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Heemstede - Op vrijdag 28 sep-
tember heeft de Prinses Beatrix 
school onder begeleiding van 
kunstenares Nanda Groen een 
boom op het schoolplein ver-
sierd met gebreide lapjes. Ie-
der kind heeft zijn bijdrage hier-
aan geleverd. De kleutergroepen 
zorgden voor zelf gevilte bloe-
men, de groepen 3 en 4 hebben 
lange gekleurde wol slierten ge-
haakt met hun vingers. De mid-
den- en bovenbouw hebben de 
technieken breien, haken, ma-
cramé en weven toegepast. Al-
le kleurrijke werkstukken zijn om 
een heuse boom heen gebreid. 
De boom staat op een mooie 
plek bij de ingang en geeft de 
dag met recht kleur. Het versie-
ren van deze boom is onderdeel 
van het grote ‘wolproject’ dat het 
hele jaar centraal staat binnen 
onze school.

Villa voor de konijnen op ‘t Molentje
Heemstede - Met de opening 
van Villa Konijn is een eind ge-
komen aan de konijnenflats op 
Kinderboerderij ’t Molentje. Alle 
flats zijn nu gesloopt, op een lo-
geerflat na. Er is dus na Villa Pien 
een tweede villa op de boerde-
rij gekomen en de konijnen zijn 
al verhuisd. Bovendien zijn ze di-
rect begonnen aan het graven 

van diverse bijgebouwen. Villa 
Konijn is geplaatst op het gras-
veld voor Villa Pien.
 
Villa Konijn is geschonken door 
spontane giften en de trouwe 
donateurs van Stichting Vrien-
den Kinderboerderij Heem-
stede. Op het oogstfeest vori-
ge week zondag is de villa offi-

cieel door de beheerder Ingrid 
geopend. Met de bouw van de-
ze villa draagt Kinderboerderij ’t 
Molentje weer bij aan het ver-
hogen van het dierenwelzijn op 
de boerderij. De konijnen heb-
ben met de verhuizing naar Villa 
Konijn de ruimte gekregen om te 
doen waar konijnen goed in zijn: 
rennen en graven.

Wim Reick, voorzitter van de Vrienden van de kinderboerderij en Ingrid Schenk, beheerder van ’t Molentje.
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Geen medewerking 
aan blaastest

Heemstede - Op het Haemste-
deplein zagen agenten maan-
dagavond een auto rijden zon-
der verlichting. Ook zagen zij 
een fles drank op de bijrijders-
stoel liggen. Bij een eerste blaas-
test bleek de bestuurder te heb-
ben gedronken. Op het bureau 
weigerde hij medewerking aan 
een ademanalysetest. Hij werd 
aangehouden en rijbewijs werd 
ingevorderd.
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Wollige boom op de Prinses Beatrix school

Vanaf volgende 
week begroting 

Heemstede
Heemstede - Op de woensda-
gen 10 en 17 oktober behandelt 
de raadscommissie Middelen 
de begroting 2013. Woensdag 
10 oktober hebben de vereni-
gingen en instellingen de gele-
genheid in te spreken. In een dik 
‘boekwerk’ heeft de gemeente 
diverse voorstellen opgenomen 
die moeten worden begroot en 
waarop moet worden bezuinigd. 
Iedereen kan de begroting 2013 
downloaden op de gemeentelij-
ke website: www.heemstede.nl 
Het gaat om nog niet vastomlijn-
de plannen; de gemeenteraad 
zal zich nog buigen over de be-
groting en dat gebeurt op don-
derdag 8 en vrijdag 9 november.
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van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 21 t/m

27 september 2012)

Huwelijken:
Cas J. Wardenaar & 
Manon Commissaris
Arnoud R. van Dorth & 
Inge A.J. van Hulten
Manuel F.A. Koenders & 
Nancy J.A.J. van de Ven
Arjan Luiten & 
Sandra den Ouden
Johannes A. Bleecke & 
Francisca J. Cram

Geboorten:
Geen

Heemstede - Zaterdag 1 oktober en zon-
dag 2 oktober 2011 werd spoor 1 (voor 
de treinen richting Haarlem en verder) 
vernieuwd in het kader van groot onder-
houd oude lijn. Zeer vroeg in de ochtend 
is het spoor verwijderd inclusief de houten 
dwarsliggers en ook het oude grint...behal-
ve het spoor op het viaduct boven de Zand-
voortselaan. Ervoor in de plaats kwamen 
betonnen dwarsliggers, die waren al een 
paar jaar ervoor in spoor 2 aangebracht en 
zijn breder dan reguliere betonnen dwars-
liggers, dit in verband met remkrachten die 
ontstaan als een trein hier remt c.q. stopt, 
dat geeft extra druk op het spoor. Vooraf 
gemaakte puntstukken (1 goed te zien, an-
dere verderop perron) is aan de noordzijde 
en aan de zuidzijde van het spoor op het vi-
aduct aangebracht, ook deze zijn uitgerust 
met brede betonnen dwarsliggers.
Opvallend aan het perron is dat de blok-
strepen nog op de oude afstand zijn ge-
plakt, vandaag de dag is dat 80 centimeter 
vanaf de perronrand.
Beton geeft veel minder onderhoud aan het 
spoor dan hout, veel sporen in het land zijn 
al vervangen door betonnen dwarsliggers.
De foto van die speciale trein.... Zondag 2 
oktober 2011 was spoor 1 weer herlegd en 
voorzien van nieuw grint, nieuwe dwarslig-
gers en nieuwe rails. Aansluitend op de in 
medio september 2011 vernieuwde spoor-
brug over de Westelijke Randweg kwam de 
Unimat 204 van BAM Rail, die wordt ook 

wel een onderstopper genoemd; de speci-
ale pennen aan de zijkant van de machine 
drukken grint goed onder dwarsliggers en 
zorgen dat het spoor perfect waterpas ligt, 
met een gewicht van 80.000 kilogram be-
paald geen lichtgewicht. Bemensing van 4 
personen die er voor zorgen dat de spoor-
lijn ter plaatse perfect ligt. En op maandag 
3 oktober 2011 reden er weer gewoon trei-
nen over dit spoor..alsof er niks gebeurd 
was.
Meer informatie, website www.station-
heemstedeaerdenhout.nl.

Foto’s: Gertjan Stamer. Met vriendelijke 
medewerking van de spoorbouwers!

Het spoor van toen

De komende tijd vindt u in De 
Heemsteder regelmatig naast 
de rubriek ‘Spoor van toen’ ook 
de rubriek ‘Onbekend Heem-
stede’. De rubriek wordt ver-
zorgd door de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB). We tonen u een onbe-
kende of minder bekende plek in 
Heemstede en vertellen wat over 
het verleden. Het kan gaan om 
een woning of een ensemble – 
een aantal karakteristieke pan-
den bij elkaar –, een gevelsteen, 
een klein monumentje of een de-
tail wat u wellicht nog nooit op-
gevallen is, maar wat wel karak-
teristiek is.

Een gevelsteen ‘Op eigen wie-
ken’ en het jaartal ‘1927’ in een 
van de huizen aan het Wieken-
plein. De gelijknamige woning-Woningen aan het Wiekenplein.

Gevelsteen Wiekenplein.

bouwvereniging bouwde hier 
in dat jaar een fraai ensemble 
van huurwoningen, dat gelukkig 
goed bewaard is gebleven. Bij de 
bouw werd door rijk en gemeen-
te subsidie verstrekt. In de Wo-
ningwet van 1902 was vastge-
legd waaraan goede huisves-
ting diende te voldoen: ramen 
voor de frisse lucht, waterleiding 
en een aansluiting op het riool, 
gescheiden slaapkamers voor 
de dochters en de zonen van het 
gezin.
Op de site van de HVHB www.
hv-hb.nl vindt u overigens een 
volledig overzicht van alle monu-
menten in Heemstede (mits deze 
de status van rijks-, provinciaal 
of gemeentelijk monument heb-
ben) met een korte beschrijving.

Onbekend Heemstede
Op eigen wieken
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De Heemsteedse delegatie in Bad Pyrmont (foto: Rudi Rudolph).

Geslaagd bezoek aan 
‘Illumina’ in Bad Pyrmont
Heemstede/Bad Pyrmont - 
Op uitnodiging van de steden-
bandvereniging in Bad Pyrmont 
is een groep Heemstedenaren 
van 28 tot 30 september op be-
zoek geweest in het Duitse Bad 
Pyrmont om de Illumina te be-
zoeken. Dat is een spectaculair 
klank- en lichtspel in het kuur-
park van het Staatsbad. Tevens 
waren 45 personen aanwezig uit 
Bad Freienwalde, gelegen in de 
voormalige DDR,  waarmee Bad 
Pyrmont evenals met Heemstede 
en Anzio in Italië vriendschaps-
banden onderhoudt. In het voor-
bije weekend zijn tevens bezoe-
ken gebracht aan onder andere 
de uit 1747 daterende porselein-
fabriek Fürstenberg en de histo-
rische molen van Lippe-Biester-
feld uit 1664. 

In april 2013 zal een delegatie 
uit Royal Leamington Spa Heem-
stede bezoeken en eind mei van 
komend jaar is wederom een be-
zoek van Heemsteders aan Bad 
Pyrmont voorzien, mede naar 
aanleiding van een grote ten-
toonstelling van de Oostenrijkse  
architect/kunstenaar Fr. Hunder-
twasser in het nabijgelegen Ha-
meln. Tussendoor zullen scholie-
ren, kunstenaars en verenigin-
gen wederzijdse bezoeken af-
leggen. 

Voor wie interesse heeft in de 
activiteiten van de Heemsteedse 
Kring voor Internationale Vriend-
schap kan contact opnemen met 
het secretariaat, Astrid Vreeburg, 
telefoon 06-29512103; e-mail: 
hkivmail@gmail.com.

De aanbieding van een 18e eeuwse prent met afbeelding van een 
Heemsteedse buitenplaats-tuin (foto: Rudi Rudolph).

Jouw werkelijkheid
Laatst kwam ik iemand tegen 
die mij vertelde dat verderop in 
het bos een prachtig wit gebouw 
stond. Omdat ik op dat moment 
een andere weg in moest slaan, 
wilde het toeval dat ik na een 
uur iemand anders tegen kwam, 
die mij vertelde dat er verder-
op in datzelfde bos een prach-
tig zwart gebouw stond. Omdat 
ik wel nieuwsgierig werd hoe dat 
gebouw er nu in werkelijkheid 
uitzag en wie er nu eigenlijk ge-
lijk had, trok ik er op uit om dat 
met eigen ogen vast te stellen. 
En wat zag ik tot mijn verbazing: 
vanaf de ene kant gezien was 
dat gebouw inderdaad prachtig 
wit en vanaf de andere kant ge-
zien schitterend zwart. Beiden 
hadden gelijk. In de psycholo-
gie bestaat een foto, waarin de 
één een prachtig mooi meisje 
ziet en de ander in dezelfde fo-
to een oude vrouw. Beiden heb-
ben echt gelijk. Wat voor ruzies 
zijn er al niet geweest, omdat 
de één echt overtuigd was dat 
hij of zij gelijk had en de ander 
ook bij hoog en bij laag - en met 
hoog rode kleur - zeker wist dat 
hij of zij gelijk had. Dat er een 
mogelijkheid is dat je beiden ge-
lijk zou kunnen hebben, komt 
dan niet in ons op. We staan di-
rect in vuur en vlam en zijn niet 
van plan toe te geven, overtuigd, 
dat je het aan het rechte eind 
hebt. Je staat zelfs verbaasd dat 
een ander het tegenovergestel-
de beweert. Het maakt je al-
leen maar kwader.Dat we blind 

zijn voor een an-dere mogelijk-
heid en vanuit onze emoties in 
onszelf opgaan, is duidelijk te 
zien bij Can-did Camera pro-
gramma’s waar-bij op zulke mo-
menten degene, die meent gelijk 
te hebben, niet eens meer ziet 
dat er een bekende Nederlan-
der voor hem staat, aan wie de 
gedupeerde vol vuur opnieuw 
zijn verhaal vertelt. Onze eigen 
werkelijkheid hoeft niet de eni-
ge werkelijkheid te zijn, die juist 
is. Bij het oplossen van conflic-
ten gaat het daarom altijd zeker 
om drie aandachtspunten: hoe 
liggen de feiten? Kloppen onze 
vooronderstellingen wel? En wat 
zegt het over onze eigen gevoe-
ligheid of ons eigen aandeel? De 
moeite waard om het te onder-
zoeken. Misschien heb je beiden 
wel gelijk.

Piet BogaartCoaching en
Consultancywww.bogaart.nl

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 7 ok-
tober is mw. ds. H.B.E. van Ga-
len (Krommenie) de voorganger 
in de dienst in de Pinksterkerk 
op de Camplaan, die begint om 
10.00 uur.
Er is crèche voor kinderen tot 
4 jaar, Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar, Spiegeltent 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar 
en Reflection voor tieners van 12 
tot 15 jaar.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schin-
kelshoek zondag 7 oktober om 
10.00 uur de voorganger. 

Bennebroek - Op woensdag 3 
oktober, 19.00 uur gaat pastor 
Verhaegh de eucharistieviering 
voor bij de R.K. Parochie Sint-Jo-
zef Bennebroek.
Vrijdag 9.00 uur is er tevens een 
eucharistiedienst met past. Ver-
haegh, als ook zaterdag aan-
staande, om 19.00 uur. Dan met 
medewerking van de Liturgie-
groep.
Ook zondag kunt u naar de eu-
charistiedienst met past. Ver-
haegh, om 10.30 uur. Woensdag 
10 oktober is er om 19.00 uur 
weer een eucharistiedienst, met 
past. Verhaegh.

R.K. Parochie 
Sint Jozef

Heemstede - Chia zaden wor-
den al duizenden jaren gebruikt 
voor een gezond lichaam, meer 
energie en de gevolgen van het 
ouder worden tegen te gaan. Bij-
na was dit wonder van de natuur 
vergeten en verloren gegaan. 
Gelukkig zijn de chia zaden druk 
bezig een comeback te maken! 
Barry van der Schuit van de gel-
lijknamige DA Drogist aan de 
Jan van Goyenstraat is zeer en-
thousiast en vertelt de voordelen 
van de chia zaden. “Chia zaden 
bevatten het hoogste percenta-
ge omega-3 dat te vinden is in 
de natuur. Dit verbetert de wer-
king van je hersenen, verlaagt je 
cholesterol, verhoogt je weer-
stand en je hebt minder risico op 
hart- en vaatziekten!
In vergelijking met lijnzaad be-
vatten chia zaden 25% meer ve-
zels, maar minder calorieën! Ve-
zels zorgen ervoor dat koolhy-
draten langzamer door het li-

chaam worden opgenomen. Zo 
blijft je bloedsuikerspiegel mooi 
laag. Perfect voor diabetici! Ook 
zorgt dit ervoor dat je je lang 
‘vol’ voelt en geen neiging tot 
‘snacken’ krijgt, wel zo prettig als 
je wilt afvallen.
We worden allemaal ouder, maar 
of je dat aan de buitenkant ziet 
hangt helemaal af van de hoe-
veelheid ‘vrije radicalen’ in je 
lichaam. Deze veroorzaken de 
veroudering van je huid (en je 
lichaam in het algemeen). Anti-
oxidanten maken deze ‘vrije ra-
dicalen’ onschadelijk en voor-
komen dat ze ontstaan. Chia za-
den bevatten 30% meer antioxi-
danten dan bijvoorbeeld blauwe 
bessen.”
Proteinen zijn essentieel om de 
cellen in je lijf fit en gezond te 
houden. Dit maakt chia zaden 
super geschikt voor sporters die 
hun prestaties willen verbeteren 
of in conditie willen blijven. Ook 

wanneer je allergisch bent voor 
proteinen uit bepaalde bronnen 
(bijvoorbeeld koemelk, gluten of 
noten allergie) kan je chia zaden 
gebruiken als alternatief.
Chia zaden bevatten ook een 
hoop mineralen, onder andere: 
6x meer calcium dan melk (tegen 
botontkalking), 15x meer mag-
nesium broccoli (anti-stress) en 
3x meer ijzer dan spinazie (zorgt 
voor energie).
Chia zaden zijn veilig om iedere 
dag te eten, zitten bomvol essen-
tiele voedingsstoffen en anti oxi-
danten en zijn 100% vrij van che-
micaliën of toevoegingen. Of je 
wilt afvallen, sportprestaties wilt 
verbeteren of nog gezonder wilt 
worden: chia zaden zijn het bes-
te dat je je lijf kunt geven! 

Dit wonder van de natuur is ver-
krijgbaar bij: DA Drogisterij van 
der Schuit, Jan van Goyenstraat 
13, 023-5289630.

Het wonder van de natuur!!

Chia zaad voor een gezond 
lichaam en meer energie

Open dag tennishal
Heemstede – De Apollo Tennishal aan de Herenweg 37 Heem-
stede houdt zondag 7 oktober een open dag van 13.00 tot 16.00 
uur. Maak kennis en profiteer van interessante aanbiedingen. 
Koffie staat klaar. Meer info:  www.apollotennis.net
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Zaterdag 6 oktober Landelijke 
Open Dag Dierenartsen
Regio - Op zaterdag 6 okto-
ber wordt de eerste Landelij-
ke Open Dag Dierenartsen ge-
organiseerd met als thema ‘Die-
renarts in 3D: deskundig, dienst-
verlenend en duurzaam’. Ruim 
150 dierenartsenpraktijken doen 
mee en laten zien hoe de die-
renartsen in Nederland zorgen 
voor mens en (huis)dier. Zij or-
ganiseren van alles: van kleur-
wedstrijd tot rondleiding, van le-
zingen tot knuffelspreekuren.  

De officiële start vindt plaats 
in Hillegom, bij de praktijk die 
zich als eerste aanmeldde, maar 
in het hele land gaan de deu-
ren open. Elke praktijk heeft zijn 
eigen programma die dag; op 
de website www.opendag.die-
renarts.nl vindt u een overzicht 
met per deelnemende prak-
tijk. U kunt op postcode zoeken 
naar praktijken bij u in de buurt. 
Jong en oud is tijdens de lande-
lijke open dag dierenartsen wel-

kom voor een kijkje achter de 
schermen van veterinair Neder-
land. Ook dierenartsen die bui-
ten de dierenartsenpraktijken 
werken, vertellen er op video 
over hun beroep. De Landelijke 
Open Dag Dierenartsen wordt 
georganiseerd door de Konink-
lijke Nederlandse Maatschappij 
voor Diergeneeskunde, de be-
roepsvereniging van dierenart-
sen, in het kader van het 150-ja-
rig bestaan van de vereniging. 
De landelijke open dag zal jaar-
lijks worden georganiseerd op 
de eerste zaterdag na dierendag. 
http://www.opendag.dierenarts.
nl.

Regio – Van maandag 1 oktober 
tot en met zaterdag 6 oktober 
houdt de Dierenbescherming 
haar jaarlijkse huis-aan-huis col-
lecte. Met uw bijdrage kan de af-
deling Noord-Holland Zuid haar 
zo belangrijke werk in de regio 
voortzetten. Denk aan onze die-
renambulances en de opvang 
van zieke en in de steek gelaten 
dieren in onze asielen. Dieren 
zijn kwetsbaar en de Dierenbe-
scherming komt voor ze op. De 
organisatie is 100% gift afhan-
kelijk, dus uw hulp is onmisbaar!
Volgens Leona Koster van de 
Dierenbescherming Noord-Hol-
land Zuid is de collecte ieder 
jaar weer heel hard nodig. “Met 
de collecteopbrengst kunnen we 

ook dit jaar weer bijna 2.000 die-
ren opvangen in de drie asielen 
en kan onze ambulance ruim ze-
venduizend ritten blijven rijden.”
Wilt u zelf een kijkje nemen? 
Stichting Dierenopvang Haar-
lemmermeer in Hoofddorp zet op 
zaterdag 6 oktober tussen 11.00 
en 16.00 uur de deuren open 
voor belangstellenden. Er is van 
alles te beleven en natuurlijk kij-
ken de asieldieren uit naar uw 
komst! Helaas kan de aangekon-
digde Open Asieldag op 7 okto-
ber bij Dierentehuis Kennemer-
land in Zandvoort door omstan-
digheden niet doorgaan.Zie voor 
meer informatie de site: www.
dierentehuiskennemerland.die-
renbescherming.nl. 

4 oktober Werelddierendag: 
geef om dieren!

Heemstede – Dierenspeciaal-
zaak Heems organiseert samen 
met De Heemsteder een leu-
ke fotowedstrijd. Omdat het de-
ze week Dierendag is (4 okto-
ber) staan huisdieren extra in de 
belangstelling. Heb jij een lie-
ve hond, een mooie kat of een 
grappige hamster? Ben je dol 
op je paard, hou je van aqua-
riumvissen of vind je je konijn 
het allerliefste? Maak een foto 

en stuur die naar het mailadres: 
redactie@heemsteder.nl Wie 
weet staat jouw foto volgende 
week in de krant als allermooi-
ste! Natuurlijk is er ook een prijs 
aan verbonden: Bij dierenspe-
ciaalzaak Heems (Kanaalweg 
7) kan de winnaar of winnares 
een waardebon van 20 euro op-
halen en… daar allemaal  leuke 
dingen van kopen voor je huis-
dier! Dus… maak de beste fo-

to en win! Leuk voor je vrienden 
en klasgenootjes ook? Maak de 
‘blitz’ en stuur in, die coole foto! 
Vergeet niet je leeftijd, naam en 
adres in de mail te vermelden. 

De foto-actie wordt dit jaar 
meerdere keren georganiseerd, 
dus je hebt vele kansen! Houd 
de Heemsteder goed in gaten, 
altijd leuk om iets te winnen en 
de krant ‘te halen’, toch? Succes!

                          Dierenfotowedstrijd speciaal voor kinderen

Maak een foto en win een 
waardebon van Heems

Inschrijving Meerlandenfonds geopend
Regio - De Meerlanden hecht 
waarde aan maatschappelijke 
betrokkenheid bij de inwoners 
en gemeenten uit haar verzor-
gingsgebied. Dit doet zij niet al-
leen door met bewoners en ge-
meenten samen te werken aan 
een schoon en duurzaam leef- 
en werkgebied, maar ook door 
een impuls te geven aan sociaal-
maatschappelijke bloei in haar 
verzorgingsgebied. 
Na het succes van voorgaan-
de jaren opent De Meerlanden 
daarom opnieuw de inschrij-

ving voor het Meerlandenfonds. 
Leden en vrijwilligers van goe-
de doelen of (sport)verenigin-
gen kunnen een project of ac-
tiviteit aanmelden voor een bij-
drage uit het Meerlandenfonds. 
Voor goede doelen is de maxi-
male bijdrage 2.500 euro en voor 
(sport)verenigingen maximaal 
1.000 euro. Aanmelden kan via 
het aanvraagformulier Meerlan-
denfonds 2012 dat te downloa-
den is via www.meerlanden.nl. 
Daar kunt u ook terecht voor het 
reglement met voorwaarden en 

de statuten van het Meerlanden-
fonds. Aanvragen voor een bij-
drage uit het Meerlandenfonds 
dienen voor 26 oktober te wor-
den verzonden naar Stichting het 
Meerlandenfonds. 

Leden en vrijwilligers van goe-
de doelen en (sport)verenigin-
gen ontvangen, na aanmelding 
van een project, spoedig bericht 
over toekenning dan wel afwij-
zing. De uitreiking van het Meer-
landenfonds staat aan het einde 
van het jaar gepland.

Collecte voor kinderen met een handicap
NSGK zoekt vrijwilligers 
Regio - NSGK (Nederland-
se Stichting voor het Gehandi-
capte Kind) houdt van 12 tot en 
met 17 november haar landelij-
ke collecte. Duizenden vrijwilli-
gers gaan dan op pad om geld 
in te zamelen voor kinderen met 
een handicap. De stichting zoekt 
nog helpende handen. Helpt u 
mee? Met een paar uur van uw 
tijd kunt u een belangrijke bij-
drage leveren.

Volwaardig leven
Met de opbrengst van de collec-
te steunt NSGK kinderen en jon-
geren met een handicap. Zij wil-
len graag spelen, naar school en 

op vakantie gaan, net als ande-
re kinderen. En als ze ouder wor-
den willen ze ook uitgaan, op 
zichzelf wonen en een baan vin-
den, zoals iedereen. Met wat ex-
tra aanpassingen en begeleiding 
is er heel veel mogelijk. NSGK 
helpt, bijvoorbeeld met het toe-
gankelijk maken van speeltui-
nen, zodat kinderen met en zon-
der handicap daar samen kun-
nen spelen. Want samen leven 
begint bij samen spelen.

Meehelpen
Collecteert u mee voor kinde-
ren met een handicap? Het kost 
maar een paar uur en u kunt 

binnen de collecteweek zelf een 
tijdstip uitzoeken dat u schikt. 
En misschien hebt u vrienden 
of familieleden die ook mee wil-
len doen? Hoe meer collectan-
ten, hoe meer NSGK kan doen 
voor kinderen met een handi-
cap! Voor aanmelding of infor-
matie kunt u contact opnemen 
met NSGK, tel. 020-6791200 of 
www.nsgk.nl. 

Foto: Susanne Reuling.

Idee voor je leefomgeving? 
Schrijf je in voor Kern met Pit
Regio - Koninklijke Neder-
landsche Heidemaatschap-
pij (KNHM) organiseert elk jaar 
de wedstrijd Kern met Pit. Wil jij 
graag zelf iets aan jouw leefom-
geving verbeteren, dan kun je 
je met jouw project inschrijven  
tot 30 november. Via de wed-
strijd Kern met Pit gaan bewo-
nersgroepen aan de slag om hun 
idee voor hun leefomgeving bin-
nen een jaar te realiseren. Wie 
dat voor elkaar krijgt, ontvangt 
het predicaat Kern met Pit en 
duizend euro. Daarnaast wint in 
elke provincie het beste project 
de trofee en een extra prijs van 
vijftienhonderd euro. Daarbo-
venop kunnen de trofeewinnaars 
meedingen naar de nationale ti-

tel ‘Beste Kern met Pit van Ne-
derland!’ en extra prijzen winnen. 
Heb jij een idee voor je leefom-
geving? Ga dan naar www.kern-
metpit.nl en schrijf je in!

(Beter) 
Nederlands leren
Regio - Mensen die de Neder-
landse taal (beter) willen le-
ren spreken, kunnen terecht in 
de bibliotheek Schalkwijk, die 
in Haarlem Centrum of Haarlem 
Noord. De voorziening is me-
de gefinancierd door het Euro-
pees Integratiefonds. Bibliotheek 
Schalkwijk heeft een specia-
le NL-computerruimte voor vol-
wassenen die willen oefenen. Ie-
dere middag van 14.00 - 17.00 

uur, op woensdag vanaf 13.00 
uur is er een NL-coach aanwezig 
die mensen op weg kan helpen.
In Bibliotheek Haarlem Centrum 
is op dinsdagmiddag, van 14.00 
– 16.00 uur een inloopspreek-
uur voor mensen die hulp no-
dig hebben bij het oefenen met 
de (taal)websites. Er staan drie 
computers voor het oefenen van 
de Nederlandse taal. Ook in Bi-
bliotheek Noord kan men op de 
computer Nederlands oefenen. 
Informatie: 023-5115300 of in-
fo@bibliotheekhaarlem.nl, www.
bibliotheekhaarlem.nl.
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1ste Aanleg schenkt uniek 
vers bier uit Tsjechië
Heemstede - De Germanen 
wisten al raad met een goed glas 
bier, echter het goudgele pils 
zoals we dat nu over de hele we-
reld drinken is ‘slechts’ 170 jaar 
oud.
Op 5 oktober 2012 is het exact 
170 jaar geleden dat Josef Groll  
’s werelds allereerste heldere 
gouden pils brouwde, pilsner Ur-
quell, in het stadje Pilsen. 
Nu, 170 jaar later, wordt dit pils-
ner nog steeds volgens het ori-
ginele recept uit 1842 gebrou-
wen. Speciaal voor dit heuglijke 
feit brengt Pilsner Urquell een-
malig 10 houten vaten met on-
gefilterde, ongepasteuriseerde 
Pilsner Urquell naar Nederland, 
om het originele pure pilsner te 
laten proeven zoals het 170 jaar 
geleden ook al op ambachtelijke 
wijze vervaardigd werd.

In de kelders van de Urquell 
brouwerij in Tsjechië staan nog 
immer de enorme eiken vaten 
waarin in oude tijden  het pils-
ner gelagerd werd. De moder-
ne brouwerij vergelijkt nog da-
gelijks de kwaliteit van het bier 
met de eiken referentie vaten 

uit de kelder. Juist uit die unie-
ke keldervaten worden voor de 
verjaardag van Urquell 10 ei-
ken vaatjes getapt en naar Ne-
derland gebracht. Dit is een zgn 
vers bier, ongefilterd en onge-
pasteuriseerd. De 1ste Aanleg in 
Heemstede is daarmee een van 
de tien uitverkoren locaties in 
Nederland waar deze vaten op 5 
oktober om exact 18:42 uur ge-
lijktijdig geopend en gedronken 
zullen worden. Een gedelegeer-
de van de Tsjechische ambassa-
de, de heer Břetislav Kalřsek, be-
last met economische en han-
delsbetrekkingen zal samen met 
eigenaar Kees Heger het vat op 
feestelijke wijze  handmatig aan-
slaan.

Het is een unieke ervaring om 
de ‘moeder aller pilsners’ onge-
filterd en rechtstreeks uit de kel-
ders van de Brouwerij in Pilsen 
te kunnen proeven, en dit deelt 
men graag met u. U bent wel-
kom om bij de 1ste Aanleg langs 
te komen en dit unieke bier te 
proeven dat voor altijd de ge-
schiedenis van bier heeft veran-
derd. Na zdraví! (proost!).

Actie met Smølke 
kattenvoer bij Heems
Heemstede - Katten zijn echte 
vleeseters, vandaar dat Smøl-
ke een groot percentage vlees 
en/of vis verwerkt in zijn brok-
jes. En die vis is niet zomaar vis, 
maar MSC gecertificeerde vis. 
Dit keurmerk garandeert dat 
de vis op duurzame wijze is ge-
vangen. 
Maar er is meer dat Smølke 
kattenvoedingen zo bijzonder 
maakt. Zo voegen we specia-
le mineralen toe die voorkomen 
dat tandplak zich kan hech-
ten aan de tanden van uw kat. 
Hierdoor krijgen bacteriën geen 
kans meer om tandvleesontste-
kingen te veroorzaken. Daar-
naast zorgt de toevoeging van 
Biotine voor een perfecte con-
ditie van de huid en de vacht. 
De extra cellulose vezels in on-
ze voedingen helpen haarbal-
len te voorkomen en door mid-
del van het eiwit DL-Methioni-

ne wordt de zuurtegraad van 
de urine op natuurlijke wijze 
verlaagd wat de kans op stru-
vietstenen helpt te verkleinen. 
Smølke kat kan dus als onder-
houdsvoeding voor blaasgruis 
worden gebruikt.
En zoals een goede voeding 
betaamt, voegt Smølke geen 
kunstmatige kleur- geur- en 
smaakstoffen en suikers toe! 
Ook wordt er uitsluitend ge-
bruik gemaakt van natuurlijke 
antioxidanten zoals vitamine E 
en Rozemarijn. 
Omdat Smølke gebruik maakt 
van een hoog percentage aan 
vlees en/of vis wordt Smølke 
zelfs door de meest kieskeuri-
ge katten gegeten.
Dus kom snel naar Heems 
sinds 1822 aan de Kanaalweg 
7 in Heemstede en probeer nu 
Smølke Kattenvoeding met de 
1+1 gratis actie.

Modezaak Route 26 nu al uitgebreid
Bennebroek - Route 26, een da-
mesmodezaak, zomaar midden 
op de Bennebroekerlaan in Ben-
nebroek, heeft in anderhalf jaar 
een koosnaampje gekregen in 
het dorpse Bennebroek: `t. Win-
keltje.  Per 4 september mag je 
best ‘Winkeltje’ blijven zeggen, 
maar het is met de uitbreiding 
wel een grote modewinkel ge-
worden, waar ook kinderen wel-
kom zijn. Damesmode met gelief-
de merken als YAYA, Tramontana, 
Geisha en EsQualo in de maten 
van xs tot xxxl en talloze modeac-
cessoires. Merken die elkaar ver-
sterken en aanvullen. Merken die 
je laten combineren en dat is wat 
vrouwen graag willen. 
Vooral als eigenaresse Petra 
even komt adviseren. Petra heeft 
een ruime ervaring met kleding-
party’s die ze bij klanten thuis or-
ganiseerde. Route 26 heeft voor 
haar dan ook een speciale bete-

kenis. In het eerste seizoen wil-
de zij 26 kledingparty`s houden 
en plande Route 26. Zo succes-
vol dat een echte winkel niet kon 
uitblijven. Waar het leuk winke-
len is, zo ontdekte Bennebroek. 
Dames die voor het eerst bin-
nekomen zie je soms wat ver-
baasd naar de prijskaartjes kij-
ken zo van: hè! kan dat voor die 
prijs? Noemen ze Route 26 daar-
om `t Winkeltje? Dat sinds 4 sep-
tember wel een hele grote win-
kel is geworden. Ruim twee keer 
zo groot, want de buurman, een 
kantoor, vertrok en Petra kon ge-
lijk gaan verbouwen. 
In deze ruime modezaak, eigen-
tijds gedecoreerd, is het leuk 
kijken en keuren langs de kle-
dingrekken. Met voor het najaar 
en de winter veel kleur als oker-
geel, kobaltblauw, echt rood en 
de basis zwart. Glitter, pailletten, 
veel gevarieerder dan het wat 

saaie vorig jaar. Vrouwelijke mo-
de in mooie materialen met kleu-
rige fantasiedessins of in mooie 
effen stoffen die om accenten 
vragen. Accessoires van Roma-
no met lederlook tassen met een 
perfecte afwerking. Sieraden, 
shawls, portemonnees en kin-
dersieraden. 
In deze prachtige modezaak 
Route 26 aan de Bennebroeker-
laan 47 ontvangt Petra nu haar 
vriendinnenclubs en verenigin-
gen. De prijzen waarmee ze nog 
steeds verbaast, zijn hetzelfde 
gebleven. Kijk ook eens op haar 
verzorgde website: www.route26.
nl. In het Dorpshuis in Vogelen-
zang houdt Petra met haar Route 
26 collectie een modeshow met 
hapjes, drankjes, goodybag  en 
afterparty op maandag 8 okto-
ber. Entree 7,50 euro en reserve-
ren is gewenst. 
Ton van den Brink

EHBO-cursus
Heemstede - Een ongeluk zit 
in een klein hoekje, thuis, op 
school, op het werk of de sport-
vereniging. Om de gevolgen van 
een ongeluk zo klein mogelijk te 
houden, is snelle actie noodza-
kelijk. En juist daarvoor is ken-
nis van EHBO een absolute aan-
rader. 
Donderdag 01 november start 
bij EHBO Heemstede weer een 
nieuwe cursus. Een enthousi-
ast en gemotiveerd team van 

vrijwilligers staat dan klaar voor 
het begeleiden van een nieuwe 
groep cursisten.
Zet uw goede voornemen nu om 
in daadwerkelijke actie en geef 
u op voor de cursus. De cursus 
wordt gegeven in de trainingslo-
catie aan de Crayenestersingel 
in Heemstede.
Voor opgave of voor meer infor-
matie over deze of andere cur-
sussen kunt u terecht bij se-
cretaris Karla Groen, tel. 023-
5362482 of per e-e-mail: kar-
lagroen@planet.nl.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. 
Foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Il parco del tempo
(Het park van de tijd)

De tijdgeest
het verleden
waaien uit

over ‘t heden...

...ooit is nooit geweest...

Bart Jonker
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Jeugdbrandweer,
een echte uitdaging
Heemstede – Waar is de brand? 
Wat brandt er? Zijn er gevaren 
als gasflessen en elektra? Zijn er 
mensen die gevaar lopen of mis-
schien dieren? Steven, de jonge 
bevelvoerder van de jeugdbrand-
weer, vertelt wat hij in twee jaar 
geleerd heeft. Altijd met vier man 
werken. Ze dragen ook de num-
mers 1-2-3 en 4. Is er brand, dan 
gaan 1 en 2 als de aanvalsploeg 
het gebouw verkennen. Precies 
zoals de echte brandweer dat 
ook doet. Je leert hoe je bij de 
brand kunt komen. Je kunt na-
melijk niet zo het gebouw in lo-
pen, als het bijvoorbeeld vol met 
rook staat. Hoe blus je nu eigen-
lijk een brand? Kun je elke brand 
gewoon met water blussen? Hoe 
krijg je het water bij de brand? 
De nummers 3 en 4 vormen de 
waterploeg die het water gereed 
maken met toevoerslangen naar 
het verdeelstuk, waar weer drie 
dunnere slangen op aangeslo-
ten worden. Na het blussen zor-
gen voor goede ventilatie, na 
verkennen want de brand moet 
echt uit zijn, dan inpakken. Het 
pand overdragen aan de sleutel-
beheerder of eigenaar en terug 
naar de kazerne.
Op maandagavond komt de 
jeugdbrandweer altijd bij elkaar. 
Dan wordt er van 19.30 uur tot 
21.00 uur geoefend. Er wordt 
geoefend wat de “echte” brand-
weer ook allemaal doet. Niet 
met echte branden maar ge-
simuleerd met vlammenbor-
den, knetterkasten, vlamprojec-
tie en soms rook. Er wordt ook 

veel buiten geoefend met slan-
gen. Met 18 jaar kunnen ze be-
ginnen met het echte werk bij 
de vrij-willige brandweer Kenne-
merland. 

Kerstboomverbranding 
Vraag je de jeugdige brandweer-
lieden waarom de jeugdbrand-
weer zo leuk is dan is het eer-
ste antwoord: de kerstboomver-
branding. Dan mogen ze met de 
slangen omhoog spuiten om de 
vonken op te vangen die door de 
soms heftige wind uit de vuur-
zee willen ontsnappen. Die wil 
je niet op de verderop liggen-
de huizen hebben. Maar het is 
machtig mooi om die vonken 
met die krachtige straal te pak-
ken. Demi van 17 is erbij geko-
men omdat haar broer brand-
weerman is. Steven omdat zijn 
vader bij de brandweer is en Ri-
cardo stond vorig jaar te kijken 
bij de kerstboomverbranding en 
dacht, dat wil ik ook! Begin ja-
nuari is hij erbij.  Yael van 14 wil 
later bij de vrijwillige brandweer 
om mensen te helpen. Als bij 
stormen omvallende bomen de 
weg versperren of op een huis 
terecht zijn gekomen. Een auto 
in het water geraakt is, bij water-
overlast, liftopsluiting en het sei-
zoen van de schoorsteenbran-
den begint weer. Alleen al elke 
maandagavond  iets anders oe-
fenen, maakt het spannend. Zo 
maken ze ook wel eens uitstap-
jes, bijvoorbeeld naar de alarm-
centrale. Ze organiseren elk jaar 
een EHBO avond. Doen mee aan 

wedstrijden ergens in Nederland 
op een paar zaterdagen in het 
jaar tegen andere jeugdbrand-
weerkorpsen en dan met z’n al-
len ergens eten.

Ben je nu geïnteresseerd ge-
worden in de jeugdbrandweer? 
Kom gerust een keertje kijken op 
maandagavond tegen half acht 
aan de Nijverheidsweg in Heem-
stede. Kijk ook even op de site: 
brandweerheemstede.nl even 
jeugdbrandweer aantikken.
Ton van den Brink

Raad beveelt herbenoeming 
burgemeester van harte aan

Heemstede - De raad van 
Heemstede heeft op donderdag 
27 september in een vertrou-
welijke raadsvergadering una-
niem besloten de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties van harte aan te be-
velen mevrouw drs. M.J.C. Hee-
remans voor te dragen voor her-
benoeming.

Een vertrouwenscommissie van 
alle fractievoorzitters heeft het 
besluit voorbereid. Door de ja-
ren heen zijn regelmatig eva-
luatiegesprekken gevoerd tus-
sen de raad en de burgemees-
ter. Steeds in goede sfeer en met 
zeer positieve conclusies. De 

vertrouwenscommissie kwam 
tot de conclusie dat het functio-
neren van burgemeester Heere-
mans alle aanleiding geeft voor 
een positieve aanbeveling voor 
herbenoeming. De gemeente-
raad heeft dat in zijn besluit be-
vestigd.

Het is nu aan de Commissaris 
van de Koningin om de aanbe-
veling, samen met zijn eigen ad-
vies, door te geleiden naar de 
Minister. De Koningin besluit 
over de herbenoeming van bur-
gemeester Heeremans. De hui-
dige ambtstermijn van burge-
meester Marianne Heeremans 
loopt af op 15 april 2013. 

Wereldpremière
Nieuwe Mazda 6 Sportbreak
Regio - De geheel nieuwe Maz-
da 6 Sportbreak zal zijn wereld-
première beleven op de Autosa-
lon van Parijs 2012. Daar zal het 
gloednieuwe model van Mazda 
Motor Corporation het podium 
delen met de onlangs onthulde 
Mazda6 sedan, die op de Auto-
salon van Moskou eind augustus 
voor het eerst aan het publiek 
werd getoond. Beide modellen 
in Parijs zullen voorzien zijn van 
de nieuwe Mazda SKYACTIVE-D 
2.2 liter turbodieselmotor. De au-
to zal in het voorjaar van 2013 in 
Europa op de markt komen.
Nederland vormt echter een uit-
zondering: Daar is de nieuwe 
Mazda 6 Sportbreak met 2.0 li-
ter SKYACTIV-G benzinemotor 
in de uitvoering TS+ met Lease-
pack(145 pk, 6MT, 20% zakelij-
ke bijtelling) al vanaf eind okto-
ber leverbaar voor een prijs van 
31.990 euro.
De nieuwe Mazda 6 kan gezien 
worden als het vlaggenschip van 
de nieuwste generatie Mazda’s, 
die zijn geproduceerd met het 
beste vakmanschap en techni-
sche expertise wat Mazda op dit 
moment in huis heeft, van dyna-
mische prestaties en ontwerp tot 
milieu-eigenschappen en veilig-
heid. De nieuwe Mazda6 is het 
tweede model van de nieuwe 
generatie Mazda’s die zowel zijn 
voorzien van het volledige scala 
aan SKYACTIV technologieën als 
zijn ontworpen volgens het Kodo 
design, de ‘Ziel van Beweging’. 
De auto beschikt over een reeks 
geavanceerde veiligheidstech-

nologieën, waaronder het unieke 
regeneratieve remsysteem van 
Mazda, i-ELOOP.
Vanzelfsprekend is men bij Maz-
da RC aan de Kleermakerstraat 
63 in Velserbroek , uw dealer in 
de regio, bijzonder enthousiast 
over de nieuwe ontwikkelingen. 
Naast het succes van de Maz-
da CX-5 alweer een topper in 
huis, vertelt brandmanager Hans 
Touw. Vanwege het succes en de 
overweldigende reacties op de 
CX-5 TS+ LeasePack, is voor de 
Mazda6 gekozen voor een ver-
gelijkbare introductie-uitvoering: 
de TS+ LeasePack. Deze voegt 
LED-dagrijverlichting toe aan de 
uitvoering die wij kennen van de 
CX-5.
Verder vertelt Hans Touw veel 
vertrouwen te hebben in de 
nieuwe Mazda6. Wij hebben 
als dealer ingespeeld op het te 
verwachten succes en hebben 
daarom een aantal auto’s op 
voorraad besteld. Voor de consu-
ment voeren wij weer een unie-
ke actie. Niet goed, geld terug!! 
Wanneer  u de auto besteld om 
als berijder te profiteren van de 
20% bijtelling kan dit. Indien de 
auto niet datgene brengt wat wij 
u beloven, kunt u geheel koste-
loos de auto annuleren. 
Neemt u contact op met Maz-
da RC(telefoon 023-5132940) 
om mee te genieten van de voor-
introductie. Langs komen in de 
gezellige showroom is natuurlijk 
nog leuker. De Koffie staat klaar 
en u wordt door het team van 
Mazda RC hartelijk verwelkomt.
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Paddenstoelendag op landgoed Elswout
Regio - De jaarlijkse padden-
stoelendag in Landgoed Elswout, 
een evenement over schimmels 
en paddenstoelen dat u niet mag 
missen. Op zondag 7 oktober 
bieden IVN Zuid-Kennemerland, 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land en Staatbosbeheer een ge-
varieerd programma voor jong 
en oud. Er zijn excursies, lezin-
gen, puzzeltochten en veel infor-
matie en activiteiten over pad-
denstoelen. Het programma be-
gint om 10.30 uur en duurt tot 
16.00 uur. Alle informatie over de 
indeling van alle excursies kunt 
u krijgen bij informatiekraam van 
het IVN in het Koetshuis. Hier 
kunt u zich ook aanmelden.  Al-
le activiteiten zijn gratis. Land-
goed Elswout vindt u aan de Els-

woutlaan 12a in Overveen. Meer 
informatie over het IVN en haar 

activiteiten vindt u op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Voorleesuurtje
Regio - Elke woensdagmiddag, 
van 17 oktober 2012 tot en met 
24 april 2013 wordt er om 14:30 
uur in Haarlem in Bibliotheek 
Noord en Oost en Schalkwijk 
voorgelezen aan kinderen van 
4 tot en met 6 jaar. De toegang 
is gratis. Een team van enthou-
siaste voorleesvrijwilligers zorgt 
voor een feestje in de bieb waar 
de mooiste prentenboeken, ge-
dichten en verhalen worden 
voorgelezen. Voorlezen aan jon-
ge kinderen stimuleert de taal-
ontwikkeling, prikkelt de fanta-
sie en bezorgt hen veel plezier. 
Vaak vinden kinderen het leuk 
het verhaal nog een keertje thuis 
te horen. Daarom heeft de bieb 
van de voorgelezen boeken vaak 
meerdere exemplaren zodat je ze 
ook thuis kunt lezen. Kom samen 
lekker luisteren!
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Rommelmarkt 
Regio - Op zondag 7 okto-
ber zal de Zandvoortse Rom-
melmarkt weer plaatsvinden 
in Gebouw de Krocht naast 
de Katholieke Kerk aan de 
Grote Krocht 41 van 10.00 tot 
16.00 uur. Op deze markt wor-
den uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden, als-
mede antiek, curiosa, verza-
melingen,  boeken en derge-
lijke. De bar van het Gebouw 
de Krocht zal de hele dag zijn 
geopend en er worden kof-
fie, drankjes en broodjes ge-
serveerd. De toegang tot de 
markt is gratis.
De tweede markt van dit na-
jaar zal zijn op 18 november. 
Voor deze markt zijn er nog 
enkele tafels beschikbaar. 
Mocht u een keer willen deel-
nemen aan deze markt dan 
kunt u zich hiervoor op 7 ok-
tober aanmelden.

Arm & Rijk op de buitenplaats
Wandelen rondom de Haarlemmerhout
Regio - In oktober is het Maand 
van de Geschiedenis met dit jaar 
als thema Arm&Rijk. Speciaal 
voor de Maand van de Geschie-
denis organiseert het Noord-
Hollands Archief de wandeling 
‘Arm en Rijk op de buitenplaats’.
 
Op zaterdag 6 of zondag 14 ok-
tober kunnen belangstellenden 
met Annemarie van Leeuwen 
op pad om te ontdekken wat er 
nog over is van de buitenplaat-
sen rondom de Haarlemmer-
hout. Niet alleen straatnamen, 
maar ook huizen, koetshuizen, 
oranjerieën, tuinkoepels, tuin-
muren, oprijlanen en tuinaanleg 
herinneren nog altijd aan de rijk-
dom van deze buitenplaatsen. En 
toch kenmerkt deze geschiede-
nis zich ook door armoede.
 
De circa 1,5 uur durende wan-
deling start op beide dagen om 
14.00 uur bij Dreefzicht, op de 
Fonteinlaan 1 in Haarlem. De 

toegang bedraagt 5,- (incl. kof-
fie/thee). Aanmelden is verplicht 

en kan via cursusnha@noord-
hollandsarchief.nl.

De moestuin van buitenplaats ‘Uit den Bosch’ gelegen ten zuiden van 
de Haarlemmerhout, Hendrik de Leth, 1727. Collectie Kennemerland, 
Noord-Hollands Archief.

“Er valt zaterdag veel te ontdekken bij Paswerk, zoals bijvoorbeeld 
een demonstratie lassen en nog veel meer.”

Ontdek Paswerk op 
zaterdag 6 oktober

Regio - Demonstraties van metaal lassen, kaarsen maken, be-
stek inpakken voor een vliegtuig, boekbinden, een metalen dob-
belsteen maken, de reparatie van een scootmobiel en een nieuwe 
fiets samenstellen. Een wedstrijd met heel gevarieerde opdrach-
ten, zoals wie kan het snelste een doos foutloos vullen, hoeveel 
aluminium profielen zitten er in een verzendkooi en wat weegt 
dit postpakketje? En andere leuke kinderactiviteiten. Bijvoor-
beeld, een stoer visitekaartje van jezelf maken, jezelf laten gri-
meren tot clown, piraat, vlinder of tijger. Of bijvoorbeeld een an-
sichtkaart kleuren en versturen. En om het compleet te maken is 
er ook een springkussen. Allemaal manieren om Paswerk te ont-
dekken. Op zaterdag 6 oktober houdt Paswerk in Cruquius Open 
huis onder de naam “Ontdek Paswerk”. Het bedrijfscomplex is za-
terdag tussen 10.00 en 14.00 uur open toegankelijk voor wie op 
ontdekkingstocht wil. Vrije inloop, doorlopende activiteiten, geen 
toegangsprijs en je hoeft je niet vooraf aan te melden. Paswerk 
Cruquius is gastvrij open voor wie kennis wil maken met dit bij-
zondere bedrijf. Er is veel te zien en te doen, dus kom niet te laat. 
Voor de ouders is er koffie en thee, voor de kinderen natuurlijk fris. 
Het hele programma staat op: www.paswerk.nl/nieuws.

Knipkaartkoor
Regio - Zondag 7 oktober kan 
er weer gezongen worden bij 
het Knipkaartkoor van Leny van 
Schaik van 12.00 tot 13.30 uur. 
Iedere zangliefhebber van 12 tot 
100 jaar is welkom. Naast het 
zingen van gevarieerd repertoi-
re, wordt aandacht besteed aan 
stemvorming. Knipkaarten à 25 
euro voor vijf keer zingen zijn 
een half uur voor aanvang aan 
de zaal verkrijgbaar.
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Inlichtin-
gen: 023-5312396.

Hart in 
Beweging

Regio – Bent u hart-patiënt of 
heeft u long- of andere vaatpro-
blemen? Wilt u meer aan sport 
doen om gezond te blijven? 
Meld u dan aan bij Hart in Be-
weging. U mag een begeleider 
meenemen. Iedere donderdag-
avond van 19-21 uur sport de 
vereniging in de Mytylschool. 
Die vindt u aan de Regenboog 
Frederik Hendriklaan 73 in Haar-
lem. Er zijn twee teams. Een team 
zwemt van 19-20 uur en het an-
dere team sport in deze tijd. 
Meer bijzonderheden bij secre-
taris P.M. Koek, telefoon 023-
5612215 of email: pkoekhib@
ziggo.nl.

Hunebed en 
piramide

Regio - Een hunebed en een pi-
ramide. Het zijn allebei graven 
maar het verschil is groot. Dat 
komt door de technische moge-
lijkheden van de bouwers maar 
ook door hun opvattingen, hun 
gedachten over de overlede-
ne. Zo kun je bijna altijd wel uit 
een bouwwerk afleiden wat de 
gedachten van de bouwer wa-
ren. Min of meer. Een modern 
kantoorpand spreekt van een 
commercieel wereldbeeld, een 
gotische kathedraal van streven 
naar het hogere. Kun je als ar-
cheoloog zo ook de geest van 
oude culturen terugvinden, van 
twee- vijf- of tienduizend jaar 
geleden?
Een boeiende gedachte en dr 
D.Meijer zal daarover op dins-
dag 9 oktober een lezing hou-
den voor de vereniging E.O.L. om 
20.00 uur in de Vijverwegkerk 
aan de Vijverweg in Bloemen-
daal. Ook belangstellenden zijn 
welkom voor 4 euro.
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Dupe van bezuinigingen

Afscheid Yolanda, chauffeur 
KO-Bus Welzijn Ouderen 
Heemstede - Veertien jaar be-
stuurde zij de KO-Bus, bracht 
mensen van Welzijn Ouderen 
drie keer per week naar de dag-
opvang. Op 23 oktober geeft zij 
de sleutel van die mooie KO BUS  
af aan directeur Welzijn Ouderen 
Heemstede, Ted Herkes en wordt 
er met een lach en een traan af-
scheid genomen van Yolanda 
Meyer.
Veertien jaar geleden kwam zij 
bij WOH als chauffeuse op de 
bus en een collega ging de ad-
ministratie doen. De administra-
tie is als baan inmiddels allang 
verdeeld tussen de beroeps-
krachten. Het waren gesubsi-
dieerde banen van de gemeen-
te Heemstede. De baan van Yo-
landa verdwijnt nu door het in-
trekken van die subsidie per 1 
januari 2013. Waar vind je een 
baan voor een zeer goedwillen-
de vrouw die niet overal inzet-
baar is? Paswerk bemiddelt hier-
in en vond een project van drie 
woningcorporaties, onder ande-
re Elan en Pré Wonen. Zij wordt 
receptioniste in een steunpunt 
voor de wijk Parkwijk in Haar-
lem. Bedoeld om het gebeuren 
in de wijk te versoepelen en voor 
de bewoners in de wijk een aan-
spreekpunt te zijn. Dat spreekt 
Yolanda wel aan. Een compli-
ment van Ted Herkes aan de 
afdeling Sociale Zaken van de 
gemeente Heemstede en cha-
peau voor Paswerk die een pas-
sende baan vond binnen de ter-
mijn. 
Een baan waar Yolanda de  spin 
zal zijn in het web, zoals ze 14 
jaar was tussen de gasten in 

haar KO-Bus. Die gasten van de 
dagopvang zullen haar missen. 
De dagtochten met haar naar de 
bollenvelden, Volendam, Beem-
stertocht, de Schermer, wel 25 
verschillende tochtjes had ze in 
haar programma. De gasten pro-
beerden nog om wat bij elkaar 
te lappen om haar te behou-
den, maar als je echt gaat reke-
nen….. . Vrijwilligers gaan meer 
rijden. Yolanda heeft  een aantal 
vrijwilligers geleerd om met de 
bus om te gaan, nieuwe chauf-

feurs zijn welkom. Met een ge-
woon rijbewijs kunt u een dag-
deel per week of twee weken 
in die prachtige KO-Bus rijden. 
Het speciale WOH sfeertje, de 
eenheid, het teamwork, dat is 
WOH! Dat is wat het u oplevert. 
Yolanda deed er in de loop van 
de jaren steeds meer bij. Wat be-
gon met eenvoudig een bood-
schap doen, werd inkopen doen 
voor de koffie, thee, limona-
de en wat het centrum voor ou-

deren allemaal nog meer nodig 
heeft. Waar vroeger nog de le-
verancier aan de deur kwam, 
voor veel geld, wist Yolanda veel 
goedkoper in te kopen. Yolanda 
Meyer heeft een nieuwe baan. 
WOH neemt op 23 oktober af-
scheid van haar met een hapje 
een drankje en de tissues liggen 
klaar. Vanaf 15.30 bent u welkom 
in de Lieven de Keylaan 24 om 
haar succes te wensen in haar 
nieuwe baan.
Ton van den Brink

Eerste boom Stadshout Haarlem 
naar Basisschool Icarus
Heemstede - Met de kap van 
een atlasceder aan de Strawins-
kylaan in Heemstede is vorige 
week vrijdag het initiatief Stads-
hout Haarlem in Heemstede van 
start gegaan. Stadshout Haarlem 
geeft lokaal gekapte bomen een 
nieuw leven in de directe omge-
ving. Zo wordt deze eerste boom, 
die anders versnipperd zou zijn, 
in oktober verzaagd in hout-
zaagmolen De Eenhoorn aan het 
Spaarne, en na een droogtijd van 
twee jaar herbruikt als speeltoe-
stel op de Heemsteedse basis-
school Icarus. Het hele proces 
wordt op de voet gevolgd door 
de leerlingen van groep zes, die 
over twee jaar bij hun afscheid 

van de basisschool het speel-
toestel zullen aanbieden aan de 
school. 
Het doel van Stadshout Haarlem 
is om te kappen bomen zoveel 
mogelijk lokaal te hergebruiken 
als meubel, gebruiks- of kunst-
voorwerp. Hiermee wordt voor-
komen dat hoogwaardig hout 
van kruin tot wortels in de hout-
versnipperaar belandt. Boven-
dien heeft elk project voor de 
betrokkenen ook een grote edu-
catieve waarde. Stadshout Haar-
lem is opgezet naar het voor-
beeld van Stadshout Amsterdam 
en richt zich op de regio Zuid-
Kennemerland. 
Stadshout Haarlem draait voor-

alsnog geheel met vrijwilligers. 
De eigenaar staat de boom ‘om 
niet’ af en vraagt de hovenier tij-
dens de kap de stam zo lang mo-
gelijk te laten. De hovenier be-
zorgt de boom bij de molenaar 
van de houtzaagmolen en vrij-
willigers vervoeren de gezaag-
de stam naar de locatie waar 
gedroogd wordt en het herge-
bruik zal plaatsvinden. Ieder-
een draagt zijn of haar steen-
tje bij. Het is voor de betrokke-
nen een kleine extra moeite, ter-
wijl Stadshout alle werkzaamhe-
den coördineert. 
Voor de leerlingen van groep 6 
vormt de ceder uit de Strawins-
kylaan een grote en leerzame uit-
daging. Zijn de kap en het verza-
gen indrukwekkend, de droog-
periode, het ontwerp en het met 
een timmerman echt maken van 
het speeltoestel zorgen voor een 
onvergetelijk en duurzaam af-
scheid van de basisschool. 
Indien u ook uw te kappen 
boom aan Stadshout Haarlem 
wilt schenken, of nader geïnfor-
meerd wilt worden over Stads-
hout Haarlem, kunt u contact 
opnemen met Isabelle Wisse: 
isabelle.wisse@gmail.com / 06 
– 148 621 67 / Facebook: Stads-
houtHaarlem. Stadshout Haar-
lem is in gesprek met gemeen-
te Heemstede over het eventuele 
hergebruik van bomen uit de pu-
blieke ruimte die worden gekapt. 

Meindert Fennema in 
het Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdagavond 
5 oktober gaat het Trefpuntca-
fé in Bennebroek weer van start 
voor een nieuw seizoen. Als spe-
ciale gast is er Meindert Fenne-
ma, inmiddels emeritus hoogle-
raar politicologie (UvA) en duo-
raadslid van de gemeente Bloe-
mendaal voor GroenLinks. Bij 

zijn afscheid als hoogleraar ver-
scheen een bundel essays van 
zijn hand onder de titel ‘Help, de 
elite verdwijnt’. De heer Fennema 
zal in het Trefpuntcafé onder het 
motto ‘onderzoekt alles en be-
houdt het goede’ ingaan op de 
veranderingen in het politieke 
spectrum: het afschudden van 
ideologische veren, de opkomst 
van het populisme. Door som-
migen opgelucht begroet om-
dat je in je politieke keuze meer 
dan weleer lekker jezelf kunt 
zijn, door anderen met argus-
ogen gevolgd omdat men zich 
niet goed meent te kunnen her-
kennen in de keuzes die partijen 
en de politici maken.
Iedereen is van harte welkom. 
De deuren gaan om 20.00 uur 
open en om 20.30 uur krijgt de 
heer Fennema het woord. Toe-
gang is vrij. Adres: Akonieten-
plein 1, Bennebroek.

Rookworst slagerij Sjaak v.d 
Werff valt enorm in de smaak
Heemstede – Pas is de rook-
worst van slagerij Sjaak v.d. 
Werff in Heemstede op een on-
verwacht moment gekeurd door 
een deskundige jury. Hun oor-
deel luidde als volgt: deze rook-
worst verdient het predicaat 
goud! Tijdens de uiterst profes-
sionele keuring is de rookworst 
als het ware geheel binnenste-
buiten gekeerd. Zowel het uiter-
lijk als ook de samenstelling en 
smaak zijn beoordeeld. De jury 
was aangenaam verrast door de 
goede structuur, juiste bite en fij-
ne smaak van de rookworst van 
slagerij v.d. Werff.
Aan de basis van deze met goud 
bekroonde rookworst staat een 

gedegen recept. Hierin zijn uit-
sluitend kwalitatief hoogwaardi-
ge vleessoorten en kruiden op-
genomen. Aan deze werkwijze 
herkent u de vakman!
Slagerij Sjaak v.d. Werff is lid van 
het Worstmakersgilde. Heel re-
gelmatig organiseert dit gilde 
een overwachte productkeuring. 
Ook de bijeenkomsten met col-
lega’s en advies en begeleiding 
door adviseurs houden v.d. Werff 
scherp. Zo blijft hij continu be-
zig met product- en kwaliteits-
ontwikkeling.
Slagerij Sjaak v.d. Werff, Glipper-
dreef 105, het adres voor ver-
antwoord lekker vlees. Telefoon 
023-5294363.

Sjaak van der Werff (hier op de foto met zijn echtgenote) viel al eerder 
in de prijzen met goede producten. Nu weer goud voor de rookworst!

Leerlingen van groep 6 van Basisschool Icarus.



Warme winter met warme kleuren
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Heemstede – Donderdag 27 september was het bij Reyngoud mode 
een drukte van belang. Maar liefst driemaal die dag werd een grote 
modeshow georganiseerd. Nieuwe najaars- en wintermode werden 
door vier mannequins getoond en de animo was ook dit jaar weer 
erg groot. Mode getoond met flair blijkt altijd weer een schot in de 
roos want zo zie je in één oogopslag hoe een kledingstuk ‘valt’, of het 
iets voor je is en krijg je ideeën om te combineren. Dat de mode na 
afloop van de show ook nog eens gelijk aan te schaffen is, is al he-
lemaal handig. Bovendien is het ook nog eens een leuke happening 
om te kijken naar de prachtige mannequins en goedgestylde combi-
naties. De shows werden vlot gepresenteerd, met mooie stem, door 
eigenaresse Mea Klay. De kleding vind je allemaal bij Reyngoud, de 
schoenmode komt van het Brabants Schoenenhuis.
Diverse combinaties passeerden de revue, van casual tot gekleed 
want je wilt tenslotte bij elke gelegenheid goedgekleed voor de dag 
komen. 
Wat niet getoond werd, maar wel in huis is bij Reyngoud is de prach-
tige lingerie en nachtmode. Accessoires als sieraden en shawls zijn 
er voldoende om je outfit echt af te maken.

Uit de shows kwam naar voren dat het een kleurrijk seizoen wordt, 
de najaar en winter die voor ons liggen. De trend in kleur, dit jaar al 
te zien in voorjaars- en zomermode, zet zich door. Kobaltblauw, pe-
trolgroen, cognac, gebrand oranje, rood en het prachtige honing-
geel zijn warme tinten die je deze winter ziet. Houd je liever van ca-
mel, grijs, wit of zwart dan kom je ook modieus voor de dag, want 
deze kleuren verdwijnen nooit uit het modebeeld. Kiezel en camel 
doen het heel goed in ensembles en die kleuren staan de mees-
te vrouwen prachtig, vooral gecombineerd met zwart. De combina-
tie lekkerzittende broek met een vest(trui) of vestjasje (erg in de mo-
de!) wordt het meest verkocht. Mea vertelde de aanwezigen nog 
veel meer over het aankomende seizoen en het modebeeld, zoals 
de ‘mix and match’ trend. Niet meer combinaties die per sé van één 
soort materiaal of merk zijn gemaakt maar juist mixen met materi-
alen. Breisels en tweed, glans en tricot… Dat maakt het juist alle-
maal spannend. Jurkjes, kort of langer zijn ook de trend evenals een 
tuniek die op een panty, legging of op een broek gedragen kan 
worden. Leuk te zien zijn de retro-prints uit de jaren zestig en 
zeventig. Jonge mode die aanstekelijk werkt, gewoon durven! Er 

zijn veel meer interessante prints zoals de ‘ge-
breide’ look, daar kwam geen wol 
aan te pas. Draagcomfort is altijd in 
de mode en hoe fijn is het dat ont-
werpers altijd weer nieuwe materi-
alen of pasvormen bedenken. Vrou-
welijk silhouette maakt je zelfverze-
kerd, zoek wel naar de juiste pasvorm. 
Dat hoeft echt niet altijd maatje 36 te 
zijn want maat 42 of meer met juiste 
kledingstukken, kan heel wat voor je 
doen. Ook op wat rijpere leeftijd kun 
je in de nieuwe mode hartstikke goed 
voor de dag komen. 
Verder gezien: twinsets, dieren-
prints, imitatieleren jackjes, omslag-
doeken, kabeltruien en de waterval-
hals. Ook gehoord: de naaldhak is te-
rug en zonder korte, hoog- of minder-
hooggehakte laarzen kom je deze win-
ter niet door… Tot slot aandacht voor de 

geweldige winterjassen. Klassiek of 
heel sportief, je kunt bij Reyngoud 
prima slagen voor een heel schap-
pelijke prijs. De jas is toch een visi-
tekaartje dus moet je wel als gego-
ten zitten. Wat dacht je van kiezel-
kleur waar je het nooit koud in krijgt 
en zo’n prachtige (nep-)bontrand om 
de capuchon. Mmmmm, laat de win-
ter maar komen!
Nog even de beste merken genoemd: 
SaoPaulo, Olsen, Expresso,  Comma, 
Gerry Weber en Taifun,
Nieuwe merken in de collectie zijn 
Monari (aparte truien en vesten) en 
Tramontana, combinatiemerk, leuk 
geprijsd en sportief van uitstraling.
Broekenmerken: Brax Michele en 
Zerres. Slanke belijning in broeken 
voor onder langere bovenstukken.
Joke van der Zee

Mix and match met mode van Reyngoud
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Dinsdag 9 oktober Lezing een “echo” voor 
Nepal.  
Een draagbaar echo-apparaat  -om moeder en 
kindsterfte rond de bevalling terug te dringen- 
en is geschonken aan de Nepalese afdeling van 
de Stichting Tamsarya
Hans Groen vertelt u graag over dat deel van 
Nepal waar deze stichting al 25 jaar werkt 
aan het verbeteren van de levensomstandighe-
den.
Kosten 3,-, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek. 
Van 10.00 – 12.00 uur incl. kopje koffi e.

Woensdag 10 oktober Workshop samen op de 
dansvloer
Of het nu gaat om een klassieke dans of om 
een trendy salsa, bij Schröder zorgen ze voor 
plezier. U kunt 1 workshop volgen maar ook al-
le twee. 10-17 oktober van 14.00 – 15.30 uur. 
Kosten 8,-. Danscentrum Schröder, Raamsingel 
16, Haarlem. 

15 oktober voorlichting WMO-loket
Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn bedoeld 
voor mantelzorgers, ook voor jonger mantel-
zorgers! Zij zorgen voor iemand die niet meer 
voldoende zelfstandig kan functioneren. Als u 
graag naar deze bijeenkomst wilt komen maar 
degene waar u voor zorgt niet alleen thuis 
wilt laten, kunt u bij Welzijn Bloemendaal een 
betrouwbare vervanger inschakelen! Tijd van 
10.00 – 12.00 uur. Bennebroekerlaan 5, Ben-
nebroek

• Vrijdag 26 oktober, 14.00 uur, fi lm voor kin-
deren en hun (groot)ouders. Locatie: Francis-
cusschool in Bennebroek. Voor de namen van de 
fi lms kunt u bellen met Welzijn Bloemendaal
 
Bewegen, goed voor u
• Recreatief fi etsen
Woensdag 24 oktober 10.00 uur Haarlemmer-
meer. Locatie Zuid (Bennebroek).
• Wandelen
- Maandag 15 oktober, 10 uur: Waterleidingdui-
nen ’t Panneland.
- Woensdag 31 oktober, 10 uur: rondom Benne-
broek. Locatie Zuid.
- Iedere zaterdag Nordic walking in de Wa-
terleidingduinen, 10 uur ’t Panneland.
• NIEUW: Fitness  dagelijks in de sportzaal van 
GGZ in Geest bij Fit-Inn. 
Informatie over en aanmelden voor deze acti-
viteiten bij Welzijn Bloemendaal
 
 
Jongerenwerk
(info: www.jongerenbloemendaal.hyves.nl)
 
Vrijdag 26 oktober van 15.30 – 17.30 uur The 
Spot in Bennebroek: Tiener High Tea. Leef-
tijd 10–14 jaar. Locatie: ’t Trefpunt, Akonieten-
plein 1.
 
Elke dinsdag van 16.00–18.00 uur Girls Only in 
The Spot in Bennebroek. Creatieve activiteiten 
voor meiden van 10-14 jaar, vrije inloop en gra-

tis entree. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.
 
Elke dinsdag van 19.30–21.30 uur Inloopavond 
in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12-20 
jaar, vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t 
Trefpunt, Akonietenplein 1.
 
Elke donderdag van 15.30–16.30 uur Sparren-
bosschool Bennebroek. Voor groep 5-8 van 
Sparrenbosschool gratis sport- en spelactivi-
teiten.
 
Elke vrijdag van 19.30–22.30 uur Inloopavond 
The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12-20 jaar, 
vrije inloop en gratis entree. Locatie: ’t Tref-
punt, Akonietenplein 1.

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Jubileum minicruise Zonnebloem 
regio Zuid Kennemerland
Regio – Voor één keer stond niet 
de Zonnebloem gast, maar de 
Zonnebloem vrijwilliger centraal. 
Ruim 125 vrijwilligers uit Heem-
stede, Bennebroek, Vogelen-
zang, Zandvoort en Bloemendaal 
maakten vorige week woensdag 
een middagcruise op de Adriaan 
Pauw, het vlaggenschip van de 
Post Verkade Groep. Een tocht 
door Haarlem naar Heemstede 
en langs de Ringvaart weer naar 
de Conradkade in Haarlem. 
Uitjes bij de Zonnebloem be-
ginnen meestal met koffi e en 
gebak. Twee grote taarten met 

Zonnebloemlogo`s van bakke-
rij de Rek werden vlak voor de 
afvaart door AMRO ABN bank 
representante  Simone Teerling 
aangeboden aan de voorzitter 
van de Zonnebloem regio Zuid 
Kennemerland, Diane Martens 
en bestuurslid activiteiten Mar-
ry Cramer. Taarten met een ge-
schiedenis die teruggaat naar de 
succesvolle Beursvloeren, waar 
Diane Martens graag diverse 
`matches` scoort. Zoals vorig jaar 
een High Tea in het Oude Slot 
dat aangeboden,`gematched` 
was met de Post Verkade Groep. 

Vandaar ook het leuke prijsje, de 
minicruise op hun rondvaartboot 
ter ere van het 25-jarig jubileum 
van de Zonnebloem regio Zuid 
Kennemerland. 
In januari 1987 werd deze regio 
opgericht omdat de regio Haar-
lem te groot werd. Tot die tijd 
hoorden de omringende dor-
pen bij de regio Haarlem. Dia-
ne wenste in haar welkompraat-
je aan boord alle vrijwilligers een 
vaartocht toe met een zonnige 
toekomst. Één bestuurslid werd 
speciaal in dit zonnetje gezet. 
Sandra Kluijskens van de Afde-
ling Zandvoort, was een van de 
oprichters van deze regio en zij 
bleef 25 jaar in het bestuur als 
secretaris. De nieuwe secretaris, 
Marijke Bosman zong met Mar-
ry Cramer als kapiteinsduo een 
aandoenlijk lied op het 25-ja-
rig jubileum met een samenzang 
van alle sopranen en alten.  
Een boottocht is een heerlijke 
verwennerij voor de vrijwilligers 
die altijd klaar staan om hun 
gasten te verwennen met winke-
lochtenden in het najaar, kerst-
vieringen, bezoeken aan Keu-
kenhof, boottochten met de ei-
gen boot of in de Amsterdamse 
grachten. De bestuursleden ‘ac-
tiviteiten’ weten in hun eigen af-
delingen steeds weer leuke uit-
stapjes en gezellige bijeenkom-

sten te bedenken, die weer ge-
evalueerd worden in de regio 
vergaderingen die vooral ook 
bedoeld zijn om van elkaar te 
horen wat wel of niet geschikt is 
voor de gasten. Maar de belang-
rijkste missie van de vrijwilligers 
is toch het bezoeken van eenza-
me mensen, hun gasten die al-
tijd weer hun verhaal kwijt kun-
nen bij die vrijwilliger. De minst 
bekende activiteit van de Zonne-
bloem, wel de activiteit waar het 
ooit mee begon. 
De regio Zuid-Kennemerland 
heeft 150  vrijwilligers verdeeld 
over zes afdelingen in drie ge-
meenten en 600 gasten waarvan 
er een aantal regelmatig bezoek 
krijgt van hun vaste vrijwilliger. 
Mooie organisatie!
Ton van den Brink

Paintballen
Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond weer relaxed beginnen? 
Bij ‘t=Weer Vrijdag kun je on-
gestoord chillen, hangen, pot-
je poolen, airhockey spelen of 
WII-en op een groot scherm. 
Maar vaak doen de tieners ook 
een cool spel of sportieve activi-
teit. Op vrijdag 12 oktober gaan 
ze paintballen. Door de vrijwilli-
gers zijn grote borden gemaakt 
en paintball-geweren aange-
schaft. Nu kunnen de tieners ge-
woon bij Casca paintballen! 
‘T=Weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 20.00 tot 22.00 
uur. Entree: 2 euro. 



3 oktober 2012 pagina 19

Provincie snijdt in subsidies, 
niet in die voor Sensoor
Regio – Een aantal subsidies 
in de provincie Noord-Holland 
wordt deels of in zijn geheel 
stopgezet. Het gaat om sub-
sidies aan organisaties waar-
van de provincie vindt dat ande-
re overheden hier verantwoor-
de-lijk voor zijn en om activi- 
teiten die niet behoren tot de 
kerntaken van de provincie. 
Gedeputeerde Staten leggen 
dit besluit voor aan Provinciale 
Staten. De subsidie voor Sens-
oor wordt vooralsnog niet stop-
gezet.

De organisaties zijn van het 
voornemen van het niet voortzet-
ten van de subsidies in juni 2012 
op de hoogte gebracht. Alle or-
ganisaties hebben de mogelijk-
heid gekregen een zienswijze op 
dit voornemen in te dienen.

Probiblio
Het korten op de subsidie voor 
Probiblio is gebaseerd op het in-
voeren van de nieuwe Biblio-
theekwet in 2014 waardoor het 
takenpakket van Probiblio is ver-
minderd. Het gaat om een be-
drag van 596.048 euro per 1 ja-
nuari 2014.

Sensoor
De subsidie aan de telefonische 
hulpdienst Sensoor wordt voor-
alsnog niet stopgezet omdat het 
Rijk nog geen besluit heeft ge-
nomen om rijksmiddelen in te 
zetten voor Sensoor. Momen-
teel loopt er een onderzoek bij 
het Rijk om inzicht te krijgen 
naar het aanbod van organisa-
ties en financiering van ‘hulp op 
afstand’. Dit wordt in de loop van 
2013 duidelijk.

INGEZONDEN

Regio - Bridgeclub Bel Air is weer aan haar wekelijkse compe-
titie begonnen. De eerste uitslagen:
A lijn:  Op de eerste avond hebben de veelvoudige kampioe-
nen Tine Posthuma en Irma v.d. Meer al weer toegeslagen. Met 
64,17% werden zij eerste. Ans Pieters en Joke v. Dam zaten alle-
bei zonder partner, zodat zij samen mochten spelen en ondanks 
enkele misverstanden eindigden zij op de tweede plaats met 
57,50 %. Pim Houtzager met Jan Zwaneveld deelden met een 
score van 53,33% de derde plaats met Jan Pieters en Piet v.d. 
Raad. Piet probeerde op spel 11 het onderste uit de kan te halen, 
maar kreeg het lid op de neus. Groot slem harten ging één down, 
terwijl niemand van de A lijners in klein slem zat. Fia de Kluijver 
en Marrie Mesman hadden zich vorig seizoen knap in de A lijn 
gehandhaafd, maar moesten nu het onderspit delven met maar 
39,25%. Dat is ook van toepassing met Marijke v. Lamoen en Ro-
nald v.d. Holst. Dit paar kwam tot 41,25%. Van de zomer weinig 
met elkaar gespeeld en dat brak Theresia v.d. Horst en Matthieu 
Lommerse op. Met 44,58% hebben zij geen goede start.
B lijn:  Met een score van 65,83% werden Netty v. Egmond en Els 
Zonneveld eerste in de B lijn. Volgens de dames volledig op ei-
gen kracht er werden door de tegenstanders geen cadeaus ge-
geven. Ria Brandwijk en Ina Langeveld deden het met 62,92% 
ook heel goed. Iets minder maar toch nog behoorlijk kwamen 
Miep v.d. Raad en haar partner met 58,33% uit de bus. De winst 
bij de topintegraal wedstrijd van vorige week lijkt voor Corrie 
Warmerdam en Bert Spreeuw  op “een zwaluw brengt nog geen 
lente”, want met 42.50% eindigden zij op de tiende plaats. Toos 
v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen werden voorlaatste met 39,17% 
en Annie Heemskerk en Henk Vledder werden laatste met 35,00 
%.
C lijn:  Vastbesloten om naar de B lijn te promoveren gingen Il-
se en Ron Rusman aan de slag. Met een score van 66,49% is 
de eerste stap gezet. Zij hebben al een voorsprong van 12% op 
nummer twee, Marlies ten Kate en Henriëtte v. Dril. Deze dames 
kwamen tot 54,92%. Han en Rob Bakker hebben zich kenne-
lijk voorgenomen het beter te doen dan vorig jaar. Met 54,71% 
staan zij nu op de derde plaats. Ondanks het feit van het fraaie 
klein slem Sans op spel 8 kwamen Jan v. Dam en Herre Mos-
tert niet verder dan 43,16%. Gelet op de discussies aan tafel lij-
ken hun systemen niet helemaal gelijk te zijn. Daar moet wat 
aan gedaan worden. Dat kan niet gezegd worden van Emmy en 
Jan v. Stijn. Dit echtpaar speelt al zo lang samen. Het moet dan 
ook een andere oorzaak zijn dat zij met 41,15% de laatste plaats 
hebben  ingenomen.
Piet van den Raad

Bridgeclub Bel Air

Campagne: Zorgt u voor een naaste 
met psychische problemen?
Regio - In de regio Zuid-Kenne-
merland zijn tal van organisaties, 
verenigingen en belangenbehar-
tigers betrokken bij mantelzor-
gers van mensen met psychi-
sche problemen. Speciaal voor 
hen wordt in oktober en novem-
ber 2012 een scala aan activi-
teiten aangeboden. De activitei-
ten gaan over het leven met en 
zorgen voor iemand met psychi-
sche problemen. Over de moei-
lijkheden die deze zorg kan op-
leveren. En over de ondersteu-
ning die er voor deze mantelzor-
gers is en waar zij met vragen te-
recht kunnen.
Mantelzorgers die voor mensen 
met psychische problemen zor-
gen, hebben het extra zwaar. 
Niet alleen omdat ze een extra 
zorgtaak hebben, maar ook om-
dat zij  moeten (leren) omgaan 
met een psychische stoornis. 
Deze kan een zware impact heb-
ben op het incasseringsvermo-

gen. Vaak hebben zij te maken 
met onbegrip van de omgeving, 
omdat veel mensen niet veel we-
ten over psychische klachten. 
Men kent begrippen als bor-
derline, zwakbegaafdheid, ver-
slaving en hersenbeschadiging 
door een ongeval of een beroer-
te, maar men heeft geen idee 
van de effecten op het dagelijks 
leven voor de mantelzorger en 
de rest van het gezin. In de prak-
tijk betekent het dat deze man-
telzorgers vaak erg alleen staan 
of zelfs eenzaam zijn. 
De campagne vindt plaats in de 
periode tussen de landelijke Dag 
van de Psychische Gezondheid 
op 10 oktober 2012 en de lan-
delijke Dag van de Mantelzorg 
op 10 november 2012. De acti-
viteiten variëren van informatie-
avonden voor ouders van drugs-
gebruikende kinderen tot een 
filmavond met debat of een in-
formatieavond voor familieleden 

en betrokkenen van volwasse-
nen met (een vermoeden van) 
autisme. In een lezing worden 
praktische tips gegeven over fi-
nanciële regelingen voor man-
telzorgers. Een workshop biedt 
handvatten om de administra-
tie van een familielid, naaste of 
vriend(in) op orde te brengen. 
Op www.meenwh.nl staat onder 
het kopje In de schijnwerpers 
een overzicht van alle activiteiten 
en locaties.
 
De campagne ´Zorgt u voor een 
naaste met psychische proble-
men? Zorg dan goed voor uzelf!’ 
is een initiatief van Prezens 
(GGZinGeest), Tandem Cen-
trum voor Mantelzorgondersteu-
ning, Platform Belangenbeharti-
ging Mantelzorg Kennemerland, 
Cliënt Belangen Bureau, Brijder, 
MEE Noordwest-Holland en de 
gemeenten Haarlem en Bloe-
mendaal. 

Heemstede - Het levenstesta-
ment: ‘Wat heeft u geregeld voor 
later?’. Door dementie, maar ook 
door een ongeluk of ziekte, kan 
het gebeuren dat u uw zaken 
niet meer zelf kunt regelen. Wie 
mag er dan namens u met de 
artsen overleggen? Wie gaat uw 
financiën regelen? Wie gaat er 
voor uw kinderen zorgen? Hoe 
moet het nu verder met uw on-
derneming?
Vaak denken mensen dat de 
partner deze zaken wel over kan 
nemen, maar dit is in veel ge-
vallen niet mogelijk. Het levens-
testament is voor deze proble-
men een uitkomst. U kunt pre-
cies aangeven hoe u bepaalde 
zaken wilt laten regelen wanneer 
u daar zelf niet meer toe in staat 
bent. Het levenstestament is niet 
alleen geschikt voor ouderen, 
maar zeer zeker ook voor jonge-
re mensen en ondernemers. 
De lezing over het levenstesta-
ment wordt gegeven bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op donderdag 11 oktober 
om 20.00 uur door notaris mr. 
G.E.A. Kienhuis. 
De entree is 5 euro. Reserve-
ren kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
5483828. 

Lezing over het 
levenstestament

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 7 oktober is 
pastor Alie Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door de cantores Loes 
en Theo Braak-Pedroli en orga-
nist Ab Loof. Het is een avond-
maalviering.

Effectief aan uw figuur 
werken, slank worden 

en blijven

Heemstede – U wilt kilo’s en 
centimeters kwijt? Met La-
Riva slankt u af op de plaat-
sen waar u dit wilt! Totaal of 
plaatselijk. Neem nu een gra-
tis proefbehandeling.
Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor 
jong en oud. Met de metho-
de van LaRiva is het mogelijk 
om op een geheel natuurlijke 
wijze af te slanken, totaal of 
plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitser-
se Thermo Fysische Metho-
de. Bij deze therapie gaat het 
om een combinatie van condi-
tie, beweging en voeding. De-
ze methode wordt al ruim 30 
jaar toegepast en is internati-
onaal een groot succes. Daar-
om kan er vooraf een schrifte-
lijke centimeter garantie wor-
den gegeven, omdat het werkt.

De Methode bestaat uit een 
actief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit 
de doelgerichte bewegings-
therapie gericht op totaal af-
slanken of op specifieke pro-
bleemzones.  De bewegings-
therapie wordt liggend uitge-
voerd in een warmtecabine. 
De warmte zorgt ervoor dat 
de spieren ontspannen en er 
met een relatief lichte inspan-
ning toch effectief aan het fi-

guur gewerkt wordt. Omdat 
liggend bewegen minder be-
lastend is kunnen ook mensen 
met reumatische -, rug -en/of 
gewrichtsklachten volgens de-
ze methode bewegen en af-
slanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuur-
stoftherapie. De Ozon stimu-
leert de bloedsomloop waar-
door afvalstoffen sneller wor-
den afgevoerd. De huidcondi-
tie verbetert zichtbaar, celluli-
te wordt minder en de elastici-
teit neemt toe.

LaRiva geeft ook persoon-
lijk voedingsadvies om op na-
tuurlijke wijze af te slanken, 
maar ook om slank te blijven. 
Er wordt naar een combina-
tie gezocht van gezond en lek-
ker, afgestemd op uw leefge-
woonten.
LaRiva nodigt u geheel gra-
tis en vrijblijvend uit voor een 
persoonlijk gesprek. In dit ge-
sprek  worden u wensen be-
sproken, uw mogelijkheden en 
de daarbij behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: La-
Riva, Instituut voor natuurlij-
ke figuurcorrectie, Raadhuis-
straat 27 te Heemstede.
Telefoon: 023 547 44 19.
www.lariva.nl.
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De nacht van Snitker en Schoorl
Heemstede - Boekhandel Blok-
ker was de nacht van vrijdag op 
zaterdag een cultureel centrum 
waar hard gewerkt werd door 
beeldkunstenaar Willem Snit-
ker en taalvirtuoos John Schoorl. 
Een combinatie waar Snitker dol 
op is. Beeld en tekst als een ode 
aan de jazz. Geheel in stijl had-
den Blokker-eigenaren Willeke 
van der Meer en  Arno Koek bij 
de start een toepasselijk stukje 
jazz: Now`s the Time van Charley 
Parker. Snitker, jazzkenner pur 
sang, presenteerde tien jaren het 
beroemde North Sea Jazz Festi-
val in Den Haag. 
Met 36 regels maakte dichter 
journalist John Schoorl een ode 
aan de muziek. Passend bij de 
muzikanten van Snitker in lino-

gravures gesneden en met de 
handpers in die lange nacht ge-
drukt. Van die 36 regels schrok 
Willem, want John blinkt uit in 
het tweeregelige vers. Kennelijk 
had de dichter hier meer ruim-
te nodig en genomen. Tussen 
beeld en tekst zit ook veel ruim-
te, er zit beweging in de man-
netjes die muziek spelen. Dyna-
misch als de jazz! John Schoorl 
verraste met een verhaal van 
trompettist Lee Morgan: Search 
for New Land. Een Franse cam-
pingbaas moet zijn land af-
staan aan de provincie, die er 
een meer van maakt voor toeris-
tische doeleinden. Land dat ge-
neraties in bezit is van de boe-
renfamilie, nu camping-eigena-
ren. Hij moet naar het nieuwe 

land. John heeft meerdere meta-
foren die allemaal uitkomen bij: 
“je kunt wel gaan zoeken, maar 
je hebt het al”.  
Aan een waslijn hingen zater-
dagochtend de afdrukken te dro-
gen en kregen de kunstenaars 
een ontbijt aangeboden en ge-
serveerd door Patrick van Batifol. 
De kunstenaars nog in een roes 
van de euforie van het effect van 
het maken van twee afzonderlij-
ke kunststukken die samen veel 
groter zijn. De 100 gesigneerde 
unica`s,  afdrukken met de mu-
zikanten en de gedichten zijn zo-
wel bij Blokker aan de Binnen-
weg 138 als in de Galerie Blee-
ker aan de Blekersvaartweg 18 
tegen kostprijs verkrijgbaar.
Ton van den Brink

Nu al met het voorjaar bezig zijn!
Workshop bollenmand vullen bij 
bloemenbollenkwekerij Koster

Kudelstaart - Nu al gezellig 
bezig zijn met het voorjaar, wie 
wil dat tijdens deze gure da-
gen nou niet? Dat kan aan de 
Hoofdweg 152 in Kudelstaart. 
Kwekerij Koster is gespecia-
liseerd in de verkoop van vele 
soorten bloembollen. Uniek is 
dat er ook workshops ‘bloem-
bollenmand vullen’ worden ge-
organiseerd. Tuinieren is voor-
uit denken, dus om in het voor-
jaar te kunnen genieten van 
bloeiende bollen, is het nu de 
tijd om ze te planten. Bij Koster 
kunnen allerlei soorten bloem-
bollen gekocht worden, van de 
bekende narcis, tulp, krokus, 
iris of hyacint tot aparte, maar 
prachtige andere soorten bol-
len. Ook worden de populaire 
amaryllisbollen in diverse soor-
ten en kleuren te koop aange-

boden. De kwekerijwinkel is 
van oktober tot eind december 
open en je kunt er lekker rond-
neuzen tussen de vele bakken 
met verschillende soorten. 
Maar kwekerij Koster organi-
seert ook workshops ‘bollen-
mand vullen’. Je wordt ontvan-
gen met koffie of thee en krijgt 
eerst uitleg over bloembollen in 
het algemeen en de kwekerij. 
Daarna is het tijd om zelf aan 
de slag te gaan. Onder de pro-
fessionele en enthousiaste lei-
ding van Kees Koster mag je 
een mand met potgrond en met 
verschillende soorten bloem-
bollen vullen. Deze bloembol-
len mag je zelf uitkiezen. Dit 
gaat laag voor laag, wat ook 
wel etagebeplanting genoemd 
wordt. Alle bakken met bollen 
zijn duidelijk genummerd, zodat 

je weet in welke laag ze moe-
ten komen en hoeveel stuks je 
nodig hebt. Tevens zijn ze voor-
zien van goede beschrijvingen 
en foto’s zodat je weet hoe de 
bloemen eruit zien in het voor-
jaar. Boven op de bollen ko-
men een aantal viooltjes, zodat 
de mand ook nu al leuk is om 
naar te kijken. Tussendoor krijgt 
u tips en aanwijzingen. 
De twee uur durende work-
shops worden in de maanden 
oktober, november en decem-
ber gegeven. De workshops 
kunnen tevens door groepen 
gevolgd worden; personeels-
uitjes, verenigingen, vrijgezel-
lenfeestjes o.i.d. Vanaf februari 
tot en met mei kun je dan ge-
nieten van de kleurrijke mand 
met bollen die je zelf hebt uit-
gekozen! Het Heemsteedse Voorwegkoor doet mee aan de korenslag in de 

Bollenstreek.

Wie wordt het beste 
koor uit de Bollenstreek?
Regio - Op zaterdag 6 oktober 
vindt de korenslag ‘het Beste 
koor van de Bollenstreek’ plaats. 
Er strijden 4 koren om de titel, 
waanronder het bekende Heem-
steedse Voorwegkoor. 
Iedereen is van harte welkom om 
deze kooravond bij te wonen. U 
kunt verder luisteren naar Remix, 
Bond en Heart and Soul. De en-

tree bedraagt 7 euro en het eve-
nement wordt gehouden in Ca-
fé van der Geest, Zeestraat in 
Noordwijkerhout. Aanvang 20.00 
uur en de zaal gaat open om 
19.30 uur.
Voor informatie kunt u zich wen-
den tot Evelyn Lautenslager, 
023 5475870 of info@voorweg-
koor.nl.

Start verkoop kaarten 
Herfstbal op ‘t Molentje
Heemstede - Op woensdag 10 
oktober start de verkoop van 
de kaarten voor het jaarlijk-
se Herfstbal op kinderboerde-
rij ´t  Molentje. Vanaf 14.00 uur 
kunnen de eerste kaartjes wor-
den gekocht. Er is dan nog rui-
me keuze in de vier entreetijden!
Daarna zijn de kaarten dagelijks 
verkrijgbaar op de Kinderboer-
derij en het Raadhuis geduren-
de openingstijden. Het Herfstbal 
wordt dit jaar gehouden op za-
terdag 3 november. De kinder-
boerderij is dan met hulp van 
vele vrijwilligers omgetoverd tot 
een sprookjesachtige omgeving 
met honderden lichtjes, waar de 
kinderen samen met alle bosbe-
woners op zoek gaan naar de 
gestolen kleuren. 
Het Herfstbal (voorheen Midwin-
terfeest) vindt plaats op het ter-
rein van Kinderboerderij `t Mo-
lentje tussen 17.30 uur en 20.15 
uur aan de Burgemeester Van 
Rappardlaan 1 in het Wandel-
bos Groenendaal. Kaarten kos-
ten 3,50 per stuk en geven toe-
gang aan één volwassene met 
twee kinderen tot en met 8 jaar. 

De gestolen kleuren
De heks heeft er jaren over ge-
daan, maar het is haar eindelijk 
gelukt om een zwart-wit poeder 
te maken en heeft hiermee al-
le kleuren weggetoverd.  De he-
le boswereld is zwart-wit en sa-
men met de trol viert ze daarom 
feest. Dat alle mensen, kinderen, 
dieren en bosbewoners daar niet 
zo gelukkig mee zijn is wel dui-
delijk. Een wereld zonder kleu-

ren, is immers een wereld zon-
der vrolijkheid en dromen. 
De tovenaar is hard aan het werk 
gegaan en denkt dat het wel lukt 
om alle kleuren weer terug te to-
veren. Als dit plan slaagt, dan zal 
de regenboog weer stralen en 
hebben alle bloemen en vlinders 
hun kleuren weer terug. Ook 
het dromenvrouwtje kan dan ´s 
nachts haar dromen weer rond-
brengen aan de kinderen. 
De kinderen kunnen de tovenaar 
helpen en  moeten dan op zoek 
naar alle weggetoverde kleuren. 
Want een wereld zonder kleuren 
is een wereld zonder vrolijkheid 
en dromen. Lukt het ze om langs 
de heks en de trol te komen?
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Superstart competitie HPC
Heemstede - Op de laat-
ste dag van september vond 
in Wassenaar de eerste ron-
de van de verenigingscompe-
titie voor wedstrijdzwemmers 
plaats. Alle competitiewed-
strijden beginnen met een es-
tafette. Deze keer was het ex-
tra spannend, omdat HPC met 
twee teams aan de start ver-
scheen en in dat geval stelt 
trainer Theo van Dam altijd een 
appeltaart beschikbaar voor 
de winnaars. Het werd een on-
derlinge jeugdwedstrijd, waar-
bij het oudere jeugdteam (16-
18 jaar) bestaande uit Nadia, 
Mandy, Denise en Annika, het 
onderspit moesten delven te-
gen de jonkies van 14 (Anouk, 
Danai, Veerle en Carmen) die 
zich de appeltaart na afloop 
van de wedstrijd goed lieten 
smaken. 
Door de enthousiaste inzet 
van alle zwemmers werd er 
een mooi resultaat behaald. 
Van de 76 races eindigden er 
46 in een persoonlijk record 
en dat is erg veel, zo aan het 
begin van het seizoen. Er wa-
ren grote uitschieters bij zoals 
de verbetering van 12 secon-
den op de 50 meter vrije slag 
voor Robbe en 13 seconden 
voor Simon. Laura haalde 20 
seconden van haar beste tijd 
op de 200 meter schoolslag 
af en IJke maar liefst 22 se-
conden op de 100 meter wis-
selslag. Wesley was ook weer 
goed in vorm en haalde zijn 

vijfde limiet binnen voor het 
NK voor junioren! Voor Marnix 
was het de eerste keer dat hij 
een competitiewedstrijd zwom 
en hij ging er op de 100 me-
ter schoolslag gelijk met het 
goud van door! In totaal wer-
den er 18 medailles bij el-
kaar gezwommen door Flo-
ris (2x), Wesley (2x), Marnix, 
Carmen, Robbe, Jeroen (2x), 
Michael (2x), Danai, Anouk 
(2x), David (2x), Annika en 
Martijn. De wedstrijd werd af-
gesloten met de 4 x 100 me-
ter vrije slag estafette voor de 
mannen. Het werd een specta-
culaire race van Jeroen, Gwyn, 
David en Floris die vanaf het 
eerste moment de leiding na-
men en de concurrentie op 
een achterstand van ruim 15 
seconden wisten te zetten. 
Trainer Ed Dekker liep na af-
loop van de wedstrijd met een 
tevreden grijns rond en zei: “Ik 
ben blij dat we het seizoen zijn 
gestart met dezelfde opgaan-
de lijn als vanouds”. Trainer 
Theo van Dam voegde daar 
nog aan toe: “We mogen niet 
vergeten dat we na de zomer-
stop nog maar 4 weken aan 
het trainen zijn. Veel zwem-
mers hebben eigenlijk nog 
maar drie weken getraind om-
dat die met school een week 
op kamp zijn geweest. Als je 
dan als ploeg een PR percen-
tage van 65% weet te halen, 
kun je niet anders dan heel 
tevreden zijn!”

Yoga in kleine groepen of individueel

Iyengar yoga bij Carla Maigret
Aerdenhout - Tijdens haar stu-
die Iyengar yoga werd Carla Mai-
gret gestimuleerd om lessen op 
locatie te geven. Ze verspreid-
de 1000 brochures in de buur in 
Aerdenhout en Heemstede. Ze 
kreeg genoeg respons om te be-
ginnen. Inmiddels is zij afgestu-
deerd aan het Iyengar Yoga In-
stituut  in Amsterdam, waar heel 
Europa opgeleid wordt in deze 
vorm van Yoga. Zij heeft nu een 
bloeiende en groeiende praktijk 
aan huis en geeft, toch wel heel 
apart, lessen op locatie aan klei-
ne groepen of individueel. 
Iyengar Yoga is een krachtige 
en actieve vorm van Hatha yo-
ga waarin asana`s, lichaamshou-

dingen en pranayama, adem-
halingsoefeningen, worden ge-
oefend. Een yogales bestaat uit 
een aantal actieve en inspan-
nende houdingen, die op een in-
tensieve dynamische manier met 
grote precisie worden beoefend. 
Door de nauwgezette en fysiek 
uitdagende benadering wordt de 
geest tot rust gebracht. De les-
sen worden met herstellende en 
ontspanningshoudingen afge-
sloten. Tijdens de ontspanning 
komt er een revitaliserend pro-
ces op gang, waarbij de rust van 
de geest zich uitstrekt naar het 
hele lichaam. Daarom voel je je 
na een yogales zo opgewekt en 
energiek. 

De methode van Sri B.K.S.Iyengar 
wordt gekenmerkt door het ge-
bruik van hulpmiddelen waar-
door mensen die niet zo lenig  
of krachtig zijn, ook de gunsti-
ge effecten van de yogahoudin-
gen kunnen ervaren. Carla werkt 
met eenvoudige, wel heel stevi-
ge stoelen, riemen, blokken waar 
iedereen mee kan werken. Van 
20 tot 80 jaar. 
Meneer Iyengar is inmiddels 94 
en werkt nog iedere dag op zijn 
matje. Yoga is goed voor je al-
gemene conditie, lichaamshou-
ding, concentratievermogen en 
emotionele stabiliteit. Blessu-
res, hoofdpijn, vermoeidheid, ge-
zondheidsklachten, het zijn re-
denen om deze vorm van yoga te 
beoefenen. Zelf had ze jaren ge-
leden een tennisarm na te veel 
klarinetspelen. De fysiothera-
peut kon de pijn niet wegnemen, 
maar met yoga verdween de pijn 
wel! Rugklachten, stress, artrose, 
nek- en schouderklachten, her-
nia, mensen zonder klachten, ze 
kunnen allemaal baat hebben 
bij yoga. Waarom? Yoga geeft 
kracht en verlengt spieren waar-
door het lichaam soepeler en le-
niger wordt. 
Wat maakt de yogales van Car-
la Maigret nu zo bijzonder? Ze 
geeft yogalessen op locatie, bij 
u thuis, individueel of in klei-
ne groepjes. In haar eigen yoga-
ruimte eveneens individueel of in 
kleine groepen. Lessen op maat 
voor individuele problemen. De 
kosten voor haar yogalessen zijn 
niet hoger dan groepslessen el-
ders. 

Yoga Iyengar vanCarla Maigret is 
gevestigd in Aerdenhout/Heem-
stede aan de Teding van Berk-
houtlaan 29. Tel. 0652418920 of 
e-mail: info@yogachara.nl.
Ton van den Brink

Jongeren sportinloopavond
Heemstede - Casca gaat vrij-
dag 19 oktober van start met een 
sportinloopavond voor jongeren 
van 14 tot 24 jaar. Gewoon lek-
ker een beetje sporten met leef-
tijdgenoten in de gymzaal van de 
Evenaar. 
Houd je van basketbal, zaalvoet-
bal of handbal? Alle sporten die 
jij leuk vindt kunnen we doen! Er 
is professionele begeleiding - de 
sportinloop is in samenwerking 
met SportSupport -  en mee-

doen is helemaal gratis. Gezel-
ligheid staat voorop, neem al je 
vrienden mee, voor een wekelijk-
se sportieve happening! 
De sportinloop is iedere vrij-
dag van 20.00 tot 21.00 uur in 
de gymzaal van Basisschool de 
Evenaar, van der Waalslaan 33, 
Heemstede. Opgeven kan telefo-
nisch op werkdagen tussen 9 en 
12 uur: tel. 023-5483828, via e-
mail: plexat@casca.nl of bij an-
dere Plexat-activiteiten.

VEW stelt zwaar teleur tegen SIZO
Heemstede - Na enkele weken 
goed voetbal en diverse over- 
winningen stelde VEW thuis 
tegen Sizo zwaar teleur. VEW 
ging 2-3 ten onder tegen de 
hekkensluiter uit de 4de klas-
se c door een zeer matige eer-
ste helft. 
In de eerste helft ging eigenlijk 
alles mis bij VEW. Jelle de Vries, 
keeper van VEW zag het allemaal 
met lede ogen aan. Het vertrou-
wen van VEW werd er niet beter 
op toen hij een op het oog sim-
pele vangbal door zijn handen 
liet glippen en tussen zijn be-
nen door in het doel zag verdwij-
nen.  Ook bij de tweede treffer 
van SIZO zag de defensie er niet 
best uit bij VEW.  Een misver-
stand tussen keeper en verdedi-
gers zorgde er voor dat SIZO al 
voor de rust op 0-2 kwam.  Hoe-
wel VEW het wel probeerde wer-
den steeds de verkeerde keu-
zes gemaakt. Trainer Fred van 

der Veld en assistent Gert Ro-
thert zette in de rust de boel op 
scherp. Dit miste zijn uitwerking 
niet was 5 minuten na de rust 
was het Sven van Bohemen die 
de achterstand tot 1 goal wist 
te reduceren. VEW was nu wel 
scherp en jaagde achter de bal 
aan.  SIZO moest hierop het ant-
woord schuldig blijven. VEW had 
in deze fase de controle over 
de wedstrijd. Dit resulteerde in 
een tweede goal voor VEW. Da-
vid Stratemans  was de gelukki-
ge om de 2-2 binnen te schieten.  
Daarna wist SIZO zich ter her-
pakken. VEW kon verder geen 
vuist maken maar was nog wel 
gevaarlijk. David Stratemans wist 
nog de lat te raken maar verder 
kwam VEW niet. Tot overmaat 
van ramp scoorde SIZO ook nog 
de winnende goal. George Ursa-
teanu gaf een verkeerde hakbal 
en door tegenvallend ingrijpen 
van Paul van Marsbergen was er 

vrije doorgang voor de bewege-
lijke en makkelijk combinerende 
SIZO-spitsen.
Door dit verlies zakt VEW iets te-
rug naar de middenmoot terwijl 
een koppositie in de poule in het 
verschiet lag.  Volgende week 
staat een de andere derby  op 
het programma. RCH is dan de 
tegenstander op het sportcom-
plex aan de sportparklaan.
VEW 2, 4 en 5 leden tevens 
een nederlaag. Enig lichtpuntje 
kwam afgelopen week van VEW 
3. Die behaalde zijn eerste over-
winning van het seizoen. 
Gezien de matige resultaten 
van de overige teams kan VEW 
nog wel wat versterking ge-
bruiken. Wil je meer weten over 
seniorenvoetbal bij VEW neem 
dan contact met ons op via 
info@vewheemstede.nl. Noteer 
alvast in de agenda; 2 novem-
ber algemene ledenvergadering 
VEW!
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De Sudarshan Kriya: “Het is ongelooflijk!”
Regio - In Haarlem worden de 
komende maanden weer Art of 
Breathing cursussen en adem-
workshops gegeven. In de af-
gelopen jaren hebben duizen-
den mensen in Kennemerland, 
en tientallen miljoenen wereld-
wijd, de ‘Sudarshan Kriya’ ge-
leerd: een unieke ademtech-
niek die in korte tijd ons he-
le systeem harmoniseert door 
het te zuiveren van opgehoop-
te stress. 
De Sudarshan Kriya kent spe-
cifieke natuurlijke ritmes van 
ademen die lichaam, geest 
en emoties in harmonie bren-
gen. Het verwijdert stress, ver-
moeidheid en negatieve emo-
ties als boosheid, frustratie en 
depressie: u voelt zich in korte 
tijd weer kalm en tegelijkertijd 
energiek, gefocust en ontspan-
nen. Studies laten zien dat het 
hormoon Prolactine - dat in-
vloed heeft op geluksgevoelens 

- beduidend toeneemt vanaf de 
eerste sessie van Sudarshan 
Kriya. (Zie ook www.aofl.nl en 
www.aolresearch.org.) 
Marike, deelneemster aan 
de Art of Breathing cursus 
in Bloemendaal vertelt: “Het 
is ongelooflijk hoe de Art of 
Breathing cursus en het dage-
lijks een klein half uurtje doen 
van de ademhalingsoefenin-
gen, mijn leven hebben veran-
derd. Ik ging de cursus doen, in 
de hoop dat het me zou helpen 
om de dagelijkse druk en stress 
beter aan te kunnen. Dat is ge-
lukt, en hoe! Ik begin de dag 
met een helder hoofd, voel me 
in balans, ben ontspannen, laat 
me niet snel meer uit het veld 
slaan en mijn vermoeidheid is 
volledig verdwenen. Ik ga flui-
tend de dag door. Ook slaap ik 
beter: compacter en korter. Dat 
dit resultaat in een paar dagen 
geboekt kan worden, had ik 

van tevoren niet durven hopen!”
Data Art of Breathing cursus in 
Haarlem worden gegeven van:  
19 tot en met 22 oktober en 2 
tot en met 5 november (vrijdag 
en maandagavond 19-22 uur en 
zaterdag en zondag 10-17 uur). 
Op maandag 8 oktober van 
20 tot 21.30 uur (Zaanenstraat 
18 1 hoog, 2022 CP Haarlem) en 
op maandag 15 oktober van 20 
tot 21.30 uur (Linneauslaan 2, 
2012 PN Haarlem) organiseert 
men voor u een Introductie 
Ademworkshop. Op deze prak-
tische introductie avond  ervaart 
u hoe eenvoudig toepasba-
re technieken in korte tijd uw 
hoofd helder maken, u ont-
spanning geven en tegelijker-
tijd meer energie.

Aanmelding bij Esther Verhoek, 
tel: 06-42016240, e-mail: work-
shop-regiohaarlem@aofl.nl. 
Bijdrage: 7,50. 

Veel aandacht in Heemstede
voor Dag van de Duurzaamheid

Met de plusklas van College Ha-
geveld heeft MVO Heemstede 
een enquête opgesteld die door 
de leerlingen van de betreffen-
de klas onder ondernemingen in 
Heemstede is afgenomen. Op 10 
oktober maakt MVO Heemstede 
bekend wie, volgens de enquête, 
de Duurzaamste onderneming 
Heemstede is. 
Van 13.00 tot 17.00 uur staat de 
eerste Duurzaamheidsmarkt 
van Heemstede op de Binnen-
weg rond het plein bij de Roos, 
Gall&Gall, Hema, ING en Ritu-
als. Samen met de winkeliersver-
eniging Binnenweg/Raadhuis-
straat staan aantrekkelijke kra-
men klaar om de inwoners van 
Heemstede met hun producten 
en diensten te informeren of te 
verwennen. 
U vindt er Chocolaterie Van 
Dam met overheerlijke Fair-
trade chocola, Kapitein BV met 
zonnepanelen, zonneboilers en 
voorlichting daarover, Dorcas 
de nieuwe tweehandswinkel op 
de Havenstraat voor het goe-
de doel, Tuincentrum Peter C. 
Nijssen met zichzelf versprei-
dende bloembollen en Lili en Co, 
de nieuwe hippe tweedehands 
winkel op de Valkenburgerlaan. 
Ook is er Rituals met home- 
en yogakleding van duurzaam 
katoen, Maison Maison voor 
meer comfort in huis tegen min-
der energiekosten met TONZON 
vloerisolatie en andere duurza-
me isolatiematerialen en vertelt 
Ineke van Huissteden van De 
Volkstuinvereniging over duur-
zaam tuinieren. De Wereld-
winkel, al decennia voorvech-
ter van maatschappelijk verant-
woord ondernemen, heeft unie-
ke cadeaus en levensmiddelen. 
U vindt er de flexibele planten-
tassen van Moezziez: zelf tui-
nieren op balkon of terras, Pas-
werk met informatie over Werk-
dag, een organisatie die begelei-

ding biedt aan mensen die wil-
len meedoen in de samenleving 
en hierbij ondersteuning kunnen 
gebruiken, er zijn kaarsen en 
keramiek, en De Meerlanden 
geeft u bruikbare tips voor meer 
inzameling van groente en fruit-
afval voor Groen Gas.  
U kunt uw banden op spanning 
brengen met Merks autoscha-
de en Profile Tyrecenter vertelt 
over CO2-winst en voordeliger 
rijden. U kunt genieten van sui-
kerspinnen van biologische sui-
ker (van Popsuiker), en de ge-
meente geeft voorbeelden wat 
zij betekent voor een duurzamer 
Heemstede, Casca heeft duur-
zaamheid hoog in het vaandel 
en vertelt  over haar maatschap-
pelijk activiteiten en “last but not 
least” is het smullen bij Crêpe 
Time biologische crêpes met ei-
eren van de boer dichtbij.

Duurzaam Heemstede op de
kaart
MVO Heemstede heeft een kaart 
samengesteld waarop ieder-
een in een oogopslag belang-
rijke duurzame ondernemingen 
ziet in Heemstede. Deze onder-
nemingen hebben bijvoorbeeld 
fairtrade of biologische produc-
ten, een duurzame bedrijfsvoe-
ring of besteden aandacht aan 
maatschappelijk betrokken on-
dernemen. Om het makkelijk te 
maken is de kaart dan ook on-
derverdeeld in de categorieën 
Maatschappelijk betrokken, Bio-
logisch, Duurzaam en Fairtrade. 
Het eerste exemplaar wordt 10 

Heemstede - Heemstede wil een duurzame gemeente zijn 
waar inwoners en ondernemers kunnen wonen, werken, zich 
ontplooien en hun bedrijf uitoefenen met behoud van een 
duurzaam toekomstperspectief voor flora, fauna, mens en be-
drijf.  Daarom doet Heemstede mee met de derde editie van de 
nationale Dag van de Duurzaamheid op woensdag 10 oktober. 
MVO Heemstede, het platform voor Duurzaam en Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen in Heemstede voor bedrijven, 
winkeliers én burgers zet het thema duurzaamheid met veel 
activiteiten op de kaart. Op 10 oktober vindt onder meer de 
Duurzaamheidsmarkt plaats, wordt de ‘Duurzaamste Onder-
nemer’ van Heemstede bekend gemaakt en ontvangt wethou-
der Jur Botter het eerste exemplaar van ‘Duurzaam Heemste-
de op de kaart’.

oktober uitgereikt aan Wethou-
der Jur Botter waarna de kaarten 
te vinden zijn in de deelnemen-
de bedrijven. Zo kan iedereen al-
tijd voor een duurzame keuze te-
recht bij één van de 23 bedrijven 
op de kaart.

Meldt u aan voor een
rondleiding bij NEWASCO
In 2009 won Robert van Hou-
ten en zijn wasserij Newasco 
op het bedrijventerrein bij de 
Watertoren, de verkiezing van 
meest duurzame onderneming 
in Heemstede. Dat Newasco nog 
steeds in alle processen kiest 
voor de meest duurzame oplos-
sing kunt u met eigen ogen zien 
tijdens de rondleidingen op 10 
oktober. Meldt u zich tot uiterlijk 
9 oktober aan via MVOHeemste-
de@gmail.com voor één van de 
vier rondleidingen die om 10, 11, 
13 en 14 uur plaats vinden. 
Kijkt u op de website www.mvo-
heemstede.nl, of mail MVO-
Heemstede@gmail.com voor 
meer informatie.  U kunt MVO 
Heemstede ook volgen op Fa-
cebook en Twitter @MVOheem-
stede. 

“Om in ons leven gelukkig en vitaal te blijven,
moeten we een reinigingsproces doen binnen onszelf.
Als we slapen, raken we onze vermoeidheid kwijt,
maar dieper liggende spanningen blijven achter in ons lichaam.
De Sudarshan Kriya reinigt ons van binnenuit en brengt ons 
hele systeem in balans.
Dagelijkse en opgeslagen spanningen worden verwijderd, 
waarna we ons weer ontspannen, gelukkig en vol energie 
voelen.”

Voorleesactie
Heemstede - Op donderdag 
11 oktober wordt er op kinder-
dagverblijf Kindergarden aan de 
Sportparklaan voorgelezen. Spe-
ciaal ter gelegenheid van de kin-
derboekenweek komt Christi-
aan van Willenswaard voorlezen 
aan de dreumesen en de peu-
ters van Kindergarden. Christi-
aan is een tijd lang directeur ge-

weest van Stichting Lezen, de 
landelijke organisatie voor het 
bevorderen van lezen en voor-
lezen. Hij weet dus als geen an-
der hoe belangrijk het is om kin-
deren al van heel jongs af aan 
veel en goed voor te lezen. Met 
voorlezen wordt het taalgevoel 
ontwikkeld en dat is een belang-
rijke voorwaarde voor de kinde-
ren om later zelf goed te leren 
lezen.

Rode katten 
verdwenen
Heemstede - In 3 dagen tijd zijn 
3 roodharige katten verdwenen 
in Heemstede. De eigenaren zijn 
natuurlijk ontzet en vragen zich-
zelf of dit alles toevallig is.
In de buurt rond het Jan van 
Goyenplein heeft zich de af-
gelopen week een opmerkelij-
ke zaak voor gedaan. Van 3 ver-
schillende eigenaren zijn even-
zoveel roodharige katten in een 
periode van 3 dagen volledig van 
de aardbodem verdwenen. Die-
renambulances en een centraal 
meldpunt hebben geen berich-
ten ontvangen van gevonden 
katten met deze kenmerken. 
Ook de wijkagent heeft geen 
meldingen ontvangen. 
Het chippen van katten is te-
genwoordig een gemeengoed 
en uiteraard een perfect middel 
om gezochte dieren te traceren. 
Niets van dat al tot nu toe, re-
den waarom vragen rijzen over 
de toedracht van een en ander. 
De eigenaren vragen dringend 
om melding te maken van even-
tueel gevonden roodharige kat-
ten of andere zaken die hiermee 
betrekking kunnen hebben.

INGEZONDEN

Graag uw melding aan de re-
dactie van de Heemsteder, 
redactie@heemsteder.nl.
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Trefpunt-Casca Culturele middag
‘Rafaël aan het Spaarne’ door Aukje Bos
Heemstede - In het komen-
de herfstseizoen toont het Tey-
lersmuseum het indrukwekken-
de werk van Rafaël. De eerste 
van de nieuwe serie Trefpunt-
Casca lezingen op dinsdag 9 ok-
tober gaat dan ook over deze Ita-
liaanse meesterschilder. Het Ita-
lië van de Renaissance kunnen 
we op die tentoonstelling van 
heel dichtbij beleven. 
Samen met Leonardo da Vin-
ci en Michelangelo leverde Ra-
faël topprestaties in die periode. 
Rafaël, de jongste van het trio, is 
geen vernieuwer zoals Leonardo 
en was niet zo gedreven bezig 
als Michelangelo. Rondom Rafa-
el heerst rust en harmonie.
Tijdens de dialezing zullen de 

toehoorders Rafaël op zijn le-
vensweg volgen. Van Urbino, 
waar zijn vader hofschilder was, 
naar Perugia, en van Florence 
naar Rome. In Florence maakte 
hij zijn mooiste Madonna’s. Uit-
eindelijk werd Paus Julius II zijn 
belangrijkste opdrachtgever. 
Toen Michel Angelo in Rome 
druk was met de Sixtijnse kapel, 
beschilderde Rafaël de muren 
van het Vaticaanse paleis.
De Trefpunt-Casca lezing over 
Rafaël is op dinsdag 9 oktober 
om 14.30 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. De entree is 4 euro. Reserve-
ren kan telefonisch op werkda-
gen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
5483828. 

Kees van Kooten in De Luifel
Heemstede - Hooguit drie of 
vier keer per maand treedt Kees 
van Kooten op met een onvoor-
spelbaar maar altijd buitenge-
woon geestig literair program-
ma: ‘Kees van Kooten speelt 
zich af’. Hierin draagt hij oud en 
nieuw werk voor. Ook becom-
mentarieert hij de actualiteit in 
woord en beeld. 
Kees is de schrijver van het boe-
kenweekgeschenk 2013
Het optreden van Kees van Koot-
en is op donderdag 18 oktober 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.15 uur. De 
entree is 17,50 inclusief drankje. 
Reserveren is noodzakelijk en 
kan telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-5483828.

Grote bazaar voor 
kindertehuis in Mumbai
Bennebroek - Op 13 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur organi-
seert de KBO Bennebroek- Vo-
gelenzang- Zwaanshoek een 
grote bazaar in het Trefpunt 
aan het  Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. De opbrengst is 
voor een heel goed doel:  Bal 
Anand.
Bal Anand is een kindertehuis 
in Mumbai, India. Hier worden 
kinderen opgevangen die zijn 
afgestaan na hun geboorte of 
zwervend op straat zijn aan-
getroffen. Zij verblijven in Bal-
Anand tot er bijvoorbeeld een 
adoptiegezin voor hen gevon-
den is. Maar voor kinderen met 
een geestelijke of lichamelij-
ke handicap is adoptie vaak 
niet mogelijk. Zij blijven wonen 
in Bal Anand en krijgen er al-
le zorg, therapie en scholing die 
ze nodig hebben. Maar…. he-
laas kunnen deze kinderen niet 
hun hele leven in Bal Anand 
wonen. Wettelijk gezien mogen 
zij maar tot hun 18e in een kin-
dertehuis blijven.

Om ook deze kinderen een 
toekomst te bieden wordt nu 
‘Umang’ (hetgeen hoop bete-
kent) gebouwd. Umang moet 

een prachtige selfsupporting 
zorgboerderij worden, waar de-
ze kinderen zich kunnen ont-
wikkelen en oud mogen wor-
den. Een plek dus waar de-
ze speciale kinderen van Bal 
Anand onder begeleiding kun-
nen wonen, werken maar voor-
al: leven.
De Bennebroekse Karin Wie-
ring heeft zich het lot van de-
ze kinderen aangetrokken en 
zet zich in om geld in te zame-
len. De KBO Bennebroek -Vo-
gelenzang -Bennebroek wil dit 
jaar graag een steentje bijdra-
gen via de opbrengsten van de-
ze bazaar.
De aangeboden artikelen op 
deze bazaar zijn zeer divers. Er 
zijn grammofoonplaten, boe-
ken, schilderijen, serviesgoed, 
gereedschappen, speelgoed. 
kleine huishoudelijke artikelen, 
nostalgische artikelen en nog 
heel veel meer, alles voor leu-
ke prijsjes. 
Natuurlijk is er ook een gezelli-
ge koffiecorner. Hier kunt u te-
recht voor een kopje koffie met 
wat lekkers of een drankje.
Voor meer informatie over Bal 
Anand en Umang gaat u naar 
www.stichtingbalanand.nl.

Onopgeefbaar verbonden?
Peter Tomson spreekt over ‘Kerk en Israël’ 
Heemstede - Rond de relatie 
tussen Kerk en Israël heerst ver-
warring. Zoals: over welk Isra-
el heeft de kerk het eigenlijk? En 
wat bedoelen we met Israël en 
met het “Joodse volk”? Zodra de 
naam Israël klinkt, laaien de ge-
moederen op. De meesten den-
ken denken bij dat woord na-
melijk direct aan de gelijknami-
ge staat in het Midden-Oosten. 
En daarbij hebben velen negatie-
ve associaties. De Joodse staat is 
steeds minder populair, ook on-
der Nederlanders ook in de kerk. 
De politieke situatie in het Mid-
den-Oosten domineert dan de 
discussie, partijen kiezen stelling 
tegenover elkaar.

De Protestantse Kerk in Neder-
land spreekt van een “onopgeef-
bare verbondenheid” met het 
joodse volk? Maar hoe verhelde-
ren wij de verwarring? Hoe blij-
ven wij met elkaar in gesprek? 
Dat is het thema van de bijeen-
komst op donderdag 11 oktober 
in gesprek met dr Peter Tomson, 
hoogleraar Nieuw Testamenti-
sche vakken in Brussel. Tomson 
schreef onder meer over de her-
waardering van de joodse wor-
tels van de christelijke traditie. 
Hij is op 11 oktober te gast om 
20.00 uur in de Pauwehof, ach-
ter de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. De toegang 
bedraagt vijf euro.

Charlie Siem

Sterviolist uit Londen in de Oude Kerk
Heemstede - Charlie Siem, 
een van de spannendste klas-
sieke musici van dit moment 
komt woensdag 17 oktober naar 
Heemstede. Hij staat op het punt 
internationaal door te breken, 
heeft een platencontract bij War-
ner Classics, een guarneri viool 
uit 1735 in bruikleen en een gro-
te schare fans die zich ‘Charlies 
Angels’ noemt. Charlie heeft te-
vens een grote interesse in mo-
de en verscheen in tal van ma-
gazines, waaronder de Vogue. 
De gerenommeerde fotograaf 
Mario Testino zegt: “Charlie Siem 
brengt een frisheid in de wereld 
van klassieke muziek, met zijn ei-

gentijdse look en beheersing van 
de viool, zorgt deze combinatie 
voor een boeiend spektakel.”
Charlie Siem treedt woens-
dag 17 oktober op in De Ou-
de Kerk op het Wilhelminaplein 
in Heemstede samen met Caro-
lina Jaya-Ratnam aan de piano. 
Aanvang 20.15 uur. Programma: 
Bach, Sonata no.1 for solo vio-
lin in g minor BWV101; Dvorák, 
Vier Romantische stukken op. 
75; Strauss, Sonate in E flat ma-
jor op. 18; Bazzini , La Ronde des 
Lutins op. 25. 
Toegang: 21,50 / vrienden 19,50 
Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.

Discobol maken
Heemstede - Ken jij zo’n glim-
mende discobol? Met alle-
maal piepkleine spiegeltjes, zo-
dat alles erin weerkaatst wordt? 
Zo draaien er allemaal lichtjes 
over de muur! De kinderen ma-
ken een discobol bij de Woens-
dagmiddagclub op 10 oktober 
van piepschuim met kraaltjes 
en pailletjes. De woensdagmid-
dagclub is elke week van 13.30-

15.15 uur bij Casca in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kinderen van 5 tot 10 jaar kun-
nen hier veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. Kosten 
per keer zijn: 4 euro, een kaart 
voor 10 keer kost 35 euro.  Graag 
de kinderen per keer van te-
voren telefonisch aanmelden: 
023-5483828 – kies 1. Voor meer 
informatie: www.casca.nl.

Dienst Petrakerk
Heemstede - De NGK houdt 
zondag 7 oktober dienst in de 
Limburglaan 3, Heemstede. De 
aanvang is 10.00 uur. In deze 
dienst gaat voor ds. C.D. Affour-
tit uit Amsterdam. Er is kinderop-
vang voor de kleinsten en Bijbel-
klas voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd.
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Concert ‘Bach in de Binnenstad’
Regio - Op zaterdag 6 oktober 
geeft het Haarlems Bach En-
semble onder leiding van diri-
gent Mark Lippe een concert in 
de serie ‘Bach in de Binnenstad’. 
Op het programma staan van Jo-
hann Sebastiaan Bach (1685-
1750) de mooie Cantates BWV 
75 ‘Die Elenden sollen essen’ 
en BWV 77 ‘Du sollt Gott, dei-
nen Herren, lieben’. Solisten zijn: 
Martha Bosch (sopraan), Hele-

na van Heel (alt), Gerben Hou-
ba (tenor) en Jan Hoffmann (ba-
riton).

Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk in Haarlem, 
ingang Frankestraat 24 en begint 
om 17.00 uur. Er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd (richt-
bedrag 12,50 euro per persoon). 
Zie ook www.haarlemsbachen-
semble.nl.

Regio - Zaterdagavond 6 ok-
tober barst in Draaiorgelmuse-
um Haarlem een daverend Sal-
safeest los. Met muzikale on-
dersteuning van Latin-band ‘La-
tin Adventure’, het originele Cu-
baanse draaiorgel ‘Cien Anos 
de Tradicion’, begeleid door Cu-
baanse slagwerkers. 
Proef de heerlijke cocktails, live 
voor u bereid door de Mobiele 
Cocktailbar ‘Blusbus’. Natuurlijk 
zullen ook de instrumenten uit 
het meest muzikale museum van 
Haarlem hun beste beentje voor-
zetten en een swingend Latin/
Salsa-repertoire laten klinken.
Heeft u zin in een gezellige 
feestavond met een Caribisch 
tintje? Kom dan zaterdagavond 6 
oktober naar het Draaiorgelmu-
seum, Kuppersweg 3 in Haarlem. 
Entree bedraagt 5 euro, kaarten 

verkrijgbaar bij de entree. Het 
museum is open vanaf 19:30 uur.

Meer informatie vindt u op 
www.draaiorgelmuseum.org.

Regio - Op zaterdag 13 okto-
ber strijkt landelijk reizend mu-
ziekfestival Popronde neer in 
Haarlem. Sinds deze editie heeft 
Popronde Haarlem een collectie-
ve ontheffing en hierdoor kun-
nen cafés als De Lift en Studio 
aan de Grote Markt weer deel-

nemen aan het evenement. Op 
22 locaties zijn 49 optredens.

Ook is Rock Café Bone sinds dit 
jaar deelnemer met onder ande-
re de metalband Purest of Pain. 
Verder staan onder andere John 
Coffey (Patronaat), dyzack (Ca-

fé Briljant) en PLeaSe! (Storing) 
op het programma. Het publiek 
kan gewapend met het program-
maboekje zappen langs de op-
tredens en zodoende een beeld 
krijgen van wat er in Nederland 
op live muziekgebied gebeurt. 
De optredens vinden plaats bij 
cafés, theatertjes en poppodia 
in het centrum van de stad. De 
Popronde beperkt zich niet qua 
muziekstijl; er zijn optredens van 
singer-songwriters, gitaarpop, 
rock, jazz, folk en dance acts te 
bezoeken. 
Het festival is voor aanstormend 
talent een kweekvijver en opstap 
naar het live- en festivalcircuit. 
De Popronde vindt dit jaar plaats 
in 32 steden. Alle optredens zijn 
gratis toegankelijk. Meer infor-
matie over het festival, de mee-
tourende bands en het volledi-
ge programma van onder ande-
re Popronde Haarlem op www.
popronde.nl en volg Popron-
de op facebook.com/Popronde-
Haarlem of twitter.com/Popron-
deHaarlem.

Muziekfestival Popronde Haarlem

John Coffey is een van de deelnemers aan Popronde Haarlem op 
13 oktober.

Minimal Music van Philip Glass
Regio - Zaterdagavond 6 okto-
ber speelt Gerrie Meijers Meta-
morphosen I tot en met V van 
Philip Glass op de vleugel in de 
Remonstrantse kerk. De muziek 
van de Amerikaanse compo-
nist Philip Glass is heel rustig en 
hoort tot de zogenaamde ‘Mini-
mal Music’. Het wordt een fees-
telijk concert, in het kader van de 
125-jarige viering van het monu-
mentale gebouw.
De Remonstrantse kerk ligt aan 
de Wilhelminastraat, hoek Prins 
Hendrikstraat in Haarlem. Het 

gebouw heeft een fraai interieur 
en een uitstekende akoestiek. 
Het wordt dan ook behalve voor 
kerkdiensten veel gebruikt voor 
concerten, optredens van koren 
en ook orgelspel op het prachti-
ge Bätz/Witte orgel. 
Om 19.15 uur is de ontvangst 
met koffie en thee.
De toegang is gratis maar een 
vrijwillige bijdrage voor de re-
novatie van het Bätz/Witte orgel 
wordt op prijs gesteld.
Meer informatie op www.remon-
stranten.org/haarlem.

Cubaanse avond in Draaiorgelmuseum‘Wiener Weihnachten’ zoekt 
zangers m/v

Regio - Het succesvolle projec-
tenkoor van Robert Bakker, The 
Voice Company, gaat komende 
maandagavond een nieuw zang-
project starten onder de naam 
“Wiener Weihnachten”. Het gaat 
hier om een mix van kerstmu-
ziek, opera en operette. Er wordt 
toegewerkt naar een reeks con-
certen in Weense sfeer die in de 
week voor de kerst op verschil-
lende plaatsen worden gegeven.
Iedereen die het leuk vindt om 
eens lekker te zingen, maar geen 
lid wil worden van een koor en 
ook geen zin heeft in een stem-
test, is goed af bij The Voice 
Company. Je doet alleen mee 
met dit kerstproject, daarna zijn 
er geen verplichtingen. 
Het koor zoekt zowel vrouwen- 

als mannenstemmen. Koor- of 
zangervaring is niet vereist; ie-
dereen kan meedoen.
Tijdens elf repetities wordt een 
aansprekend programma inge-
studeerd. Waaronder het be-
roemde “Hallelujah” van Händel 
en een nieuw arrangement van 
“Stille Nacht”. Voor de Weense 
sfeer zorgt romantische muziek 
van Robert Stolz, Frans Léhar en 
Johann Strauss jr. En er worden 
operafragmenten geleerd van 
o.a. Verdi. Kortom allemaal fraaie 
muziek, die een breed publiek 
zal aanspreken.
Op maandagavond 8 oktober 
vindt een gratis kennismakings-
avond plaats van 20.00 tot 22.00 
uur in de St. Adalbertuskerk aan 
de Ringweg 30 in Spaarndam.

Nationale Kringloopdag 
bij De Meerwinkel 
Regio - In het kader van de Na-
tionale Kringloopdag organiseert 
kringloopwinkel De Meerwinkel 
op zaterdag 6 oktober tal van ac-
tiviteiten op het gebied van re-
cycling en hergebruik. Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld kinderboe-
ken inruilen voor een ander leuk 
boek uit de Meerwinkel-collec-
tie. Ook is er een inruilactie voor 
oude fietsen: wie zijn oude fiets 
meeneemt naar de Meerwin-
kel ontvangt bij inruil een ca-
deaubon van 10 euro. Modefa-
naten kunnen zich laten inspire-
ren door De Meerwinkels eigen 
vintage modeshow. Voor de al-
lerkleinsten heeft de Meerwin-
kel kinderboekenschrijver en in-
woner van Sesamstraat Hakim te 

gast! Hakim leest in de voorlees-
hoek aan alle kinderen voor. In 
de Meerwinkel vindt u tweede-
handse spullen van goede kwa-
liteit. Naast (kinder)kleding, kunt 
u denken aan tweedehandse 
fietsen, meubels, lampen, bed-
den, speelgoed, boeken, cd’s en 
veel klein huisraad. De Meer-
winkel is gevestigd aan de Daal-
meerstraat 9 te Hoofddorp en 
is geopend op dinsdag t/m vrij-
dag van 11.00 - 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. 
Voor overige informatie en vra-
gen kunt u van dinsdag tot en 
met vrijdag tussen 11.00 en 17.00 
uur bellen met de kringloopwin-
kel via 023 - 554 6920 of via in-
fo@meerwinkel.nl.

Kettingbotsing
Heemstede - Bij een ketting-
botsing in Heemstede zijn vorige 
week dinsdagmiddag drie auto’s 
tegen elkaar gebotst. Het onge-
val gebeurde rond vijf uur op de 
Heemsteedse Dreef ter hoogte 
van het Wipperplein.
Politie en ambulance kwamen 
ter plaatse om assistentie te ver-
lenen.
Gelukkig bleef het vooral be-
perkt tot materiele schade. Een 
bergingsbedrijf heeft later op de 
dag de auto’s geborgen.

Foto: Michel van Bergen
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 26 oktober
• Etsatelier42 exposeert in 
Burgerzaal van het stadhuis in 
Heemstede.

Tot en met 30 oktober
• De expositie ‘Vele Gezich-
ten’, werk van Hens Peters 
in het voormalig Gemeente-
huis te Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5.

Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie 
Palsma in Praktijk Deen, lo-
katie Meijerslaan 258, Heem-
stede.
Te bezichtigen op dinsdag t/m 
vrijdag tussen 9-13u. Op dins-
dag ook tot 20.30u, op vrijdag 
ook tot 17u.

Muziek

Zondag 7 oktober
• Matinee met Jazzterix 
in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, 14.00 uur. Entree-
kaarten: 023-5483828.

Woensdag 17 oktober
• Sterviolist Charlie Siem 
uit Londen treedt op met 
pianiste Carolina Jaya-Rat-
nam in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein in Heemstede, 20.15 
uur.
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Theater
Zaterdag 6 oktober
• Cabaret Mike en Thomas 
in De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede, 20.15 uur. Kaart-
verkoop via de website of via 
de theaterlijn 023-5483838.

Woensdag 10 oktober
• Voorstelling over Farah 
Dibah, Oude Slot Ringvaart-
laan. Met o.a. Liz Snoijink. 
Aanvang 20.15 uur. Toegang: 
19,50/17,50 euro.
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Agenda
Cultuur Donderdag 18 oktober

• Kees van Kooten met lite-
rair programma bij Casca in 
De Luifel, 20.15 uur. Reserve-
ren: 023-5483828.

Diversen
Vrijdag 5 oktober
• Interview met auteur Char-
les Lewinsky bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Aanvang: 20.00 
uur. Toegang 5 euro. Reserve-
ren gewenst: 023-5282472.

• Trefpuntcafé met als spre-
ker Meindert Fennema, 
emeritus hoogleraar politico-
logie (UvA) en duo-raadslid 
van de gemeente Bloemen-
daal voor GroenLinks, 20.00 
uur Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek.

Dinsdag 9 oktober
• Trefpunt-Casca lezing 
over Rafaël bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 14.30 uur. Reserveren: 
023-5483828.

Woensdag 10 oktober
• Dag van de Duurzaam-
heid met onder andere duur-
zaamheidsmarkt op de Bin-
nenweg, 13.00-17.00 uur. Info: 
www.mvoheemstede.nl.

Donderdag 11 oktober
• Prof. Peter Tomson 
spreekt over ‘Kerk en Isra-
el’ in de Pauwehof, achter de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede, 20.00 uur.

Zaterdag 13 oktober
• Grote bazaar in het Tref-
punt aan het Akonietenplein 
in Bennebroek, 10.00-16.00 
uur. Opbrengsten voor een 
kindertehuis in Mumbai. In-
formatie: www.stichtingbala-
nand.nl.

Regio
Exposities

Patryk Listos snijdt kool op zijn 
knieën in een veld van de laat-
ste Nederlandse zuurkoolpro-
ducent, G. Kramer & Zonen in 
Zuid-Scharwoude. Fotograaf: 
Maria Hermes.

Tot en met 11 oktober
• Fototentoonstelling Open-
luchtzwembad De Hout-
vaart in bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 Haarlem. Te 
zien tijdens openingstijden, 
gratis toegang. Info: www. 
bibliotheekhaarlem.nl

Tot en met 13 oktober
• Fototentoonstelling “Kun-
nen wij hier werken?” - 
Polen in Polderland. In het 
Noord-Hollands Archief in de 
Janskerk Haarlem. Info: 023-
5172761.

• Expositie ‘Joods Haarlem’ 
in publiekscentrum Noord-
Hollands Archief, Jansstraat 
40, Haarlem. Te zien op dins-
dag t/m vrijdag van 9.00-17.00 
uur en op zaterdag van 9.00-
14.00 uur. De toegang is gratis.

• Tentoonstelling KNH in 
Galerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4 Haarlem. Open, 
vrijdag en zaterdag tussen 13-
17u. O.a. Werk van Hans Elsas 
uit Heemstede.

Tot en met 13 oktober
• Wandobjecten van Peter 
Hoogland in Galerie De Waag  
Spaarne 30 te Haarlem. zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur) 
Op zondag 30 september om 
16.00 uur vindt de feestelijke 
opening van deze tentoonstel-
ling plaats door de Haarlemse 
kunstexpert Willem de Winter. 
Zie ook: www.kzod.nl.

Tot en met half oktober
• Expositie schilderwerken 
Bert Maurits in Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort Noord.
Zie: www.bertmaurits.nl,
www.inloophuiskennemer-
land.nl.

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplo-
sie in het Kunstfort bij Vijf-
huizen. Exposant is Frans-
je Killaars (1959). De ruimtes 
van het militaire fort zijn door 
Killaars ingericht met installa-
ties van felgekleurde stoffen, 
wandkleden en in dekens ge-
hulde paspoppen. Open: ie-
dere vrijdag t/m zondag vanaf 
13.00 tot 17.00u. Op zondagen 
worden vanaf 14.00 uur gratis 
kunstrondleidingen aan be-
zoekers gegeven.  

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Len-
te-poëzie’ in Museum de
Zwarte Tulp in Lisse. Informa-
tie: www.museumdezwarte-
tulp.nl.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Informatie: www.hetdolhuys.nl.

Muziek
Zaterdag 6 oktober
• Gerrie Meijers speelt Me-
tamorphosen I t/m V van 
Philip Glass in de Remon-
strantse kerk, Wilhelminastraat 
Haarlem,19.15 uur. Entree is 
vrijwillige bijdrage. Info: www.
remonstranten.org/haarlem.

• Concert ‘Bach in de Bin-
nenstad’ van het Haarlems 
Bach Ensemble in de Doops-
gezinde Kerk in Haarlem, in-
gang Frankestraat 24, 17.00 
uur. Informatie: www.haar-
lemsbachensemble.nl.

• Cubaanse avond in Draai-
orgelmuseum Haarlem, Kup-
persweg 3, 20.00 uur. Infor-
matie: www.draaiorgelmuse-
um.org.

• Korenslag ‘het Beste koor 
van de Bollenstreek’ met 
onder andere het Voorweg-
koor uit Heemstede in Ca-
fé van der Geest, Zeestraat in 
Noordwijkerhout, 20.00 uur.

Zondag 7 oktober
• Wings Ensemble speelt 
extra voorstelling Peter en 
de Wolf in de Janskerk Haar-
lem, Jansstraat 40, om 12.30 
uur. Voorstelling om 10.30 uur 
is uitverkocht. Reserveren: 
www.wingsensemble.nl of tel. 
06-20392037.

• Concert Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 in Haar-
lem. Zaal open om 11.45. Het 
concert begint om 12.30. Ein-
de concert ± 14.30 uur.
Te gast zijn Evelina Vorontso-
va, piano en Eva Lohse, viool.
Entree volwassenen, advies-
prijs: 10,-. Kinderen gratis toe-
gang.

• Zingen met het Knip-
kaartkoor in Gebouw Zang 
& Vriendschap, Jansstraat 74, 
Haarlem, 12.00-13.30. Inlich-
tingen: 023-5312396.

Zaterdag 13 oktober
• Popronde Haarlem, 49 
optredens op 21 locaties in 
Haarlem, allemaal gratis toe-
gankelijk. Programma: www.
popronde.nl.

Zondag 13 oktober
• Wings Ensemble geeft
onder de titel ‘De kunst van 
fuga’s en tango’s’ om 11.30 
uur en om 15.00 uur een con-
cert in de Haarlemse Jans-
kerk. Jansstraat 40, 2011 RX 
Haarlem. Reserveren: www.
wingsensemble.nl of 06-
20392037.

Zaterdag 27 oktober
• Muziek van Hildegard von 
Bingen, theologe, geneze-
res, kunstenares en com-
poniste uit de 12e eeuw.  
Met ensemble Per-Sonat / 
Sabine Lutzenberger. In de 
Waalse kerk, Begijnhof 30, 
Haarlem. Aanvang: 16.00 uur.  
Kaartverkoop en informatie op 
www.oudemuziek.nl/personat.

Diversen
Zaterdag 6 oktober
• Open huis Paswerk in 
Cruquius, 10-14 uur. Program-
ma: www.paswerk.nl/nieuws.

• Nationale Kringloopdag 
bij De Meerwinkel,  Daalmeer-
straat 9 in Hoofddorp met on-
der andere voorleeshoek met 
Hakim.

Zondag 7 oktober
• Paddenstoelendag  op 
landgoed Elswout, Elswout-
laan 12a in Overveen, 10.30-
16.00 uur. Informatie: www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

• Zandvoortse rommel-
markt in gebouw de Krocht, 
Grote Krocht 1 in Zandvoort, 
10.00-16.00 uur.

Zondag 7, 14, 21 en
28 oktober
• Oktober Kindermaand in 
Museum De Cruquius, spe-
ciaal programma en kinderen 
tot en met 12 jaar gratis. Info: 
www.museumdecruquius.nl.

Dinsdag 9 oktober
• Lezing ‘Hunebed en pira-
mide’, kun je als archeoloog in 
verschillende graven de geest 
van oude culturen terugvin-
den? Voor de vereniging E.O.L. 
om 20.00 uur in de Vijverweg-
kerk aan de Vijverweg in Bloe-
mendaal. Belangstellenden 
welkom.

Zaterdag 13 oktober
• Whisky & Rum aan Zee in 
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach. Informatie: www.whis-
kyenrum-aanzee.nl.
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De informatie over wegwerkzaamheden 
vindt u voortaan alleen op de  
gemeentelijke website www.heemstede.nl.  

Zo vindt u op één plek altijd de meest actuele  
informatie over de planning. Informatie over  
ingrijpende werkzaamheden aan doorgaande  
wegen blijven we uiteraard ook  
in HeemstedeNieuws publiceren.

Scan de QR-code 
en ga direct naar 
Werk aan de weg.

Werk aan de weg 
voortaan op website

Gemeenteraad Heemstede beveelt 
herbenoeming burgemeester Heeremans 
van harte aan
De raad van Heemstede heeft op donderdag 
27 september in een vertrouwelijke raads-
vergadering unaniem besloten de Minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
van harte aan te bevelen mevrouw drs. M.J.C. 
Heeremans voor te dragen voor herbenoeming.

Een vertrouwenscommissie van alle fractievoorzitters 
heeft het besluit voorbereid. Door de jaren heen zijn 
regelmatig evaluatiegesprekken gevoerd tussen de 
raad en de burgemeester. Steeds in goede sfeer en met 
zeer positieve conclusies. De vertrouwenscommissie 
kwam tot de conclusie dat het functioneren van 
burgemeester Heeremans alle aanleiding geeft voor 
een positieve aanbeveling voor herbenoeming.  
De gemeenteraad heeft dat in zijn besluit bevestigd.

Nieuwe ambtsperiode
Het is nu aan de Commissaris van de Koningin om de 
aanbeveling, samen met zijn eigen advies, door te

geleiden naar de Minister. De Koningin besluit over 
de herbenoeming van burgemeester Heeremans.  
De huidige ambtstermijn van burgemeester 
Marianne Heeremans loopt af op 15 april 2013. 

Vacature: Voorzitter rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie Heemstede is  
opgericht om de gemeenteraad te  
versterken in zijn controlerende functie.  
De rekenkamercommissie bestaat uit een 
externe voorzitter, een externe secretaris en 
drie raadsleden.

De rekenkamercommissie heeft de bevoegdheden, 
de middelen en het budget om onderzoek te laten 
doen naar onderwerpen die zij zelf kiest. Zij verricht 
één tot twee onderzoeken per jaar. De externe leden 
worden benoemd door de gemeenteraad voor een 
periode van 3 jaar. Meer weten over deze functie? 
Kijk op www.heemstede.nl.

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

Bouw en woningtoezicht: 
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 14 023. 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).
Telefoon (023) 548 58 68.

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

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

Adresgegevens en openingstijden



Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Gratis parkeren voor 
gehandicapten

Net als in omliggende gemeenten mogen 
gehandicaptenkaarthouders nu ook in 
Heemstede gratis parkeren. De regeling geldt 
sinds 1 oktober en is van toepassing op de 
gehele gemeente. Voorheen mocht er alleen 
gratis geparkeerd worden op de daarvoor 
bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen. 

Duidelijkheid
Voor veel houders van een gehandicaptenparkeerkaart 
is het vaak lastig in te schatten wat de geldende 
parkeerregels zijn in een bepaald gebied. Door ook 
het parkeren in Heemstede gratis te maken voor de 
kaarthouders ontstaat er uniformiteit en duidelijkheid 
in de regio. 

Er zijn wel voorwaarden aan het gratis parkeren: er 
geldt een maximale tijdsduur van twee uur en er moet 
een parkeerschijf worden neergelegd. Lees alles over 
het parkeerbeleid op www.heemstede.nl.

Spreekrecht over begroting op 10 oktober
De commissie Middelen bespreekt in oktober 
in twee vergaderingen de gemeentelijke 
begroting voor 2013. Als gevolg van de  
recessie staat de gemeente voor de opgave 
om jaarlijks 1,8 miljoen extra te bezuinigen. 
Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee 
te praten over de bezuinigingsvoorstellen in 
de begroting is op woensdag 10 oktober om 
20.00 uur in het raadhuis een extra vergade-
ring ingepland.

U kunt tijdens de vergadering een kort statement 
maken van een minuut. Na alle statements sluit de 

voorzitter de vergadering en is er ruim gelegenheid 
om met raadsleden in gesprek te gaan. In de reguliere 
vergadering van de commissie Middelen op 17 oktober 
om 20.00 uur komt het spreekrecht over de begroting 
te vervallen. Uiteraard bent u dan wel van harte welkom 
om als toehoorder de vergadering bij te wonen.

De begroting wordt uiteindelijk vastgesteld door  
de gemeenteraad in de begrotingsraad op  
8 en 9 november 2012. Ook hier bent u van harte welkom. 

Meer informatie over de begroting vindt u op  
www.heemstede.nl.

Op woensdag 12 september vond de eerste 
informatiebijeenkomst over borstvoeding 
plaats op het CJG Heemstede. Tijdens 
deze bijeenkomst waren enthousiaste 
aanstaande moeders en vaders aanwezig. 
Het was een leerzame avond waar vooral veel 
vragen werden gesteld over het opstarten 
van borstvoeding na de bevalling. Ook de 
getoonde filmpjes waren erg in trek. 

Verwachten jullie binnenkort een kindje en willen 
jullie alles weten over borstvoeding? De eerstvolgende 
informatiebijeenkomst is op woensdag 10 oktober 
van 19.30 tot 21.30 uur bij het CJG Heemstede op de 
Lieven de Keylaan 7 te Heemstede. De avond wordt 
verzorgt door Amanda Kwant, lactatiekundige van  
De Kraamvogel en Carin Verplak, verpleegkundige van 
de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze avond. Je kunt je aanmelden via 
e-mail info@senzpas.nl of bel naar 088-9958822. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst 
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als 
aanstaand ouder ben je van harte welkom. Je kunt 

zonder afspraak langskomen, bellen of een e-mail 
sturen. Meer informatie en de openingstijden vind je 
op www.cjgheemstede.nl.

Idee voor uw leefomgeving? Schrijf u in voor 
Kern met Pit!
Elk jaar organiseert de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM) de wedstrijd Kern met 
Pit. Daarmee maken bewonersgroepen die een idee 
hebben om hun buurt te verbeteren kans op een 
bedrag van 1.000 euro. Wilt u graag zelf iets aan uw 
leefomgeving verbeteren, schrijf u dan voor  
30 november 2012 in voor editie 2013. 

Meer informatie op www.kernmetpit.nl. Via deze 
website kunt u zich ook inschrijven.

Ouders enthousiast over eerste  
informatiebijeenkomst over borstvoeding



De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 10 oktober 2012 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 over Programmabegroting 2013

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie Middelen

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Jacques Perklaan 6 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 2012.252 
ontvangen 19 september 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten 

op 2012.256 
ontvangen 21 september 2012

-  Franz Lehárlaan 139 het plaatsen van 10 
zonnepanelen aan de zijgevel van de woning 
2012.251 
ontvangen 18 september 2012

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

 -  Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van een 
woonhuis 2012.248 
ontvangen 17 september 2012

De beslistermijn voor de hiernaast genoemde 
aanvraag is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Linge 66 het kappen van een conifeer 2012.257 

ontvangen 21 september 2012
-  Beatrixplantsoen 15 het kappen van een es 2012.255 

ontvangen 20 september 2012
-  Camphuysenlaan 11 het kappen van 3 coniferen 

2012.253 
ontvangen 19 september 2012

-  Achterweg 19A het kappen van een lindeboom 
2012.254 
ontvangen 19 september 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 4 oktober 
2012 van maandag tot en met donderdag van  
08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 28 september 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en het 
verstoren van een monument (verbouwen, slopen of 
op andere wijze aantasten)
-  Leidsevaartweg 75 het vervangen van het 

pannendak en het plaatsen van 2 dakramen 2012.170
-  Leidsevaartweg 77 het vervangen van het 

pannendak en het plaatsen van 4 dakramen 2012.174

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 98 het aanpassen van de entree en een 

wijziging in de achtergevel 2012.204

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Ir. Lelylaan tegenover 43 het kappen van een es 

2012.189

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
4 oktober 2012 van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 – 17.00 uur en op vrijdag van  
08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Wijziging Verordening heffing en  
invordering van parkeerbelastingen 2012 

Bij besluit van 27 september 2012 heeft de raad 
een wijziging van de Verordening heffing en 
invordering parkeerbelastingen 2012 vastgesteld. 
De wijziging houdt in dat houders van een 

gehandicaptenparkeerkaart tot een maximum 
van 2 uur hun voertuig mogen parkeren binnen 
de betaald parkeergebieden MITS er een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart en een ingestelde 
parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit van 
het voertuig zijn aangebracht.
De wijziging is met ingang van 1 oktober 2012 in 

werking getreden. 
De verordening inclusief wijziging ligt tot en met  
26 december 2012 ter inzage op het gemeentehuis. 
De gewijzigde verordening is na de inwerkingtreding 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

Het is verboden fietswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op woensdag 10 oktober 2012 gaat de gemeente 
fietswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout, in 
de winkelstraten en bij bushaltes en andere openbare 
plaatsen bevinden. Eventuele fietskettingen 
waarmee fietsen aan fietsklemmen of ander 
gemeentelijk meubilair zijn bevestigd zullen op de 

minst belastende wijze worden doorgeslepen. 

Ook worden op woensdag 10 oktober 2012 alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die aan  
fietsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fiets is 
vastgemaakt.
Verwijderde fietswrakken zullen tot en met 9 januari 

2013 worden opgeslagen bij De Meerlanden aan de 
Cruquiusweg te Heemstede. Rechthebbenden kunnen 
hun fietswrak terugkrijgen tegen betaling  
van de kosten die gemaakt zijn voor de verwijdering 
en opslag.
Voor informatie kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, telefoonnummer 14 023.

Parkeren gehandicapten

Melding verwijdering fietswrakken in Heemstede



Aanwezig waren 20 van de  
21 raadsleden

De raad heeft unaniem de volgende raadsbesluiten 
vastgesteld:
-  Extra storting in de voorziening onderhoud Sportpark 

ten behoeve van eigenarenonderhoud Tennispark 
HBC en Tennispark Groenendaal

-  Aanpassing Verordening heffing en invordering 

parkeerbelastingen 2012 opdat houders van een 
gehandicaptenparkeerkeert in Heemstede gratis 
kunnen parkeren

-  Goedkeuring Jaarrekening 2011 Stichting Openbaar 
Onderwijs Zuid-Kennemerland

-  Over te gaan op het Nieuwe Vergaderen, met 
de afspraak dat papieren vergaderstukken tot de 
evaluatie beschikbaar zullen blijven.

U kunt de raadsvergadering naluisteren  
op de website van de gemeente via  
www.heemstede.raadsinformatie.nl. Deze audio-
verslagen zijn beschikbaar vanaf de maandag na de 
raadsvergadering. Een besluitenlijst volgt later die 
week. Via de website zijn ook alle raadsvoorstellen, 
amendementen en moties in te zien. 

Raadsbesluiten 27 september 2012

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

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
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Kleurrijke wandobjecten in De Waag
Regio - De Haarlemse kunste-
naar Peter Hoogland exposeert 
de komende twee weken met 
verrassend nieuw werk in Ga-
lerie De Waag aan het Spaarne 
in Haarlem. Hoogland  genoot 
in de jaren 70 en 80 bekend-
heid als keramist en exposeer-
de in deze jaren met zijn werk 
onder meer in het Singermu-
seum te Laren, het Prinsenhof 
te Leeuwarden en in het Frans 
Hals Museum te Haarlem.  
Peter Hoogland verrast met de-
ze tentoonstelling met geheel 
nieuwe wandobjecten die gein-
spireerd zijn door bijzondere 
portalen en bouwvallen die hij 
in voorgaande decennia in di-
verse landen heeft gefotogra-
feerd. In tegenstelling tot zijn 
vorige werk zijn deze werken uit 
losse delen hout opgebouwd, 
wat een heel verrassend effect 
geeft. Ook hier vertonen de tal-

rijke gleuven en nissen kenmer-
ken van de oosterse cultuur. In 
combinatie met de volle kleuren 
ontstaat een spannende sfeer 
en krijgt het werk een geheel 
eigenzinnig karakter. Werk om 
heel lang naar te kijken, want 
je ontdekt steeds meer nuan-
ces die grote zeggingskracht 
hebben!   

De wandobjecten van Peter 
Hoogland zijn vanaf donderdag 
27 september tot en met zon-
dag 7 oktober te bezichtigen in 
Galerie De Waag  Spaarne 30 te 
Haarlem. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur) Op zondag 30 
september om 16.00 uur vindt 
de feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling plaats door 
de Haarlemse kunstexpert Wil-
lem de Winter. Zie ook: www.
kzod.nl.

Kennismaand Cruquius
Regio - Op zaterdag 6 oktober begint in Museum De Cruquius de  
Kennismaand, het landelijke wetenschapsfestival voor alle leeftijden. 
Jong en oud kunnen in De Cruquius de wereld van de stoomtech-
niek ontdekken en hoe deze werd toegepast om het Haarlemmer-
meer leeg te pompen. Op woensdagen en zaterdagen worden er 
speciale activiteiten georganiseerd.
Kinderen vanaf 6 jaar zijn van harte welkom bij het stoompracti-
cum. Ook (groot)ouders die met een miniatuurstoommachine aan 
de slag willen, mogen zich in De Cruquius weer kind voelen. De 
activiteit wordt begeleid door deskundige medewerkers. Brandstof 
wordt verkocht voor slechts één euro.  Iedere zaterdag in oktober en 
op de woensdagen 17, 24, 31 oktober tussen 13.00 en 16.00 uur. Ie-
dere zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur staan de geschiedenis van 
de droogmaking van het Haarlemmermeer en de hoogtepunten van 
de stoomtechniek centraal. Op verschillende plekken in het muse-
um zullen deskundige rondleiders alle vragen van het publiek beant-
woorden. Voor de hele familie en speciaal 
voor de allerkleinsten is er een spannen-
de ontdekkingstocht door het museum op 
het programma gezet, waarbij alle zintui-
gen worden aangesproken. Op de woens-
dagen 17, 24 en 31 oktober is er van alles 
te ruiken, te voelen, te bekijken en te be-
luisteren! De tochten starten om 13.30 en 
om 14.30 uur.
Museum de Cruquius, Cruquiusdijk 27, 
Cruquius. Tel. 023-5285704.




