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ONDERMODE, NACHT- EN BADMODE
Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

tel. 023 - 525 6833 • www.warmer-ondermode.nl

Burgemeesters blussen brand
Heemstede - Dit jaar was het 
voor de 40e keer dat de regiona-
le brandweerwedstrijden plaats-
vonden. In Heemstede streden 
zaterdag 2 oktober enkele korp-
sen uit de regio tegen elkaar om 
een aantal gevaarlijke (maar ge-
organiseerde) situaties tot een 
goed einde te brengen. Heem-
stede deed het heus niet slecht 
en werd tweede!
Deze bijzondere editie kende 
een bijzondere deelname: vijf 
(loco-)burgemeesters kregen 

een snel-opleiding blussen. De 
organisatie had een sloopauto 
vóór de kazerne geprepareerd, 
deze werd aangestoken en 
de burgemeesterbemanning, 
bestaande uit H. van Leeu-
wen van Beverwijk, H.B. Bruijn 
van Haarlemmerliede, N. Meijer 
van Zandvoort, P. van de Stadt, 
Th.Weterings, Haarlemmermeer 
en loco Heemstede, konden 
met een tankautospuit naar het 
brandende wrak rijden.
Onder bevelvoering van loco-

burgemeester Pieter van de 
Stadt nam de fanatieke beman-
ning in twee ploegen twee ho-
ge drukstralen in de hand en 
blusten met een ferme trek 
aan de straalpijp de brandende  
auto. Verbaasd  door de sterke 
druk in de hoge drukslang spo-
ten ze dwars door de auto heen 
naar het publiek. Als kleine jon-
gen wilden ze al brandweerman 
worden...
Meer over deze wedstrijd elders 
in de krant.

Burgemeesters spuiten dwars door de auto het publiek nat.

OPEN HUIS! zaterdag 9 oktober a.s.
vrije bezichtiging van 11.00 tot 15.00 uur

VAN DER WEIDENLAAN 6 te HEEMSTEDE
Gelegen in het centrum aan zeer 
rustig woonerf zonder autoverkeer, 
een vijverpartij voor de deur en toch 
alle winkels op loopafstand, zijn  dé 
belangrijkste kenmerken van deze 
ruime kwadrantwoning. 
 

(023) 58 45 265
www.heemborgh.nl

Bouwjaar: 1987/1988. Hoge isolatiewaarde. Onderhoudsarm.
Tuin: besloten, zonnige tuin en dakterras (24 m2) op ZO.
Parterre: verrassend royale woonkamer met goede open haard,
open eetkeuken, inbouwapparatuur, bijkeuken, inpandige berging.
1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet, en 
2e badkamer met douche, toegang tot ruim dakterras op ZO.
2e verdieping: ruime zolderkamer, grote afgescheiden bergruimte.
Vraagprijs: e498.000,- kosten koper

Nieuw politieteam, nu nog een naam
Heemstede – Met ingang van 1 
januari 2011 gaan de twee poli-
tieteams Duinrand en Zandvoort 
fuseren tot één team. Dit nieu-
we team, wordt ondergebracht 
op drie locaties, één in elke ge-
meente. Het gaat de politiezorg 
voor de gemeenten Bloemen-
daal, Heemstede en Zandvoort 
voor hun rekening nemen. 
Voor dit nieuw te vormen politie-
team is nog geen goede naam. 

De politie van district Kennemer-
land-Midden roept, samen met 
de burgemeesters van de drie 
gemeenten en de officier van 
Justitie, de bewoners van Bloe-
mendaal, Heemstede en Zand-
voort op een goede naam te 
verzinnen. Een naam waarin u 
uw politie herkent. Een naam die 
alle drie de gemeenten met hun 
specifieke eigenschappen eer 
aan doet.

U kunt uw inzending sturen 
naar het volgende e-mailadres: 
nieuwpolitieteam@polken.nl

óók elke week op www.heemsteder.nl



Bennebroek - De kinderen van de Willinkschool in Bennebroek zijn gestart met de ver-
koop van kinderpostzegels. Met het ingezamelde geld steunt Kinderpostzegels wereldwijd 
projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan.
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

Bomans
in Beeld

Heemstede - Geen schrijver in 
de moderne Nederlandse letter-
kunde is vermoedelijk zovaak af-
gebeeld. De kunstenares Aleid 
Slingerland vervaardigde al-
leen al 5 schilderijen en 13 te-
keningen van Godfried Bomans 
(1913-1971).
Uit een aantal van ongeveer 
honderd afbeeldingen is thans 
een selectie van 40 portrette-
keningen, cartoons en karika-
turen in boekvorm uitgegeven. 
Samengesteld door Hans Krol 
uit materiaal dat zich bevindt in 
de Heemstede-collectie van het 
Noord-Hollands Archief. 
Het adres is: Kleine Houtweg 18 
Haarlem. Het boek kost 8 euro.

Willinkschool gestart met 
Kinderpostzegels

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

Verlangen

Ik ben niet klaar
ben niet klaar voor het

ontvangen van de herfst

verlang nog naar de
koestering

van de zon die mij
verwarmt

tot diep in mijn huid

wil de schoonheid
ontmoeten van 

de bloemenpracht die
mijn tuin laat stralen

mijzelf verliezen in de
zomergeur die doordringt

tot in mijn weefsel

nee,ik ben nog niet klaar
niet klaar,voor de herfst.

Ada Lodder

DichtstortenSamen creatief in 
wijkpunt Princehof

Heemstede - Op donderdag 7 oktober wordt gestart met 
een wijkontmoetingspunt in de Princehof, voor de bewo-
ners van de wijk De Glip met tal van activiteiten voor de 
bewoners van de Glip.

Donderdagochtend van 10.00-12.00 uur staat op het program-
ma  Koffie ‘met’.
Er is tegen betaling een kopje koffie of thee, u kunt vrijblij-
vend binnenlopen, voor een praatje, spelletje of meedoen aan 
een aangeboden activiteit in de creatieve hoek, iedere week zal 
dit een andere activiteit zijn. Doel van de ochtend is gezellig 
samen zijn.
De andere data zijn: 14, 21 en 28 oktober.

Donderdagmiddag is er van 16.00-17.30 uur een activiteit voor 
kinderen. Spelen/knutselen voor jonge kinderen tot 10 jaar.
Doel is om kinderen uit de wijk in een veilige omgeving gezellig 
met elkaar te laten spelen.
Voor kinderen onder de 6 jaar willen we dat de ouders erbij 
blijven. Er is gelegenheid om te knutselen, plakken of kleuren, 
maar ook zijn er spelletjes, leesboeken en puzzels aanwezig voor 
verschillende leeftijden. Deelname is 1,- euro inclusief limonade 
en een koekje. Ouders betalen voor de koffie of thee. Voor het 
knutselwerk mogen kinderen zelf lege wc-rollen, luciferdoosjes 
en eierdozen meenemen. Deze donderdag staat het maken van 
het zelfportret op het creatieve programma.

De andere data zijn: 14 oktober (auto maken van luciferdoosjes), 
21 (krokodil van wc-rollen) en 
28 oktober (spookslinger Halloween).

Tijdens de activiteiten staat er een prikbord waarop bewoners 
uit de wijk hun burenhulp aanbod, of burenhulpvraag kunnen 
prikken.

Mishandeld 
door groepje 

jongens
Heemstede – Een 15-ja-
rige jongen uit Heemstede 
is zondag 3 oktober rond 
21.45 uur mishandeld door 
een groepje jongens in de 
Raadhuisstraat. Het slacht-
offer was in het gezelschap 
van vijf vrienden, toen drie 
jongens op scooters hen 
passeerden. De scooterrij-
ders kwamen terug en mis-
handelden -om nog onbe-
kende redenen- de 15-jari-
ge jongen. Hierna gingen ze 
er vandoor. De politie vraagt 
getuigen zich te melden via 
het nummer 0900-8844.
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Spannende brandweerwedstrijden met 
goede tweede plaats voor Heemstede
Heemstede – Bewoners van De 
Nachtegaal gaven de melding 
van een sterke rookontwikkeling 
bij een container bij Timmer-
techniek van der Veldt aan de 

Patrijzenlaan 21 in Heemstede. 
De eerste wedstrijdlocatie voor 
de regionale brandweerwedstrij-
den van de regio Kennemerland, 
die zaterdag in Heemstede voor 

de 40ste keer werden gehouden.
De containerbrand bleek een 
naast gelegen Timmerfabriek  
Van der Veldt aangestraald te 
hebben, waardoor doorslag naar 
binnen plaatsvond. Bij de ver-
kenning vond elke brandweer-
ploeg niet alleen een brand, 
maar ook een van de medewer-
kers die door de brand per on-
geluk met zijn hand in de lint-
zaag terecht was gekomen. Het 
slachtoffer moest dan samen 
met de losse hand zo snel mo-
gelijk overgedragen worden aan 
de gealarmeerde ambulanceme-
dewerkers. Waar een ploeg heel 
succesvol de blussing binnen  
12 minuten voltooid had, goed 

voor een eerste prijs, bleek na-
derhand dat men de losse hand 
vergeten was mee te nemen en 
zo kostbare tijd verloren ging. 
Jammer voor de ploeg, aldus 
de wedstrijdleider Paul Jansen, 
maar  wel een goed leermoment. 

Joyrijder
Op de Nijverheidsweg, vlakbij de 
brandweerkazerne, had een joy-
rijder met een gestolen auto het 
erf van het Tuinbouwbedrijf Be-
liën omgeploegd en was op de 
zijkant beland tegen een puin-
container. Voor de brandweer 
een hulpverleningsoefening met 
veel problemen. Zo stonk het 
naar benzine in de directe omge-

Joyrider op de brancard.

In de timmerfabriek.

Waar is de hand?

ving van de auto, was het moei-
lijk om de auto te stabiliseren en 
het slachtoffer was moeilijk te 
bereiken. Hij bleek de auto van 
zijn vader ‘geleend’ te hebben 
en had hij medicijnen gebruikt 
tegen ADHD. Voor wedstrijdlei-
der Ronald Zwetsloot uit Benne-
broek en zijn juryleden geen ge-
makkelijke klus om de redding 
te beoordelen. Aan het eind van 
de dag heeft loco-burgemees-
ter de heer Pieter van de Stadt 
de prijzen aan de ploegen uitge-
reikt in de kazerne. Het Heem-
steedse korps eindigde op een 
tweede plaats achter de ploeg 
van Beverwijk, die net iets ster-
ker was. Op de derde plaats ein-
digde Nieuw-Vennep. De beste 
bevelvoerder werd Ruud IJtsma 
van post Beverwijk. Van de Stadt 
bedankte de firma van de Veldt 
Timmertechnieken aan de Patrij-
zenlaan en het Tuinbedrijf  Beli-
en aan de Nijverheidsweg, want 
zonder hun medewerking had de 
wedstrijd niet plaats kunnen vin-
den.  
Omdat dit de 40ste editie was 
van deze regionale wedstrijden 
in Heemstede was vorig jaar al 
het idee ontstaan om een ploeg 
van burgemeesters uit de re-
gio te laten deelnemen. Een vijf-
tal burgemeesters kreeg een 
brandweeropleiding van enkele 
tientallen seconden, elke secon-
de telt immers. De organisatie 
had een sloopauto vóór de ka-
zerne geprepareerd, deze werd 
aangestoken en de burgemees-
terbemanning, bestaande uit 
H. van Leeuwen van Beverwijk,  
H.B. Bruijn van Haarlemmer-
liede, N. Meijer van Zandvoort,  
P. van de Stadt, Th.Weterings, 
Haarlemmermeer en loco Heem-
stede, konden met een tankau-
tospuit naar het brandende wrak 
rijden. Onder bevelvoering van 
locoburgemeester Pieter van de 
Stadt nam de fanatieke beman-
ning in twee ploegen twee ho-
ge drukstralen in de hand en 
blusten met een ferme trek aan 
de straalpijp de brandende au-
to. Verbaasd  door de sterke 
druk in de hoge drukslang spo-
ten ze dwars door de auto heen 
naar het publiek. Als kleine jon-
gen wilden ze al brandweerman 
worden. 
Ton van den Brink

Vlnr: burgemeesters H.van Leeuwen (Beverwijk), H.B. Bruijn (Haarlemmerliede), N. Meijer (Zandvoort), P. van de Stadt (loco-burgemeester 
Heemstede) en Th. Weterings (Haarlemmermeer).



die hier voor 29,50 euro te koop 
is. Trots Zijn Ad en Anneke op 
de grote prijzen die zijn gevallen 
op Staatsloten die door hen zijn 
verkocht. Niet dat zij daar zelf de 
hand in hebben, maar hun zaak 
zit kennelijk op een gelukbren-
gende aardstraal, waardoor er 
nog wel eens een groot bedrag 
wordt uitgekeerd. Ook op de rui-
me sortering krasloten vallen 
regelmatig mooie prijzen.

Feest
Om het 75-jarig bestaan te vie-
ren biedt Van der Wal na 10 ok-
tober alle klanten een enve-
lop aan waarin mogelijk één 
1/5 Staatslot zit. Hiermee laten 
zij hun klanten meedelen in het 
feest.
Zus Anneke, die jaren in de ver-
pleging werkte, staat haar broer 
al een paar jaar bij in de winkel 
en samen nemen zij nog echt de 
tijd voor hun klanten. De socia-

le cohesie is er nog groot want 
Ad en Anneke leven mee met het 
wel en wee van hun klanten.
Wat in al die jaren niet is ver-
anderd is het interieur. Het lo-
ket van het postagentschap is 
aan het oog ontrokken door uit-
gestalde artikelen, maar is nog 
steeds aanwezig.
Waarschijnlijk is dit nog de eni-
ge originele winkel in Heemste-
de en daarom zeker de moeite 
waard om de zaak te bezoeken 
en kans te maken op een gratis 
Staatslot. Het parkeren voor de 
deur is gratis.
Ad en Anneke denken nog lang 
niet aan stoppen, zodat de in-
woners van Heemstede en om-
geving nog jaren kunnen genie-
ten van dit knusse winkeltje en 
de gastvrijheid van Ad en Anne-
ke. Ze hebben verzekerd niets 
aan het interieur te zullen ver-
anderen.
Eric van Westerloo
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Open huizen route op 9 oktober

Speeddate met je nieuwe huis?
Heemstede - “Even sfeer proe-
ven en rondkijken. Dat kun je 
niet van een foto halen. Wij zoe-
ken een ander huis. Er voldoen 
er heel veel aan onze zoekcri-
teria en zo gaan we ons nieuwe 
huis dus niet vinden. Dus zoeken 
we op sfeer: waar gaan wij ons 
het best thuis voelen? Die sfeer 
voel je als je binnenkomt. Is die 
er niet, dan draaien we meteen 
weer om!” Hier is een Open Hui-
zen Routebezoeker bij uitstek 
aan het woord. 
Op zaterdag 9 oktober is het 
weer zo ver: duizenden huizen 
die te koop staan zijn dan open-
gesteld voor het woningzoekend 
publiek. Ook makelaar Van den 
Putten is erbij. Tussen 11.00 en 
15.00 uur is iedereen zonder af-
spraak van harte welkom. Som-
mige huizen doen mee met een 
afwijkende tijd. Raadpleeg voor 
de juiste informatie altijd even 
het kantoor aan de Bronsteeweg 
45 of via de website www.van-
denputten.com

Enorme hit
ERA-makelaars John en George 
van den Putten vinden het nog 
steeds een vondst: “We doen dit 
nu al landelijk sinds 2000 en nog 
steeds blijft het een enorme hit. 
Waarom? Er zijn veel redenen, 
maar laten we de belangrijkste 
noemen. Een koper kan zonder 

afspraak komen kijken. Waar-
om is dat fijn? Bij een gewo-
ne bezichtiging moeten er nog-
al wat agenda’s worden afge-
stemd. De verkoper moet er juist 
niet bij zijn, de verkopende en de 
aankopende makelaar uiteraard 
weer wel. Vaak moet je vrij ne-
men van je werk om bij daglicht 
te kunnen bezichtigen. Een hoop 
heen en weer geregel dus.

Tijdens de Open Huizen Route 
ga je vooral kort binnenkijken. Je 
bent vaak niet alleen met de ver-
koper. Soms zijn er meer kijkers 
tegelijk. Spreekt het huis je meer 
dan gemiddeld aan, dan maak je 
alsnog een bezichtigingafspraak 
voor op een ander moment met 
ons erbij voor het beantwoorden 
van al je vragen. Dan heb je alle 
tijd en ruimte. Sfeer is belangrijk. 
Veel mensen weten binnen een 
paar minuten al of het huis hen 
aanspreekt of niet. Bij de Open 
Huizen Route hoef je niet voor 
de beleefdheid de hele bezich-
tiging af te maken. Is het niets, 
dan draai je je om en ga je naar 
het volgende huis op je lijstje. 
Dat scheelt tijd en brengt je snel-
ler naar je nieuwe huis.”

Belangstelling?
“Heeft u een huis bezocht wat 
uw belangstelling heeft gewekt, 
kom dan op ons kantoor langs 

voor een uitgebreide brochu-
re van de betreffende woning 
en dan kunt u eventueel nog 
een vervolgafspraak maken om 
de woning nog een keer in al-
le rust te bekijken eventueel met 
uw aankoopmakelaar. Kijk voor 
deelnemers op onze site www. 
vandenputten.com en www.era.
nl.
Ons kantoor is die dag ook ge-
opend van 11.00 uur tot 15.00 
uur en tevens is onze erkende 
hypotheekadviseur Hans Nelis-
sen aanwezig voor al uw vragen 
met betrekking tot hypotheken 
en verzekeringen. Hans Nelissen 
kunt u bereiken onder telefoon-
nummer 023- 528 87 00”, aldus 
het enthousiaste makelaarsteam.

ERA-makelaars organiseren een 
aantal keren per jaar een lan-
delijke Open Huizen Route. Al-
le ERA-makelaars zijn ook aan-
gesloten bij de Nederlandse Ver-
eniging van Makelaars (NVM). 
Er zijn in Nederland en België 
225 ERA-makelaarskantoren, 
maar in totaal zijn er 2600 ERA-
makelaarskantoren in bijna 50 
landen.
U vindt Van den Putten ERA Ma-
kelaars O.G. aan de Bronstee-
weg 45, t/o de rotonde, te Heem-
stede. Telefoonnummer 023- 
528.54.12. Email: vandenput-
ten@era.nl

Onlangs zijn er nieuwe fietsenrekken bij het station geplaatst. 
Dit vanwege de broodnodige behoefte aan meer fietsenrekken.
In praktijk blijkt het aantal bijgeplaatste rekken nog bij lange na 
niet voldoende. Dat blijkt wel uit de foto’s. Ze geven de situatie aan 
het station voorzijde weer op 23 september om 13:00 uur.
U ziet, alle rekken vol en veel fietsen buiten het rek omdat de eige-
naar geen open rek meer vond. De misplaatste fietsen krijgen nu 
nog een geel stickertje met daarop een waarschuwing. De waar-
schuwing luidt dat je fiets wordt meegenomen als deze niet in het 
rek staat.

Strakjes zijn fietseigenaren werkelijk hun fiets kwijt. Maar....zou-
den fietsers dan niet in de gelegenheid moeten worden gesteld 
om hun fiets ook daadwerkelijk te kunnen stallen? 

Metta Convent 

INGEZONDEN

Nostalgie bestaat nog in 
de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Sigarenmaga-
zijn Van der Wal bestaat de-
ze maand 75 jaar. Een goe-
de reden om eens in de histo-
rie van dit, oh zo knusse win-
keltje te duiken. Afgezien van 
een pinautomaat en moder-
ne apparatuur voor de ver-
koop van Staats- en krasloten 
lijkt de tijd er te hebben stil-
gestaan.

Oud-Hollandse snoepjes en 
drop zal bij velen herinneringen 
oproepen aan smaken die je in 
het grootwinkelbedrijf niet meer 
aantreft. De huidige eigenaar Ad 
Van der Wal, die de zaak samen 
met zijn zuster Anneke drijft, be-
schikt nog over oude attribu-
ten zoals mallen voor het ma-
ken van sigaren, tabaksbusjes 
met een steen er in om het vocht 
te absorberen en een busje met 
pompje om benzineaanstekers 
te vullen. 

Jan van Goyenstraat
nog geen winkelstraat
Nederland zat in 1935 nog diep 
in de crisis en met ruim 430.000 
werklozen was het leven voor ve-
len niet eenvoudig. De heer Van 
der Wal sr. werkte in de houthan-

del, maar toen een collega werk-
loos dreigde te worden, stond hij 
zijn baan af en ging hij zelf op-
zoek naar nieuwe kansen. In de 
Jan van Goyenstraat 8 (tegen-
woordig een kapperszaak) stond 
een postagentschap ter overna-
me en de heer Van der Wal nam 
de uitdaging aan en werd be-
heerder van het agentschap. Al 
snel ging hij ook rookwaren ver-
kopen, in een tijd dat vrijwel al-
le volwassenen nog rookten was 
dat zeker geen slechte nering.
De Jan van Goyenstraat bestond 
nog maar pas een paar jaar en 
naast de groentezaak van Lam-
merse (nu Lucas Primeurs) wa-
ren er amper winkels, het vooral 
woonhuizen.
In 1938 kwam het pand op nr. 4 
leeg en de heer Van der Wal be-
sloot het pand te kopen en zette 
daar het postagentschap voort. 
In het achterhuis en de etages 
was genoeg ruimte om een gezin 
te stichten. Uiteindelijk woonden 
de heer en mevrouw Van der Wal 
samen met vijf kinderen en oma 
in het huis annex winkel. 

Postagentschap tot 1991
Tot 1991 is het postagentschap 
blijven bestaan, maar na twee 

overvallen, waarvan er eentje 
lukte, zette de familie een punt 
achter de postzaken.
De investeringen voor beveili-
ging moest door de ondernemer 
zelf worden opgebracht en daar 
voelde de heer Van der Wal niets 
voor. Officieel nam zoon Ad, na 
het behalen van zijn vakdiploma, 
de zaak in 1987 al over van zijn 
ouders. Omdat zij het contact 
met de klanten moeilijk konden 
missen, bleven zij tot op hoge 
leeftijd nog helpen in de winkel.
Gaandeweg wijzigde het assor-
timent en de dienstverlening. Al 
20 jaar kan men er terecht voor 
het stomen van kleding, er zijn 
verschillende kranten, wens-
kaarten en snoepgoed.
Ook een groot aantal beltegoed 
kaarten, strippenkaarten, To-
to, Lotto, Daysers en postzegels 
maken deel uit van het grote as-
sortiment. 
Natuurlijk blijft een aanzien-
lijk deel van de winkel bestemd 
voor de verkoop van eersteklas 
sigaren zoals Justus van Mau-
rik, Balmoral en Oude Kampen. 
Naast sigaretten heeft Van der 
Wal een ruime sortering asbak-
ken en aanstekers, zoals de niet 
weg te denken klassieke Zippo, 

Ad en Anneke Van der Wal.
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Fitheidstest voor 65-plussers
Heemstede - In vervolg op een 
succesvol sport- en beweegpro-
ject dat de afgelopen drie jaar 
in Heemstede heeft plaatsge-
vonden voor 55-plussers, start 
een nieuw beweegproject: het 
‘GALM+-project’. Dit word aan-
geboden door de gemeente 
Heemstede en is bedoeld voor 
inwoners in de leeftijd van 65 - 
75 jaar die niet of weinig sporten 
of lichaamsbeweging hebben. 
Daarnaast worden ook personen 
die onlangs 55 jaar zijn gewor-
den en weinig bewegen, hierbij 
van harte uitgenodigd om deel te 
nemen. Dit speciale sportstimu-
leringsproject voor 65-plussers, 
die sportief niet actief zijn, gaat 
van start met een fitheidstest op 
zaterdag 23 oktober 2010 in de 
Groenendaal Sporthal.
Dit jaar worden de 65-75 jari-

gen in de wijken Manpad, Har-
tenkamp, Rivierenbuurt, Geleer-
denbuurt, Berkenrode persoon-
lijk aangeschreven. De overige 
inwoners zullen op een later tijd-
stip worden uitgenodigd. Mocht 
u dit jaar al willen deelnemen, 
maar geen uitnodiging hebben 
ontvangen, dan kan dat uiter-
aard ook. 

Indien u interesse heeft voor 
deelname aan het GALM+ pro-
ject of meer informatie wenst, 
dan kunt u contact opnemen 
met Sportservice Heemstede-
Zandvoort, projectleider Steffen 
van der Pol, 023-5740116. 
Het inschrijfformulier voor de 
GALM+ fittest op zaterdag 23 
oktober vindt u op www.sport-
serviceheemstedezandvoort.nl 
onder nieuws.

Bennebroek - Vital Stahievitch 
– geboren in Wit-Rusland - is 
een begaafd pianist. Hij treedt 
regelmatig op in Nederland. Op 
vrijdag 8 oktober is hij te gast in 
’t Trefpunt aan het Akonieten-
plein te Bennebroek. Aanvang 
van het concert is 20.15 uur.
Zijn muzikale carrière begon in 
Minsk waar hij studeerde aan 
het Nationale Muziekcollege en 
de Nationale Muziekacademie. 
Op zijn zestiende won hij al een 
tweede prijs op de Internationa-
le Stasys Vainiunas Pianowed-
strijd in Vilnius (Litouwen 1996). 
Sinds die tijd trad hij vaker op als 

solist in steden in Belarus (Wit 
Rusland), met verschillende or-
kesten en kamerensembles. La-
ter trad hij op in bijna alle West-
Europese landen, Mexico, Rus-
land, Litouwen en de Verenigde 
Staten. 
In 2007 rondde Vital Stahievitch 
zijn Masteropleiding af aan het 
Koninklijk Conservatorium van 
Amsterdam bij Hakon Austbo. 
Twee jaar later - in 2009 - rond-
de Vital zijn studie af aan de Uni-
versiteit van Amsterdam (Mas-
ter Artistic Research program-
ma); zijn pianodocent was Naum 
Grubert. 

Zijn repertoire bestaat uit wer-
ken van verschillende stijlen, 
van oude muziek naar zeer mo-
derne stukken; zijn voorkeur ligt 
echter bij romantische en Russi-
sche componisten zoals Chopin, 
Schubert, Rachmaninov en Pro-
kofiev. 
Op het programma staan wer-
ken van Mozart (Sonate nr.9 in 
D, K311), Orad (drie Polonaises) 
en Chopin (drie Nocturnes en 
Sonate nr.2 in bes, op.35).

Meer informatie: tel. 023 - 584 
7150 of www.muziekinbenne-
broek.nl 

Vrijwilligers gevraagd voor 
Dagcentrum Ouderen
Heemstede - Het dagcentrum 
voor ouderen bevindt zich in het 
gebouw van Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede aan de Lie-
ven de Keylaan 24 in Heemstede.
Het dagcentrum is 3 dagen per 
week geopend voor ouderen op 
maandag, donderdag en vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur.
De bezoeker mag in het centrum 
rekenen op aantrekkelijke mo-
gelijkheden voor dagbesteding 
waarmee hij of zij invulling kan 
geven aan persoonlijke interes-
se, hobby’s en een sociaal leven 
en (daarmee) contact kan hou-
den met de samenleving.
Op korte termijn zijn enkele vrij-

willigers nodig, die mee willen 
helpen de doelen van het cen-
trum te bereiken.
Taken voor de vrijwilligers zijn 
onder meer: het helpen met kof-
fie/thee zetten, drankje serve-
ren, het warme eten in schalen 
verdelen, opdienen en oprui-
men en het ondersteunen van de 
medewerkster van de SHDH bij 
de activiteiten (individueel of in 
groepsverband).
Voor meer informatie kunt u bel-
len of mailen met: Miny Schro-
tenboer, programmacoördina-
tor van WMO Dagcentrum, tele-
foon 06-22105536. e-mail: miny.
schrotenboer@SHDH.nl 

Blitz Wellness
Heemstede – Op vrijdag 1
oktober opende een nieuwe 
onderneming in Heemstede 
centrum. Het is Blitz Wellness, 
aan de Raadhuisstraat 19-21. 
Blitz Wellness is een nieuw 
concept waarbij alle facilitei-
ten aanwezig zijn voor tota-

le ontspanning en het stimu-
leren van nieuwe energie. Het 
instituut heeft een kleinschali-
ge opzet waar de klant centraal 
staat. De treatment rooms zijn 
ruim en voorzien van moderne 
faciliteiten. 
info: www.blitzwellness.nl

Dienst protestantse gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 10 okto-
ber: Oude Kerk: 10.00 u. ds. Pie-
ter Terpstra, met crèche en kin-
derkring.

Kennemerduin: 10.30 u. mw. 
Hennie Kooistra
Pinksterkerk: geen dienst

Schrijfwedstrijd Kinderboekenweek
Thema: tekeningen in kinderboeken
Heemstede - Dit jaar valt de 
Kinderboekenweek van 6 tot 
en met 10 oktober. Voor kinde-
ren en jongeren die graag le-
zen vaak een extra gelegenheid 
om een nieuw boek uit te zoe-
ken van hun favoriete schrijver of 
juist eentje die ze nog niet ken-
nen. Tekeningen in kinderboe-
ken kunnen een verhaal nóg 
mooier maken. Dit jaar heeft de 
Kinderboekenweek het thema: 
tekeningen in kinderboeken. 
Boekhandel Blokker en Casca 
hebben dit jaar weer een schrijf-
wedstrijd georganiseerd.
Zit jij in groep 6, 7 of 8? Doe 

dan mee met de schrijfwedstrijd! 
Schrijf een kort verhaal van 1 
pagina (A4) naar aanleiding van 
een tekening die je van Cas-
ca krijgt. Wil je meedoen? Stuur 
dan een mail naar plexat@casca.
nl. Dan krijg je de tekening via de 
mail en kun je aan de slag. Inle-
veren kan tot 1 oktober (getypt) 
bij: Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 of  Casca, Herenweg 
96, beiden in Heemstede of via 
de mail: plexat@casca.nl. 
De feestelijke prijsuitreiking is 
op zaterdag 9 oktober om 14.00 
uur bij Boekhandel Blokker. Op 
deze dag kunnen kinderen vanaf 

6 jaar om 11.00 uur, 12.30 uur en 
15.00 uur meedoen aan een ech-
te teken/schilder workshop be-
geleid door kunstenaar Robbert 
Kiewiet. De deelname hieraan 
is gratis.  Het winnende verhaal 
wordt in de regionale krant ge-
plaatst, op de website van Cas-
ca en in Boekhandel Blokker, én 
je mag een boek uitzoeken t.w.v. 
25 euro. De tweedeprijs winnaar 
mag een boek uitzoeken t.w.v. 
20 euro en de derde prijs is een 
boek t.w.v. 15 euro. 
Ben jij die schrijver in de dop? 
Trek je pennen uit je etui en 
schrijf een mooi verhaal!

Jubileumconcert Oratorium Koor Bennebroek
Bennebroek - Dit jaar stu-
deert het Oratorium Koor Ben-
nebroek onder leiding van Frank 
Hameleers de ‘Petite Mes-
se Solennelle’ van Rossini in. 
Deze uitvoering zal, net als al-
le jaarlijkse concerten, plaats-
vinden in de St. Jozef Kerk in 

Bennebroek en wel op 16 maart 
2011.
Bovendien zal het koor samen 
met het Haarlems Gemengd 
Koor het ‘Deutsches  Requiem’ 
van Brahms ten gehore bren-
gen. Dit concert zal, eveneens 
onder leiding van Frank Hame-

leers, plaatsvinden in de Phil-
harmonie te Haarlem. Voor bei-
de koren is dit concert een ju-
bileumconcert. Nieuwe koorle-
den hartelijk welkom op maan-
dagavond van 20.00 uur tot 22.15 
uur in ‘t Trefpunt, Akonietenplein 
1 in Bennebrok.

Schotse liederen op Theeconcert Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 17 ok-
tober is er om 15.00 uur in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein  weer een Theeconcert.
Het podium is dan een uur lang 
beschikbaar  voor het Lotos En-
semble.
Op het programma staan enke-
le Schotse liederen van Beetho-
ven, deze volksmelodieën wor-
den begeleid door fluit, cello en 
piano. Vervolgens een  spran-
kelende compositie van Villa 
Lobos voor fluit en cello.  Mu-
ziek van de Franse componis-
te Louise Farrenc uitgevoerd op 
fluit, cello en piano. Als laatste 
worden de Chansons Madécas-
ses van Ravel, deze worden uit-
gevoerd door het gehele ensem-
ble. Dit zijn  liederen die de mis-
standen, als gevolg van de sla-
vernij, aan de kaak stellen. Het 
Lotos Ensemble staat garant 
voor een boeiend uur muziek en 
zang. Het ensemble bestaat uit 

Martje de Voogd, sopraan, El-
se Schaaij, fluit, Lennie Kerkhoff, 
piano en Jeanny Beerkens, cel-
lo. Deze musici hebben naast het 
Lotos Ensemble eigen lespraktij-
ken en nemen deel aan andere 
ensembles. 
Zoals gebruikelijk is de toegang 
tot het concert gratis, bij de uit-

gang is er wel een collecte waar-
mee de kosten worden bestre-
den, wat overblijft is voor het 
Restauratiefonds van de Oude 
Kerk. Na afloop is er in de naast-
gelegen Pauwehof thee, koffie 
en gebak verkrijgbaar en vol-
op gelegenheid om elkaar en de 
musici te ontmoeten.

Muziek in Bennebroek: Vital Stahievitch
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Op het landgoed Leyduin groeien indrukwekkende bomen (foto Jo-
han Stuart).

Wel eens gehoord van 
de tulpenboom?
Heemstede - Op zaterdag 9 ok-
tober laat boswachter Jeroen En-
gelhart van Landschap Noord-
Holland bijzondere bomen zien 
op landgoed Leyduin. Deze ex-
cursie duurt van 14.00-15.30 uur.
Heeft u wel eens gehoord van 
de tulpenboom of de ginkgo? U 
kunt ze zien tijdens deze excur-
sie. De eigenaren van het land-
goed in de buurt van Heemste-
de hebben vroeger veel bijzon-
dere soorten aangeplant. Bij-
voorbeeld de vleugelnoot die in-
middels meer dan 200 jaar oud 
is. Ook meer algemene soorten 
als beuk en eik zijn de moeite 
waard; dat zijn dikwijls indruk-
wekkende woudreuzen. 
Voor veel dieren zijn bomen erg 
belangrijk, zoals enkele soorten 
vleermuizen die in holtes een 

winterslaap houden. Een echte 
winterslaper kun je de eekhoorn 
niet noemen. Toch slaapt hij het 
grootste deel van de winter lek-
ker opgerold in een bolvormig 
nest, dat hij maakt in de oksel 
van een tak.

Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten be-
dragen 6,50 euro. Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin bij het informa-
tiecentrum ‘de Kakelye’ aan de 
Manpadslaan 1 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. Kijk 
ook op: www.natuurwegwijzer.nl

Staat daar nu een man 
in de etalage te strijken?
Heemstede - De Dag van de 
Levende Etalage, die vindt plaats 
op zaterdag 9 oktober van 12.00 
- 17.00 uur in Heemstede.
Als u die middag over de Raad-
huisstraat of Binnenweg loopt, 
kijk dan goed naar de etalages 
want in tal van winkels is iets bij-
zonders te zien! 
Waar ligt een vrouw in de eta-
lage met juwelen? Waar staat 
er iemand bijna naakt en wordt 
gebodypaint? Staat daar nu een 
een man in de etalage te strij-
ken? Is dat een look-a-like van 
Sjef van Oekel? Wat doen die 
twee mensen op het terras in de 
regen? Wat een rare boekenkast 
en die vrouw die daar met cho-
colade wordt geverfd is om af te 
likken!
Om welke etalages het gaat, is 
nu nog een geheim...!
Een tip van de sluier dan: Tod-
dler’s kinderwinkel presenteert... 

‘Toddler’s got talent’. Vanaf 12.00 
uur kunnen kinderen hun zang-
kunsten vertonen in de etalage 
van de winkel aan de Binnenweg 
85-a. Er is een karaoke set aan-
wezig met heel veel leuke liedjes. 
Een heuse jury zal de winnaar(s) 
kiezen.
Als speciale gast komt Caylee, 
een van de finalisten van het Ju-
nior Songfestival, ook optreden 
in de winkel.
 
Aan de dag van de levende eta-
lage werkt een groot aantal to-
neelspelers mee, allen onder lei-
ding van Fred Rosenhart en Jan 
Bram Risseeuw, beide bekend 
uit Heemstede en Haarlem. Fred 
Rosenhart o.a. van Living History 
Kennemerland en Jan Bram Ris-
seeuw o.a. van diverse toneel-
voorstellingen.
Kom naar Heemstede op zatre-
dag 9 oktober!

Vol tienen...
Heemstede – Vorige week 
besteedde de Heemsteder 
aandacht aan diverse fees-
telijke familiegebeurtenis-
sen op de dag 10-10-10. 
Ook mevrouw Van Schie 
uit Heemstede heeft er nog 
eentje: “Het is dan wel geen 
huwelijk en het heeft ook 
niets met mij persoonlijk te 
maken, maar toevallig hoor-
de ik dat mijn overburen, 
Marc en Ellen Kuijpers, zon-
dag 10-10 2010 precies 10 
jaar getrouwd zijn. Ook dit 
zit vol tienen dus reden voor 
een feestje!”

Een bijzondere datum: 
10-10-10

Kinderboekenweek gaat 
dit jaar creatief
Heemstede – Vandaag, woens-
dag 6 oktober, is de kinderboe-
kenweek van start gegaan. In de 
kinderboekenweek draait het dit 
jaar om illustraties. Het motto is: 
De Grote TekenTentoonstelling -  
beeldtaal in kinderboeken. 
Terecht, want wat is een goed 
boek zonder mooie, gekke of 
ontroerende tekeningen? 

Zaterdag 9 oktober: 
In het kader van het thema nodi-
gen wij kinderen vanaf 6 jaar uit 
om mee te doen aan een echte 
schilderworkshop. Aan de hand 
van een tekst uit een kinderboek 
maak je je eigen schilderij.
Ben je creatief en houd je van 
schilderen? Meld je dan aan! 
De workshops (duur ca 1 uur) 
worden op 3 tijdstippen gege-
ven: 11.00, 12.30 en 15.00 uur. Ze 
worden begeleid door kunste-
naar Robbert Kiewiet. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den.

Mirjam Oldenhave schreef dit 
jaar het kinderboekenweekge-

schenk Mees Kees - In de glo-
ria. Het is een nieuwe aflevering 
vol gekkigheid van Mees Kees. 
Bij aankoop van tenminste 10,= 
euro aan kinder- of jeugdboeken 
krijg je dit boekje cadeau (zolang 
de voorraad strekt).
Het prentenboek Stimmy of het 
oerwoud in de stad is gemaakt 
door Daan Remmerts de Vries en 
Philip Hopman en is te koop voor 
5,= euro. 

 Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede 023-5282472 
www.boekhandelblokker.nl 

Hormonale 
therapie bij 
borstkanker
Regio - Op 21 oktober organi-
seert het Kennemer Gasthuis 
een bijeenkomst over hormona-
le therapie bij borstkanker. De 
bijeenkomst is bedoeld voor pa-
tiënten die de therapie (in de na-
bije toekomst) ondergaan en 
hun naasten. Tijd: 10.00 - 11.30 
uur (inloop vanaf 9.30 uur). Lo-
catie: Kennemer Gasthuis locatie 
zuid (Elisabethzaal)
 Aanmelden: liefst per e-mail: in-
fo@kg.nl, eventueel telefonisch: 
(023) 545 3138/4138

Woensdagmiddagclub 
in teken van Halloween

Heemstede - Halloween is een van oor-
sprong Amerikaans feest waarbij je langs 
de deuren mag om snoep op te halen, 
maar dan griezelig verkleed. Op woens-
dag 13 oktober gaan de kinderen vast 
een voorproefje nemen door een grie-
zelig Halloween windlichtje te maken 
van een zelf meegebracht glazen potje. 
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke 
week van 13.30-15.15 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen 
kunnen hier vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of lekker bui-
ten spelen. Kosten per keer zijn: 3,50 eu-
ro, een kaart voor 10x kost 30,00 euro.  
Graag van tevoren aanmelden: 023-548 
38 28 – kies 1.

16, dronken en afgevoerd
Regio – De politie in Lisserbroek 
kreeg donderdagavond 30 sep-
tember rond 21.00 uur een mel-
ding dat er een fietser aan de 
IJweg onwel zou zijn geworden. 
Ter plaatse troffen agenten een 

16-jarige jongen uit Nieuw-Ven-
nep buiten bewustzijn aan. De 
jongeman was onder invloed 
van alcohol en is per ambulan-
ce naar het ziekenhuis vervoerd. 
De ouders zijn in kennis gesteld.



Heemstede - In de herfstva-
kantie vindt de Jeugd Vakantie 
Sportweek plaats in Zandvoort. 
Tijdens deze week organiseren 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort en de gemeente Zandvoort 
in samenwerking met verschil-
lende Zandvoortse verenigin-
gen en andere sportaanbieders 
elke dag leuke sportcursussen.  
Kinderen tussen de 6 en 12 jaar 
kunnen zich hier vanaf 27 sep-
tember voor inschrijven. De in-
schrijvingen stromen inmiddels 
binnen. Populair zijn onder an-
der het schermen, straatvoetbal 
en mountainbiken.
Informatie over de cursussen
De Jeugd Vakantie Sportweek 
start op zaterdag 23 oktober en 
eindigt op zondag 31 oktober. De 
meeste cursussen zijn verdeeld 
over meerdere dagen. Deelname 
kost 5 euro per cursus. 
Leerlingen kunnen het activi-
teitenprogramma bekijken op 

www.sportserviceheemstede-
zandvoort.nl (klik op de ban-
ner Jeugd Vakantie Sportweek). 
Daar kunnen zij zich ook in-
schrijven. 
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Heemstede - Een nieuw sei-
zoen wedstrijdzwemmen is ge-
start. Afgelopen zondag zwom 
HPC Heemstede zijn eerste com-
petitiewedstrijd in het (tropisch 
hete) zwembad van Sassenheim.
Voorafgaand aan de wedstrijd 
kwam de ploeg bijeen in het 
Groenendaalse Bos voor een ge-
zellige lunch. Daar werd ook de 
nieuwe clubkleding gelanceerd. 
De hoofdsponsor heeft prachtige 
knalrode polo’s laten bedrukken 
met in witte letters op de voor-
kant  HPC Heemstede en van-
oostengroep.nl en achterop pro-
minent het logo met de punaises 
van de Van Oosten Groep. Voor 
de coaches zijn aparte shirts 
gemaakt met groot de tekst 
COACH HPC Heemstede zodat 
er aan de badrand geen enkele 
twijfel kan bestaan over wie daar 
de leiding heeft. De nieuwe bad-
mutsen volgen binnen een paar 
weken en daarna komen er ook 
nog mooie nieuwe rode sport-
tassen.
De zwemmers waren er zicht-
baar blij mee en hebben on-
der luid applaus het oude blau-
we shirt ritueel verscheurd. Een 
mooie start van een, voor het 
zich laat aanzien, mooi seizoen. 
‘s Middags werd erg goed ge-

zwommen. Vooral de jeugd 
was in supervorm en wist de 
ene na de andere medaille bin-
nen te slepen. In totaal werden 
er 36 persoonlijke records aan-
gescherpt en dat is opmerkelijk 
veel aan het begin van een sei-
zoen. Martijn Braspenning haal-
de maar liefst 8 seconden van 
zijn beste tijd af op de 100 meter 
wisselslag, Gwyn Bird zelfs 9 se-
conden op de 200 meter school-
slag en Floris van Wieringen wist 
iets meer dan  10 seconden van 
zijn 200 meter vrije slag af te ha-
len! David van Groen scherpte 

zijn persoonlijke record opnieuw 
met een paar seconden aan op 
de 100 meter vrije slag en komt 
met zijn tijd van 1.03.85 nú al 
dicht bij een limiet voor het Nati-
onale Junioren Kampioenschap.

De ambitie van HPC om dit sei-
zoen meerder zwemmers naar 
de Nederlandse Kampioen-
schappen af te vaardigen is niet 
zo maar uit de lucht gegrepen. 
De club is goed op weg om dit 
doel te bereiken. De trainings-
weekenden in Eindhoven die 
de zwemmers met ingang van 
dit seizoen krijgen aangeboden, 
zullen daar zeker een positieve 
bijdrage aan leveren!

Seizoen wedstrijdzwemmen van start

HPC in het nieuw

Foto: Sportservice Noord-Holland.

Jeugd Vakantie Sportweek

Film & Lunch voor senioren
Donderdag 14 oktober wordt 
bij Casca een dramafilm ge-
draaid. (Bel voor meer infor-
matie over de titel en inhoud 
van de film.) Na de film kunt 
u in de foyer van de Luifel van 
een heerlijke lunch genieten. 
Het hele film & lunch-pro-
gramma is van 10.30- ± 13.15 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Kos-
ten inclusief lunch: 10,00 euro. 
Senioren van 65+ betalen 9,00 
euro. In verband met de lunch 
graag vooraf reserveren uiter-
lijk dinsdag 12 oktober, dit kan 
telefonisch: (023) 548 38 28 op 
werkdagen van 9-12 uur.

Arthur Japin geeft
Literaire lezing
Schrijver Arthur Japin ver-
telt in deze literaire lezing op 
donderdag 14 oktober over 
zijn wervelende nieuwe his-
torische roman Vaslav. Op 
het hoogtepunt van zijn roem 
richt de wereldberoemde bal-
letdanser Vaslav Nijinski zich 
midden in een optreden tot 
zijn publiek. ‘Nu is het kleine 
paardje moe,’ zegt hij en loopt 
het toneel af. De rest van zijn 
leven, nog 31 jaren, brengt 
hij door zonder te spreken en 
zonder ooit nog te dansen. 
In het mondaine skioord 
Sankt Moritz reconstrueren 
drie ooggetuigen de gebeur-
tenissen rond deze noodlotti-
ge dag, 19 januari 1919, ieder 
vanuit zijn of haar eigen op-
tiek: zijn echtgenote Romola, 
die als een tijgerin heeft ge-
vochten om deze ‘God van de 
Dans’ te veroveren, zijn afge-

wezen minnaar, de legendari-
sche Sergej Diaghilev, oprich-
ter van de Ballets Russes, die 
alles in het werk heeft gesteld 
om hem te vernietigen, en zijn 
bediende, die uit de dramati-
sche beslissing van zijn mees-
ter moed put om ook zijn ei-
gen leven radicaal om te gooi-
en. Te midden van de puinho-
pen van de Eerste Wereldoor-
log hoopte Nijinski de mens-
heid te kunnen bekeren tot de 
liefde. Als hij merkt dat hij niet 
gehoord wordt, zelfs niet door 
hen die van hem houden, sluit 
hij zich voorgoed van de we-
reld af. Waanzin of wijsheid? 
Passie, roem, oorlog en niets-
ontziende liefde strijden om 
de hoofdrol.
De literaire lezing van Arthur 
Japin is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
op donderdag 14 oktober. De-
ze lezing is tot stand gekomen 
in samenwerking met Boek-
handel Blokker. Kaartverkoop 
bij de Luifel en bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Reserveren is 
noodzakelijk en kan telefo-
nisch op werkdagen van 9-12 
uur: tel. 023-548 38 28-1.

Inschrijven voor 11 oktober
Nieuw: de Heemstedeloop
Heemstede - SportSupport 
presenteert zondag 17 ok-
tober een nieuw hardloop-
evenement: de Heemstede-
loop. De start en finish zijn bij 
sportcomplex Groenendaal en 
de starttijden van diverse af-
standen vinden plaats rond 
het middaguur. Alle informa-
tie vindt u op www.heemstede-
loop.nl Via deze website kunt u 
ook inschrijven.
Dit nieuwe hardloopevene-
ment kent drie afstanden en 
voert de lopers vanaf de start/
finishlocatie (sportcomplex 
Groenendaal) door het Groe-
nendaalse Bos en diverse wij-
ken van Heemstede alvorens 
weer te finishen bij het sport-
complex Groenendaal. Eerst 

start de 1,6 km die een kleine 
ronde door Heemstede loopt. 
De 5 en 10 km lopen hetzelfde 
parcours, waarbij de 10 km lo-
pers 2 ronden afleggen en de 5 
km lopers 1 ronde. 
De Heemstede Loop werkt sa-
men met twee goede doelen: 
de Nederlandse Hartstichting 
en het regionale goede doel is 
de Hartekamp groep. 
De inschrijftarieven variëren 
van 2,50 euro voor de 1,6 km 
tot 9,50 euor voor de 10 km. 
U kunt voor-inschrijven tot 
maandag 11 oktober.
Deelnemers kunnen via de 
website www.heemstedeloop.
nl zich individueel of als busi-
nessteam (max. 5 pers) in-
schrijven. 

Bokbierfietstocht
Heemstede - Zondag 10 ok-
tober is het weer bokbierdag 
in Kennemerland. Vele cafés in 
Haarlem, Heemstede, Driehuis 
en Santpoort openen vanaf 14 
uur de deuren voor een enthou-
siaste menigte bokbierliefheb-
bers.
Gefietst wordt er natuurlijk ook. 
U kunt starten bij café de 1ste 
Aanleg in Heemstede waar ook 
de route verkrijgbaar is. Inschrij-

ven is niet nodig. In Haarlem kan 
de route gelopen worden en dat 
voorkomt een hoop gefiets in het 
wandelgebied. In diverse cafés is 
vermaak, in Heemstede de ge-
hele middag jam sessie (vanaf 
15 uur) dus wie zijn of haar kun-
sten wil vertonen op het podium 
is van harte welkom. Meer infor-
matie bij de 1ste Aanleg, hoek 
Raadhuisstraat en Kerklaan in 
Heemstede.

Arthur Japin.

Uitleg Familie-
opstellingen

Heemstede - Ieder mens maakt 
deel uit van een familiesysteem, 
waarbij iedereen evenveel recht 
heeft op een eigen plek binnen 
zijn of haar familie. Het met be-
hulp van een familieopstelling 
erkennen van vergeten of ver-
drongen gebeurtenissen heeft 
een helende werking en daar-
door kunnen conflicten oplos-
sen. Hierdoor kun je makkelijker 
je eigen plek innemen en komt 
er ruimte om liefdevolle gevoe-
lens toe te laten. Deze manier 
van werken ontroert en is voel-
baar in de familieziel. U krijgt 
in de cursus Familieopstellin-
gen van docente Marja Tol hel-
dere theoretische uitleg en doet 
inspirerende oefeningen die in-
zicht geven. Marja is sociaal pe-
dagoog met haar eigen praktijk 
Joy Consult. Zij is gecertificeerd 
begeleider van opstellingen. 
Naast ingebrachte vragen kun-
nen aan bod komen: relaties met 
familie, (ex)partners, (pleeg)kin-
deren, samengestelde gezinnen, 
werk, keuze dilemma’s, ziekte. 
De sfeer waarin gewerkt wordt 
is respectvol en zonder oordeel. 
Op dinsdag 2 november start bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede een cursus Familie-
opstellingen van 10.00 tot 12.00 
uur. 
Opgeven kan op werkdagen van 
9-12 uur, telefoon: 023-548 38 28 
-1 of via www.casca.nl.
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Topdrukte bij Van Dam
Heemstede – Gelaterie Van 
Dam, de ambachtelijke ijsspeci-
alist in Heemstede, presenteer-
de afgelopen zondag – de laat-
ste ijsdag - een actie met een 
wel heel hoog knuffelgehalte! 
Kinderen die met een knuffeldier 
aanklopten bij de lekkere ijsma-
ker, mochten een bol ijs uitkie-
zen, voor ‘nop’. De grootte van de 
knuffel bepaalde ook het aan-
tal bollen en de meeste ijslief-
hebbertjes hadden een paar bol-
len om van te smullen. Echt gro-
te knuffels (70 cm) waren goed 
voor maar liefst vijf bollen ijs. De-
ze actie organiseerde Van Dam 
in het kader van Dierendag maar 
ook voor het goede doel. Het 
hart van de ambachtelijke ijsspe-
cialist zit op de goede plek: al-
le knuffels komen ten goede aan 
hulpprojecten in Indonesië, waar 
stichting Nederland-Batam (zie 
www.neba.nl) broodnodige goe-
deren naartoe brengt. De knuf-
fels tussen alle goederen zorgen 
dat deze niet beschadigd aanko-
men na een lange reis. Alle knuf-
feldieren worden verdeeld in zie-
kenhuizen en onder de armste 
kinderen. 
Dat Heemsteedse kinderen 
graag hun hart openstellen voor 
hun leeftijdsgenoten in en ver 
land waar de levenstandaard 
lang niet zo goed is als in Ne-
derland, blijkt wel uit de enorme 
stapel knuffeldieren die Willem 
van Dam verzamelde (zie foto). 
De actie mag dus ontzettend 
succesvol worden genoemd. 
Zelfs het prachtige weer van 
zondag werkte mee en... Willem 
heeft reeds een kaartje van de 
dierenbescherming ontvangen. 
Hij was namelijk zelf ook nog ja-
rig, die dag!
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Open monumentendag
de smaak van de 19e eeuw
Heemstede – In het weekend van 11 en 12 september jl was het Open Monumentendag. 
Talloze gebouwen en anderszins monumentale objecten waren in ons land deze dagen te 
bezoeken. Ook in Heemstede en Bennebroek kon het publiek een kijkje nemen in bijvoor-
beeld de Hervormde kerk in Bennebroek. Een waar juweeltje in het Bennebroekse land-
schap.
Ton van den Brink

Hervormde Kerk Bennebroek
De Hervormde kerk aan de Binnenweg in Bennebroek is gebouwd 
in de jaren 1679 tot 1682 en Adriaan Pauw wordt beschouwd als 
de “bouwheer”. De halfoverhuifde bank dateert nog uit 1682 en 
heeft een erbarmelijk zitcomfort. Toch even ontspannen geluisterd 
naar de orgelsolist Henk Trommel en zowaar die slechte zit verge-
ten. De glas en loodramen dateren wel uit de 19e eeuw.

Serviceflat Kinheim volop in beweging
Regio - Op zaterdag 9 oktober 
a.s. houdt Serviceflat Kinheim 
in Haarlem Open Huis. Tussen 
11.00 en 15.00 uur zijn belang-
stellenden van harte welkom. 
Naast bezichtiging van vrijge-
komen appartementen kan een 
kopje koffie of thee genuttigd 
worden in de recreatiezaal. 

Rondleiding
Diverse twee- en driekamerap-
partementen doen mee met de-
ze landelijke open huizendag 
van NVM makelaars. Een eer-
ste indruk van de beschikbare 
appartementen kunnen belang-
stellenden krijgen door een be-

zoekje aan de website www.ser-
viceflat-kinheim.nl/aanbod . Bij 
aankomst in de serviceflat wordt 
u bij de receptie ontvangen en 
krijgt u verdere informatie.
Een aantal enthousiaste bewo-
ners geeft desgewenst een rond-
leiding in de algemene ruimten 
en de tuin. 

Vereniging van Eigenaars
De omzetting naar een Vereni-
ging van Eigenaars (VvE) is een 
flinke stap dichterbij gekomen. 
De bewoners nemen nog meer 
maatregelen om verkoop en ver-
huur van de appartementen te 
bevorderen. Op 30 september jl. 
hebben de huidige bewoners tij-
dens een Buitengewone Alge-
mene Vergadering een program-
ma van eisen vastgesteld dat 
geldt bij partiële verkoop van ap-
partementsrechten aan een be-
legger. Deze toekomstige be-
legger koopt een aantal appar-
tementen aan en zal deze ver-
volgens verhuren aan dezelf-

de doelgroep maar dan dege-
nen die niet willen kopen maar 
huren. Voor huurders gelden de-
zelfde toelatingseisen als voor 
kopers.
Afgelopen zomer hadden de be-
woners van Kinheim al besloten 
om een VvE op te richten. Nieu-
we eigenaar/bewoners verwer-

ven dan het appartementsrecht 
in plaats van het lidmaatschaps-
recht zoals dat nu nog het geval 
is. Vanaf het moment dat de VvE 
een feit is, is het ook mogelijk om 
hypotheek te nemen.

Kinheim blijft een serviceflat
Ook hebben de bewoners een 
besluit genomen over de in-
houd van een toekomstig ba-
sis-servicepakket. De komende 
maanden wordt dit nader uitge-
werkt en vervolgens zal de ver-
laging van de servicekosten een 
feit worden. Uitgangspunt bij de 
verdere uitwerking is dat Kin-
heim een serviceflat voor oude-
ren blijft. 
Een gedeelte van de servicekos-
ten is vast, dat zal altijd door de 
bewoners moeten worden be-
taald. Een ander deel wordt flexi-
bel: als je van bepaalde diensten 
geen gebruik maakt, betaal je er 
ook niet voor. Hiermee komt Kin-
heim tegemoet aan de woonei-
sen van moderne ouderen.

Sfeervol en mooi
Na een rustige zomer bruist de 
serviceflat nu weer van de geza-
menlijke activiteiten zoals koers-
bal, bridge, mahjong, yoga, gym-
nastiek, koorzang, tafeltennis, 
de zondagmiddagsoos etc. Ser-
viceflat Kinheim is al ruim 40 jaar 
een sfeervolle en mooie plek om 
te wonen, met respect voor ie-
ders privacy. De serviceflat is ge-
legen aan de Zandvoorter Allee 
40 op de grens van Haarlem met 
Heemstede, vlak bij de Westelij-
ke Randweg en de Wagenweg.
Voor meer informatie kunt u de 
website bezoeken www.service-
flat-kinheim.nl of contact opne-
men met de directeur de heer H. 
Kraay, 023 – 5285505.

Lezing Marokko
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 12 oktober geven de heer 
en mevrouw Abspoel bij Vrou-
wen van Nu een dialezing over 
Marokko in ‘de Molenwerf’ aan 
de Molenwerfslaan 11 te Heem-
stede.

Aanvang: 14.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. U bent van harte 
welkom, gasten betalen 2,50 eu-
ro. Op de website: http://provin-
cies.nbvp.nl/noord-holland/ kunt 
u alles lezen over de activiteiten 
van Vrouwen van Nu.
Inlichtingen: 023-5736750 of  
023-5280340.

Haarlem - Op zondag 10 okto-
ber is er een gigantische Snuf-
felmarkt in het Kennemer Sport-
center. Bijna 300 standhouders 
bieden de meest uiteenlopende 
spullen aan. Er is letterlijk van al-
les en nog wat te koop van kunst 
tot curiosa en van antiek tot mo-
dern. Je kunt het zo gek niet op-
noemen, of men kan het in het 
propvolle Sportcenter aantref-
fen: antiek, curiosa, aardewerk, 
speelgoed, poppen, kleding, leu-
ke hebbedingentjes, zeldzame 
boeken, enz. In de hoek bij de 
korfbalmanden is een speciale 
stand, waar allerlei oude Plaat-
jesalbums, waaronder alle nos-
talgische Verkadealbums van 
Jac. P. Thijsse kunnen worden 
ingekeken, geruild, gekocht, ver-

kocht en ook getaxeerd. Ieder-
een wordt aangeraden plaatjes 
van voetbal en andere verzamel-
waar mee naar deze stand te ne-
men om het materiaal te ruilen, 
te verkopen of de waarde ervan 
te vernemen. 
In de loop der tijd is deze markt 
uitgegroeid tot een van de groot-
ste en gezelligste snuffelmarkten 
in Noord-Holland met zeer veel 
tevreden deelnemers en waar 
ook veel tevreden bezoekers 
graag naar toe gaan. 

De Snuffelmarkt duurt van 09.00 
tot 16.30 uur. Entree 3,50 eu-
ro. Meer informatie: Eric van 
Aerle, tel. 0492-525483 of 06-
53848622. Zie ook www.vanaer-
lebv.nl.

Snuffelmarkt in Haarlem

Casca jongeren
Plexparty!

Heemstede - Lekker luiste-
ren naar jouw muziek, dansen, 
vette lol. Meiden, jongens, de-
ze avond is speciaal voor jul-
lie! Er is weer een Plexparty op 
vrijdag 15 oktober van 20.00 
tot 23.30 uur. Entree: 2,- euro. 
Bel de Luifel 023-548 38 28–1 
of Mike D: tel: 023-548 38 47 
of mail naar plexat@casca.nl. 

Vrouwennetwerk Koninklijk
Heemstede - Het jaarthema 
van Vrouwennetwerk Heemste-
de in verband met het 95-jarig 
bestaan in 2011 is ‘Koninklijk’.
In dat kader bezoeken de vrou-
wen donderdag 7 oktober de SS 
Rotterdam, in 1958 gedoopt door 
Koningin Juliana. Gebouwd in 
Rotterdam, vertrokken uit Rot-
terdam en nu weer terug in de 
havenstad. Het legendarische 
vlaggenschip van de Holland 
Amerika Lijn, rijk aan historie en 
vermaand om zijn cultuurhistori-
sche waarde. Dinsdag 12 okto-

ber brengt de Museumclub een 
bezoek aan het Museum Ca-
tharijneconvent in Utrecht, waar 
momenteel de tentoonstelling 
Goud is te zien. Vrijdag 15 ok-
tober maken de leden van deze 
actieve vrouwenvereniging een 
dagtocht naar Leeuwarden, waar 
o.a. het Museum de Princesse-
hof met beroemde Koninklijke 
keramiek wordt bezocht en de 
Koninklijke distilleerderij Boom-
sma. Wilt u meer informatie over 
deze actieve 55+ vrouwenvereni-
ging: 023-5477486



pagina 16 de Heemsteder - 6 oktober 2010

HFC: belangrijke zege tegen DEM
Regio – Afgelopen zondag vond 
de vijfde wedstrijd plaats van 
HFC. Op het programma een 
thuiswedstrijd tegen DEM. De 
bezoekers uit Beverwijk promo-
veerden net als HFC vorig sei-
zoen naar de eerste klasse. Dat 
niet iedere wedstrijd in de eer-
ste klasse louter uit schoonheid 
bestaat, bewezen beide clubs 
jl. zondag. De wind maakte het 
moeilijk om strak voetbal te spe-
len. Daarbij is DEM een stugge 
tegenstander. 
Toch was de tweede helft een 
stuk aantrekkelijker dan de eer-
ste. HFC kwam gemotiveerd uit 
de kleedkamer met maar een 
doel voor ogen. De punten bin-
nen het complex houden. Vanuit 
een, volgens de grensrechter van 
DEM, buitenspelpositie scoorde 
Steve Beverley 1-0. HFC behield 
het veldoverwicht en een schot 
van Bart Nelis werd door de kee-
per gekeerd. Nelis die de lijnen 
uitzette werd diverse malen on-
deruit gehaald, waarbij een aan-
slag op de enkels van de hard-
werkende middenvelder niet Fo
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VEW grossiert in gelijk spel
Heemstede - Op de tot nu toe 
drukste zaterdag stond de be-
laden wedstrijd VEW-1- Hoofd-
dorp-1, een wedstrijd met een 
lange voorgeschiedenis. Afge-
lopen zaterdag verliep de wed-
strijd eigenlijk redelijk rustig. 
Spanning was er genoeg, goed 
voetbal was er weinig te zien.
VEW nam na een kwartier de 
leiding, een corner van één van 
de Dekkers werd door Gert Ro-
thert keihard tegen het net ge-
kopt 1-0. Hoofddorp zette er 
een tandje bij en de verdedi-
ging kwam onder zware druk te 
staan. Het was aan keeper Mi-
chiel van Rooijen te danken dat 
VEW met 1-0 kon gaan rusten. 

Met twee katachtige reacties 
hield hij de nul.
Tien minuten in de tweede helft 
kwam en de gasten gelijk te 
staan. Op het randje van bui-
tenspel werd Michiel van Rooi-
en met een lob gepasseerd 1-1. 
Hierna werd er door beide trai-
ners gewisseld. VEW wilde de 
drie punten in huis houden maar 
de kansen van Maarten Veenhof, 
Michiel en Niels Dekker von-
den geen genade in de ogen van 
de Hoofddorp keeper, al had hij 
het geluk twee keer aan zijn zij-
de: een kopbal van Veenhof ver-
dween voorlangs het doel en Mi-
chiel Dekker was net te laat om 
de bal erin te glijden.

Het programma voor
9 oktober:
Martinus-1- VEW-1 14.30 uur
Buitenv.-2- VEW-2   12.30 uur
Zandvoort-3- VEW-3 12.00 uur
HBC-2- VEW-4  14.45 uur
Ijmuiden-vet- VEW-vet 12.00 uur
VEW-b- Alliance-b    12.30 uur
VEW-b2- UNO-b   10.30 uur
KHFC-d- VEW-d   13.00 uur
VEW-e- VSV-e   9.30 uur

De inlooptraining voor de F-jun 
en de Mini’s (4-8 jaar) wordt 
steeds drukker bezocht. De bei-
de trainers, Martijn Roozen en 
Iwan Biesot vinden het prach-
tig om de kleintjes de beginse-
len van het spelletje bij te bren-
gen. Natuurlijk zijn nieuwe jon-
gens en meisjes nog van harte 
welkom op alle zaterdagen van 
10.30 uur. De VEW-velden zijn 
te bereiken vanaf het parkeer-
terrein naast Alliance hockey. 
Op de foto ziet u de enthousias-
te deelnemers.

Agenda:
Vrijdag 8 oktober de tweede ron-
de van het klaverjas kampioen-
schap.
Aanvang is  20.00 uur.

Softbal
Gehavend RCH-Pinguins redt 
het niet tegen Olympia
Heemstede - Het euvel, waar-
mee RCH-Pinguïns bijna het he-
le seizoen kampt, deed zich ook 
weer eens voor in de slotafleve-
ring van de jaargang 2010. De 3 
bovenste speelsters van de slag-
volgorde, waaronder pitcher Da-
niëlle Kuipers, ontbraken om uit-
eenlopende redenen en tegen 
de routiniers van koploper Olym-
pia-3 kunnen de Heemsteedse 
vogels zich dat niet permitteren. 
Toch viel de uiteindelijke neder-
laag nog wel mee, vooral dank-
zij de goede heuveloptredens 
van Sandra Assendelft en Nina 
Dijkstra.  
Verrassenderwijs was het tot aan 
de 5e inning een vrij gelijkop-
gaande wedstrijd. Na 2 slag-
beurten stond het 1-1, waarbij 
de Heemsteedse run op naam 
kwam van Sandra Assendelft na 
4 wijd en een honkslag van An-
nemarie van ’t Klooster. 2 Honk-
slagen en maar liefst 3 veldfou-
ten brachten Olympia in de 3e 
slagbeurt op 4-1, maar in dezelf-
de inning was het Nina Dijkstra 
die met een triple Kim Wester-
veld en Sandra de 3-4 liet aan-
tekenen. 
In de 4e inning werd aan beide 
zijde 1 x gescoord, voor RCH/P 

via junior Shelley Franssen.  
Maar daarmee was de aanval-
lende koek voor de Heemsteed-
se thuisploeg op. In de 5e inning 
liep Olympia uit naar 4-7 en een 
slagbeurt later naar 4-8.
In de laatste inning mocht Kim 
Westerveld, die dit seizoen op 
alle veldposities behalve die op 
de heuvel had gespeeld, ook 
nog een keer als pitcher optre-
den, De honkslag tegen (of was 
het een veldfout van 3e honk-
vrouw Marieke Wijfjes?) deerde 
haar niet, want die bleef zonder 
gevolgen en kon haar pret over 
haar eigen 2 honkslagen niet 
drukken.
Met een 5e plaats in de eind-
rangschikking mag RCH/Pingu-
ins, dat dit seizoen zelden in de 
sterkste opstelling kon spelen, 
zich tevreden tonen, maar dat 
volgend jaar versterking nodig is 
lijdt weinig twijfel.

De stand:
1. Olympia-3  18-26 (  87-  60)
2. Alcmaria-3  17-24 (109-  44)
3. DSS-3  17-21 (  96-  57)
4. Kinheim-2  18-16 (  87-  80)
5. RCH-Pinguïns 18-13 (  74-106)
6. Kinheim-1  18-11 (  73-132)
7. Herons-2  18-11 (  56-103)

HBC - Only Friends: 9-3 
Tweede ‘negenklapper’ 
Heemstede – Afgelopen zon-
dag speelde HBC G-voetbal de 
eerste thuiswedstrijd tegen Only 
Friends 4. Zonder de geblesseer-
de Jeroen Walstra, maar wel met 
11 man is HBC de wedstrijd be-
gonnen. De mannen uit Heem-
stede gingen moeizaam van 
start. Het was aan Davy te dan-
ken dat hij HBC met een mooie 

schuiver op 1-0 bracht. Daar-
na kwam het middenveld van 
aanvoerder Bauke keer op keer 
onder druk te staan. Ook het 
frequente wisselen was daar 
enigszins debet aan. Uit een 
mooie aanval speelde Only 
Friends de bal in het doel van 
Wesley. Na een mooi doelpunt 
van Rick kwam HBC weer op 

voorsprong, maar Only Friends 
bracht door twee evenzo mooie 
doelpunten de stand bij rust op 
2-3. Na de limonade en een ste-
vige peptalk tapte HBC uit een 
ander vaatje, met in de hoofd-
rol Davy. Hij alleen kwam door 
prachtige passes keer op keer 
alleen voor de doelman en in te-
genstelling tot de eerste helft 
ging de bal er nu wel in. Naast 
Davy scoorde Michael en weer 
Rick, zodat de eindstand 9-3 
werd.  De eerste helft mag snel 
vergeten worden...2

werd geschuwd. Dezelfde Nelis 
bediende diep in de tweede helft 
Steve Beverley van een prachtige 
steekpass die deze op mooie wij-
ze, door middel van een lub over 
de keeper afrondde: 2-0.
Dit betekende dat de 
bank en het publiek rustig 
konden|ademhalen. DEM scoor-
de gelijk de aansluitingstref-
fer maar de Beverwijkers waren 

niet meer bij machte gevaarlijk 
te worden, dit mede dankzij het 
feit dat achterhoede onder lei-
ding van een uitstekend spelen-
de Carlos Opoku de deur goed 
op slot hield.
HFC staat na deze overwinning 
gedeeld eerste op de ranglijst en 
dat mag een zeer knappe pres-
tatie genoemd worden van de 
jonge promovendus. 

Feest bij Scouting Wabo
Heemstede - Op zaterdag 2 
oktober kwamen alle leden van 
scouting Wabo bijeen bij het 
mooie clubhuis in het Groe-
nendaalsebos voor de jaarlijkse 
groepsdag. 
De dag begon met de grote ver-
schuiving van leden naar de vol-
gende leeftijds groep, het zoge-
heten overvliegen. Wel 23 leden 
waagden de sprong om weer de 
jongste in de volgende leeftijds-
categorie te worden. Van de-
ze meisjes waren ook de ouders 
aanwezig om deze feestelijkheid 
bij te wonen.
Daarna barste het feest los, we-
ken oefenen ging hieraan voor-
af en de grote Play Back Show 
stond in het teken van dieren-
dag. Veel liedjes passeerden het 
toneel, zoals de Fabeltjeskrant, 
er zaten 7 kikkertjes, ik en mijn 
beessie, uit artis is een beer ont-
snapt, kinderboerderij, dromme-
daris en nog vele andere liedjes. 

Van groot tot klein werd er een 
spetterend optreden gegeven. 
De stemming zat er goed in en 
er werd volop meegezongen en 
geklapt.
Halverwege was er pauze met li-
mo en zakjes popcorn. Daarna 
werd er heerlijk in het bos een 
dierendagspel gedaan. Na de 
pauze weer verder met de play 
back show, die werd afgesloten 
door onze oudste groep met Tar-
zan en Jane.
Er was daarna nog tijd om van 
het mooie weer te genieten en 
een zoekspel in het bos volgde.
Door het overvliegen is er bij de 
jongste onderdelen weer volop 
plaats voor nieuwe leden.
Wil jij ook lid worden? Je mag 4x 
gratis mee komen doen.
Kijk voor meer info en foto’s van 
de groepsdag op onze website: 
www. Waboscouting.nl, of vraag 
inlichtingen bij Wil Walet 023-
5285199.
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 28 september t/m

4 oktober 2010)
Huwelijken:
S. van der Linden & S.F.N. van 
Oss
A.L.M. Troost & C.C.C. van 
Gool

Geboorte:
Geen

Amerikaanse reisherinneringen 
thema Waag expositie
Heemstede - De Heemsteed-
se beeldend kunstenaar Mapje 
Keereweer exposeert de komen-
de drie weken met haar schilde-
rijen in Galerie De Waag aan het 
Spaarne in Haarlem. Mapje Kee-
reweer was een tiental jaren ge-
leden gedwongen vanwege een 
polsblessure haar plaats als har-
piste van het befaamde ASKO/
Schoenberg-ensemble op te 
geven. Edward Witsenbrug die 
Mapje als leraar aan het Konink-
lijk Conservatorium had opgeleid 
zette haar, na deze breuk in haar 
carriere, aan om de overstap 
naar de beeldende kunst te ma-
ken. “Ga schilderen met klank” 
was zijn motto. Mapje nam de-
ze aansporing ter harte en volg-
de in de jaren hierna lessen bij 
het bekende kunstenaarsecht-
paar Marjan van Berkel en Joop 
Rooijers te Haarlem. 
Inspiratie voor deze tentoonstel-
ling vond Mapje tijdens een lan-
ge treinreis die zij een aantal ja-
ren geleden langs de steden in 

de Verenigde Staten maakte. In 
de steden die zij bezocht (zoals 
Chicago, Denver, New York en 
San Francisco) maakte zij voort-
durend schetsen. Reisimpressies 
die zij later in olieverf uitwerkte 
en die tijdens deze tentoonstel-
ling te bewonderen zijn. Opmer-

kelijk is dat deze werken hierbij 
veelal een abstracte indruk ma-
ken. Mapje verklaart dit als volgt: 
“ik merkte dat ik in de loop van 
de afgelopen jaren meer afstand 
heb kunnen nemen van de bij-
na fotografische indrukken van 
deze unieke treinreis, het is als-
of ik de herinneringen hieraan 
naar mijn eigen hand heb kun-
nen zetten, meer persoonlijk heb 
kunnen maken. De schetsen tij-
dens deze reis fungeren meer als 
een kader, en dat is ook precies 
waar ik naar streefde, het zijn 
mijn reisherinneringen!” 

De werken van Mapje Keere-
weer zijn vanaf donderdag 7 ok-
tober tot met zondag 24 oktober 
2010 te bezichtigen in Galerie De 
Waag  Spaarne 30 te Haarlem. 
(Openingstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur) 
Op zondag 10 oktober om 16.00 
uur vindt de feestelijke opening 
van deze tentoonstelling plaats 
door Edward Witsenburg mu-
ziekdocent aan het Koninklijk 
Conservatorium te Amsterdam. 
Zie ook: www.kzod.nl 
Jan Reijnders

Vrij bridgen op zaterdag
Op zaterdag 2 oktober jl. ging in het GSV gebouw alweer voor 
de 21ste keer de Vrij bridge Op Zaterdag competitie van start. 
De aanmeldingen om mee te doen waren overweldigend en er 
kan niemand meer bij. Miep de Jong was met Monique Velgers-
dijk de regerende kampioen maar zij kwam deze keer met Ton-
ny Ferrini, alweer zo’n topper. De dames werden met 65,33% 
eerste. De score werd reglementair gecorrigeerd naar 55%, zo-
dat ze nu op plaats vier staan. Ook John Missaar (Martin Baars) 
kwam met een invaller. Samen met Dolf Sueter kwam het paar 
tot 62,79% ondanks het feit dat zij geen goed systeem samen 
hadden doorgesproken.
Om de lijn compleet te maken mochten Loes Brouwer en Riet 
Thorborg in de A lijn optreden. Vorig jaar waren zij gedegradeerd 
naar de B lijn. Dat was kennelijk een vergissing want met 63,50% 
werden de dames tweede.
Een van de kanshebbers van vorig seizoen Liesbeth Overweel 
en George Cerneüs kwamen niet in de top terecht, sterker nog 
zijn werden met 36,71% twintigste. Nellie v.d.Klashorst en Gees 
Veldman waren zo blij dat zij in de A lijn mochten spelen, maar 
dat gaf kennelijk zoveel stress dat zij met 34,29% bijna de laat-
ste werden. Deze was echter weggelegd voor Henk Griffioen 
die Joke thuis liet en met Anneke Blokker aan tafel verscheen. 
32,93% was hun score. Hij had geluk dat dit reglementair ver-
hoogd werd naar 45%.
Lenie Houtkamp en Ben Hoogenstein werd met 58,33% eerste 
in de B lijn op de voet gevolgd door Riet Kol en Wil Stevens. 
De derde plaats ging naar Carla Beers en Ernst Muntinga met 
55,90%.

De eerste plaats in de C lijn ging naar Joop Visser en Ton Bruse-
ker met 63,39%. Ton moest op het laatste moment invallen om-
dat de partner van Joop, Lucy Doeswijk zich ziek afmeldde. An 
en Karel Zwetsloot werden met 62,80% tweede en derde plaats 
was voor Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw met 61,31%.
In de D lijn ging de winst naar Sonja Bolwijn en Gré Sellmeijer 
met 70%. Ook dit was een gelegenheidspaar, want Gré speelt 
normaal met Liesbeth Groenewegen. De tweede plaats was voor 
An Boverhof en To Hoogenstein met een score van 64,58%. Elly 
Keizer en Kitty Melchers werden met 57,50% derde.
Piet van den Raad

Regio - ‘Draaiorgelmuseum 
goes latin’ – feestavond in Cu-
baanse sferen. Zaterdagavond 
9 oktober wordt het Haarlems 
Draaiorgelmuseum voor een 
keer omgetoverd tot een Cu-
baanse kroeg. 
In Cuba werden vanaf de eer-
ste helft van de 19e eeuw ook 
draaiorgels gebouwd! Maar daar 
houdt elke vergelijking ook op. 
Werden in Nederland de instru-
menten gebruikt als straatmu-
ziek, of muziek op de kermis, of, 
zoals in zuid Nederland, in de 
danszalen, in Cuba werden de 
instrumenten zo gebouwd dat ze 
de musici van een orkestje kon-
den vervangen met uitzonde-
ring van de percussie. De orgels 
werden begeleid door een groep 
percussiespelers.

Het repertoire omvatte al-
le gangbare bekende salsastij-
len en zo konden op straat he-
le feesten ontstaan waarbij het 
Cubaanse draaiorgel een hoofd-
rol vertolkte.

Een van deze authentieke Cu-
baanse instrumenten, gebouwd 
in Holguin en genaamd “Cièn 
años de Tradiçion”, zal voor u 
optreden in samenwerking met 
de percussiegroep van Jaap de 
Kwaasteniet. Afwisselend hier-
mee speelt de groep “Latin Ad-
venture” aanstekelijke salsamu-
ziek. 
Overigens zal het Draaiorgelmu-
seum het repertoire van de col-
lectie aanpassen en wellicht zal 
ook het majestueuze “Kunkels-
orgel” een stukje salsa ten geho-
re brengen…

Om de sfeer nog Cubaanser 
te maken zullen er, behalve de 
traditionele drankjes, heerlij-
ke cocktails worden bereid. Na-
tuurlijk is er ruimschoots gele-
genheid tot dansen. Zoekt u een 
salsafeest in een totaal ande-
re sfeer, kom dan op zaterdag-
avond 9 oktober naar de Kup-
persweg 3. 
De entree bedraagt 5 euro, waar-
bij een drankje inbegrepen is.

Expositie
leerlingen 

Kennemer Lyceum
Regio - Sinds half september 
exposeren leerlingen van het 
Kennemer Lyceum in Overveen 
hun kunstwerken in het Kenne-
mer Gasthuis locatie zuid.
De leerlingen zijn afkomstig uit 
verschillende jaargangen van de 
school. Evenzo verschillend zijn 
werken die zij hebben gemaakt: 
zowel in materiaal als in uitvoe-
ring. 
In het Kennemer Gasthuis han-
gen schilderijen, tekeningen en 
werken opgebouwd uit meerde-
re materialen (mixed media). De 
onderwerpen zijn divers, maar 
het geheel komt kleurrijk en 
sprankelend over. 

De expositie blijft tot 21 oktober 
hangen in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid, op de gang bo-
ven de centrale hal en is dage-
lijks toegankelijk.

Cubaanse avond

INGEZONDEN
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Heemstede - Jaarlijks rond de-
ze tijd, brengt het college van 
B&W van Heemstede een begro-
ting uit voor het volgende jaar. 
De komende weken krijgen de 
raadsleden de kans om schrifte-
lijk en mondeling vragen te stel-
len. Op 4 en 5 november wordt, 
tijdens twee extra raadsverga-
deringen, de uiteindelijke begro-
ting 2011 vastgesteld. Er is dan 
gelegenheid voor de verschillen-
de politieke fracties wijzigingen 
voor te stellen of om geld anders 
uit te geven dan nu is voorge-
steld. Voor u, burger van Heem-
stede, heeft de meest gelezen 
krant van Heemstede een sa-
menvatting gemaakt van de 170 
pagina’s aan cijfers.

Het gemeentebestuur gaat iets 
minder uitgeven dan in 2010, 
maar ook de inkomsten blijven 
achter. Door in 2011 en latere ja-
ren een greep te doen in de re-
serves zal de begroting sluitend 
blijven. Het collegeprogramma 
gaat er van uit dat de woonlas-
ten slechts met de inflatiecorrec-
tie van 2 % zullen worden ver-
hoogd. Al gaat dat voor de riool-
heffing niet op.
Het zich weren tegen het opko-
mende grondwater en het schei-
den van schoon en vervuild wa-
ter wordt op termijn aan de bur-
gers doorbelast. Het rijk draait de 
geldkraan langzaam dicht, waar-
door ook gemeente gedwongen 
wordt de tering naar de nering 
te zetten. 

Bestuur en dienstverlening
Het bestuur en de dienstverle-
ning slokken een flink deel van 
de begroting op. Ruim 4,7 mil-
joen euro gaat er om binnen 
dit deel van de begroting. De 
raadsleden, zo valt te lezen, krij-
gen een verhoging van hun sa-
laris. Dit kost de gemeente bru-
to 50.000 euro oer jaar. De totale 
bestuurskost bedragen 1,3 mil-
joen euro. Naast de kosten van 
de gemeenteraad en B&W zijn 
er kosten geraamd voor de on-
dersteuning - 1,3 miljoen euro - 
en de rest gaat op aan voorlich-
ting, documenten als paspoor-
ten en rijbewijzen, verkiezingen 
en een hand vol kleine posten.  
Hier staan wel weer inkomsten 
van een half miljoen tegenover. 
De gemeente wil zich naar bui-
ten toe verder profileren en zoe-
ken naar nieuwe vormen van in-
spraak. Daartoe wordt met You-
tube, Hyves, Linkedin en Twitter 
geëxperimenteerd. 
Het doel is om de dienstverlening 
te vergroten evenals de waar-
dering van de burgers voor de 

dienstverlening.  Verwacht wordt 
dat het aantal inwoners rond de 
26.000 zal blijven er 8.000 docu-
menten verstrekt moeten wor-
den er 325 mensen overlijden 
en er 225 kinderen worden ge-
boren.
 
Openbare orde en veiligheid
Het gemeentebestuur wil de 
zichtbaarheid van de wijkagent 
vergroten. De toezichthoudende 
opsporingsambtenaren in dienst 
van de gemeente krijgen steun 
van een echte agent. Men ver-
wacht dan een betere samen-
werking tussen beide handha-
vende instanties. De toezicht-
houders krijgen handheld termi-
nals waardoor de kans op fouten 
afneemt.
De veiligheidsregio (Brand-
weer, GGD) is een bron van on-
duidelijkheid. Door de samen-
voeging van de brandweer in 
groot Kennemerland  is er een 
enorme kostenoverschrijding 
van ruim vier miljoen euro ont-
staan. De regio verwacht dat al-
le deelnemende gemeenten bij-
dragen aan het tekort. Wat dit 
voor Heemstede gaat beteke-
nen is nog niet duidelijk. Totaal 
wordt aan de post openbare or-
de en veiligheid 1,7 miljoen euro 
uitgegeven. 

Verkeer en vervoer
Wat voor de burgers als eerste in 
het oog zal springen is het ver-
hogen van de parkeertarieven. 
Het parkeertarief gaat op 1 janu-
ari 2011 omhoog van 1 euro per 
uur naar 1,50 en in 2014 zelfs 
naar 2 euro per uur. Als alle me-
ters geleegd zijn en alle bekeu-
ringen zijn verwerkt zal er naar 
verwachting eind 2011 €805.000  
in de gemeentekas kunnen wor-
den gestopt. De kosten van de 
parkeerwachten en onderhoud 
ad €323.000 moet er dan nog wel 
vanaf. De gemeente blijft zich in-
zetten voor betere oost/ west 
verbindingen, al kan dat alleen 
in regionaal verband tot een op-
lossing leiden.
Waar de burger niet vaak bij stil-
staat, zijn de hoge kosten voor 
het schoonhouden van de wegen 
ad 647.000 euro. De verkeerslich-
ten op de Cruquiusweg / Java-
laan worden vervangen, waar-
bij de doorstroming wordt afge-
stemd op het verkeersaanbod op 
de Dreef. Er wordt voorlopig af-
gezien van de aanleg van extra 
parkeerplaatsen achter de bibli-
otheek. In 2011 wordt een be-
gin gemaakt met het herinrich-
ten van de Herenweg. Aan alles 
wat met verkeer, verlichting, we-
genonderhoud, stoplichten e.d. 

wordt uitgeven wordt totaal 3,7 
miljoen euro uitgetrokken. 
  
Onderwijs, cultuur en sport
Onder dit hoofdstuk valt naast 
onderwijs ook het leerlingenver-
voer, sportsubsidies kosten van 
het Oude Slot, de bibliotheek, 
monumentenzorg en speelob-
jecten. Totaal wordt aan dit on-
derdeel 5,2 miljoen euro uitge-
geven. Door de eerde overdracht 
van de bibliotheek aan Haarlem 
blijkt het iets goedkoper te wor-
den. Speellocaties die minder of 
in het geheel niet worden ge-
bruikt zullen op termijn worden 
opgeheven. Er zal niet opnieuw 
in worden geïnvesteerd.
De enige grote investering die 
wordt gedaan is het vervangen 
van de toplaag van één kunst-
grasveld bij Alliance hockey voor 
een bedrag van 150.000 euro.
De beeldende kunsten mogen 
rekenen op 52.000 euro aan sub-
sidies en ook de overige subsi-
dieontvangers mogen min of 
meer op de zelfde bedragen re-
kenen als in 2010.
De jaarlijkse gemeentedag zal 
versoberd worden. Sport beoe-
fening zal verder worden gesti-
muleerd evenals de gehandicap-
te en topsport. 
 
Werk en inkomen
Aan het (onder)steunen van 
mensen die werkloos zijn, een 
bijstandsuitkering hebben of 
jongeren zonder baan wordt 7,7 
miljoen euro ingezet. Dit is 18% 
van de totale begroting van de 
gemeente. Van het rijk ontvangt 
de gemeente voor deze uitkerin-
gen 5,7 miljoen euro terug.
Om de lokale economie te sti-
muleren wil de gemeente een 
proactieve rol spelen bij het in 
standhouden van het winkelbe-
stand en de banen in de zorg. 
Vijftig procent van de Heem-
steedse banen komen voor reke-
ning van de detailhandel en de 
zorginstellingen. De minima zul-
len niet worden gekort. De men-
sen die recht hebben op een bij-
standsuitkering en daar zelf niet 
om (durven) vragen zullen via 
publicaties of andere kanalen 
worden benaderd zodat zij als-
nog een aanvraag kunnen indie-
nen. Aan de sociale werkvoorzie-
ning draagt Heemstede 2,1 mil-
joen euro bij. Voor de inburge-
ring van nieuwe Nederlanders 
wordt 5.000 euro uitgetrokken. 

Volgende week het tweede en 
laatste deel over onze gemeen-
telijke plannen en cijfers voor het 
jaar 2011.
Eric van Westerloo

Gemeentebegroting 2011 
nader bekeken

Heemstede - In de gemeen-
teraad van 30 september stond 
de Verordening  Wet, Werk en 
Bijstand (WWB) op de agenda. 
Aan de orde was de gelijktrek-
king van de regelingen (har-
monisatie) tussen de Wet In-
vesteren in Jongeren (WIJ) en 
de WWB. 
In juni waren de verordeningen 
van de WIJ al goed gekeurd. 
Nu diende de raad akkoord te 
gaan voor de WWB. 
De coalitiepartijen VVD, D66 
en het CDA waren voor. Zij za-
gen duidelijk voordelen bij de-
zelfde  richtlijnen voor de WIJ 
en de WWB.  PvdA, GL  en HBB  
waren tegen. De gelijktrekking 
met de WIJ zou voor de groep 
‘voordeurdelers’  ouder dan 27 
jaar een verlaging in hun toe-
slag betekenen van 65,- euro 
per maand.

Joke Ruitenberg ( PvdA) dien-
de met steun van de andere 
oppositie partijen een amen-
dement in om dit voorstel niet 
over te nemen.
Een bedrag van 65,- euro per 
maand is  voor mensen, die ook 
al  een verlaagde WWB uitke-
ring hebben een onacceptabe-
le  mindering op hun budget.
 PvdA, GL en HBB vinden, in 
tegenstelling tot de collegepar-
tijen, dat een voordeur delen 
niet automatisch geld bespaart 
en dat het bestedingspatroon 
van 27-plussers  anders  is dan 
van jongeren. ( Hun toeslag 
werd langs de lat van de  Wet 
Studie financiering gehouden.)
VVD, D66 en het CDA hebben  
hun mening niet herzien.
Het amendement werd verwor-
pen met 7 stemmen voor  en 14 
tegen.

POLITIEKE HOEK 

‘Links’ tegen verlaging van 
65 euro voordeurdelers

Tweedehands damesmode
Heemstede – Twee dames hou-
den aan huis verkoop van da-
mesmode (mt 40-44) op dinsdag 
12 oktober van 10.00-16.00 uur. 

O.a de merken Gerry Weber, Tai-
fun, Barclay.
Wagnerkade 41, hoek Palestina-
laan. Tel. 023-5848048.

‘Het stuur in eigen handen’
Heemstede - Nieuw bij Casca is 
dit seizoen de cursus ‘Het stuur’ 
in eigen handen – basis, waarin 
docent Jan Oostenbrink in 6 the-
ma-avonden 10 jaar Casca-cur-
sussen Bewustwording en Ver-
andering (zien & doen) bundelt, 
met als doel een fundamentele 
doorbraak in ieders leven moge-
lijk te maken. Hij gaat ervan uit 
dat de hedendaagse mens zich 
sterk richt op het gezin en ma-
terieel geluk, om lekker te kun-
nen leven. Maar ze is ook recal-
citrant en wantrouwig. En doet 
mee aan de mondige academi-
sche cultuur, waarin elkaar be-
kritiseren gemeengoed is ge-
worden, zonder het echt te snap-
pen. Het gevoel buitenstaanders 
te zijn, maakt dat we ons niet er-
kend voelen. Gebrek aan duide-
lijkheid geeft een gevoel van on-
zekerheid. We zijn niet echt zelf-

redzaam en missen sturing.
Hoelang richten we ons nog op 
anderen? Hoelang spelen we 
nog spelletjes met onszelf? 
We nemen waar en oordelen, 
naar de mate van helderheid 
van onze eigen geest. We hou-
den onszelf vaak voor de gek! 
Wat willen we nu eigenlijk echt 
en … wat hebben we er voor 
over? Hebben we de moed ons-
zelf echt onder ogen te zien? 
De misleiding van onszelf en de 
ontkenning van onze immense 
kracht? 
De cursus ‘Het stuur’ in eigen 
handen – basis start donderdag 
4 november van 20.00 tot 21.30 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Aanmel-
den of meer informatie aanvra-
gen kan van maandag t/m vrij-
dag, van 9.00 tot 12.00 uur: 023 
– 548 38 28-1 of www.casca.nl. 

Basiscursus toneelspelen bij Casca
Heemstede - Heb je altijd al 
eens toneel willen spelen? Ver-
schillende typetjes en emoties 
uitbeelden, improviseren of sa-
menspelen? In de cursus Toneel-
spelen – basis maak je op kennis 
met de grondbeginselen van to-
neelspelen. Heb je zin in een uit-
daging, ontspanning, maar ze-
ker ook in veel gezelligheid, dan 
is deze toneelcursus door do-

cente Marlies Verdonk zeker iets 
voor jou. De cursus wordt gege-
ven bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede en start 
op woensdag 3 november van 
20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden 
of informatie aanvragen kan van 
maandag t/m vrijdag, van 9.00 
tot 12.00 uur,: 023–548 38 28-1 
of www.casca.nl. 
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Stop op PGB: veel mensen zonder zorg

Sinds 1 juli krijgen mensen met 
een beperking die langduren-
de zorg nodig hebben geen per-
soonsgebonden budget meer. 
Volgens minister Klink van VWS 
is het geld op. Deze mensen ko-
men op een wachtlijst. Het han-
teren van een wachtlijst levert 
het ministerie juist geld op: veel 
mensen willen alleen een PGB, 
en geen zorg in natura van een 
instelling. Ze willen zelf die zorg 

inkopen die ze nodig hebben en 
die het beste past bij hun situ-
atie. Deze mensen doen nu nog 
vaker een beroep op hun man-
telzorgers, die vaak al overbe-
last zijn.
Meer dan de helft van de res-
pondenten, namelijk 58 procent, 
heeft geen zorg bij een instelling 
aangevraagd omdat de beschik-
bare instellingen niet de juiste 
zorg kunnen leveren. De belang-

Regio - Ruim de helft van de mensen die in aanmerking dacht 
te komen voor een persoonsgebonden budget (PGB) loopt 
zorg mis. Deze mensen staan op een wachtlijst voor een PGB 
omdat het geld op is. De zorg die zij nodig hebben, is zonder 
persoonsgebonden budget niet mogelijk. Dit blijkt uit de mel-
dactie van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met 
een persoonsgebonden budget. Ruim 500 mensen vertelden 
hun relaas aan Per Saldo.

Start Franse 
leesgroep
Regio - Op vrijdagmorgen 8 ok-
tober is er een bijeenkomst voor 
belangstellenden voor een Fran-
se leesgroep in de regio Haar-
lem, in restaurant Dreefzicht, 
Fonteinlaan 1 in Haarlem. De 

voertaal in de nieuwe leesgroep 
zal Frans zijn. Er is een literatuur-
lijst waaruit de nieuwe groep een 
keuze kan maken. Als u belang-
stelling hebt, of eens wilt horen 
wat een Franse leesgroep in-
houdt, bent u welkom op vrij-
dagmorgen 8 oktober om 11.00 
uur in Dreefzicht. Aanmelden via 
(0570) 56 26 56 of info@senia.nl

Weg vrij voor bebouwing zuidelijk 
plangebied Park Brederode
Regio - De gemeenteraad van 
Bloemendaal heeft vorige week 
het herziene bestemmingsplan 
Meer en Berg vastgesteld. Een 
bijzonder besluit, want het be-
treft niet alleen het bestem-
mingsplan maar tegelijkertijd 
ook alle voor de uitvoering van 
dat plan benodigde vergunnin-
gen en besluiten. Dat maakt de 
weg vrij voor bebouwing van 
het zuidelijk plangebied op Park 
Brederode, waarin het rijksmo-
numentale Meerenberg is ge-
legen maar ook huur- en koop-
appartementen worden gereali-
seerd. 
Aanleiding voor de herziening 
van het relatief jonge bestem-
mingsplan vormde het plan voor 
het hoofdgebouw Meerenberg 
van het voormalige Provinciaal 
Ziekenhuis. De Rijksmonumen-
tenstatus maakte het noodzake-
lijk om het bestemmingsplan op 
een enkel onderdeel aan te pas-

sen zodat de eerder toegestane 
transformatie van het gebouw in 
een appartementencomplex ook 
binnen de kaders van het be-
stemmingsplan uitgevoerd kan 
worden. Een belangrijke wijzi-
ging vormt het gebruik van de 
monumentale poort als toegang 
tot het terrein. Daarmee wordt 
de oude hoofdingang weer in 

gebruik genomen en kunnen de 
toekomstige appartementen in 
Meerenberg via de statige en-
tree worden ontsloten. 
Er zal direct worden gestart met 
de uitvoering.

Op www.parkbrederode.nl is 
meer informatie over dit project 
te vinden.

Luchtfoto zuidelijk plangebied. V.l.n.r.: Parkzicht, Meerenberg en 
Brederodelaan.

Bezuinigingen AWBZ:
“Mensen die het al moeilijk 
hadden worden hard geraakt”

Hoe komt dat? 
“Vorig jaar heeft het ministerie 
van Volksgezondheid gecon-
cludeerd dat te veel mensen 
gebruik maken van de AWBZ. 
Sindsdien is de toegang tot de 
AWBZ strenger geworden. Nu 
hebben alleen nog mensen met 
een beperking die zich matig 
of zelfs slecht kunnen redden 
recht op AWBZ-zorg. Ook ont-
vangen mensen geen AWBZ 
zorg om ‘mee te doen’ in de 
samenleving. Dit betekent dat 
mensen die minder of geen 
begeleiding uit de AWBZ ont-
vangen, zoals ouderen met be-
ginnende dementie of jonge-
ren met psychische problemen 
zoals ADHD, op zoek moeten 
naar vervangende hulp bij de 
gemeente, school, familie en 
vrienden.” 

“Iedereen die begeleiding krijgt 
uit de AWBZ heeft een nieu-
we indicatie gekregen. Onge-
veer een derde van de mensen 
gaat erop achteruit en we zien 
in de praktijk dat het voor on-
geveer de helft van die men-
sen heel ingrijpende gevolgen 
heeft, zoals bij de familie Smit. 
Je ziet dat mensen die het al 
moeilijk hadden hierdoor soms 
hard worden geraakt.”

Wat kunnen jullie voor deze 
ensen doen?
“Mantelzorgers die langdurig 
de zorg voor een naaste op zich 
nemen kunnen voor hulp te-
recht bij het Steunpunt Man-
telzorg in hun regio. Op www.
mezzo.nl/steunpuntmantel-
zorg zijn de Steunpunten Man-
telzorg uit alle regio’s in Ne-
derland vindbaar. Een man-
telzorgconsulent staat gezin-
nen bij zoals de familie Smit 
om te zoeken naar mogelijkhe-
den. Soms kan de mantelzorg 

bijvoorbeeld tijdelijk onder-
steund worden door de inzet 
van een zorgvrijwilliger. Helaas 
is er door bezuinigingen niet al-
tijd een oplossing en dat leidt 
tot het schrijnende gevolg dat 
mensen helemaal of gedeelte-
lijk hun baan op moeten zeg-
gen. Dat legt veel druk op de 
rest van het gezin, zowel finan-
cieel als emotioneel. Daarnaast 
gaan hierdoor goede arbeids-
krachten verloren.“

Meldactie hele maand
oktober
“Iedereen die met de AWBZ te 
maken heeft, kan zijn of haar 
eigen verhaal op de volgen-
de twee manieren kwijt tijdens 
onze eerstvolgende landelijke 
meldactie die de hele maand 
oktober loopt. Mensen kunnen 
een vragenlijst invullen op ht-
tp://www.meldactieawbz.nl/, 
dat kost ongeveer 15 minuten, 
óf  als mensen liever iemand 
willen spreken, kunnen men-
sen bellen met Consument en 
de Zorg: 030 29 16 777, bereik-
baar op werkdagen van 10.00 
uur tot 16.00 uur”. 

Wie zijn die zeven
organisaties?
“De Cliëntenmonitor AWBZ 
is een gezamenlijk initiatief 
van Centrale Samenwerken-
de Ouderenorganisaties, Chro-
nisch zieken en Gehandicapten 
Raad, Landelijk Platform Gees-
telijke Gezondheidszorg, LOC 
Zeggenschap in zorg, Neder-
landse Patiënten Consumenten 
Federatie, Per Saldo, en Plat-
form VG.
In samenwerking met Mezzo 
de Landelijke organisatie voor 
Mantelzorgers en Vrijwilligers-
zorg, Zorgbelang Nederland en 
de regionale zorgbelangorgani-
saties”.

Regio - De familie Smit heeft drie kinderen. De oudste zoon 
is 14 en heeft vanwege een zware handicap 24 uur per dag 
verzorging nodig. Dankzij speciale begeleiding voor hun 
zoon kunnen de ouders parttime werken en voor de ande-
re twee kinderen zorgen. Maar door bezuinigingsmaatrege-
len in de AWBZ is het gezin een groot deel van die bege-
leiding kwijtgeraakt. Het gevolg is dat meneer en mevrouw 
Smit overbelast raken. Voor hen is de balans tussen zorg 
voor hun zoon, voor hun andere kinderen en hun werk volle-
dig zoek. “Dit soort verhalen horen we aan de Mantelzorg-
lijn en vanuit de Steunpunten Mantelzorg in de regio helaas 
vaak”, zegt Wietske Oegema van Mezzo, de organisatie die 
de belangen behartigt van mantelzorgers; mensen die lang-
durig zorgen voor een naaste.

rijkste redenen die worden ge-
noemd waarom er onvoldoende 
zorg in natura beschikbaar is.

Mensen die vragen of klach-
ten hebben over het PGB kun-
nen contact opnemen met de af-
deling Informatie en Klachten-
opvang van Zorgbelang Noord-
Holland. Deze afdeling geeft on-
afhankelijk advies over de ge-
zondheidszorg. De afdeling is op 
werkdagen bereikbaar van 9.00 
tot 13.00 via 0900 – 243 70 70 ( 
0,10 cent p/m). Daarnaast kunt 
u uw verhaal nog steeds doen 
via de meldactie bij PerSaldo via 
website www.pgb.nl. Er is een 
crisisteam geformeerd dat per 
geval bekijkt of er toch een in-
dividuele oplossing mogelijk is.

Foto: Koniks

Regio – In het Bezoekerscen-
trum De Zandwaaier in Over-
veen is er vanaf zondag 10 ok-
tober een tentoonstelling geti-
teld Graas! Bezoekers kunnen 
kennismaken met alle grazers in 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. 
Grazers eten gras, planten en 
struiken. Het lijkt of dat schade-
lijk is voor het groen, maar het 
omgekeerde is waar. Door al 
dit groen op te eten, maken de 
dieren juist ruimte voor ande-
re plantensoorten. Er ontstaat 
daardoor een afwisselend land-

schap waarin veel planten en 
dieren zich thuis voelen. Kom 
kennis maken met het konijn, 
de ree, het damhert, de Schotse 
hooglander, de konik en de wi-
sent. De tentoonstelling is gra-
tis toegankelijk van dinsdag t/m 
zondag in Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier in Overveen aan de 
Zeeweg (maandag gesloten).

Meer informatie via www.npzk.
nl of bij Bezoekerscentrum De 
Zandwaaier via 023-5411123 
(niet op ma).  

De waarheid achter de thriller
Regio - Het handelsmerk van 
auteur Tomas Ross is de zogehe-
ten politieke thriller, waarbij in-
trige en plot berusten op waar-
gebeurde politieke affaires: de 

Greet Hofman-affaire, de val na 
Srebrenica, de moord op Pim 
Fortuyn en de komst van Máxi-
ma naar Nederland.
Ross geeft donderdag 14 okto-

ber een lezing van 20 tot 22 uur 
bij de Volksuniversiteit Haarlem. 
Toegang: 12,50 euro. Leidsevaart 
220, Haarlem.

Inschrijven: www.volksuniversi-
teit-haarlem.nl

Nieuwe expositie ‘graas’



Regio - Tien jaar geleden begon 
Margo Maarssen zich te interes-
seren voor NLP. Deze drie let-
ters staan voor neurolinguïstisch 
programmeren, wat te vertalen 
is als het programmeren of be-
invloeden van je denkwijzen. Dat 
doe je zelf, maar met handreikin-
gen van je ‘coach’. Neurolinguïs-
tisch programmeren: het klinkt 
als een soort computerprogram-
ma dat een defect aan jezelf her-
stelt en dat is eigenlijk ook zo. 
Alleen komt er geen compu-
ter aan te pas, alleen gesprek-
ken met oefeningen. Het mooie 
er aan is dat je zelf veranderin-
gen kunt aanbrengen die defini-
tief zijn. Je vervalt dus niet in je 
‘oude’ patroon waar je zo graag 
vanaf wilde.

Zelf heeft Margo veel baat bij 
NLP gehad. Wat begon als in-
teresse, ontwikkelde zich als le-
venslessen. Ze ontdekte dat ze 
haar eigen beperkingen in haar 
leven kon aanpakken en slaagde 
er in om starre denkwijzen, pa-
tronen en blokkades te elimine-
ren. Vandaag de dag staat Mar-
go veel positiever in het leven en 
heeft ze zichzelf doelen gesteld 

die ze haalbaar vindt. Door eerst 
blokkades in je leven te herken-
nen, vervolgens er aan te werken 
om ze weg te nemen, is Margo 
uitgegroeid naar een zelfbewus-
te vrouw. Ze is gaan studeren en 
geeft nu zelf trainingen. 
Voor mensen die opzien om hun 
blokkades – bijvoorbeeld op so-
ciaal gebied of in de werksfeer 
– bespreekbaar te maken en op 
te ruimen is het een geruststel-
ling dat de meeste van dit soort 
problemen echt op te lossen zijn. 
Stel dat je je altijd ongemakke-
lijk voelt in een groepje, of dat nu 
op een verjaardag is, in de kroeg 
of op het werk. Daar zou je toch 
vanaf willen? Blozen of stamelen 
of maar wegblijven… dat is het 
allemaal niet waard, je mist zo-
veel.
Door gerichte training waarin 
het probleem besproken wordt 
en oefeningen bij jezelf te doen, 
kun je dit soort voorvallen voort-
aan prima aan. Het jammere is 
dat dit soort ogenschijnlijk kleine 
problemen toch zorgt dat je op 
je carrièrepad bijvoorbeeld stag-
neert of dat je nog steeds maar 
geen fijne relatie hebt of moei-
lijkheden ondervindt om een 

partner te vinden. Wat het doel 
ook is, met een coach als Mar-
go werk je aan ‘hindernissen’ die 
je parten spelen op je levenspad. 
Door deze hindernisssen waar je 
mee kampt bespreekbaar te ma-
ken en met behulp van je coach 
anders te leren kijken en hande-
len, bereik je veel. Sterker nog: 
je kunt alles bereiken – binnen 
gestelde doelen – waar je van 
droomt, binnen realistische ka-
ders. Het aloude ‘als je het wilt, 
kun je het ook’ gaat ook echt op! 

Margo is gediplomeerd NLP-
master en coacht 1 op 1. Daar-
door bereik je het meeste. Ten 
eerste is er volledige aandacht, 
geen ‘druk’ door andere cursis-
ten en het belangrijkste: zij stelt 
een werkplan samen dat pre-
cies op jouw hindernissen is ge-
stoeld. Je hebt bijvoorbeeld gro-
te moeite met het spreken in het 
openbaar en dreigt een promo-
tie mis te lopen door deze beper-
king? Niet nodig! Samen met de 
coach bereik je je gewenste doel. 
Margo geeft ook trainingen.

Informeer gerust: Margo Maars-
sen: 0252341114 / 06-51126190.
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Regio - Sinds enkele maan-
den geven vrijwilligsters van de 
Borstkanker vereniging Neder-
land prothesevoorlichting. 
Er wordt  individuele voorlichting 
gegeven door ervaringsdeskun-
digen op donderdagmiddagen 

in locatie Zuid. Informatie over 
data  en tijden kunt u vinden op 
www.kg.nl. 
U  kunt een afspraak maken 
via de patiëntenservice van het 
Kennemer Gasthuis, telefoon 
023- 5453138.

Individuele prothesevoorlichting 
borstkankervereniging

Natuurlijk coachen en trainingen door Margo Maarssen

Bereik je persoonlijke doelen

Alleen verder parkeren bij dure plaatsen
Regio - Pas bij een verhoging 
van 5,- euro is 80% van de men-
sen bereid een kwartiertje om te 
lopen voor een alternatieve par-
keerplek. Bij een prijsverschil 
van een of twee euro gaan maar 
weinig mensen op zoek naar een 
alternatief. Dat is een van de uit-
komsten van het onderzoek van 
marktonderzoekbureau Trend-
box in opdracht van Vexpan Plat-
form Parkeren Nederland. 

Het zoeken naar een alterna-
tieve parkeerplek is overigens 
amper van toepassing voor win-
kelend publiek.
Bij het winkelen, waarvoor in de 
regel een à twee uur wordt ge-
parkeerd, is niet gauw sprake 
van een prijsverschil van 5 eu-
ro. Voor dagparkeerders (werk!) 
is dat prijsverschil sneller te ma-
ken.
Maar voor het parkeren bij werk 

en woning is een van de belang-
rijkste wensen toch ook dat de 
parkeerplek dichtbij is. 
Een alternatief voor het bezet-
ten van een parkeerplek is het 
nemen van openbaar vervoer. 
De meeste mensen overwe-
gen bij een tariefsverhoging van 
10,- euro het openbaar vervoer 
te nemen maar bij een dagtarief 
van 20,- euro kiest de overgrote 
meerderheid daar pas echt voor.

Pittige 
voetbalquiz

Regio - Quiztion Producti-
ons organiseert op vrijdag-
avond 8 oktober in Lisse in sa-
menwerking met Event Cen-
tre De Nachtegaal een pitti-
ge voetbalquiz. De aanvangs-
tijd van dit evenement is 20.00 
uur. Dick van zal de avond aan 
elkaar praten. Van Egmond is 
een sportliefhebber pur sang.
De hoofdprijs liegt er niet om: 
DFDS Seaways stelt een ver-
zorgde reis naar de wedstrijd 
Newcastle United – Manches-
ter United in de Engelse Pre-
mier League ter beschikking.
Deelname is in tweetallen en 
kost 5 euro per persoon. In-
schrijven: www.quiztionpro-
ductions.nl. 

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 10 oktober 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 
Voorganger is ds. mw. G. de 
Jong. De zang wordt onder-
steund door het Exoduskoor uit 
Hillegom. (avondmaalviering)

Veel scholen krijgen begroting niet sluitend
Regio - Het mbo weet toch meer 
jongeren succesvol op te leiden, 
ondanks grote financiële kop-
zorgen. Dat zijn de hoofdcon-
clusies van de sectorrapporta-
ges Studiesucces 2008-2009 en 
Financieel resultaat (boekjaar 
2008) die de MBO Raad heeft 
gepubliceerd.
Jan van Zijl, voorzitter MBO 

Raad: “Dat meer jongeren met 
een diploma het mbo verlaten is 
te danken aan de niet aflaten-
de inzet van docenten maar ook 
aan verbeteringen in de bedrijfs-
voering. Het is zeker niet het 
bewijs dat het met minder ook 
wel gaat.
Integendeel, het mbo heeft er 
veel taken bij gekregen, terwijl 

de inkomsten hetzelfde zijn ge-
bleven. Steeds meer onderwijs-
instellingen krijgen hun begro-
ting niet meer sluitend.” 

De gepubliceerde sectorrappor-
tages Studiesucces 2008-2009 
en Financieel resultaat (boekjaar 
2008) vindt u op de website van 
de MBO Raad: www.mboraad.nl

Voor wandelaars, nordic walkers en hardlopers
21e Haarlemmermeerse Bosloop
Regio - Op zondag 10 oktober 
2010 kunt u deelnemen aan de 
21e Haarlemmermeerse Bos-
loop. Voor een impressie (fo-
to’s en video) van de vorige edi-
tie kunt u de website raadple-
gen: www.gzengb.nl. De start 
en finish zijn in het Haarlem-
mermeerse Bos en de loop be-
gint om 10.00 uur. De verschil-
lende disciplines zoals hardlo-
pers, wandelaars of nordic wal-

kers kunnen meedoen.  Er kan 
over een afstand van 5, 10 of 15 
kilometer worden hardgelopen 
(rondjes van 5km) en wande-
laars en nordic walkers kunnen 
maximaal 10 kilometer doen.
De start en finish zijn ach-
ter ‘Claus Hotel & Event Center’ 
(2131 MD, 1405) en uw fiets of 
auto kunt u daar parkeren. Er is 
geen mogelijkheid tot omkleden.
De kosten voor deelname zijn 

2,50 euro per persoon onafhan-
kelijk van de afstand en de dis-
cipline. De inschrijving is van-
af 9.15 uur tot 5 minuten voor de 
start. De organisatie wordt ma-
terieel ondersteund door de At-
letiek Vereniging Haarlemmer-
meer. Voor meer informatie kunt 
u mailen of telefonisch contact 
opnemen Sandra Bezuijen, www.
gzengb.nl, gzengb@bezuijen.de-
mon.nl 06-55363510

Salonorkest 
Charmaine
Regio - Zondag 10 oktober 
treedt het salonorkest Char-
maine, onder leiding van diri-
gent John Macfarlane, op in 
Sint Jacob i/d Hout. Charmaine 
heeft tijdens zijn 60-jarige be-
staan een breed repertoire op-
gebouwd. Op viool, cello, contra-
bas, piano, slagwerk, accorde-
on, fluit, klarinet en fagot wordt 
herkenbare muziek uit vroege-
re tijden ten gehore gebracht. 
U bent vanaf 14.00 uur van har-
te welkom in Jacob’s Plaza, waar 
u vooraf een kopje koffie/thee 
kunt gebruiken.
Het optreden start om 14.30 uur 
en kost 4,- euro toegang (incl. 
koffie/thee) in Zorgcentrum Sint 
Jacob in de Hout, Zuiderhout-
laan 1. Tel: 023 - 892 7900.

Nieuw seizoen 
Cruquius-
concerten

Regio - Stichting Cruqui-
usconcerten heeft voor 
het seizoen 2010-2011 
weer een prachtige se-
rie van 12 concerten ka-
mermuziek weten samen 
te stellen in de Water-
schapszaal van Museum 
de Cruquius.

De locatie en de keuze van 
de topmusici wordt alom ge-
prezen. Vele concerten wa-
ren vorig seizoen dan ook 
uitverkocht. Ook dit seizoen 
is er een gevarieerd pro-
gramma samengesteld van 
kamermuziek op internatio-
naal topniveau. Dit gecombi-
neerd met de mooie akoes-
tiek in de zaal en de door de 
kleinschaligheid directe in-
teractie tussen publiek en 
musici, maken ieder concert 
weer een bijzondere gebeur-
tenis.

U kunt concerten bezoe-
ken waarin kamermuziek 
in de breedste zin van het 
woord ten gehore wordt ge-
bracht: zoals een pianore-
cital met Nino Gvetadze, 
de strijkkwartetten Het Da-
niel Quartet en het Ragaz-
ze Strijkkwartet, Het Ver-
meer Pianotrio, de bariton 
André Morsch, de sopraan 
Anne Grimm de klarinettist 
Lars Wouters van den Ou-
denweijer, pianorecital met 
Yoram Ish-Hurwitz  Aukelien 
van Hoytema en een concert 
rond de Nederlandse com-
ponist Hans Kox. Twee con-
certen worden verzorgd in 
samenwerking met het Na-
tionaal Muziekinstrumen-
ten Fonds. Dit fonds stelt in-
strumenten beschikbaar aan 
conservatoriumstudenten en 
professionele musici van in-
ternationaal niveau. Zij laten 
dit instrument graag voor u 
klinken.
 
De opening van het nieuwe 
seizoen heeft afgelopen za-
terdag 2 oktober plaatsge-
vonden. Daartoe was het ge-
weldige Osiris Trio uitgeno-
digd.
Bestellen van kaarten voor 
het nieuwe seizoen kan via 
de website www.Cruquius-
Concerten.nl of telefonisch 
023 5563707.
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Rechter duurder en 
ontoegankelijker vanaf 2011

De nieuwe wet bestaat uit twee 
delen: eenvoudige berekening 
van het griffierecht betekent een 
kostenverhoging. “Heffing aan 
de poort” betekent een hoge-
re drempel. De eenvoudige be-
rekening betekent kort gezegd 
dat u - als bedrijf de eiser - bent 
voor een gerechtelijke procedu-
re meer betaalt, dan een consu-

ment die een procedure start. 
Daarnaast wordt voor vorderin-
gen onder 500 euro een lager 
bedrag gerekend dan voor vor-
deringen boven 500 euro. Voor-
beeld: u bent een MBO-onder-
wijsinstelling met een vordering 
van een cursusjaar van 511 euro 
op een scholier. U betaalt nu 158 
euro griffierecht en straks 280 of 

Regio - De wetgever wil het heffingstelsel van de rechtbank 
eenvoudiger maken. Daarnaast moeten de kosten van de 
rechtspraak gedekt worden. Naar verwachting wordt per 1 
januari 2011 hiervoor de Wet griffierechten burgerlijke zaken 
(Wgbz) ingevoerd. Gevolg zal echter zijn dat de rechter duur-
der en ontoegankelijker wordt, zowel voor bedrijven als voor 
de consument.

zelfs 402 euro. Maar ook consu-
menten zullen veelal duurder uit 
zijn. Zij worden immers vaak ge-
dagvaard door bedrijven (hoge-
re tarief) en bij een veroordeling 
worden de kosten op hen afge-
wenteld. De rechtbank houdt wel 
rekening met de beperkte groep 
consumenten die een procedure 
als eiser wil starten, die betalen 
de lagere bedragen. Maar krij-
gen zij een veroordeling op een 
bedrijf, dan krijgt het bedrijf de 
lagere kosten doorbelast. Hoe-
ver heeft de wetgever dit door-
gedacht? Is het niet bezwaar-
lijk dat consumenten met hoge 
griffiekosten worden geconfron-
teerd, terwijl in deze groep juist 
de gezinnen met problematische 
schuldensituaties zitten? Infor-
matie: Snijder Incasso en Ge-
rechtsdeurwaarders, Beverwijk.

Verwendag voor mantelzorgers 
op woensdag 10 november
Regio - Het lijkt voor velen zo 
vanzelfsprekend, het zorgen 
voor een gehandicapt, chronisch 
ziek of hulpbehoevend familielid, 
vriend of buur. Je loopt echter 
vaak tegen problemen aan en de 
zorg kan erg zwaar zijn. Om dit 
goed te kunnen blijven doen is 
het noodzakelijk om er af en toe 
tussen uit te gaan, de zorg los te 
laten en tijd voor jezelf te nemen. 
Tandem organiseert in samen-
werking met diverse instanties 
op woensdag 10 november een 
gratis verwendag voor mantel-
zorgers die woonachting zijn 
in Midden of Zuid-Kennemer-
land. Op verschillende plekken 
in de regio zijn leuke activiteiten 
die zorgen dat de mantelzorger 

er even tussenuit is. Graag van 
tevoren opgeven bij Tandem. In 
Heemstede bent u welkom bij 
Casca de Luifel (Herenweg 96). 
De dag start om 10.30 uur en 
eindigt om 15.00 uur, er zijn leu-
ke workshops, een lekkere lunch 
en u kunt andere mantelzorgers 
ontmoeten. 

Meer informatie op www.tan-
demdagvandemantelzorg.nl. Via 
deze website kunt u zich direct 
inschrijven. U kunt het ook tele-
fonisch bij Tandem doen. Graag 
opgeven voor 15 oktober.
Meer informatie over Tandem: 
www.tandemzorg.nl., mailen kan 
naar info@tandemzorg.nl en 
bellen met 023-89 10 610. 

Eénoudervakantie, ook voor lage inkomens
Regio - Van 25 t/m 29 oktober 
organiseren de vrijwilligers van 
Stichting DOCK een éénouder-
vakantie, gericht op gezinnen 
met slechts 1 ouder en kinderen 
op de basisschool. Op de Buiten-
jan in Veldhoven (Vlakbij Eind-
hoven) wordt een attractief pro-
gramma neergezet. 
Door een subsidie van de ge-
meente Haarlem kunnen gezin-
nen met lage inkomsten aan-
zienlijke kortingen ontvangen 

op de kosten. Zo kan een gezin 
met een inkomen op bijstandsni-
veau (<  1.000,-- euro netto per 
maand) al voor  119,-- euro mee, 
ongeacht de hoeveelheid kinde-
ren. Dit is bovendien inclusief de 
reis per touringcar vanuit Haar-
lem, maaltijden, programma en 
toegang tot het pretpark. 
Voorafgaand aan de vakantie 
is er een kennismakingsbijeen-
komst waar de leiding zich zal 
voorstellen en waar men terecht 

kan indien er nog vragen zijn. Na 
afloop van de vakantie zal er we-
derom een bijeenkomst worden 
georganiseerd om nog eens te-
rug te kijken op een leuke mid-
week en om alle foto’s te bekij-
ken.
Meer informatie en inschrijven 
kan via de website www.hoera-
vakantie.nl of vraag een in-
schrijfformulier aan bij Stichting 
DOCK Haarlem, Stedelijk Jeugd-
werk. tel: 023-5430685. 

‘Natuur dupe bezuinigingen’
Regio - De provincie Noord-Holland wil volgend jaar de ver-
goeding voor het beheer op 85 natuurgebieden met 40% korten. 
Landschap Noord-Holland 
doet zijn uiterste best om 
het tij te keren. Landschap 
Noord-Holland gaat maan-
dagmorgen 11 oktober van 
8.30 tot circa 10.00 uur. een 
protestactie voeren voor het 
provinciehuis van de Provin-
cie Noord-Holland aan de 
Dreef te Haarlem. Meer in-
formatie staat op www.land-
schapnoordholland.nl/na-
tuurdedupe.php. Fo
to
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Historische stadswandeling ‘Land en Water’
Regio - Het Historisch Mu-
seum Haarlem organiseert 
een  historische stadswan-
deling ‘Land en Water’. Dat 
gebeurt op zaterdag 16 ok-
tober. De wandeling voert 
door het centrum van Haar-
lem langs de oude beek en 
de oevers van het Spaar-
ne over de bijzondere rol 
die water in de geschiede-
nis van Haarlem heeft ge-
speeld en start om 12.00 en 
om 14.00 uur.
Stadsbibliotheek Haarlem, 
Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem.
Aanmelden verplicht bij His-
torisch Museum Haarlem, 
tel:  023-5422427 of via in-
fo@historischmuseumhaar-
lem.nl 

De oude beek die vroe-
ger langs de Bavo naar het 
Spaarne liep (foto: Noord-
Hollands Archief).

Laatste boekenmarkt Haarlemse Dreef
Regio - Zaterdag 9 oktober heeft de boeken-
markt op de Dreef een bijzondere gast: de Histo-
rische Vereniging Haerlem.
In een speciale Haerlem stand pakt de vereni-
ging uit met haar rijke boekenaanbod. Er zijn o.a. 
nieuwe en oudere Haerlem jaarboeken te verkrij-

gen (tot aan de oorlogsjaren aan toe) maar ook 
tal van andere studies en uitgaven over Haarlem. 
De markt is te bezoeken van 9.00 tot 16.30 uur. 
Het is de laatste markt van een reeks succesvol-
le boekenmarkten op De Dreef in Haarlem. Vol-
gend jaar april gaat het nieuwe seizoen van start.

Aandacht voor de duisternis
Regio - Op zaterdag 30 oktober 
viert Nederland de zesde Nacht 
van de Nacht. Gemeenten in de 
regio IJmond en Zuid-Kenne-
merland staan daar uitgebreid 
bij stil door op allerlei plaatsen 
de lichten te doven. Daarnaast 
is er een groot scala aan nacht-
activiteiten voor jong en oud. De 
Nacht van de Nacht is bedoeld 
om aandacht te vragen voor de 
schoonheid én de functie van de 
duisternis, die steeds meer on-
der druk staan door de alsmaar 
toenemende verlichting. Diver-

se gemeenten waaronder Heem-
stede onderschrijven de doel-
stellingen van de Nacht van de 
Nacht. Zij doven in de nacht van 
30 op 31 oktober de lichten van 
gemeentehuizen, kerktorens en 
openbare gebouwen. Tevens 
roepen zij ondernemers op om, 
waar mogelijk, de lichten te do-
ven.
Op de website www.milieu-
dienst-ijmond.nl kunnen onder-
nemers terecht voor tips om in 
de toekomst zuiniger om te gaan 
met nachtverlichting.

De beste onderneming van 
Noord-Holland?

Regio - Op 29 maart 2011 
wordt tijdens een grote feest-
avond in theater Philharmo-
nie in Haarlem voor de vijf-
de keer de prijs voor de Beste 
Onderneming van Noord-Hol-
land uitgereikt. Ondernemers 
kunnen zichzelf of collega-be-
drijven voor deze lustrumedi-
tie van de Ondernemingsver-
kiezing nomineren via de web-
site www.ovnh.nl. De aanmel-
ding sluit op 31 december. De 
winnaar ontvangt een prijzen-
pakket ter waarde van 5.000,- 

euro. Er worden dit jaar maar 
liefst drie prijzen uitgereikt. Er 
is een publieksprijs waarvoor 
iedereen kan stemmen via in-
ternet.
Naast de publieksprijs zijn er 
twee categorieën waar onder-
nemers voor de titel in aanmer-
king kunnen komen: kleine be-
drijven (minder dan 50 werk-
nemers, jaaromzet minder dan 
30 miljoen euro) en (middel)
grote bedrijven (meer dan 50 
werknemers, jaaromzet meer 
dan 30 miljoen euro).
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Ondersteuning familie bij zelfdoding
Regio - Prezens van GGZin-
Geest organiseert ondersteu-
ningsgroepen voor familieleden 
die een dierbare door zelfdoding 
zijn verloren. 
Een naaste door zelfdoding ver-
liezen is een zeer ingrijpende ge-
beurtenis. Naast het grote ver-
driet om het gemis roept dit ver-
lies talloze vragen op. De groep 

kan mensen handvatten bieden 
bij dit ingewikkelde rouwpro-
ces. De ondersteuningsgroep 
staat open voor alle nabestaan-
den in Amsterdam, regio Zuid-
Kennemerland, Amstelland en 
de Meerlanden en de overige 
gebieden in de provincie Noord-
Holland.
De groep bestaat doorgaans uit 

acht tot twaalf personen. Er zijn 
ongeveer twaalf bijeenkomsten. 
Voor inlichtingen en aanmelding 
kunt u contact opnemen met 
mevrouw Y. de Roode, afdeling 
preventie van Prezens, onder-
deel van GGZ-inGeest T (023) 
518 7640 (secr). Ook als u aar-
zelt of de groep wel iets voor u 
is, kunt u bellen.

Zes verdachten aangehouden na invallen
Vuist tegen georganiseerde hennepteelt
Regio - De politie Kennemer-
land heeft donderdag invallen 
gedaan in verschillende pan-
den binnen en buiten de regio. 
Na een kort en intensief onder-
zoek dat in samenwerking met 
de gemeente Haarlem, de Belas-
tingdienst en de Sociale Recher-
che is gehouden, zijn donderdag 
in totaal zes mensen aangehou-
den. Ook een 36-jarige man uit 
Bennebroek behoort daarbij. 
Na een inval in een growshop 

aan de Leidsevaart in Haarlem, 
werden drie mannen aangehou-
den. Het gaat om de twee eige-
naren van 39 en 42 jaar, beide 
afkomstig uit Egmond aan Zee. 
Ook een medewerker, een 23-ja-
rige Alkmaarder is aangehou-
den. Aanleiding voor de aanhou-
dingen ligt in een kort intensief 
onderzoek naar de growshop. 
Hieruit is naar voren gekomen 
dat de medewerkers/eigenaren 
zich onder meer schuldig zouden 

hebben gemaakt aan de han-
del in hennepstekken. De politie 
heeft ook drie andere mannen, 
een 36-jarige Bennebroeker, een 
33-jarige Amsterdammer en een 
61-jarige Alkmaarder aangehou-
den.  Naast de invallen en aan-
houdingen, heeft de politie di-
verse goederen in beslag geno-
men waaronder vier auto’s, een 
quad, apparatuur voor hennep-
kwekerijen en duizenden euro’s 
aan contanten.

‘Fusie veiligheidsregio’s niet haalbaar’
Regio - In opdracht van de vei-
ligheidsregio’s Zaanstreek-Wa-
terland, Amsterdam-Amstel-
land en Kennemerland onder-
zocht adviesbureau Price Wa-
terhouse Coopers (PWC) in het 
voorjaar van 2010 de mogelijk-
heid om te fuseren tot één grote 
regio. Daarbij is gekeken naar de 
kansen om de kwaliteit, efficien-

cy en effectiviteit van de organi-
saties te vergroten. De bevinding 
uit onderzoek luidt dat een fu-
sie van de drie regio’s op dit mo-
ment niet haalbaar is. 

De verschillende drijfveren die er 
zijn om te fuseren (verbetering 
van kwaliteit, efficiency en effec-
tiviteit) worden op zich onder-

kend, maar zijn op zichzelf niet 
doorslaggevend voor het vormen 
van één regio. Deze doelen kun-
nen ook bereikt worden door de 
samenwerking verder te intensi-
veren. De besturen van de drie 
veiligheidsregio’s hebben mede 
op basis hiervan geconstateerd 
dat een fusie nu niet aan de or-
de zal zijn.

Tsjinkiterry
De trein stopt bij het stationnetje van Manarola. Als de deuren 
opengaan, verschijnt eerst een zwarte koffer, dan een blauw 
exemplaar, een kledingzak en een beautycase (ze bestaan nog). 
Erachteraan volgen twee goed geconserveerde zestigplussers. 
Nadat ze hun bezit op veilige afstand van de vertrekkende trein 
hebben geschoven, is er tijd om om zich heen te kijken. “Well, 
this must be it: The Tsjinkiterry. Oh my God, It’s gorgeous here!”  
Mevrouw en meneer Toerist uit de USA zijn slechts twee van de 
vele bezoekers van het dorpje. Manarola is de tweede (of de 
vierde) plaats van het Unesco wereldcultuurerfgoed bescherm-
de gebied 5 Terre aan de Italiaanse Ligurische kust. De vijf pit-
toreske dorpjes, aan elkaar verbonden door een van de mooiste 
kustwandelpaden van Europa, staan hoog op de verlanglijst van 
cultureminnende reizigers. De authenticiteit van de typisch Ita-
liaanse plaatsjes wordt lyrisch beschreven in reisgidsjes als The 
Lonely Planet. Als de hele wereld bij je op visite komt, vrees je 
wat de verleiding van de commercie kan ruineren. Zoals in Ni-
agara Falls, waar de watervallen zelf een verpletterende indruk 
maken. Maar helaas is de directe omgeving schreeuwend lelijk. 
Elke vierkante centimeter rondom de Falls is in beslag genomen 
door firma’s als Coca Cola en McDonald’s. Als het zou kunnen 
serveerden ze liefst een cheeseburger middenin de waterval. Op 
wat souvenirwinkeltjes na echter, is Cinqueterre verrassend on-
gerept gebleven. Bravissimo voor de Italianen!
Geen frites, no Big Macs in sight en geen nieuw-, laat staan 
hoogbouw (verboden). Het is niet zo dat je een lunchtrommel-
tje moet meebrengen, want in de dorpen wemelt het van de ter-
rasjes. Maar dan wel de echte Italiaanse. Naast het door de Ita-
lianen bedachte dolce far niente (het heerlijke nietsdoen) kun je 
door de straatjes slenteren, kerkjes bezoeken, het treintje pak-
ken of de boot nemen naar een volgend dorpje. Je kan er zelfs, 
zoals het Amerikaanse stel, logeren in een hotelletje (alles in de 
verkleinvorm, vanwege het lieflijke karakter). Maar de werkelij-
ke Cinqueterrist komt hier om te wandelen. De vrijwel autovrije 
kuststreek nodigt uit tot een fikse wandeltocht over de oude 
verbindingspaden. Zonder goede schoenen of zelfs lichte berg-
schoenen kom je niet ver. Een elegante pump heeft hier niks te 
zoeken. Cinqueterre is namelijk niet echt voor de luie vakantie-
ganger. Enige inspanning van betekenis moet geleverd worden. 
Van Montorosso voert het deels rotsachtige smalle pad in twee 
uur tijd door ongekend mooi landschap naar Vernazza, waarna 
er flink geklauterd moet worden naar het hooggelegen Cornig-
lia (inclusief de 377 treden van ‘de Lardarina’). Daarna wordt het 
allemaal een stuk gemakkelijker, pal langs zee tot Manarola. De 
apotheose is de geplaveide vlakke weg van anderhalve kilometer 
naar Riomaggiore met de poëtische naam Via dell’Amore. Deze 
weg, een ode aan de liefde, is het beroemdste gedeelte en be-
hangen met slotjes en graffiti als een getuigenis van de eeuwi-
ge liefde. Als je, zoals wij, de omgekeerde volgorde neemt, ein-
digt de tocht in Montorosso del Mare. Daar duikt het enige bre-
de zandstrand van de Cinqueterre op. Je legt je vermoeide on-
derdanen te ruste onder het genot van een prosecco en veel 
pasta om de verspilde energie weer aan te vullen. De zon zakt 
in de zee en je zucht diep, want morgen verlaten we bella Ita-
lia, het land van vino, pasta en Verdi, waar ze de taal van Dante 
spreken. We steken de grens over, op weg naar Parijs. Arriveder-
ci Italia, bonjour Paris!
Mirjam Goossens

Vakantiecolumn 
Door Mirjam Goossens

Van links naar rechts: Tom Slemmer, Jop van Saase, Thimo Roelen, Do-
rien Hulsebosch (directeur), Dysa van den Raad, Jytte de Graaf en Se-
rena Denie. Foto: Cor van Iperen.

Leerlingenraad St. Jozefschool 
voor de 4e keer gekozen!
Regio -  De St. Jozefschool heeft 
vanaf woensdag 29 september 
voor de vierde keer een leerlin-
genraad, met als doel de kin-
deren een stem te geven in de 
school. Met dit doel wil de school 
een grote mate van betrokken-
heid bereiken bij de kinderen. 
Zo wordt er op een aantrekkelij-
ke manier aandacht aan burger-
schapseducatie besteed en doet 
de school aan kwaliteitszorg met 
een groep die de school heel 
goed kent: nl. de kinderen!

Voor groep 8 werden Serena 
Denie en Jop van Saase, uit 
groep 7 Dysa van den Raad en 
Thimo Roelen en van groep 6 
Jytte de Graaf en Tom Slemmer 
gekozen. Zo is de vierde leerlin-
genraad van de St. Jozefschool 
een feit. De raad komt vijf keer 
per jaar bij elkaar, de directeur 
mevrouw Hulsebosch zal de 
voorzittershamer hanteren.
Op woensdag 29 september jl. 
werd de leerlingenraad officieel 
geïnstalleerd door wethouder 
Tames Kokke van de gemeente 
Bloemendaal.



aan de Bennebroekerlaan 5 
van Auke Meenks en Maai-
ke Bijvoet. Auke Meenks 
maakt abstractie schilderijen 
en Maaike Bijvoet ontwerpt 
kleurige collages op vintage 
tassen. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 - 17.00 uur.

Vrijdag 8 oktober
• Russische pianist Vital 
Stahievitch in concert ikv 
‘Muziek in Bennebroek’. 
Trefpunt, Akonietenplein Ben-
nebroek. Tijd: 20.15 uur.
Kaarten: BRUNA, Zwarte-
weg 24 (T 023 584 5830), OT-
JA Harpcenter, Bennebroe-
kerlaan 35a (T 023 584 9003) 
en het SWOB, Bennebroeker-
laan 5 (voormalig Gemeente-
huis Bennebroek, T 023 584 
5300). Losse kaarten zijn ook 
verkrijgbaar voor de aanvang 
van het concert bij ‘t Trefpunt. 

• Concert pianist Vital Sta-
hievitch in ’t Trefpunt aan 
het Akonietenplein te Ben-
nebroek. Aanvang 20.15 uur. 
Meer informatie: tel. 023 - 584 
7150 of www.muziekinbenne-
broek.nl

Vrijdag 8 oktober t/m
woensdag 19 januari
• De Avonden, Reves klassie-
ker in Stadsschouwburg Haar-
lem. Stadsschouwburg Wil-
sonsplein 23, Haarlem, tel. 
023-5121212. Website: www.
theater-haarlem.nl

Zaterdag 9 oktober
• Het Haarlemse vocaal en-
semble Puisque tout Passe 
bezingt de bloemen, de lief-
de, de rust en de vrede. Met 
werk van o.a. Antonín Dvoràk, 
Morten Lauridsen en Hen-
drik Andriessen. Adres: Zang 
& Vriendschap, Jansstraat 74 
in Haarlem. Start: 15.30 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan 
de zaal vanaf 15.00 uur.
www.puisquetoutpasse.nl

Zondag 10 oktober 
• Optreden salonorkest 
Charmaine in Sint Jacob i/d 
Hout. Het optreden begint 
om 14.30 uur en kost 4,- eu-
ro toegang (incl. koffie/thee) 
in Zorgcentrum Sint Jacob in 
de Hout, Zuiderhoutlaan 1. 
Tel: 023 - 892 7900.

• Snuffelmarkt in het Ken-
nemer IJsbaan Sportcenter 
te Haarlem.
Van kunst tot curiosa en van 
antiek tot modern. Kenne-
mer Sportcenter. Randweg te 
Haarlem van 9-16.30 uur.
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Heemstede

Zaterdag 9 oktober
• De Dag van de Levende 
Etalage van 12.00 - 17.00 uur 
in centrum Heemstede. 
Met ‘Toddler’s got talent’. Van-
af 12.00 uur kunnen kinderen 
hun zangkunsten vertonen in 
de etalage van de winkel aan 
de Binnenweg 85-a.
Er is een karaoke set aan-
wezig. Speciale gast: Caylee, 
een van de finalisten van het 
Junior Songfestival.

Zondag 10 oktober
• Vocaal ensemble Sola 
Re Sonare geeft een concert 
om 15:00 uur in de St. Bavo, 
Herenweg 88 te Heemstede.
Programma: Spaanse muziek 
uit de Oude en Nieuwe We-
reld. Werken van oa. Esquivel, 
Morales, Oltra, Favero, Piaz-
zolla en Grau. Toegang 10 eu-
ro, kaarten aan de ingang.

• Spaanse muziek uit
Oude en Nieuwe Wereld 
door kamerkoor Sola Re 
Sonare om 15.00 uur. Bavokerk,
Herenweg 88, te Heemstede, 
entree: 10,00 euro.

• Bokbierfietstocht langs
diverse café’s v.a. 14.00 uur. 
In Heemstede kunt u star-
ten bij café de 1ste Aanleg in 
Heemstede (hoek Kerkklaan/
Raadhuisstraat). 
Alle info: tel: 023-528 60 35.

Dinsdag 12 oktober 
• Lezing Marokko bij Vrou-
wen van Nu. Molenwerfslaan 
11 te Heemstede.
Aanvang: 14.00 uur. Zaal open 
om 13.45 uur. Inlichtingen: 
023-5736750 of  023-5280340.

Woensdag 13 oktober 
• Podium Oude Slot: Ca-
lifornia Cabaret. Aanvang 
20.15 uur Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- / 
15,50 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www. po-
diumoudeslot.nl.
Indien voorradig aan de zaal.

Agenda
Cultuur

Zondag 17 oktober 
• Om 15.00 uur Theeconcert 
in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein te Heemstede.
Het Lotos Ensemble;   Muziek 
en zang van Beethoven tot Vil-
la Lobos uitgevoerd op piano, 
fluit, cello en sopraan.
Toegang gratis (met deurcol-
lecte).
Na afloop thee, koffie en ge-
bak in de Pauwehof.
Zaterdag 30 oktober
• Beelden- en schilderijen-
expositie Ellen Wolf en Je-
roen Gerlach in het raadhuis 
Heemstede tot 30 oktober. Of-
ficiële opening op  7 oktober, 
16.00 uur. De expositie is tot 
30 oktober te zien.  

T/m zondag 31 oktober
• Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek, Julianaplein 1 
te Heemstede. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.
Kijk ook eens op www.NBvP.nl 
en op www.quiltersgilde.nl. De 
expositie is gratis toegankelijk. 

• Mozaïekkunst in De Lui-
fel van Annemarie Sybran-
dy. Herenweg 96, Heemste-
de, expositie te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Regio
Donderdag 7 oktober
• Dialezing schilder Kees 
van Dongen (1877-1968) 
door kunsthistorica Mariëlle 
Lassche bij de Volksuniversi-
teit Haarlem, Leidsevaart 220 
te Haarlem, van 20 tot 22 uur. 
Toegangskaarten aan de zaal, 
zolang de voorraad strekt.

• Klassiek kamermuziek-
concert GGZ InGeest Ben-
nebroek om 12.30 uur, Rijks-
straatweg 113.

Donderdag 7 oktober
t/m dinsdag 2 november
• Expositie in het voorma-
lig gemeentehuis Bennebroek 

Entree 3,50 euro p.p. Parkeren 
is gratis. Info: Van Aerle, Tel. 
0492 - 525483 of 06 53848622 
/ www.vanaerlebv.nl

• Musica Globalista – Con-
cert Baraná in het Mondiaal 
Centrum Haarlem. Lange He-
renvest 122. Aanvang 15 uur. 
Toegang 7,50 euro.

T/m donderdag 14 oktober
• Schilderijen met gedich-
ten van Marth Lubben in 
de Bibliotheek Haarlem-
Noord, Planetenlaan 170 te 
Haarlem. Meer info op de site 
van de Bibliotheek Haarlem en 
omstreken www.sbhaarlem.nl. 
Gratis toegankelijk.  

Vrijdag 15 oktober
• Lezing in Bennebroek 
‘Bloemenpracht in Engels 
landschap’. Het Trefpunt van 
de Protestantse Kerk, Akonie-
tenplein in Bennebroek, aan-
vang 20.00 uur. Gratis entree. 

Zaterdag 16 oktober
• Concert ‘Bach in de
Binnenstad’. Solisten zijn:
Caroline Stam (sopraan), 
Geert-Jan Borgstein (coun-
ter-tenor), Albert Edelman 
(tenor) en Matthijs Mesdag 
(bariton). Locatie: Doopsge-
zinde Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24. Start om 17.00 
uur. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd (richtbe-
drag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl

• De Avonden, Reves klassie-
ker. Première in Stadsschouw-
burg Haarlem. Reves debuut-
roman beleefde ruim 50 druk-
ken en is in zeven talen ver-
schenen. Het is klassiek ge-
worden als de aangrijpende 
beschrijving van de verstik-
kende saaiheid die Nederland 
in de naoorlogse jaren ken-
merkte. Info: www.bostheater-
producties.nl

• Historische stadswande-
ling ‘Land en Water’ door het 
centrum van Haarlem langs de 
oude beek en de oevers van 
het Spaarne over de bijzonde-
re rol die water in de geschie-
denis van Haarlem heeft ge-
speeld. Start om 12.00 en om 
14.00 uur bij Stadsbibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32 te 

De quilt ‘de kimono’ is van de 
hand van Gerda de Jongh.

Haarlem. Aanmelden verplicht 
bij Historisch Museum Haar-
lem, tel:  023-5422427 of via 
info@historischmuseumhaar-
lem.nl 

• Pianiste Nino Gvetadze 
Tweede Prijswinnaar 8ste 
Internationaal Franz Liszt 
Pianoconcours in Museum 
de Cruquius. Aanvang: 20.15 
uur. Bestellen van kaarten 
voor het nieuwe seizoen kan 
via de website www.Cruqui-
usConcerten.nl  via het be-
stelformulier in de toegestuur-
de brochure of telefonisch 023 
5563707.

T/m zondag 17 oktober
• Tentoonstelling ‘De on-
bedwingbare waterwolf...- 
de lange weg tot de droog-
making van het Haarlem-
mermeer’. Locatie: st. Jans-
kerk, publiekscentrum van 
Noord-Hollands Archief. Jans-
straat 40.

T/m woensdag 20 oktober
• Foto-expositie en lezing 
van Global Initiative on 
Psychiatry (GIP). Opening 
van een expositie van aan-
grijpende foto’s over geeste-
lijke gezondheidszorg in ont-
wikkelingslanden. Aanvang 20 
uur. Toegang gratis. Mondiaal 
Centrum Haarlem, Lange He-
renvest 122, Haarlem. Telefoon 
023 542 3540 www.mondiaal-
centrumhaarlem.nl

Donderdag 28 oktober
• Quiltgroep Kakelbont houdt 
een quilt- en patchworkten-
toonstelling in Haarlem.
In de Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem aan de 
Grote Markt 2.  Toegang gra-
tis. Open: maa tot en met vrij 
van 10.00 tot 16.30 uur.

T/m december
• Museumfavorieten van 
meesterkopieerder Leo 
Hortensius in Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 87. Ope-
ningstijden: donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 – 
17.00 uur. Tevens designob-
jecten van ontwerper Brendan 
Boots en zeldzame Aziatische 
beelden en boeddha’s.

T/m 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (zie ook: www.
museumdezwartetulp.nl). In 
de tentoonstelling zijn vazen 
te zien van 48 keramisten. 

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.
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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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Iedereen, jong en oud, die vragen heeft over wonen, welzijn en zorg kan terecht bij Loket 

Heemstede in het raadhuis van Heemstede.

In het Loket zijn folders en aanvraagformulieren aanwezig die u direct mee kunt nemen. 

Heeft u advies of ondersteuning nodig? Dan helpen onze medewerkers u graag verder. 

Zij weten de weg naar de juiste instantie en helpen u bij het vinden van een oplossing. 

Ook kunt u bij Loket Heemstede voorzieningen binnen de Wet maatschappelijke onder-

steuning (Wmo) aanvragen: hulp bij het  huishouden, een rolstoel, een vervoersvoor-

ziening, of een aanpassing aan uw woning. 

Expositie Ellen Wolff en Jeroen Gerlach (7 oktober - 29 oktober 2010) 
Werken van Ellen Wolff (beelden) en Jeroen Gerlach 

(schilderijen) zijn in de periode 7 oktober - 29 oktober 2010 

te zien in de Burgerzaal. Beide kunstenaars kennen elkaar 

al sinds de lagere school. Vijf jaar geleden ontmoetten ze 

elkaar weer na een lange tijd op een reünie en ontdekten 

dat ze zich beiden bezig hielden met de beeldende kunst. 

Ellen heeft zich toegelegd op beweging en karakteristieke 

houdingen die ze krachtig weet vast te leggen in brons en 

granito. Bekende werken van haar in Heemstede zijn o.a.: 

De Balans bij de Heemsteedse Apotheek en de Buste van 

Adriaan Pauw bij het Oude Slot. Jeroen schildert veelal in 

zijn atelier in Spanje. Daar treft hij de kleuren en sferen, die 

hij wil overbrengen in zijn schilderijen: verlaten huizen in 

Catalonië, cafés in Madrid.

Expositie schilderijen Joyce Brink (4 oktober - 26 november 2010)
Van 4 oktober tot en met 26 november 2010 exposeert Joyce Brink in de centrale hal. Al 

meer dan 25 jaar schildert 

Joyce Brink stillevens, bloemen, 

abstract maar vooral Hollandse 

landschappen. Haar schilderijen 

wil ze betitelen als fi guratief-

impressionistisch, nieuw-

romantisch met klassieke inslag 

ofwel …. ‘Tussen fantasie en 

werkelijkheid’….

Joyce trekt er regelmatig op uit 

met camera en schetsboek. 

Ieder rustiek plekje waar wei-

landen, wilgen en plassen voor-

komen wordt door haar op het 

doek gezet. Zo ook dieren die op het platteland aanwezig zijn, zoals koeien en eenden zijn 

in haar schilderijen veelvuldig aanwezig. Zo geeft ze uiting en bewondering aan de soms 

onmetelijke vlakten van onze weilanden. Hoewel ze hier niet geboren is, heeft dit haar altijd 

enorm geboeid.  

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u van harte welkom beide exposities te 

komen bewonderen. 

De helpende hand
Veelgestelde vragen aan Loket 

Heemstede zijn bijvoorbeeld hoe u thuis 

kunt blijven wonen wanneer u te maken 

krijgt met een lichamelijke beperking. 

is er voor u

Exposities raadhuis 
Heemstede 

Welke regelingen er zijn als u een mini-

muminkomen heeft, bijvoorbeeld alleen 

een AOW-uitkering. Maar ook waar u 

terecht kunt voor ondersteuning na een 

scheiding of sterfgeval.

Kortom: Loket Heemstede biedt u de 

helpende hand, zonder dat daar voor u 

kosten aan verbonden zijn.

Loket Heemstede
U bent op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 

13.00 uur van harte welkom zonder 

afspraak.

U kunt tijdens deze uren ook een afspraak 

maken voor de middag.

Raadhuisplein 1, Heemstede

Telefoon (023) 548 30 40

E-mail: loket@heemstede.nl

www.loketheemstede.nl

In verband met de herfstvakantie is de raadsvergadering van oktober met één week 

vervroegd. De vergadering vindt plaats op donderdag 21 oktober 2010 vanaf 20.00 uur 

in het raadhuis (raadzaal), Raadhuisplein 1.

Raadsvergadering vervroegd naar 
21 oktober

•  Wie wordt 'De onzichtbare 

vrijwilliger van het jaar'?

• Heemstede Loop

• Werk aan de weg

•  Agenda's

•  Raadsbesluiten

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Wie wordt ‘De onzichtbare 
vrijwilliger van het Jaar’?

Heemstede Loop 
17 oktober

Elk jaar geeft de gemeente Heemstede een feest voor vrijwilligers als blijk van waarde-
ring voor al hun enthousiasme en inzet. Tijdens dit feest, dat dit jaar op woensdag 
17 november is, wordt de Vrijwilligersprijs 2010 - de Pluim - uitgereikt door wethouder 
Jur Botter. Dit jaar is de prijs voor 'De Onzichtbare vrijwilliger van het Jaar'. 

Veel Heemstedenaren zetten zich binnen de gemeente belangeloos in als vrijwilliger. 

Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van de inzet van deze mensen. U kent vast ook wel 

vrijwilligers, die zonder op te vallen veel werk verzetten. Zij vinden wat zij doen vanzelfsprekend 

en onbewust rekent uw organisatie op de inzet van deze vrijwilligers. Het is daarom juist belang-

rijk hun inzet te waarderen en hen af en toe in het zonnetje te zetten. Dat kan met de uitreiking 

van de Vrijwilligersprijs 2010.

Nomineer een vrijwilliger!
Heeft úw organisatie een onzichtbare vrijwilliger die een pluim verdient? Draag deze dan voor!

Iedere organisatie die met vrijwilligers werkt kan nomineren. Zo lang het maar gaat om 

Heemsteeds vrijwilligerswerk. Ook regionale organisaties, actief binnen de gemeente 

Heemstede kunnen een vrijwilliger nomineren.

De winnaar ontvangt een bijzondere herinnering en de organisatie ontvangt een geldprijs 

van € 250,--, te gebruiken voor het werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers. 

De jury bestaat zoals altijd uit vertegenwoordigers van Zorg, Welzijn en Sport & Recreatie.

Wilt u een vrijwilliger nomineren, vraag dan een nominatieformulier aan bij José van Duin 

van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede. E-mail: jvanduin@casca.nl of telefoon 

(023) 548 38 28. U kunt het nominatieformulier en de uitnodiging ook downloaden van de 

website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

De ingevulde formulieren kunnen tot uiterlijk donderdag dag 28 oktober 2010 worden 

ingeleverd.

Op zondag 17 oktober 2010 vindt voor de eerste keer de Heemstede Loop plaats. De lopers 

starten en fi nishen bij het sportcomplex Groenendaal en zullen onder andere het 

Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemstede aandoen. Voorinschrijving is nog 

mogelijk tot maandag 11 oktober 2010 en kan via de website www.heemstedeloop.nl. 

Aan de Heemstede Loop zijn twee goede doelen gekoppeld. Het landelijke goede doel is 

de Nederlandse Hartstichting en het regionale goede doel de Hartekampgroep. Deelnemers 

hebben bij de voorinschrijving de mogelijkheid om een donatie te doen aan deze twee 

goede doelen. 

Op de dag zelf neemt, tussen de start van de Familyrun en de start van de 5 en 10 km, 

Dieuwertje Blok namens de Hartstichting de cheque in ontvangst. Dieuwertje is onder meer 

bekend als presentatrice van het sinterklaasjournaal en van het NPS-programma ‘Podium’. 

Om 12.00 uur gaat de Familyrun van 1.6 km van start. Aan de Familyrun is speciaal voor 

Heemsteedse scholen de prestigieuze scholenbokaal gekoppeld. De school die met de 

meeste leerlingen deelneemt sleept de 1e Heemsteedse Scholenbokaal in de wacht. De 

winnaar van de Scholenbokaal mag zich ook een jaar lang de sportiefste basisschool van 

Heemstede noemen! 

Om 12.30 uur is het de beurt aan de lopers van de 5 en 10 km. De 5 en 10 km lopen hetzelfde 

parcours, waarbij de 10 km-lopers twee ronden afl eggen en de 5 km-lopers een ronde. Langs 

deze fraaie Heemsteedse route hopen we op vele enthousiaste toeschouwers! 

Werk aan de weg   
Aanleg voetgangerstunnel Cruquiusweg N201
In de weekenden van 1 t/m 4 oktober en 8 t/m 11 oktober 2010 wordt een voetgangerstunnel 

aangelegd in het talud van de Cruquiusbrug, op Heemsteeds grondgebied. Tijdens deze 

weekenden zijn omleidingsroutes ingesteld van vrijdagavond 20.00 uur tot maandag-

morgen 06.00 uur. De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. 

Wanneer de werkzaamheden uitlopen, wordt ook nog gewerkt in het weekend van 15 t/m 

18 oktober 2010. 

Aanleg fietspad Cruquiusweg-Hageveld (Scholierenpad)
Tot eind oktober 2010 wordt een nieuw fi etspad aangelegd tussen de Cruquiusweg en 

Hageveld. Een deel van dit nieuwe fi etspad komt te liggen op hetzelfde tracé als het 

bestaande recreatiepad tussen Meermond en Hageveld. Tot eind oktober 2010 is dit recrea-

tiepad afgesloten voor voetgangers en fi etsers. De afsluiting staat aangegeven op tekst-

borden bij Hageveld en park Meermond.

Drenthelaan
Tot 22 oktober 2010 wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw 

gelegd in het gebied tussen de garageboxen aan de Drenthelaan en de winkels/woningen 

aan de westzijde van de Raadhuisstraat. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk het 

gebied gefaseerd af te sluiten voor autoverkeer.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de 

Van den Eijndekade gebruikmaken.

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

abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Uitschrijving GBA

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

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven 

aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

goed, maar soms wordt dit vergeten. 

De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop 

gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aan-

gifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester 

en wethouders deze persoon ‘met onbekende 

bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (GBA). 

Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet 

meer op dat adres staat ingeschreven. De gevol-

gen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reis-

document of rijbewijs bij de woongemeente aan-

gevraagd kan worden en dat er geen gebruik 

gemaakt kan worden van verschillende over-

heidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 

wordt, de AOW gekort. Het is daarom van groot 

belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders 

heeft het voornemen om de volgende persoon/

personen per 28 september 2010 met onbekende 

bestemming uit te schrijven:

J.R. Bulters, geboren 17-02-1982, Brahmslaan 9

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 

deze binnen twee weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 

nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 

(023) 548 58 68.
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Aanvragen bouwvergunning
2010.183 het bouwen van een woonhuis - naast Manpadslaan 18

2010.202 het uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef  256

2010.204 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 64

2010.205 het plaatsen van een berging en - Javalaan 31

 een erfafscheiding

2010.206 het plaatsen van een nieuwe brug - Kadijk 36

 met kademuur

2010.207 het uitbreiden van de zolderverdieping - Zandvoortselaan 61A

2010.208 een gevelwijziging van het clubgebouw - Sportparklaan 8

 M.H.C. Alliance

2010.209 het herstellen van de fundering van de - Herenweg 7

 scheve tuinmuur op buitenplaats Huis te Manpad  

2010.211 het uitbreiden van een woonhuis aan de - Erasmuslaan 3

 voorzijde en verhogen nok van het woonhuis

Aanvragen reguliere bouwvergunning 1e fase:
2010.210 het uitbreiden van een woonhuis op de - Bronsteeweg 52

 begane grond en plaatsen dakopbouw

2010.212 het bouwen van een woonhuis - Duin en Vaart 2A

 met praktijkruimte

2010.213 het bouwen van een woonhuis - Duin en Vaart 2B

Aanvraag sloopvergunning
2010.925 het slopen van twee schuren - Kadijk 36

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 7 oktober 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 1 oktober 2010)
2010.190 het plaatsen van een erfafscheiding - Bronsteeweg 1

2010.197 het plaatsen van een dakkapel - Zandvoortselaan 38

 op het voordakvlak

Verleende sloopvergunning (verzonden 1 oktober 2010)
2010.923 het verwijderen van asbest - Leidsevaartweg 73

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 7 oktober 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 1 oktober 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.099 het uitbreiden van een woonhuis - Frans Lisztlaan 3

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 7 oktober 2010 op maandag tot en met donderdag van 08.30 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 

Een beroepschrift moet uiterlijk 18 november 2010 worden ingediend. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2010.076 het vergroten van een berging - Asterkade 14

Het verzoek ligt vanaf 7 oktober 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de 

gemeente kenbaar maken. 

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

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Bouwplannen

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 11 oktober 2010 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 

harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Spreekrecht burgers

- Project Optimalisering Sportpark Groenendaal e.o. (B-stuk)

- Ontwerpinrichtingsplan Van Lentterrein (B-stuk)

- Ontwikkelingen terrein Spaarne Ziekenhuis (B-stuk)

- Verkoop gemeentelijk onroerend goed (B-stuk)

- Notitie Duurzaamheid: Heemstede een oase in de Randstad (A-stuk)

- Nota Parkeernormen Heemstede (C-stuk)

- Overzicht bouwprojecten 

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 

harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Spreekrecht burgers

- Conceptbegroting 2011 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

- Budgetsubsidie Stadsbibliotheek Haarlem e.o. per 2011 (B-stuk)

- Conceptoverzicht structurele subsidies Welzijn 2011 (C-stuk)

- Marap 2/2010 IASZ (intergemeentelijke afdeling sociale zaken) (C-stuk)

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 13 oktober 2010 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van 

harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Spreekrecht burgers

- Presentatie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

- Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 - 2014 (A-stuk)

- Najaarsnota 2010 (A-stuk)

- Notities reserves en voorzieningen 2010 (A-stuk)

- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland (A-stuk)

- Notitie Economisch Beleid Heemstede 2010-2015 (B-stuk)

- Lokale prioriteiten basisteams Duinrand en Zandvoort; resultaten jan-jun 2010 (C-stuk)

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de VRK

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u bovendien 

informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle stukken 

liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Agenda’s
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Raadsbesluiten 30 september 2010

daar voor 7 stemmen en daar tegen 14 stemmen. De fracties van PvdA, HBB en GL 
stemmen voor het amendement. De fracties van VVD, D66 en CDA stemmen tegen het 
amendement.

  Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 14 stemmen en daar tegen 7 stemmen. 
De fracties van VVD, D66 en CDA stemmen voor het voorstel. De fracties van PvdA, HBB 
en GL stemmen tegen het voorstel. 

 

 HAMERPUNTEN
  Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen 

verdere bespreking in de gemeenteraad.

5.  Delegatie Projectbesluit Raadhuisstraat 24 (bestemmingsplan 
Centrum)

  Door de eigenaar van het pand Raadhuisstraat 24 is een verzoek tot het nemen van een pro-

jectbesluit ingediend. Het pand valt op dit moment nog in het bestemmingsplan Centrum en 

heeft de bestemming Woondoeleinden. De eigenaar van het pand heeft verzocht de bestem-

ming van het pand te wijzigen in Centrumdoeleinden, aangezien het pand is aangeschaft met 

het doel om er een verloskundigenpraktijk met echoscopie in te vestigen. Bij deze bestem-

mingswijziging kan tevens niet worden voldaan aan de in het geldende bestemmingsplan 

opgenomen verplichting om de volgens de parkeernormen aan te leggen parkeerplaatsen op 

eigen terrein te realiseren. Het betreft echter een initiatief dat in lijn ligt met de eerder voor het 

vast te stellen bestemmingsplan Centrum en omgeving bepaalde uitgangspunten opgenomen 

in de ‘Startnotitie herinrichting Binnenweg en bestemmingsplan Centrum en omgeving’ en de 

‘Notitie bekendmaking voorbereiding en vaststelling uitgangspunten bestemmingsplan 

Centrum en omgeving’. De bestemmingswijziging draagt bij aan de versterking van de cen-

trumfunctie van de Raadhuisstraat. Daarnaast verhoogt de vestiging van een verloskundigen-

praktijk met echoscopie het voorzieningenniveau van Heemstede. In Heemstede is geen ver-

loskundigenpraktijk met echoscopie gevestigd en de vestiging van een verloskundigenpraktijk 

op de Raadhuisstraat voorziet dan ook in een ontbrekende behoefte. Het initiatief kent verder 

geen stedenbouwkundige wijzigingen en realisatie op een zo kort mogelijke termijn is van 

belang. Op dit moment wordt gewerkt aan het bestemmingsplan Centrum en omgeving. 

Hoewel de vaststelling van dit bestemmingsplan gepland is voor de zomer van 2011 bestaat 

de mogelijkheid dat door de complexiteit van het plan de vaststelling later plaatsvindt. Om 

deze redenen hebben burgemeester en wethouders besloten medewerking te verlenen aan 

de voorbereiding van een projectbesluit. Voorgesteld wordt de bevoegdheid tot het nemen van 

een projectbesluit voor dit plan éénmalig te delegeren aan burgemeester en wethouders.

  Beslispunten:

1.  De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit op grond van artikel 3.10, lid 4 Wro 

voor de bestemmingswijziging van het pand Raadhuisstraat 24 éénmalig te delegeren aan 

burgemeester en wethouders.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten. 

6.  Beleidskader Participatiebudget 2010-2012
  De doelstelling van de Wet Participatiebudget is dat iedereen naar vermogen meedoet. Dit 

kan via arbeidsparticipatie en als dat (nog) niet kan door middel van maatschappelijke 

participatie. Er zijn verschillende regelingen om daar vorm aan te geven: arbeidsre-integratie, 

inburgeringstrajecten en volwassenonderwijs. De Wet Participatiebudget biedt ruimte om deze 

regelingen integraal in te zetten. In dit beleidskader wordt aangegeven hoe wordt omgegaan 

met deze ruimte. Door het verdwijnen van schotten, het verminderen van administratieve 

lasten en het benutten van nieuwe mogelijkheden kan de uitvoering geoptimaliseerd worden 

en daarmee de dienstverlening aan inwoners verder worden verbeterd.

 Beslispunten:

 Het beleidskader Participatiebudget 2010-2012 vaststellen, door het:

 a. blijven inzetten van voorzieningen gericht op het behalen van een startkwalifi catie;

 b. invoeren van de participatieladder;

 c. budgettair-neutraal vertalen van beleid naar uitvoering;

 d. uitwerken van een integraal dienstverleningsconcept.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1.  Vaststellen agenda raadsvergadering 30 september 2010 
  Motie D66/VVD inzake benoeming van een directielid Financiën Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) wordt aan de agenda toegevoegd als agendapunt 10a. 

  Motie D66/VVD inzake het proces van het op orde brengen van de bedrijfsvoering bij

 de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) wordt aan de agenda toegevoegd als 

 agendapunt 10b.

 De gemeenteraad gaat inclusief deze wijzigingen akkoord met de agenda. 

2.   Vragenuur
 Er zijn geen vragen voor het vragenuur binnengekomen. 

 BESPREEKPUNTEN
  Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in de 

gemeenteraad om tot een besluit te komen.

3.  Vaststellen bestemmingsplan Vogelpark en omgeving
  Het ontwerpbestemmingsplan Vogelpark en omgeving heeft vanaf 13 mei 2010 6 weken ter 

inzage gelegen. In die periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze geeft geen reden 

het bestemmingsplan aan te passen. Enkele regels van het bestemmingsplan zijn redactio-

neel op punten aangepast vanwege het voldoen aan de SVBP2008. Inhoudelijk is er één ding 

gewijzigd: de ontheffing ten behoeve van seksinrichtingen is gewijzigd van 40% naar 25% in 

het kader van het gelijkstellen met het aan huis gebonden beroep;

  Beslispunten:

Het bestemmingsplan Vogelpark en omgeving, bestaande uit de geometrisch bepaalde plan-

objecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0397.BPvogelparkeo-0201.GML met de bij-

behorende bestanden vast te stellen overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan dat ter 

inzage heeft gelegen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is 

gemaakt van een ondergrond welke ontleend is aan de GBKN (versie 05-2009) en kadastrale 

kaart (versie 06-2009) samengevoegd tot één bestand genaamd o_NL.IMRO.0397. 

BPvogelparkeo-0201.DGN.

  Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 19 stemmen en daar tegen 2 stemmen. 
De fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en GL stemmen voor het voorstel. De fractie van 
HBB stemt tegen het voorstel.

4.  Wet werk en bijstand (WWB): Verordeningen
  Als gevolg van enerzijds de inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren (WIJ) en 

anderzijds de behoefte om de bestaande verordeningen te moderniseren, worden de 

Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ, de Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ 

en de Toeslagenverordening WWB gewijzigd.

 Beslispunten:

 Het college stelt voor:

 1.  De Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ vast te stellen en in werking te laten treden 

op de dag na publicatie en de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand van 24 juni 

2004 (nr. 42a) gelijktijdig in te trekken.

 2.  De Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ vast te stellen en in werking te laten treden 

op de dag na publicatie en de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand van 24 juni 

2004 (nr. 42b) gelijktijdig in te trekken.

 3.  De Toeslagenverordening WWB vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na 

publicatie en de Toeslagenverordening Wet werk en bijstand van 24 juni 2004 (nr. 43) gelijk-

tijdig in te trekken

  De PvdA dient samen met HBB en GL een amendement in getiteld ‘toeslagenverordening 

WWB’. 

  Het amendement ‘toeslagenverordening WWB’ van PvdA/HBB/GL wordt verworpen met 
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7.  Wijziging legesverordening i.v.m. Crisis- en herstelwet
  Met ingang van 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet in werking getreden. Deze wet heeft 

gevolgen voor de legesverordening en de uitvoering daarvan.

  Deze wijziging is per abuis niet meegenomen met de wijziging van de legesverordening in 

verband met de invoering van de Wabo.

 Beslispunten:

 1. Artikel 4 van de legesverordening als volgt te wijzigen:

 a)  aanhef artikel wijzigen in:

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 b)  het eerste lid wijzigen in:

 De leges worden geheven naar de maatstaven en  tarieven, opgenomen in de bij deze ver-

ordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel 

bepaalde.

 c)  een nieuw tweede lid toevoegen:

 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het 

tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd 

zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 

vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en 

verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging 

van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

  d)  het oude tweede lid vernummeren naar derde lid:

 Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 2. Te bepalen dat de wijziging in werking treedt op 1 oktober 2010.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

8.  Brandbeveiligingsverordening 2010
 

  Beslispunten:

Het college stelt voor:

  de Brandbeveiligingsverordening vast te stellen en in werking te laten treden op het moment 

van inwerkingtreding van de Wet veiligheidregio’s op 1 oktober 2010.

  Op 1 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsregio's in werking. De in de wet aangegeven alge-

mene maatregel van bestuur (AMvB) neemt als het ware de plaats in van de 

Brandbeveiligingsverordening. Naar verwachting treedt deze AMvB echter pas medio 2011 in 

werking. Tot die tijd zal op grond van de Wet veiligheidsregio's in elke gemeente een 

Brandbeveiligingsverordening van kracht moeten zijn. De bestaande Brandbeveiligings-

verordening vervalt van rechtswege bij de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's door 

het ontbreken van de rechtsgrond: de Brandweerwet 1985. Het is om die reden noodzakelijk 

een nieuwe Brandbeveiligingsverordening vast te stellen. Hierbij is gebruik gemaakt van de 

door de VNG gemaakte model randbeveiligingsverordening.

  De Brandbeveiligingsverordening is een vangnet, een restregelgeving. Zij regelt de brandveilig-

heid die niet op een andere manier wettelijk is geregeld. Bij het gebruiksvergunningensysteem 

van de Brandbeveiligingsverordening gaat het om 'niet-bouwwerken'. Het kan gaan om bijvoor-

beeld een omheind weiland of een los met de wal verbonden drijvend hotel of discotheek. 

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

9.  Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening in ver-
band met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

  De Wabo wordt ingevoerd op 1 oktober 2010.

  De Wabo introduceert de omgevingsvergunning, die in de plaats komt van een reeks vergun-

ningen, ontheffingen of toestemmingen. Dit heeft tot gevolg dat onder meer de Algemene 

plaatselijke verordening, voor wat betreft het aanleggen en veranderen van een weg en de 

kapvergunning, dient te worden aangepast aan de Wabo. 

 Beslispunten:

 De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening vast te stellen.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

10.  Evaluatie Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ)
  In opdracht van de stuurgroep is door het bureau Haute Equipe een evaluatierapport opge-

steld, over het functioneren van het samenwerkingsverband Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid (hierna: GBKZ) vanaf de start in 2007 tot nu. In het evaluatierapport wor-

den niet alleen conclusies getrokken over de wijze van samenwerking in de afgelopen drie 

jaar, maar worden ook naar de toekomst aanbevelingen gedaan, om te komen tot verbetering. 

Het rapport zal ter kennisname aan de vier gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 

worden aangeboden.

 

 Beslispunten:

  De raad voorstellen om:

 1.  kennis te nemen van de door Haute Equipe in het evaluatierapport aangegeven conclusies 

en aanbevelingen; 

 2.  te besluiten om door te gaan met GBKZ in de huidige vorm, als samenwerkingsverband op 

het gebied van uitvoering van lokale heffingen en de Wet WOZ;

 3.  over drie jaar opnieuw een evaluatie uit te laten voeren over het functioneren van GBKZ.

 Conform het voorstel wordt unaniem besloten.

10a.  Motie D66/VVD inzake benoeming van een directielid Financiën 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  De motie ‘benoeming van een directielid Financiën Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)’ wordt 

aangenomen met daar voor 11 stemmen en daar tegen 10 stemmen. De fracties van VVD en 

D66 stemmen voor het amendement. De fracties van CDA, PvdA, HBB en GL stemmen tegen 

het amendement.

10b.  Motie D66/VVD inzake het proces van het op orde brengen van 
de bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

  De motie ‘het proces van het op orde brengen van de bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK)’ wordt aangehouden en derhalve niet in stemming gebracht. 

 OVERIGE PUNTEN

11.   Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
 Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten. 

12.  Wat verder ter tafel komt
 De heer H.J.M. van Zon (D66) stelt een vraag t.a.v. het nieuwe conceptregeerakkoord.

  Mevrouw J.H. Ruitenberg-Alphenaar (PvdA) stelt een vraag t.a.v. de afstand tussen de bus-

haltes van Julianaplein en het station Heemstede-Aerdenhout.

 Mevrouw I.H.J. Sabelis (GL) stelt een vraag over Leidseweg 21/23

 De heer J.H.M. Peeperkorn (VVD) stelt een vraag over de Rijnlaan.

  Toezeggingen: 1) de raad zal op de hoogte gebracht worden van de consequenties van het 

nieuwe regeerakkoord voor de gemeente Heemstede. Deze consequenties zullen op hoofd-

lijnen worden weergegeven, 2) in overleg met de provincie zal wethouder Kuiper de afstand 

tussen de bushaltes van Julianaplein en het station Heemstede-Aerdenhout aan de orde 

stellen en 3) de planning is om in november 2010 een discussie te hebben over het complex 

aan de Rijnlaan. 

U kunt de raadsvergadering naluisteren op www.heemstede.nl -> Ga direct naar -> Audioverslagen 

(rechts op de homepage). Deze audioverslagen zijn beschikbaar circa een week na de raads-

vergadering. Via de website zijn ook alle raadsvoorstellen, amendementen en moties in te zien.
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Verordeningen

Wijziging Legesverordening in verband met invoering van de Crisis- 
en herstelwet
Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad wijzigingen in de Legesverordening vastgesteld op 

het terrein van de heffing van leges voor een projectuitvoeringsbesluit. Dit in verband met de Crisis- en 

herstelwet, die per 31 maart 2010 in werking is getreden. De wijzigingen treden per 1 oktober 2010 in 

werking.

De wijziging van de Legesverordening en het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 12 weken 

ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl 

onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Nieuwe Toeslagenverordening WWB
Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad een nieuwe Toeslagenverordening WWB vast-

gesteld. Eveneens bij besluit van 30 september 2010 is de Toeslagenverordening Wet werk en 

bijstand van 24 juni 2004 (nr.42a) ingetrokken. 

De Toeslagenverordening WWB treedt in werking per 7 oktober 2010. 

De Toeslagenverordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening 

is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Nieuwe Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ
Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad een nieuwe Re-integratieverordening WWB, IOAW, 

IOAZ vastgesteld. Eveneens bij besluit van 30 september 2010 is de Re-integratieverordening Wet 

werk en bijstand van 24 juni 2004 (nr. 42a) ingetrokken. 

De Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ treedt in werking per 7 oktober 2010. 

De Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke 

Informatie (RIS)”. 

Nieuwe Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ
Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad een nieuwe Maatregelenverordening WWB, IOAW, 

IOAZ vastgesteld. Eveneens bij besluit van 30 september 2010 is de Maatregelenverordening Wet 

werk en bijstand van 24 juni 2004 (nr. 42b) ingetrokken. 

De Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ treedt in werking per 7 oktober 2010. 

De Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ ligt gedurende 12 weken ter inzage op het 

gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke 

Informatie (RIS)”. 

Nieuwe Brandbeveiligingsverordening
Bij besluit van 30 september 2010 heeft de raad de Brandbeveiligingsverordening 2010 vastgesteld. 

De Brandbeveiligingsverordening is in werking getreden met ingang van 1 oktober 2010, gelijk aan 

de datum waarop de Wet veiligheidsregio’s van kracht is geworden. De verordening ligt gedurende 

12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is ook digitaal te raadplegen op 

www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Per 1 oktober 2010 is de Brandbeveiligingsverordening van 26 februari 2009 van rechtswege verval-

len vanwege de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en het tegelijkertijd vervallen van de 

Brandweerwet 1985.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 
maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-
dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-
ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-
tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 
wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-
schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waar-
tegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 
afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 
De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Heemstede heeft 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 

meldpunt. 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 

overlast 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 hoog-

te 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 afhande-

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast




