieuw vast te stellen wel-

standsbeleid voor zaken die geregeld zijn 

in de welstandsnota en de APV. Na vast-

stelling van de genoemde notities moeten 

in de APV en welstandsnota deze onder-

delen worden gewijzigd respectievelijk 

aangevuld. Tijdens de inspraakprocedure 

zijn 5 reacties ingekomen. Naar aanleiding 

van de reacties zijn de notities niet aange-

past. Voor de behandeling van de reacties 

zie het B&W-besluit (hiervoor kunt u con-

tact opnemen met de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht). Tevens is een stimule-

ringsregeling opgesteld om de winkeliers 

die binnen een periode van drie jaar hun 

ongewenste reclame verwijderen tegemoet 

te komen in de onrendabel geworden 

investering. 

Beslissing
De gemeenteraad heeft in de vergadering 

van 24 september 2009 besloten:

1.  het welstandsbeleid centrum zoals vast-

gelegd in de notities, deel 1, 2 en 3 

(versie 24-09-2009) vast te stellen, inclu-

sief overgangsregeling en te bepalen dat 

deze in werking treden met ingang van 

01-01-2010;

2.  de ‘Stimuleringsregeling voor het ver-

wijderen van ongewenste reclame’ vast 

te stellen;

3.  de kosten voor de stimuleringsregeling 

tot een bedrag van € 25.000,-- ten laste 

te brengen van het krediet Binnenweg en 

wanneer dit niet toereikend is, dan de 

kosten ten laste brengen van de te ver-

wachten meeropbrengst bouwleges 

2009, die aan het eind van het jaar wordt 

toegevoegd aan de algemene middelen; 

4.  het welstandsbeleid centrum drie jaar na 

inwerkingtreding te evalueren.

Welstandsnota en Algemene 
plaatselijke verordening (APV)
Bovengenoemd beleid leidt tot zowel aan-

passingen in de welstandsnota als in de 

APV. De raad heeft op 24 september 2009 

besloten tot aanpassing van de welstands-

nota. De wijzigingen in de welstandsnota 

treden in werking op 1 januari 2010. Tot de 

aanpassingen in de APV heeft de raad nog 

niet besloten. Dit zal op korte termijn 

gebeuren. Zodra de APV is aangepast zul-

len wij dit publiceren. Het is de bedoeling 

dat ook de wijzigingen in de APV op 1 ja-

nuari 2010 in werking treden.

Welstandsbeleid centrum
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Scholierenpad naar college Hageveld

Aanleg Scholierenpad naar college Hageveld
Een grote groep scholieren fi etst dagelijks over de Nijverheidsweg van en naar het college 

Hageveld. Gezien het drukke autoverkeer op deze route is het wenselijk voor deze groep 

fi etsers een alternatieve route te zoeken. Deze route is te realiseren langs de sportvelden 

van HBC, op het grondgebied van het Bisdom. De aanleg van het Scholierenpad is gepland 

in het voorjaar van 2010.

Start inspraak en inloopavond
Voor de aanleg van het Scholierenpad wordt de inspraakprocedure gestart. De stukken lig-

gen vanaf 1 oktober 2009 vier weken ter inzage. 

U kunt hierover binnen deze vier weken uw mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar 

maken.

Voor nadere informatie over het Scholierenpad kunt u zich wenden tot Carlieke te Beest, tel. 

(023) 548 57 82 of Bob Jansen, tel. (023) 548 57 67 van de afdeling Voorbereiding Openbare 

Ruimte.

Voor nadere informatie kunt u ook langskomen tijdens de inloopavond, deze is gepland op 

14 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur in het raadhuis.

U kunt deze avond langskomen op een door u gewenst tijdstip, er zijn medewerkers aanwezig 

om u desgewenst nader te informeren.

Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (WIJ)
Op 1 oktober 2009 treedt de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking. Omdat het beleid 

en de verordeningen voor de WIJ nog in ontwikkeling zijn, heeft de gemeenteraad van 

Heemstede op 24 september 2009 de verordening ‘Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren’ 

(WIJ) vastgesteld. In deze verordening zijn de regels in de verordeningen op grond van de 

Wet Werk en Bijstand voorlopig tot 1 januari 2010 van toepassing verklaard op de WIJ. 

Hiermee wordt bereikt dat de WIJ zoveel mogelijk wordt uitgevoerd overeenkomstig de 

regels van de Wet Werk en Bijstand. 

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

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

-  indien het fysiek onmogelijk is om van u 

vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u 

een reisdocument voor vijf jaar zonder dat 

daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;

-  in het geval dat het bij u tijdelijk onmogelijk 

is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft 

u een keuze. U wacht totdat het wel moge-

lijk is vingerafdrukken van u op te nemen 

of u krijgt een reisdocument met een gel-

digheidsduur van maximaal 12 maanden;

-  van kinderen tot 12 jaar worden geen 

vingerafdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat 

waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch 

opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken 

worden opgeslagen in de reisdocumenten-

administratie. Twee vingerafdrukken worden 

ook opgeslagen in de chip van het reisdocu-

ment. 

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

-  een foto die voldoet aan de wettelijke eisen;

-  indien uw documenten kwijt of gestolen 

zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het 

proces-verbaal dat u van de politie heeft 

gekregen toen u aangifte deed van verlies 

of diefstal;

-  contant geld, maar bij voorkeur uw pinpas 

om te betalen.

Controle van uw vingers
De baliemedewerker controleert of van 

uw vingers wel vingerafdrukken kunnen 

worden opgenomen. Verfresten of ander 

vuil kunnen namelijk problemen geven bij 

het opnemen van de vingerafdrukken. De 

controle is ook bedoeld om na te gaan of 

geprobeerd wordt de eigen vinger af te 

dekken.

Afhalen reisdocument 
Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocu-

ment kan de chip uitgelezen worden. In dat 

geval zullen de vingerafdrukken die in de 

chip zijn opgeslagen worden gecontro-

leerd. Zo wordt vastgesteld of uw vinger-

afdrukken overeenkomen met de vinger-

afdrukken die in de chip zijn opgeslagen. 

Bijschrijven kinderen
Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet 

meer bijgeschreven in het paspoort van de 

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

document hebben. Alle bijschrijvingen in 

het paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 

2012 dus niet meer geldig. Het paspoort 

zelf blijft wel geldig: u kunt er gewoon mee 

blijven reizen. De prijs voor de Nederlandse 

identiteitskaart voor kinderen onder de 14 

jaar gaat op 1 januari 2010 omlaag. Met 

deze kaart kunt u reizen binnen de EU en 

naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, 

Noor-wegen, San Marino, Turkije, IJsland 

en Zwitserland. De gratis Nederlandse 

identiteitskaart voor 14-jarigen bestaat 

vanaf 1 januari 2010 niet meer.

Meer informatie 
U kunt meer informatie krijgen bij de 

publieksbalie van de gemeente, telefoon 

(023) 548 58 68 of op de website: 

www.paspoortinformatie.nl.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 
Heeft uw organisatie vacatures voor 
vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-
voorwaarden, rechten en plichten? Of 
zoekt u een goede cursus/work shop voor 
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 
Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch 
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 
informatiezuil (dagelijks tijdens openings-
tijden van de Luifel)
E-mail: 
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 

via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws 

op maat van de gemeente.

HeemstedeMail
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Aanwezig waren 18 van de 21 raadsleden

Beslissing op bezwaar inzake WOB-
verzoek
Voorstel unaniem aangenomen

Vaststellen bestemmingsplan Woon-
wijken Noordwest 
Amendement van D66 en GroenLinks over 

extra voorlichting

amendement verworpen met 4 stemmen 

voor en 14 tegen

voor: D66 en GroenLinks

tegen: VVD, CDA, PvdA, NH

voorstel aangenomen met 14 stemmen 

voor en 4 tegen

voor: VVD, CDA, PvdA, NH

tegen: D66 en GroenLinks

Aanpassing welstandsbeleid centrum 
Heemstede
Voorstel unaniem aangenomen

Verordening Wet kinderopvang 
Bloemendaal, Haarlemmerliede, 
Spaarnwoude en Heemstede
Voorstel unaniem aangenomen

Tijdelijke regels Wet investeren in 
jongeren (WIJ)
Voorstel unaniem aangenomen

Raadsbesluit bij onderzoeksrapport
Rekenkamercommissie 
Onderwijshuisvesting
Voorstel unaniem aangenomen

Jaarrekening 2008 Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Voorstel unaniem aangenomen

Algemene subsidieverordening
Heemstede 2009
Voorstel unaniem aangenomen

Actualisering bijzondere subsidie-
verordeningen
Voorstel unaniem aangenomen

Wilhelminaplein: nieuw hart van 
historisch Heemstede
Voorstel unaniem aangenomen

Wateroverlast
Voorstel unaniem aangenomen

U kunt de raadsvergadering beluisteren op 

de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. 

Deze audioverslagen zijn beschikbaar vanaf 

de maandag na de raadsvergadering. Een 

beknopt verslag en een lijst met toezeggin-

gen volgt later die week. Via de website zijn 

ook alle raadsvoorstellen, amendementen 

en moties in te zien. 

Bekendmaking Wet milieubeheer
De Milieudienst IJmond maakt namens het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede 

het volgende bekend:

Ontwerpbesluit
- Op 26 mei 2009 is een aanvraag om een revisie-

vergunning binnengekomen van SEIN voor een categoraal ziekenhuis voor zorgverlening, 

gelegen aan de Achterweg 5 te Heemstede.

Het voornoemd college is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Zienswijzen
Tot 12 november 2009 kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de direc-

teur van de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Op verzoek kunnen de 

zienswijzen ook mondeling worden ingebracht. 

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 1 oktober tot 12 november 2009 ter inzage:

- in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. 

 Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Burgemeester en wethouders van 

Heemstede maken bekend dat het bestem-

mingsplan ‘Woonwijken Noordwest’ door 

de gemeenteraad is vastgesteld bij raads-

besluit van 24 september 2009.

Dit bestemmingsplan is een actualisering 

van de bestemmingsplannen: Blekersvaart-

weg/Burg. van Lennepweg, Adriaan Pauw-

laan e.o. en Zandvoortselaan-Herenweg 

(gedeeltelijk). Het plan is gewijzigd ten 

opzichte van het ontwerpbestemmings-

plan.

Een aantal aanpassingen ten opzichte van 

de oude plannen zijn: 

- Een deel van de Zandvoortselaan (zuid-oost-

zijde) krijgt de bestemming ‘Centrum 2’. 

De huidige beperking van maximaal 20 

vestigingen vervalt. In het nieuwe plan 

komen meer mogelijkheden voor onder-

nemers om zich op dit deel van de 

Zandvoortselaan te vestigen. 

- De mogelijkheden voor erfbebouwing 

worden anders. Onder bepaalde voor-

waarden wordt toegestaan dat maximaal 

70 m2 van het erf wordt bebouwd. Een 

gedeelte van 25 m2 moet altijd vrij blijven. 

- Het gebied aan de Vondelkade heeft nu 

de bestemming ‘Recreatie’ (tennispark). 

Dit wordt gewijzigd in ‘Wonen’. 

Het besluit van de gemeenteraad met het 

daarbij behorende bestemmingsplan ligt 

met ingang van donderdag 1 oktober ge-

durende zes weken voor eenieder tijdens 

de bezoekuren ter inzage in het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 en in de bibliotheek, 

Julianaplein 1 te Heemstede, alwaar het 

ook buiten de kantooruren om is in te zien. 

Het besluit van de gemeenteraad met het 

daarbij behorende bestemmingsplan kan 

ook worden ingezien op de gemeentelijke 

website www.Heemstede.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

op het ontwerpbestemmingsplan bij de ge-

meenteraad naar voren hebben gebracht, 

kunnen met ingang van vrijdag 2 oktober 

2009 gedurende 6 weken tegen dit besluit 

beroep instellen. Dit geldt ook voor belang-

hebbenden die kunnen aantonen daartoe 

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500 EA 

’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de voor-

zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, indien onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belangen, 

dat vereist.

Het besluit treedt in werking daags na af-

loop van de beroepstermijn, tenzij binnen 

de beroepstermijn een verzoek om voor-

lopige voorziening is ingediend bij de voor-

zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State.

Vaststellen bestemmingsplan Woonwijken 
Noordwest

Raadsbesluiten 24 september 2009

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2009.083 het uitbreiden van een woonhuis - Tooropkade 4

2009.204 het uitbreiden van een woonhuis - Postlaan 19

2009.205 het plaatsen van lichtreclame - Raadhuisstraat 30

2009.206 het vergroten van een dakkapel op het - Glipper Dreef 52

 voordakvlak

2009.207 het uitbreiden van een woonhuis - Meer en Boslaan 7

2009.208 het wijzigen van kozijnen aan de voor-  - Valkenburgerplein 1-1

 en zijgevel

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 1 oktober 2009 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 25 september 2009)
2009.184 het bouwen van een fi etsbrug in het - t.h.v. Cruquiusweg 47 

 Park Meermond

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 25 september 2009)
2009.155 het uitbreiden van een woonhuis - Havenstraat 42

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 1 oktober 2009 op maandag tot en met donder-

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

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. 

Zie kader.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast
Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en 
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.122 het uitbreiden van een woonhuis - Burgemeester van Lennepweg 28

Het verzoek ligt vanaf 1 oktober 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Fijnproevers op de Willinkschool
Bennebroek - De groepen 1 en 
2 van de Willinkschool in Benne-
broek hebben vorige week mee-
gedaan aan de Week van de 
Smaak. Ze hebben verschillende 
dingen geproefd. Is het zoet of is 
het zout? Zuur of bitter? De kleu-
ters van de Willinkschool ont-
dekken het in hun eigen ‘restau-
rant’. Op de ‘markt’ kopen ze de 
ingrediënten waar ze mee koken. 
De kinderen doen zo spelender-
wijs veel ervaring op. Op 24 sep-

tember zijn de kleuters naar wo-
krestaurant Xi Lei Gong in Hille-
gom geweest. De eigenaar ont-
ving de groep. De mooi gedekte 
tafels stonden klaar en de jonge 
gasten deden zich te goed aan 
een heerlijke lunch. Onder be-
geleiding van de kok proefden 
ze verschillende soorten sauzen: 
zout, zoetzuur en pittig. De kok 
zei: “Het zijn fijnproevers op de 
Willinkschool!” Als toetje was er 
nog een ijsje.

Kinderboekenweek
om te smullen

Bennebroek - In Bibliotheek 
Duinrand kunt u vast een voor-
proefje nemen van ‘de Lekker-
ste’ Kinderboekenweek. Deze 
vindt plaats van woensdag 7 t/
m zaterdag 17 oktober. Het mot-
to is Aan tafel! – eten en snoe-
pen in kinderboeken zullen boe-
ken centraal staan waarin door 
kinderboekenauteurs bedacht 
eten een rol speelt. Er is een 
voorstelling van Kindertheater 
Kees en Koos die ‘Sambal bij?’ 
heet. Twee zussen uit Assen krij-
gen van Pa nog één kans: ze be-
ginnen een Chinees restaurant. 
Maar... de kreeft wil de soep niet 
in en de kakkerlakken eten de 
laatste verse slablaadjes op. Al-
leen de kinderen in het publiek 
kunnen de zussen nog helpen. 

Verder brengt K’ On tour de 
‘Reuzenperzik’ naar het beroem-
de boek van Roald Dahl. Het ver-
haal gaat over James, die weet 
te ontsnappen aan zijn vreselijke 
tantes, in een reusachtige per-
zik kruipt en daarna een reeks 
avonturen beleeft, die niemand 
voor mogelijk had gehouden. 
De kaartjes kosten 2,50 euro en 
zijn te koop in de bibliotheek. 
De beide genoemde voorstellin-
gen Sambal bij? en De reuzen-
perzik zijn bestemd voor kinde-
ren van 6 tot 8 jaar. Ook is er een 
workshop High-tea voor kinde-
ren van 8 tot 12 jaar. Kaarten à 
2,50 euro zijn te koop in de bi-
bliotheek vestiging Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 3.
www.bibiotheekduinrand.nl

Professor Peter 
Kooijmans in 
Trefpuntcafé
Bennebroek – Het nieuwe sei-
zoen van het Trefpuntcafé in 
Bennebroek begint vrijdag 2 ok-
tober. Als speciale gast zal prof. 
dr. Peter Kooijmans, minister van 
Staat en oud-rechter van het In-
ternationaal Gerechtshof in Den 
Haag optreden. Hij zal vertellen 
over zijn indrukwekkende erva-
ringen en aangeven hoe hij aan-
kijkt tegen orde en wanorde op 
de wereld. Is daar nog iets aan 
te doen? Belangstellenden zijn 
welkom in de kerk op het Ako-
nietenplein in Bennebroek. Om 
20.00 uur gaan de deuren open.
De toegang is vrij, de consump-
ties zijn gratis. Voor verdere in-
formatie: www.trefpuntcafe.nl


