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Kunstbeurs nu Stichting Kunstbeurs
Heemstede – Dankzij het en-
thousiasme en de inzet van 
een grote groep kunstminnaars 
en kunstbeoefenaren werd de 
Heemsteedse Kunstbeurs in 
april 2013 een ongekend suc-
ces. Georganiseerd uit de losse 
polsen van Rosita van Winger-
den, Albert Röllich en Henk Clai-
re Loeffen in de Pinksterkerk. 
Het daverende succes kreeg een 
vervolg. De Heemsteedse Kunst-
beurs werd vrijdag, exact om 
12.00 uur, de Stichting Heem-
steedse Kunstbeurs. Bij notaris 
Mr. E.H. Huisman, in die prach-
tige tuinkamer, waar op tafel al-
tijd de kersenbonbons klaar-
staan, tekenden Rosita van Win-
gerden, secretaris Rian Peeper-
korn, Vice- secretaris Olga van 
der Klooster en de vice-penning-
meester Henk Claire Loeffen de 
oprichtingsstatuten. De notaris 
deed dit graag belangeloos als 
bijdrage aan dit initiatief dat een 
goed doel heeft. Het periodiek 
organiseren van een kunstbeurs, 

waar kunstminnaars en kunste-
naars uit Heemstede en direc-
te omgeving elkaar kunnen ont-
moeten, inspireren en stimule-
ren. Daarnaast is de doelstelling: 
het scheppen van mogelijkhe-
den om kunstwerken te kunnen 
aan-en verkopen. Het bevorde-
ren van de professionele kunst-
beoefening in Heemstede en 
omstreken. Samenwerken met 
andere culturele organisaties in 
Heemstede en omstreken. Het 
bestuur zal nu gevormd worden 
door voorzitter Marjan Jaspers, 
vicevoorzitter Albert Röllich, se-
cretaris, Rian Peeperkorn, vice-
secretaris Olga van der Klooster, 
penningmeester Ellis Dropsie en 
vice-penningmeester Henk Clai-
re Loeffen die vooral de porte-
feuille sponsoring zal beheren. 
Samen willen zij de kunst en de 
kunstbeleving in Heemstede de 
komende jaren naar een hoger 
niveau tillen.
Met een kleine veertig kunste-
naars is Heemstede rijk en mag 

LifeFit Heemstede Loop
Heemstede - Op zondag 27 
oktober vindt voor de vierde 
keer de LifeFit Heemstede Loop 
plaats. De LifeFit Heemstede 
Loop is de laatste loop van het 
SportSupport-Loopcircuit (Po-
werd by Run2Day) en staat in 
het teken van drie goede doe-
len. De Hartstichting, de Harte-
kamp Groep en dit jaar ook de 
Alpe d’Huzes.

Verschillende afstanden
De LifeFit Heemstede Loop heeft 
drie afstanden: de Dekamarkt 
Family Run van 1,5 km, de 5 km 
en de 10 km. Het parcours voert 
de deelnemers door het Groe-

nendaalse Bos en diverse wij-
ken van Heemstede. Langs de-
ze fraaie Heemsteedse route 
worden de lopers aangemoe-
digd door vele enthousiaste toe-
schouwers. 

Inschrijvingsmogelijkheden
Inschrijven kan via de websi-
te. Het is mogelijk om je indivi-
dueel of als bedrijfsteam in te 
schrijven. Dit is de kans om sa-
men met collega’s en/of relaties 
een gezellige en sportieve dag te 
beleven!
Voor meer informatie en om je in 
te schrijven kijk dan op de web-
site www.heemstedeloop.nl.

NU INSCHRIJVEN!!!
Onbeperkt sporten
3 maanden - e59

www.cfh-sport.nl/actie.html

zich dan ook gerust kunste-
naarsdorp noemen. Om de ver-
bondenheid met hun woonplaats 
te benadrukken, voeren de kun-
stenaars de merlet in het heral-
dische wapen van de gemeente 
Heemstede als logo. De aanlei-
ding om de kunstbeurs in Heem-
stede te organiseren was, dat 
de kunstenaars na de Kunstlijn 
2012 zich ondergesneeuwd ge-
raakt voelden door de Kunstlijn 
in november, waar de organisa-
tie van Haarlem de boventoon 
voerde. Het aantal betrokken en 
bekende kunstenaars in Heem-
stede waagden zich aan een ei-
gen kunstbeurs in de Pinkster-
kerk met een ongekende en suc-
cesvolle eerste editie. Daar moe-
ten we mee doorgaan was una-
niem de conclusie van de kun-
stenaars, die zich gesteund voe-
len door de warme en enthousi-
aste reacties uit het publiek. Een 
Stichting geeft die losse polsen 
van de eerste organisatoren nu 
handen en voeten. Ze kunnen nu 
gestructureerd nadenken over 
een invulling van een volgen-
de Kunstbeurs in de Pinkster-
kerk. Over kunst, muziek, mode, 
theater, dans, eten & drinken en 
kunst onder de 16 jaar. 

Voor informatie over de Heem-
steedse Kunstbeurs 2e editie in 
het voorjaar 2014 en andere ont-
wikkelingen, kunt u de Stichting 
Heemsteedse Kunstbeurs volgen 
op facebook en de website www.
heemsteedsekunstbeurs.nl.
Ton van den Brink 

www.brantjeswijn.nl
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Heemstede – Doe mee aan 
de fotowedstrijd in het kader 
van Werelddierendag 4 ok-
tober en win een leuke prijs! 
Firma Heems in Heemstede 
stelt een mooie prijs beschik-
baar. Hier vindt u alles op ge-
bied van huisdieren.

Stuur uw foto in naar de re-
dactie via redactie@heem-
steder.nl en verover een 
plaat(s)je op de voorpagina 
van de volgende Heemsteder!

Insturen kan tot en met dins-
dag 8 oktober 12.00 uur.

Fotowedstrijd
Stuur je 
mooiste 

dierenfoto in!

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

 

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(25 september t/m 1 oktober 2013)

Huwelijken:
Mathijs Geerings & Marloes J. 
Rijkens
Volker Meuzelaar & Francisca 
E.M. Kiezebrink
Lambertus J. Veenendaal & 
Rita Plánky
Jeroen Zuurveld & Marieke 
Schaap
 
Geboorten:
Geen.

Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Op zondag  6 oktober 
gaat ds. J.E.Th. Nak-Visser de 
dienst voor bij Trefpunt Ben-
nebroek aan het Akonieten-
plein 1. Er is ook kindercafé. 
De dienst begint om 10.00 uur.

Kerkdiensten

Grieks feestje in Heemstede

Burgemeester verricht 
opening restaurant Atmosfera

Heemstede - Een Grieks feest-
je in Heemstede: zo kun je de 
feestelijke Grande Opening van 
restaurant Atmosfera van afge-
lopen maandag het best om-
schrijven. Burgemeester me-
vrouw Heeremans verrichtte 
de offi ciele opening. Ze noem-
de het restaurant aan de Raad-
huisstraat 58-A een aanwinst 
voor Heemstede die de Griek-
se zon dichterbij brengt. Het 
beginnen van een restaurant in 
deze tijd noemde ze dapper en 
ze wenste het restaurant een 
knallend succes voor de toe-
komst toe. Daarna barstte het 

feest los, zoals alleen Grieken 
dat kunnen doen losbarsten. 
Met champagne, heerlijke hap-
jes, gezellige Griekse livemu-
ziek en een volstromend res-
taurant met belangstellenden.  
Iedereen genoot van de culinai-
re verrassingen:  het zag er al-
lemaal prachtig uit. De Griekse 
familie werd overladen met ge-
lukwensen en bloemen.

Na de offi ciële opening vulde 
het restaurant zich met gasten 
die bij Atmosfera gereserveerd 
hadden.  Heemstede werd nog 
meer Griekenland en ging uit 

zijn bol. Met het eten, de live-
muziek, het dansen van onder 
meer de Sirtaki, het drinken 
van de Ouzo en zelfs het tradi-
tionele stukgooien van de bor-
den heeft restaurant Atmos-
fera voorgoed het hart van de 
Heemstedenaren gestolen. 

Voor reserveringen en informa-
tie kunt u terecht op telefoon-
nummer 023 - 528 87 40, per e-
mail op info@atmosfera-heem-
stede.nl, op de website www.
atmosfera-heemstede.nl of op
facebook. 
Bart Jonker

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (2)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist
u dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden,
in 1925, 1935 en 1953? We la-
ten er de komende weken wat 
van zien.
Flora 1925 – luchtfoto
De Flora in 1925 in Heemste-
de trok ruim 330.000 bezoe-
kers. Eerst liepen ze rond op het 
13 hectare grote terrein, daarna 
gingen ze vast Groenendaal in 
om de Belvedère te beklimmen 
en in het bos te wandelen. Na 
de sensationele aankoop van het 
wandelbos Groenendaal in 1913 
was Heemstede nu weer door de 
Flora 1925 ‘in the picture’. Onge-
twijfeld trok dat ook nieuwe in-
woners aan.
Op deze luchtfoto zien we on-
deraan de Vrijheidsdreef met 
nog heel kleine kastanjebomen. 
Links de vijver, zoals die er nu 
nog is. In het midden het terrein 

van de Flora met bovenin het 
hoofdgebouw en rechts de mu-
ziektent.

Meer over de drie Flora’s in 
Groenendaal, met foto’s, per-
spectieftekeningen en veel on-
bekende en nog nooit gepubli-
ceerde afbeeldingen, is te vin-
den in het boek ‘Groenendaal 
van buitenplaats tot wandel-
bos’, 240 pagina’s in full colour. 
Verkrijgbaar in de Heemsteedse 
boekhandels. Meer informatie op 
www.hv-hb.nl.Luchtfoto terrein Flora 1925.
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Sjaak van der Werff, de
beste worstslager van de regio
Heemstede – De VAS beurs 
heeft op maandag 23 en dins-
dag 24 september 2 geslaagde 
dagen beleefd in het authentie-
ke Food Center in hartje Amster-
dam. In deze hal werd een unie-
ke slagersbeurs in Amsterdam-
se sferen gecreëerd. De VAS is 
sinds 1974 de vakvereniging van 
ambachtelijke slagers. De van 
oorsprong Amsterdamse Vereni-
ging heeft leden in heel Noord-
Holland en soms zelfs daarbui-
ten. Zij organiseert vakbeurzen 
zoals hun eigen VAS-beurs en 
Nationale Slagers Vak wedstrij-
den die eenmaal in de drie jaar 
worden gehouden. Maandag 
en dinsdag bogen veertig keur-
meesters zich over de 1340 in-

gezonden producten. Ze beoor-
deelden op smaak als de be-
langrijkste factor, daarnaast op 
het aanzien  inwendig en uit-
wendig en de samenstelling.  
De vroegere Amsterdamse keu-
ring is weer terug sinds vier jaar 
met daarnaast de Nationale keu-
ring die het VAS ook organi-
seert. In de Amsterdamse keu-
ring kwam  Sjaak van der Werff 
als beste worstmaker naar vo-
ren. Zeven producten met goud 
plus ster, een score van 100-101 
punten en vier producten met 
goud, score 96 – 99 punten. Zijn 
vrouw Artie werd kampioen gra-
tin schotels en kreeg de indruk-
wekkende beker voor de oven-
schotels-maaltijden componen-

ten.  Sjaak is al jaren voorzitter 
van de VAS en voor hem is het 
altijd weer een verrassing hoe hij 
met zijn inzendingen uit de bus 
komt. Al eerder won hij prijzen 
met zijn erwtensoep en gekook-
te vleeswaren. Nu staat er een 
grote beker van de Nationale 
Slagers Vakwedstrijd 2013 op de 
toonbank in de slagerij in de su-
permarkt de Koning aan de Glip-
perdreef  te glimmen. Voor zijn 
hele worstmakerij. U weet dus 
nu waar u straks de echt lekke-
re rookworst voor de boerenkool 
kunt halen. Bij de worstkampi-
oen van de regio, slager Sjaak 
van der Werff aan de Glipper-
dreef 105.
Ton van den Brink

Leuk en leerzaam:
open huizen kijken

ERA-makelaar van den Putten legt het kernachtig uit: “Het is leuk, 
leerzaam en effi ciënt. Huizen van binnen bekijken is niet te verge-
lijken met plaatjes kijken op internet. Je moet er geweest zijn, de 
ruimte ervaren, de sfeer proeven. Daar heb je maar kort voor no-
dig. Je voelt het vaak meteen al: dit is leuk of dit is niks! De Open 
Huizen Route maakt het makkelijk: vind je het niks, dan draai je 
weer om en ga je naar het volgende huis op je route!”
Hoe werkt de Open Huizen Route? George en John van den Put-
ten leggen het uit: “Op zaterdag 5 oktober kun je tussen 11.00 en 
15.00 uur zoveel huizen bekijken als je wilt. Je ziet op onze web-
site www.vandenputten.com of www.era.nl of op www.funda.nl 
precies welke huizen er meedoen. Bereid je goed voor en maak 
vooraf een lijstje met adressen. Het is de bedoeling dat je kort 
blijft om een eerste indruk te krijgen. Het is ook handig om zo-
veel mogelijk huizen te bekijken, zodat je een vergelijk hebt. Zit 
er een huis tussen dat je aanspreekt? Bel ons dan na afl oop voor 
een afspraak voor een uitgebreide bezichtiging met ons op een 
latere datum. Dan heb je alle tijd en kunnen wij je alle informa-
tie verschaffen.”
“Traditiegetrouw worden er regelmatig huizen verkocht voor, tij-
dens of na de Open Huizen Route. In april zagen we alweer een 
opleving in zowel de belangstelling als de woningverkopen. Die 
opleving heeft zich in de maanden daarna doorgezet. Prinsjesdag 
heeft in ieder geval voor de woningmarkt het goede nieuws opge-
leverd dat verkopers die met een restschuld zitten deze bij de fi -
nanciering van het nieuwe huis met een Nationale Hypotheek Ga-
rantie kunnen onderbrengen. Daardoor is de kans groter dat ook 
zij verder kunnen in hun wooncarrière. Verder kunnen mensen 
tot � 100.000 belastingvrij schenken aan kinderen of anderen, zo-
lang dit aan een koophuis of een verbouwing wordt uitgegeven.”
U vindt de adressen waar u zonder afspraak kunt komen kijken 
op de site www.vandenputten.com,  www.era.nl of op www.funda.
nl of op Facebook: www.facebook.com/ERAOpenHuizenRoute.
Het kantoor is die dag geopend van 11.00 tot 15.00 uur en uiter-
aard ook telefonisch bereikbaar voor informatie. Ook is de erken-
de hypotheekadviseur Hans Nelissen die dag aanwezig van ca. 
11.00 tot 14.00 uur voor vrijblijvende informatie.
U vindt het kantoor aan de Bronsteeweg 45, t/o de rotonde te 
Heemstede of telefonisch 023- 5285412. Uiteraard ook per e-mail 
bereikbaar op vandenputten@era.nl
Indien u een mooie woning of appartement bij een van de colle-
ga’s heeft gezien kunt u uiteraard bellen of e-mailen met Van den 
Putten die begeleiden bij de aankoop. 

Heemstede - De herfst is begonnen. Na een prachtige lange 
zomer gaan we ons weer meer binnenshuis begeven. Een 
mooi moment om huizen te gaan bekijken tijdens de lande-
lijke Open Huizen Route! Op zaterdag 5 oktober zullen dui-
zenden huizen in het hele land de deuren weer voor u ope-
nen. Waarom vinden al die mensen het al jarenlang zo leuk 
om te komen kijken?

Heemstede - PLUS is het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Dat blijkt 
uit onafhankelijk onderzoek door MarketResponse, waarvan de uitslag op 24 
september bekend werd gemaakt in Leusden.

Commercieel directeur Eric Leebeek mocht de prijs in ontvangst nemen van Willem 
Brethouwer, directeur van MarketResponse. Brethouwer: ”Uit het onderzoek blijkt dat 
klanten enthousiast zijn, omdat ze bij PLUS nog het gevoel hebben van een buurtsuper; 
er zijn veel medewerkers op de vloer, ze worden vriendelijk te woord gestaan en me-
dewerkers lopen even met de klant mee als ze een product niet kunnen vinden.” PLUS 
is bijzonder ingenomen met deze onderscheiding. Leebeek: “Deze prijs is voor ons een 
bevestiging dat wij op de goede weg zijn om onze ambitie ‘de beste servicesupermarkt 
van Nederland’ te verwezenlijken.” Jacques van der Hulst van PLUS Heemstede: “Al on-
ze medewerkers werken elke dag hard om de belofte ‘PLUS geeft meer’ waar te maken 
en we zijn heel erg blij dat klanten van PLUS dit ook zien. Dit gaan we zeker vieren!”

Oprechte betrokkenheid
Sinds 2007 vindt de jaarlijkse verkiezing van het Klantvriendelijkste Bedrijf van Neder-
land plaats. De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijk onderzoek dat Market-
Response uitvoert onder 2.500 consumenten. In dit onderzoek beoordelen responden-
ten de klantvriendelijkheid van bedrijven op zes criteria: wees beschikbaar als de klant 
daarom vraagt; maak de belofte die je in reclame maakt waar; doe niet moeilijk over 
formaliteiten als de klant wil ruilen; geef fouten toe en los ze op juiste wijze op; val de 
klant niet onnodig lastig en wees oprecht betrokken bij de klant. Het centrale onder-
zoeksthema van dit jaar was oprechte betrokkenheid. 

Heemstede - PLUS is het Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland. Dat blijkt 

PLUS, Klantvriendelijkste bedrijf 
van Nederland 2013
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Uitbreiding bij monument aan de Vrijheidsdreef Heemstede
Op 4 mei 1948 is het monument “Vrouw die haar boeien slaakt” 
op de Vrijheidsdreef in Heemstede onthuld. Het beeld is ontwor-
pen door de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen en staat be-
kend als het eerste herdenkingsmonument na de oorlog. Het beeld 
is gemaakt van tufsteen en aan de voet van het beeld bevindt zich 
een stenen plaquette met de tekst “1940-1945” en daarop de na-
men van de 45 oorlogsslachtoffers uit Heemstede. Het beeld heeft 
een historische en maatschappelijke waarde als herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog en aan de Heemsteedse oorlogsslachtoffers. 
Sedert enkele jaren is het monument geadopteerd door drie ba-
sisscholen en op 4 mei vindt bij dit beeld een kranslegging plaatst.
De stichting Joods Monument Heemstede ervaart het m.i. als een 
terechte omissie dat de namen van de 163 omgebrachte joodse 
Heemstedenaren nergens een vaste plaats hebben gekregen ter na-
gedachtenis en stelt nu voor om aan de zijkant van het prachtige 
monument van Mari Andriessen een eigen monument in drie delen 
te plaatsen gemaakt van zwart graniet. Volgens de stichting Joods 
Monument Heemstede is de locatie in samenspraak met de ge-
meente Heemstede tot stand gekomen en ook de welstandscom-
missie heeft het ontwerp in het voorjaar van 2013 reeds goedge-
keurd.
Dat  het bestuur van de Stichting Joods monument Heemstede zich 
inzet om de omgebrachte 163 joodse inwoners via een herdenking 
van hun naam een blijvende plaats te geven in Heemstede kan ik mij 
goed indenken. Ik sta dan ook van harte achter een dergelijk initia-
tief. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een steen in een har-
de steensoort bij het monument op de Vrijheidsdreef gelijk aan de 
stenen plaquette waarop de namen van de 45 Heemsteedse oor-
logsslachtoffers.
Daarmee wordt de eenheid en uitstraling van het monument “Vrouw 
die haar boeien slaakt” van Mari Andriessen bewaard terwijl naast 
de namen van de gesneuvelde niet Joodse Heemstedenaren ook de 
Joodse slachtoffers een waardige en blijvende plaats tot herinne-
ring wordt geboden.
Tevens wordt het doel van genoemde stichting, “Het creëren in 
Heemstede van een waardige centrale herdenkingsplek waar alle 

208 Heemsteedse oorlogsslachtoffers kunnen worden herdacht”, 
gerealiseerd.
Het is voor mij echter onbegrijpelijk en esthetisch onverantwoord 
om naast c.q. achter het prachtige en door Heemstedenaren zeer 
gewaardeerde monument van Mari Andriessen een ander opvallend 
monument in drie delen van zwart graniet, dus van een totaal ande-
re steensoort en beeldhouwer, te plaatsen.
Ter aanvulling wil ik nog vermelden dat indertijd dhr. Andriessen er 
zelf voor heeft gepleit de rand rondom zijn monument in Haarlem 
aan de Dreef te verwijderen om daardoor het beeld zelf voor zich te 
laten spreken. De gemeente Haarlem heeft deze wens dan ook di-
rect gerealiseerd hetgeen het beeld van de gefusilleerde  Haarlem-
mer ten goede is gekomen. Er staat er nu een beeld vergelijkbaar 
met het beeld in Heemstede aan de Vrijheidsdreef. Niets extra’s om, 
naast of achter dit monument want het beeld staat en spreekt voor 
zichzelf. 
Dit moet m.i. ook blijven gelden voor het Heemsteeds beeld “Vrouw 
die haar boeien slaakt”, een beeld op zich op een (gedenk)waardi-
ge plaats aan de rand van het Groenendaalse bos. Bij dit monument 
past totaal niet een ander nieuw monument bij zoals de Stichting 
Joods Monument Heemstede voorstelt.
Ik wil het bestuur van de stichting en de gemeente Heemstede 
graag ter overweging geven, mede nu blijkt dat de noodzakelijke 
42.500 euro nog lang niet is opgebracht door de gemeente en (indi-
viduele) sponsoren, alsnog te kiezen voor een vaste passende steen 
ingegraven voor het monument van Mari Andriessen met daarop de 
namen van de 163 omgebrachte joodse Heemstedenaren. 
Hiermee blijft de monument een opzichzelfstaand monument zo-
als Andriessen indertijd ook heeft bedoeld en tevens wordt hiermee 
gerealiseerd dat alle 208 omgekomen Heemstenaren op één plaats 
herdacht kunnen worden. 
De kosten van een passende losse steen met daarop de namen van 
de 163 joodse Heemstedenaren weegt niet op tegen de kosten van 
een nieuw losstaand zwart monument en zal door een ieder geres-
pecteerd en geaccepteerd worden.
E. van der Zwaag, Heemstede

INGEZONDEN

Goochelen 
centraal op 
Culturele 

Middag (55+)
Heemstede - De geschiede-
nis van de goochelkunst door 
de eeuwen heen staat centraal 
op de Culturele Middag voor 
55-plussers die Casca dinsdag 8 
oktober organiseert in de Luifel. 
Goochelen is de kunst van het 
schijnbaar onmogelijke. Door 
vlugge hand- en vingerbewegin-
gen en andere technieken wordt 
een bedrieglijk, vaak optisch ef-
fect gecreëerd. Het is natuurlijk 
de bedoeling dat de toeschou-
wers niet zien hoe dat effect tot 
stand komt. Kleine wondertjes 
die ons steeds blijven verbazen. 
Beer van Muiswinkel van Zoo 
Magic zal u wegwijs maken in de 
betoverende wereld van de ma-
gie.  U komt meer te weten over 
de geschiedenis van de goochel-
kunst, over het vak zoals dat nu 
wordt uitgeoefend en hij zal u 
verrassen met zijn vaardigheden. 
Beer maakt samen met zijn leer-
meester Ad Hendrikse deel uit 
van de Magic Brothers. 
De Trefpunt-Casca-lezing is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op dinsdag 8 okto-
ber om 14.00 uur. De entree is 4 
euro. Telefoon 023-5483828 kies 
1. Zie ook: www.casca.nl.

Heemstede - In de oefentherapie Mensendieck 
praktijk ‘ontspannen bewegen’, werken twee ge-
motiveerde oefentherapeuten, Myrke Ritskes en 
Esther de Waart. Zij hebben verscheidene spe-
cialisaties. CANS (wat vroeger RSI werd ge-
noemd) is één van de specialisaties van de prak-
tijk. De praktijk is gevestigd in Heemstede, Ben-
nebroek en Bloemendaal. 
CANS is een afkorting voor klachten van de arm, 
nek en/of schouder. Het gaat hierbij om klachten 
met een duidelijke medische oorzaak. Voorbeel-
den zijn een tennis elleboog en het rotator cuff 
syndroom. Het betreft pijnklachten die ontstaan 
door o.a. werk achter de computer, bij admini-
stratieve werkzaamheden. In de huidige tijd komt 
dit bij de meeste mensen regelmatig voor. Want 
wat voor werk je ook doet, je zal hoogst waar-
schijnlijk een deel van de tijd kwijt zijn aan ad-
ministratie. Al was dat alleen al door de hoeveel-
heid e-mails. En de hoge administratieve last van 
tegenwoordig. Verder komt het ook vaak voor bij 
muzikanten, huishoudelijk werk, werk in de indu-
strie, de vleessector en bouwnijverheid. 
De succesvolste aanpak bij CANS klachten blijkt 
oefentherapie te zijn. Daarnaast zijn er nog een 
aantal aanvullende methodes, die de klacht me-

de op kan heffen. “De behandeling die wij ge-
ven is op 4 methodes gebaseerd”, vertelt Myr-
ke Ritskes. “De belangrijkste is oefentherapie. 
Daarnaast zijn mobiliseren van de nek en schou-
ders, triggerpoint behandeling en werkplek ana-
lyse de aanvulling hierop”, vult Myrke Ritskes en-
thousiast aan. 
“Zo kun je een mooi design kantoor inrichten. 
Ik raad je dan aan, om ook te kijken en te voe-
len of de bureaustoel prettig zit, alsmede dat de 
verhouding met het bureau ook moet kloppen”, 
meld Esther de Waart. “Bij deze klacht is het 
soms handig om een werkplek analyse te doen, 
dan kun je echt advies op maat geven”, vertelt 
Esther de Waart verder. Wanneer u aanvullend 
verzekerd bent voor oefentherapie, vergoeden 
de Zorgverzekeraars volledig de kosten van de 
behandeling. U kunt zonder verwijzing van de 
(huis)arts bij ons terecht. 
Heb je CANS klachten en ben je geïnteresseerd 
om contact op te nemen met de praktijk ‘Ont-
spannen Bewegen’, kijk op de website www.ont-
spannenbewegen.nl of mail naar: info@ontspan-
nenbewegen.nl. Je kunt natuurlijk ook altijd te-
lefonisch contact opnemen. Telefoonnummers: 
06-24223515 en 06-24874312.

Gemakkelijk verhelpen van klachten 
van de arm, nek en/of schouder

Regio - Over de hele wereld ko-
men duizenden mensen naar 
hem toe om naar hem te luiste-
ren en een healing van hem mee 
te maken. Swami Jyotirmaya 
heeft de gave, mensen kracht en 
energie te geven en hun zorgen 
weg te nemen. Zij luisteren naar 
zijn wijze inzichten en leren van 
hem hoe eenvoudig het kan zijn 
om geluk, en liefde te ervaren.
Wie ooit van hem een healing 
heeft ontvangen, ontdekte een 
blijvende verandering in zijn/
haar leven. Geboren in Noord In-
dia in 1972, kende hij al jong de 
bijbel uit zijn hoofd. Na een cur-
sus Art of Breathing van Stich-
ting Art of Living, werd hij gegre-
pen door het werk van deze hu-
manitaire vrijwilligersorganisatie 
en zijn oprichter H.H.Sri Sri Ra-
vi Shankar. Hij besloot zijn le-
ven te wijden aan het werk van 
Art of Living, voltooide alle oplei-
dingen en werkt nu in dienst van 

de mensheid. Swami Jyotirmaya 
komt naar Haarlem in het Van 
der Valk hotel (Haarlem-Zuid). 
Hij geeft een cursus op 8 en 9 
oktober van 19.30-21.30 uur. De 
prijs van deelname is 20 euro in 
totaal. Inlichtingen: ashna.kal-
poe@aofl.nl / 0622370518. Kijk 
ook op: www.artofliving.org.

Indiase spiritueel zwaargewicht 
komt naar Haarlem

Kinderdisco
Heemstede - De kinderdisco 
(6-10 jaar) bij Casca in De Luifel 
staat op zaterdag 5 oktober van 
19.00-21.00 uur in het teken van 

dieren. Je mag verkleed komen.. 
Entree: 3 euro inclusief limonade 
en 1x zakje snoep. Graag de kin-
deren van tevoren opgeven, tel. 
023-548 38 28-1, op werkdagen 
van 9-12 uur.

Mix-It DJ Cursus
Heemstede - Bij Plexat kun 
je een DJ-cursus volgen. Van-
af woensdag 9 oktober leer je in 
5 lessen van docent Jasper van 
de Schors de basistechniek en 
werk je naar een echte presen-
tatie toe. Niet alleen het draaien, 
maar ook het technische gedeel-

te komt aan bod. Deze cursus is 
voor jongeren met een verstan-
delijke beperking. De Mix-It DJ 
Cursus start op woensdag 9 ok-
tober bij Casca in Plexat, Heren-
weg 96, Heemstede van 19.30 tot 
21.00 uur. Meer informatie over 
vindt u op www.casca.nl. Opge-
ven kan: tel. 023-548 38 28 kies 1 
of via www.casca.nl.
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Heemstede - Waren het in voorgaande jaren de levende beelden die in de Raadhuisstraat en 
Binnenweg publiek trokken, de modepresentatie van de modehuizen aan de Binnenweg ga-
ven een levend beeld van de herfst en wintermode. Met de herfst en winter nog op afstand 
want de winkeliersvereniging vierde haar oudewijvenzomer, niks denigrerend, zo heet het 
koopmansgeluk van de Binnenweg winkeliers bij hun modepresentatie. In het zonnetje, 
glaasje wit in de hand, zomaar gratis het hele modebeeld van Heemstede voorgeschoteld 
te krijgen door twintig hele jonge, jonge en gevorderde mannequins. Sommige modehui-
zen hadden volgens de Heemsteedse Irene Moors hun eigen mannequins of hadden ge-
zamenlijke dames lopen op de hoge catwalk. Moors gaf even de regels van het modespel 
door: alle schoenen zijn van Brabants Schoenenhuis tenzij ik het anders roep. Dan zijn ze 
van Zwart, die zit verderop links bij Van Vuuren. De opening door kinderen met ballonnen 
stemt iedereen gelijk mild. Wat schattig die meisjes in die kleurtjes. Op de catwalk ver-
schenen de creaties van Claudia Sträter, Summum, Mes Amis, Reyngoud, Gerry Weber, 
Sissy Boy, Rivièra Maison, Rituals, Lingerie van Hunkemöller, met schoenen van Zwart en 
Brabants Schoenenhuis. Heel gewoontjes aan elkaar gepraat door Irene Moors die, niet 
gehinderd door teveel vakkennis op modegebied, toch iedereen duidelijk maakte hoe wij 
straks in de herfst en winter er op de Binnenweg bij kunnen lopen. Met zo`n presentatie van 
de Winkeliersvereniging ben je goed op weg naar de allerbeste winkelstraat van Nederland!
Iedereen sprak over dit leuke initiatief. In voorgaande jaren waren de levende beelden een aardi-
ge trekker, deze participatiesamenwerking tussen de aangesloten winkeliers en de niet aangeslo-
tenen, was hartverwarmend en leerzaam voor de dames die zich zorgen maakten om hun kleding-
kast. Als bestuurder die deze modeshow mede organiseerde, showde Arno Koek van Boekhan-
del Blokker met Luks de door striptekenaar Joost Swarte ontworpen brillen, te koop bij Luks 
en bij aankoop van zo`n bril een boekje “Bijna compleet” cadeau. Irene Moors stuurde alle 
bezoeksters na afl oop van de modeshow de winkels in: NU SHOPPEN! 
Ton van den Brink 

Heemstede - Waren het in voorgaande jaren de levende beelden die in de Raadhuisstraat en 

straks in de herfst en winter er op de Binnenweg bij kunnen lopen. Met zo`n presentatie van 
de Winkeliersvereniging ben je goed op weg naar de allerbeste winkelstraat van Nederland!
Iedereen sprak over dit leuke initiatief. In voorgaande jaren waren de levende beelden een aardi-
ge trekker, deze participatiesamenwerking tussen de aangesloten winkeliers en de niet aangeslo-
tenen, was hartverwarmend en leerzaam voor de dames die zich zorgen maakten om hun kleding-
kast. Als bestuurder die deze modeshow mede organiseerde, showde Arno Koek van Boekhan-
del Blokker met Luks de door striptekenaar Joost Swarte ontworpen brillen, te koop bij Luks 

Modeshow Binnenweg trekt veel publiek
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Start verkoop zaterdagochtend
st Lucia Klooster Bennebroek 
zal worden gerenoveerd
Regio -  Altijd al willen wonen in 
een klooster? Rust, ruimte, groen 
en een heel bijzonder gebouw? 
Het kan, de stichting tot behoud 
van het st Lucia Klooster gaat 
daadwerkelijk renoveren. Het 
exterieur door de stichting en 
het interieur door de kopers zelf. 
Persoonlijk wonen kan hier ook 
echt. Elke koper kan zijn eigen 
indeling realiseren. Uw droom 
kan uitkomen, wonen in een 
gemeentelijk monument. Wo-
nen voor jong en oud. De stich-
ting tot behoud van het st Lu-
cia Klooster is ruim 6 maanden 
bezig geweest om nu daadwer-
kelijk zaterdag te kunnen star-
ten met de verkoop van 7 heren-
huizen vanaf 235 m2 met ca. 800 
m3 inhoud en tuinen van ruim 20 
meter diep. Verder 10 apparte-
menten , waarvan 4 op de bega-
ne grond met eigen tuin of ter-
ras van minimaal 30 m2. de op-
pervlakte is vanaf 140 m2. Daar-
naast nog 6 maisonnette appar-
tementen vanaf 120 m² tot zelfs 
360 m² . Alle woningen kan men 
zelf inrichten tot zelfs 5 maar bij 
de herenhuizen zelfs tot 8 ka-
mers. Start bouw uiterlijk maart 
2014 zodat binnen 1 jaar de op-
levering kan plaatsvinden.

Prijzen vanaf 245.000 euro VON 
tot 645.000 euro VON casco op-
levering !  Het mooie dorp Ben-
nebroek , gemeente Bloemen-
daal heeft in de oude kern een 
uniek  monument gelegen in 
een oase van rust, tussen groen 
en park. De start verkoop zal as 
zaterdag 5 oktober 2013 plaats-
vinden, tijdens nationale open 

huizen dag van de NVM tus-
sen 11.00 - 15.00 uur. De heer 
van Maanen van Michiel van 
Maanen makelaardij is directie-
makelaar bij dit project. De stich-
ting tot behoud van het St. Lu-
cia Klooster Bennebroek is initia-
tiefnemer. Het voormalige kloos-
ter is deze dag opengesteld voor 
kandidaat kopers. Via een prach-
tige oprijlaan bereikt u , uw ei-
gen “ droomwoning “ waar u zelf 
grotendeels de indeling kunt be-
palen. Persoonlijk wonen is echt 
persoonlijk. Eigen indeling, zelf 
de grote van uw woonkamer 
maar ook uw slaapkamers aan-
geven, u geeft immers de aan-
nemer direct opdracht. De wo-
ningen worden casco verkocht 
door de stichting , de prijzen zijn 
dan ook casco. Wonen in een 
parkachtige omgeving is bin-
nen handbereik. Inschrijven kan 
zaterdag maar ook via de web-
site. Renovatie van het klooster 
zelf zal,geschieden door en in 
opdracht van de stichting. Van-
af maart is de stichting bezig met 
de plannen, in juli hebben diver-
se mensen meegewerkt en mee-
gedacht aan de plannen en nu 
kan dan ook echt de verkoop 
starten. Het voormalig wasge-
bouw en het park zijn thans niet 
meegenomen in de plannen en 
hierover zal de stichting later een 
beslissing nemen. 

Meer info via funda, of Michiel 
van Maanen Makelaardij maar 
ook via www.buitengewoon-wo-
nen-in-bloemendaal.nl , welkom 
as zaterdag aan de Schoollaan 
70 te Bennebroek.

Fortuinlijke gift voor
Stichting ‘Kom in mijn tuin’
Heemstede - Een dolgelukkige 
Mik van der Bor (links op de fo-
to) nam van de organisatie Vil-
lage Golf een cheque van 4000 
euro in ontvangst ten behoe-
ve van de stichting ‘Kom in mijn 
tuin’. Zeer welkom voor de stich-
ting, die een kapschuur wil gaan 
realiseren op het terrein van de 
tuinen.
De organisatie Village Golf orga-
niseert golf flights voor bedrijven 

en pariculieren, waarbij tegelij-
kertijd een goed doel gespon-
sord kan worden. 

Zo organiseerde Village Golf on-
langs op 28 september ‘18 holes 
lopen door mooi Heemstede’. 
Ieder jaar kiest de organisa-
tie een goed doel uit, waarbij dit 
jaar de keuze is gevallen op de 
stichting ‘Kom in mijn tuin’. Ini-
tiatiefnemers voor Village Golf 

zijn Charles Barnhoorn en Esther 
Hunsche. Voor meer informatie, 
aanmelden voor golf flights of 
sponsoring kunt u terecht op de 
website www.villagegolf.nl of op 
hun facebookpagina.
Voor meer informatie over stich-
ting ‘Kom in mijn tuin’ kunt u te-
recht op de website www.komin-
mijntuin.com of op telefoonnum-
mer 023-5282651.
Bart Jonker
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Regio - Maak je je zorgen? Slaap je slecht? Heb je ge-
zondheidsklachten en ervaar je teveel stress? Of heb je 
gewoon behoefte aan meer dagelijkse ontspanning? Dan 
is hier de oplossing..!

In de cursus Art of Breathing (twee aaneengesloten avonden en 
een weekend) leer je een eenvoudige, maar zeer effectieve tech-
niek om dagelijks thuis te doen. 
Ervaar wat goed ademen voor je doet en hoe die je in zeer kor-
te tijd voorziet van nieuwe energie. Wetenschappelijke studies 
hebben aangetoond dat de unieke ademtechniek Sudarshan 
Kriya de lichamelijke en geestelijke gezondheid sterk bevordert. 
Iedere cel wordt verjongd en het verouderingsproces vertraagd. 
Cursusdata zijn 18 t/m 21 oktober en 1 t/m 4 november.

Enkele van de vele positieve effecten zijn bloeddruk en choles-
terol komen in balans, een betere en diepere slaap, het immuun 
systeem verbetert en je voelt je positiever, vitaler en gelukkiger.
Lokatie: Art of Living Centrum, Diakenhuisweg 29, Haarlem.

De introductieademworkshop kost 7,50 euro en wordt gegeven 
op woensdag 9 oktober van  10.00 - 21.30 uur, maandag  14 ok-
tober van 20.00 - 21.30 op het adres Linnaeuslaan 2, Haarlem.
Info: Veronique.Hazelzet@aofl.nl / 06-54954463 of astrid.dijk-
zeul@aofl.nl / 06 - 22 370 518.
Aanmelden via www.workshop-regiohaarlem@aofl.nl.

Dierendag? Uw hond is
uitgenodigd voor een hondenbuffet
Heemstede - Internationaal 
geroutineerd HBO kok/Sous 
Chef en hondenliefhebber Mar-
tin Kassing, realiseert een hon-
denbuffet.  Jarenlang  trok hij op 
met zijn trouwe hond ‘Jazz’, een 
Mechelaar Dobermann kruising. 
Totdat na zeven jaar het noodlot 
toesloeg: Jazz werd doodziek en 
stierf aan kanker. Hierdoor rees 
bij Martin de vraag op of er een 
relatie bestaat tussen deze ziek-
te en slechte voeding.  Martin 
ging op onderzoek uit bij de fa-
brikanten van hondenvoer. Daar-
in kunnen te veel elementen zit-
ten die niet geschikt zijn voor 
honden, zoals veel granen, veel 
maïs of rijst.  Honden zijn ech-
te carnivoren, net als de wolf: de 
stamvader van alle huishonden. 
Hij ging een dieet samenstellen 
dat overeen moest komen met 
het dieet van de wolf. Een dieet, 
samengesteld uit rauw vlees, or-
ganen en botten met meer vlees 
en minder koolhydraten. En alles 
volgens de BARF methodes (Bo-
nes And Raw Food of ook Bio-
logically Appropriate Raw Food), 
waarvan onder andere de Au-
stralische dierenarts Ian Billing-
hurst een groot propagandist is.

Een gebalanceerde samenstel-
ling  zorgt voor natuurlijke groei, 
een gezonde darmflora, sterke 
botten en veerkrachtige spieren. 
Deze zorgt ook voor groter eet-
plezier.  En al na korte tijd ge-
draagt de hond zich energieker 
en levenslustiger.
Martin vond een fabrikant die 
bereid was zijn gespecialiseerde 
dieet te gaan produceren, zon-
der daar nog een eigen draai aan 
te willen geven. Het product is 
‘CarniFood’, dat bestaat uit 100% 
vers vlees, botten en organen, 
zonder smaak, geur- of kleur-
stoffen. CarniFood  wordt aan-
geboden in diepvriesvorm. Uit-
sluitend de beste ingrediënten 
worden gebruikt en genetisch- 
of anderzijds gemanipuleer-
de grondstoffen zijn taboe. De 
producten van CarniFood be-

staan intussen ruim drie jaar.  
Daarom openen we op Dieren-
dag ons ‘Take Away & Service 
Point CarniFood’.
Dat is een afhaalbetaalpunt waar 
u op donderdag, vrijdag en za-
terdag tussen 11:00 en 17:00 
uur onze producten kunt afha-
len. Het is tevens de plaats waar 
u terecht kunt voor informatie 
en voedingsadviezen, om deze 
‘nieuwe’ en vooral natuurlijke, 
superlekkere en gezonde wereld 
te ontdekken.  
U bent op Dierendag  vrijdag 4 
oktober van harte welkom met 
uw viervoeter, die we een sma-
kelijk welkomstbuffet gaan aan-
bieden met lekkere, natuurlijke 
en eerlijke vleesmixen. De eerste 
100 honden gaan met zo’n lek-
kere worst mee naar huis, maar 
op=op! U bent van harte wel-
kom ‘s middags tussen 16:00 
en 17:30 uur. Locatie: Haven-
straat 53 (parkeerterrein Touch-
down Store) achter terrein/hek/
overheaddeur. Zoekt u een ge-
schikte parkeerplaats als u met 
de auto komt i.v.m. met de druk-
te.  Meer informatie over Car-
niFood vindt u op de website 
www.carnifood.nl.

Art of Breathing
cursus en workshops
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Bob Lahnemann, sinds 
1995 hebben wij een loodgie-
tersbedrijf aan de Limburglaan. 
Ik ben getrouwd met Bénédic-
te en ben vader van drie kinde-
ren. Mijn vrouw is van oorsprong 
Française, resultaat van een va-
kantieliefde die een blijvertje 
bleek te zijn.”
Onze klanten komen 
bij ons, omdat …
“We een bedrijf hebben dat al-
les levert van a tot z. Inmiddels 
hebben we een goede naam op-
gebouwd. Vertrouwen is heel be-
langrijk in ons vak, je komt ten-
slotte bij de mensen in huis. Je 
werkt met gas en CV, dan moet 
men je kunnen vertrouwen. Op-
bouwen van een goede reputa-
tie duurt lang, het afbreken is zo 
gepiept. Je moet vertrouwen dus 
nooit beschamen. Van veel hui-
zen heb ik ook de sleutel. ”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“Het is een heel breed vak, dat 
is zo leuk. We zijn eigenlijk halve 
aannemers. We zitten op het dak, 
onder de grond en aan ketels te 
werken. Een badkamer maken 
we compleet van het sloopwerk 
tot en met het moment dat je in 
bad kan stappen. Maar ik ken 
mijn grenzen, waar ik zelf niet 
genoeg verstand van heb, haal ik 
de expert bij.”
Hoe wij omgaan met de
recessie….
“Ook wij hebben er last van, 
sinds het begin van de recessie 
staan de prijzen onder druk. De 
mensen kijken allemaal naar het 
getal onder de streep: wat gaat 
het me kosten. De goedkope ar-
beidskrachten uit Polen, Bulga-
rije en dergelijke rukken op. Ik 
vind dat oneerlijke concurrentie. 
Ze zeggen dat ze alles kunnen, 
maar daar klopt meestal niets 

Heemstede – Winkels en be-
drijven in Heemstede halen 
mooie cijfers bij het publiek. 
Ook staan ze voortdurend in 
rijtjes als: ‘De Beste winkel-
straat’ en ‘De Leukste win-
kel van Nederland’. Waar in 
veel dorpen en steden onder-
nemers noodgedwongen de 
deur moeten sluiten, lijkt het 
in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze 
om met de recessie die door 
de overheid inmiddels beti-
teld is als een economische 
crisis? De Heemsteder maakt 
nader kennis met enkele van 
hen en legt ze tien indringen-
de vragen voor.

DEZE WEEK:
LOODGIETERS-

BEDRIJF
LAHNEMANN

van, een enkele vakman uitge-
zonderd. Ik geef ze overigens 
geen ongelijk dat ze hier komen, 
ze grijpen hun kans. De reces-
sie heeft ervoor gezorgd dat ie-
dereen voornamelijk op de prijs 
gefixeerd is en niet kijkt naar de 
garantie. Wat gebeurt er als er 
gebreken komen? Dan is de ke-
tel die je op internet iets voorde-
liger aanschaft uiteindelijk een 
dure geworden.”
De zomer van 2013 is voor
mij…..
“Het lijkt alsof men wat positie-
ver gaat denken. We doen veel 
renovatiewerk bij particulieren 
en die houden de laatste jaren 
de hand op de knip. Het geld is 
er wel, maar iedereen wacht af. 
Als het voorzichtig optimisme 
doorzet, zal de huizenmarkt mis-
schien weer aantrekken. Bij de 
aankoop van een huis gaat het 
interieur op zijn kop. Althans zo 
was dat vroeger altijd het geval.”
Wat vind je van Heemstede?
“Ik vind Heemstede geweldig. 
Ik ervaar het hier als een veili-
ge omgeving, rijk in de letterlij-
ke en figuurlijke betekenis van 
het woord.” Bénédicte: “Je kan 
je kinderen rustig naar school 
of het sportveld laten fietsen. 
Dat is een luxe, vind ik. De kwa-
liteit van leven is in Heemstede 
vrij groot.”
Ik heb bewondering voor:
“Nou, daar zit ze: mijn vrouw. 
Wat die niet allemaal doet op 
een dag! Ze geeft les (Franse 
les op Hageveld), ze werkt mee 
in de zaak en ontfermt zich over 

het huishouden en ons gezin 
met drie kinderen.”
Hoe is het om als buitenland-
se in Nederland te wonen?
Bénédicte: “Ik vind dat je prio-
riteit moet geven aan het leren 
van de taal. Ik begrijp die men-
sen niet die dat niet belangrijk 
genoeg vinden. Hoe denk je dan 
te integreren? In het begin frus-
treerde het mij als ik in gezel-
schap mijn verhaal niet goed 
kon verwoorden. Je voelt je er 
gewoon niet prettig bij. Mis-
schien was het een voordeel dat 
ik nog jong was. Je maakt eerst 
een hoop fouten, maar so what, 
daar leer je van.”
De economische crisis heeft 
wel opgeleverd dat………
“Dat we er straks sterker uitko-
men. Dat leer je van een crisis”. 
Bénédicte: ”Ook voor de kinde-
ren is het best goed. Vroeger 
kon alles en nu zeggen we wel-
eens dat een nieuwe hockey-
stick niet meteen nodig is.”
Ik zie voor ons in de
toekomst:
“We zullen het zien of de markt 
gaat aantrekken. Het een is 
nauw verbonden met het ander. 
Als mensen een huis willen ko-
pen, zijn ze afhankelijk van een 
lening van de bank. Die wil de 
garantie hebben dat je een vast 
arbeidscontract hebt. De werk-
gever is daar ook wat voorzichti-
ger mee. We hebben niet te kla-
gen, maar hopen, net als ieder-
een, op meer positivisme en een 
einde aan de malaise.”
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Regio - Bij Kaashuis Tromp op de Bloemendaalseweg in Bloe-
mendaal kunt u uitstekend terecht voor een groots assortiment 
Hollandse en Buitenlandse kaas. Vers van het Mes! De inkopers 
zijn altijd op zoek in heel Europa naar kazen met een verhaal. 
Veelal ambachtelijk geproduceerd, met liefde voor het vak en al-
tijd met maar één uitgangspunt: lekker! Zoveel soorten, zoveel 
smaken... meer dan 360 soorten kaas, aangevuld met een mooi 
assortiment tapas en olijven.
Wim Tromp is van kaas! In zijn denken, in zijn doen, in zijn han-
delen. Wim is fanatiek met zijn product bezig. Verzorgd, netjes 
en staat altijd met een luisterend oor klaar voor zijn klanten. Wim 
en zijn medewerkers bij Kaashuis Tromp adviseren u ook graag 
voor een perfecte kaasplank. En om deze mooi af te sluiten bie-
den zij u ook nog een prachtig assortiment Port aan van het zeer 
gekende huis Calem.

P.S., het proefplankje staat altijd klaar!

Kaashuis Tromp, meer 
dan 360 soorten kaas!

Kaashuis Tromp,
Bloemendaalseweg 22

in Bloemendaal. 

Film bij Casca
Heemstede - Bijna iedere 
week draait er bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, een film in de Thea-
terzaal op het grote doek. Op 
woensdag 9 oktober is dat een 
biografische film over een zeer 
invloedrijke filmmaker. De film 
begint om 20.00 uur. De entree 
is 6 euro. Duur van de film: 98 
minuten. Voor meer informa-
tie over deze film of de titel óf 
om te reserveren kunt u bel-
len met Casca op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1. In het spe-
ciale filmprogramma dat voor 
u klaar ligt bij de Luifel vindt 
u alle informatie over de films 
die komen in oktober.

Pannenkoeken 
bakken

Heemstede - Bij Cook - eat - 
meet & greet maken tieners (11 
t/m 14 jaar) eens in de maand 
iets lekkers. Op vrijdag 4 okto-
ber gaan de jongeren zelf pan-
nenkoeken maken van 18.00 tot 
20.00 uur in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Je kent natuur-
lijk de gewone pannenkoeken 
met stroop, suiker, appel, maar 
kun je er ook iets bijzonders van 
maken? Kosten 6 euro.
Geef je snel op: (023) 548 38 28, 
plexat@casca.nl. De eerstvol-
gende Cook - eat - meet & greet  
is bij Casca op vrijdag 1 novem-
ber van 18.00 tot 20.00 uur. De 
tieners maken dan patat. 
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TV Merlenhove en T-line houden 
succesvol slottoernooi
Heemstede - Zondag hield Ten-
nisvereniging Merlenhove haar 
jaarlijks terugkerend slottoer-
nooi samen met T-line. Zowel 
leden van Merlenhove als ten-
nissers die bij T-line trainen de-
den mee. Zo was er KidsTen-
nis voor de jongste jeugd, een 
Ouder-Kind dubbelspelwed-
strijd en een Dubbelspelpro-

gramma voor de seniorleden.  
Na enige oefening speelden kin-
deren met hun ouders op mini-
veldjes. Het was zichtbaar dat de 
ouders moeite hadden met het 
kleine veld en de zachte ballen, 
wat soms tot grote hilariteit leid-
de. Natuurlijk konden de trai-
ners van T-line het niet nalaten 
de ouders nog enkele aanwij-

Jongeren sport-
inloopavond
Heemstede - Ieder vrijdag-
avond kunnen jongeren (14-24 
jaar) gewoon lekker een beet-
je sporten met leeftijdgenoten in 
de gymzaal van de Evenaar aan 
de Van Waalslaan. Er is profes-

sionele begeleiding - de sport-
inloop is in samenwerking met 
SportSupport -  en meedoen is 
gratis. De sportinloop is iedere 
vrijdag van 20.00 tot 21.00 uur in 
de gymzaal van Basisschool de 
Evenaar, van der Waalslaan 33, 
Heemstede. Opgeven kan tussen 
9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28, 
via plexat@casca.nl.

VEW kan het niet bolwerken 
tegen Olympia Haarlem
Heemstede - In het thuisduel van VEW tegen het Olympia Haarlem 
werd het in een matig duel 0-3 voor de gasten uit Haarlem. In de eer-
ste minuut van de wedstrijd had VEW eigenlijk de beste mogelijk-
heid van de wedstrijd. Helaas had Michiel Dekker het vizier niet op 
scherp staan.  Dit goede begin gaf de toeschouwers langs de lijn de 
hoop op een goede afloop. Maar gaandeweg de eerste helft bleek 
toch Olympia een veld overwicht te creëren.  Wellicht door die druk 
maakte verdediger een foutje. Een te korte terugspeelbal werd door 
de Olympia spits onderschept en keurig afgerond. VEW kwam hier-
door in 25ste minuut op achterstand.  Ook na die goal leek Olympia 
wat feller op de bal en in de duels dan VEW.  Zonder al te veel bij-
zonderheden werd de rust bereikt. Ook in de tweede helft kon VEW 
weinig uitgespeelde kansen creëren. Helaas voor de thuisploeg, met 
veel spelers die vorig jaar nog voor Olympia speelden, moest VEW 
nog 2 tegengoals incasseren. Beide goals kwamen uit slim uitge-
speelde counters van de bezoekers. VEW kon hier weinig noemens-
waardig tegenover stellen, alhoewel het wel tot het laatste fluitsig-
naal werd geprobeerd.  VEW is momenteel terug te vinden op de 7 
plek in de 4de klasse C.  In deze poule heeft niet elk team evenveel 
wedstrijden heeft gespeeld en dat maakt het lastig  te bepalen waar 
dit team na 4 wedstrijden toe in staat is dit seizoen. VEW moet de ko-
mende weken tegen naaste concurrent United/Davo en vervolgens 
tegen Schoten. Dat moeten neembare vestingen zijn waarna wellicht 
weer aansluiting bij de top van de ranglijst gevonden kan worden. 
Nevenactiviteiten: 11 oktober Klaverjassen

Jeugd en senioren samen op 
de tennisbaan bij TVHBC
Heemstede - Alleen tijdens het 
Junior/Senior toernooi worden er 
bij TVHBC wedstrijden gespeeld 
waarbij de jeugd samen met hun 
vader, moeder, opa of oma, oom 
of tante samen op de baan staan. 
Ieder jaar  is het toernooi weer 
een succes.  De inschrijvingen 
voor het ochtend programma 
waar de jongste jeugd in speelt 
volgens de regels van Tenniskids 
(speciale ballen op kleinere ba-
nen) is altijd als eerste vol met de 
inschrijvingen. Het middag pro-
gramma is voor de oudere jeugd, 
die dan ook het tennisspel vol-
gens de normale regels speelt. 
Naast de wedstrijden wordt de 
tijd tussen de wedstrijden gevuld 
met spelletjes. Met deze spelle-
tjes kunnen ook punten worden 

gescoord die mee tellen voor de 
eindoverwinning. Deze spelle-
tjes worden dan ook net zo fana-
tiek gespeeld als het spelletje op 
de tennisbaan. Leuke ouderwet-
se spelletjes die de jeugd thuis 
niet meer doet. Dit jaar was het 
midgetgolf, poppen en worsten 
werpen, eieren slaan en henge-
len. Voor vele senioren is dit ook 
een uitdaging om hier zoveel mo-
gelijk punten mee te scoren voor 
de junior. 
De winnaars van het ochtend-
programma waren  Gijs Venlet 
en  Isabelle Brouwer en de bij-
na winnaars waren Michel van 
Belleghem  en Lucette van Mier-
lo. De winnaars van het middag-
programma waren  Jort Voorhan 
en Eva Terpstra  en de bijna win-

naars waren Sieb Jan Heemskerk 
en Lynn Veerman.
Around The Table, het tennis-
spelletje dat door alle jeugdle-
den wekelijks wordt gedaan als 
ze het gewone spelletje zat zijn. 
Twee groepen spelers  aan iede-
re kant van de baan, als je de bal 
goed geslagen hebt  ren je naar 
de andere kant en sluit je bij die 
groep aan. Heb je fout geslagen 
ben je eruit. Dit duurt net zo-
lang tot er een winnaar over blijft. 
Voor dit spelletje komen jeugd-
leden speciaal op deze dag naar 
het park om mee te doen. Ieder 
jaar is het weer de strijd wie de 
Grote Wisselbeker mee naar huis 
mag nemen.  Voor het derde jaar 
op rij is de beker gewonnen door 
Pieter Feije. Hij won in een span-
nende eindstrijd van Jort Voor-
ham. Deze wedstrijd is ieder jaar 
weer de sluiting van een sportie-
ve maar vooral gezellige tennis-
dag voor de jeugd van TVHBC.

ZONDAG 13 OKTOBER 14.30 UUR
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EXTRA CONCERT

  ENTREE PER CONCERT € 15; TWEE CONCERTEN VOOR € 25!

R O B  VA N  B AV E L  [  P  ]  F R I T S  L A N D E S B E R G E N  [  D  ]  E R I C  T I M M E R M A N S  [  B  ]

EXTRA CONCERT
MAANDAG 7 OKTOBER 20.30 UUR
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5 EURO 
KORTING BIJ
DEZE TWEE 

CONCERTEN!
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Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

zingen te geven. In het dubbel-
spelprogramma ging het voor-
al om de gezelligheid. Door het 
schitterende najaarsweer lokte 
ook het terras waar na de laat-
ste bal volop gebruik van werd 
gemaakt.  Een speciaal moment 
werd ingelast om groundsman 
Simon van Daalen, die al 10 jaar 
lang de tennisbanen van Groe-
nendaal onderhoudt, in het zon-
netje te zetten.
Al met al een geslaagde afslui-
ting van het zomerseizoen.
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Heemstede - Home Instead Thuisservice 
Zuid-Kennemerland, aanbieder van indivi-
duele, niet-medische thuisservice aan seni-
oren, organiseert in oktober trainingen voor 
mantelzorgers die te maken krijgen met Alz-
heimer.

Met ruim 250.000 mensen in Nederland die aan 
Alzheimer lijden en de vragen die dit verschijnsel 
oproept bij mantelzorgers is hier volgens Home 
Instead veel behoefte aan. Op 4 oktober orga-
niseert Home Instead een informatieavond over 
de trainingen.
 
Hoe kan ik mijn naaste mentaal en sociaal ac-
tief houden? Hoe kan ik hem of haar in moeilij-
ke situaties waardig en respectvol tegemoet tre-
den? En hoe kan ik blijvend ondersteuning bie-
den zonder dat ik zelf in de knel kom? Dit zijn 
vragen waar mantelzorgers tegenaan lopen als 
hun naaste aan Alzheimer lijdt. Moeilijke vragen, 
waarbij goede informatie en beheersing van be-

paalde omgangstechnieken enorm kunnen hel-
pen. Daarom biedt Home Instead Thuisservice 
gratis cursussen aan voor mantelzorgers in de 
regio Zuid-Kennemerland.
 
“In Nederland heerst er nog veel onbegrip en 
onvermogen waardoor mantelzorgers niet de 
ondersteuning kunnen bieden die ze zo graag 
willen geven”, zegt Bas Steenbergen, directeur 
Home Instead Thuisservice, die de trainingen 
geeft. “Daarom vinden we het belangrijk mantel-
zorgers hierin te ondersteunen.”
 
Informatiebijeenkomsten
Voorafgaand aan de cursussen organiseert 
Home Instead Thuisservice Zuid-Kennemerland 
een informatieavond over de inhoud van de cur-
sus. Deze vindt op 4 oktober plaats aan Heren-
weg 115 in Heemstede. De cursus zelf bestaat 
uit twee bijeenkomsten van drie uur op 22 en 29 
oktober. Aanmelden kan per e-mail via info@ho-
meinstead.nl of telefonisch via 023-8200392.

Cursus ‘Omgaan met Alzheimer’

Heemstede - Heeft u ook de 
Keuringsdienst van Waren op te-
levisie gezien met het onderwerp 
desembrood? Waar ter spra-
ke kwam dat 95 procent van de 
bakkers desembrood maakt met 
desem poeder?
De ambachtelijke bakker Ted 
aan de jan van Goyenstraat doet 
dit niet, zij hebben vloeibare de-
sem die zij in een speciale de-
semtank maken. Elke dag wordt 
de  vloeibare desem in deze tank 
op temperatuur gehouden en 
bijgevuld met ingrediënten zodat 
hij zich kan gaan ontwikkelen als 
een heerlijke vloeibare desem.
Deze desem gebruiken de bak-
kers op al hun broodsoorten als 
toevoeging maar hun desem 
broodsoorten zoals bucheron, 
lijnbrood en speltbucheron wor-
den gemaakt met pure vloeiba-
re desem.
Ook in het assortiment hebben 

zij speltbrood en een pure de-
sem  speltbucheron.
Deze week in de aanbieding (zie 

hun advertentie) zodat u zelf 
kunt ruiken en proeven hoe echt 
desembrood smaakt!

Bakker Ted maakt zelf zijn desem                             

Cricket voor leerlingen 
Hageveld College
Heemstede - In het kader van het project Sporthackers hebben 
leerlingen van het Hageveld College aan een kennismakingsles cric-
ket deelgenomen. Op maandag 30 september verzorgde Boy Sie-
gers, combinatiefunctionaris cricket bij Rood & Wit,  op verzoek van 
Sportservice Heemstede-Zandvoort een gastles.
Het project Sporthackers geeft de leerlingen de kans om kennis te 
maken met sporten die zij over het algemeen niet dagelijks zullen 
beoefenen. De sporten sluiten aan bij de wensen van de scholen 
en leerlingen. Het project wordt georganiseerd door Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, op verzoek van de gemeente Heemstede.

Linnaeushof steunt
Rode Kruis met 10.000 euro
Bennebroek - De grondlegger 
van Europa’s grootste speeltuin 
Linnaeushof was Pieter Grijp-
stra (1920-1998). Hij woonde in 
Aalsmeer, waar hij, tussen 1948 
en 1964, als politieagent werk-
zaam was. Sociaal betrokken als 
hij was, richtte hij daar een afde-
ling van het Nederlandse Rode 
Kruis op. Als voorzitter regelde 
hij diverse acties voor de vereni-
ging, zowel ledenwervingsacties, 
geldinzamelacties voor de wa-
tersnoodramp in Zeeland (1953) 
en acties voor de jeugdafdeling.  
Niet alleen voor Linnaeushof is 
2013 een gedenkwaardig jaar 
vanwege het 50-jarig bestaan. 
Ook de afdelingen Aalsmeer en 
Haarlem van het Nederlandse 
Rode Kruis bestaan respectieve-
lijk 65 en 145 jaar. 
In het kader van deze Jubilea 
en betrokkenheid in het verle-
den van grondlegger van de Lin-
naeushof Pieter Grijpstra bij het 
Nederlandse Rode Kruis zet Lin-
naeushof deze organisatie en 
haar vrijwilligers in het zonnetje. 
Eerder dit seizoen zijn de vrijwilli-
gers van de afdelingen Aalsmeer 

en Haarlem al uitgenodigd voor 
een leuke dag in de speeltuin. 
Op zaterdag 5 oktober zal Lin-
naeushof een cheque overhan-
digen ter waarde van 10.000 eu-
ro. Dit bedrag zal ten goede ko-
men aan de activiteiten van bei-
de afdelingen van het Neder-
landse Rode Kruis. Rond 14.30 
uur zal de k1inderdirecteur, 
Mees Boxem, tijdens een offici-
eel moment de cheque namens 
Linnaeushof overhandigen aan 
de bestuursleden van het Rode 
Kruis. Aansluitend zal er voor de 
kinderen een leuk en feestelijk 
optreden worden verzorgd door 
meidengroep “de Topys”.
Ook zal dit de laatste officiële 
taak zijn van Mees Boxem, die 
een jaar lang kinderdirecteur 
van Linnaeushof heeft mogen 
zijn. Deze symbolische functie 
was eind vorig seizoen in het le-
ven geroepen na het vertrek van 
de toenmalige directeur. Door 
het aandragen van goede idee-
en voor de speeltuin heeft  Mees 
een wedstrijd gewonnen waar 
deze functie als prijs aan ver-
bonden was.

Messiah van Handel in Philharmonie 
met Concertkoor Haarlem
Regio - Bekend en geliefd bij 
veel mensen is het prachtige ora-
torium Messiah van George Frie-
dreich Handel. Het Concertkoor 
Haarlem brengt deze op 5 okto-
ber, om 19.30 uur, in de Philar-
monie in Haarlem ten geho-
re. Messiah werd in een tijdsbe-
stek van slechts 24 dagen in Lon-
den gecomponeerd. Bij de pre-
mière van Handels Messiah, op 
13 april 1742 in Dublin, stonden 
hoogwaardigheidsbekleders, in-
clusief de koning, geïmponeerd 
op bij het Halleluja en brachten 
hulde aan deze machtige com-
positie. En nog steeds heeft het 
werk deze status. Het oratorium 
werd snel populair en is dat door 
de eeuwen heen gebleven. Maar 
nog verrassender is de consi-
stent superlatieve kwaliteit van 

de muziek die Handel in die korte 
tijd neerpende. In de negentien-
de eeuw, toen men nog graag 
de geweldigste motieven toe-
schreef aan scheppende kunste-
naars, nam men aan dat de drie 
weken waarin Handel zijn Messi-
ah componeerde een teken wa-
ren van goddelijke bezetenheid. 
De werkelijkheid is heel wat pro-
zaïscher. Handel schreef zijn be-
roemde oratorium inderdaad 
in een frappant korte tijd, maar 
dat is de manier waarop hij altijd 
werkte. De muziek van de Mes-
siah wordt gekenmerkt door een 
grote mate aan melodieusheid, 
noblesse en grandeur. Toen Han-
del ooit terugkeek op de indruk 
die hij met dit oratorium op zijn 
publiek maakte, schijnt hij ge-
zegd te hebben: “Ik zou het jam-

mer vinden wanneer ik het pu-
bliek alleen maar heb vermaakt; 
ik wilde het zich beter laten voe-
len.” Het bekende oratoriumkoor 
Concertkoor Haarlem, in samen-
werking met geweldige solisten 
en onder de bezielende leiding 
van dirigent Ger Vos, zal ervoor 
zorgen dat het publiek beleeft 
wat Handel zo graag wilde: zich 
beter voelen. Het Concertkoor 
Haarlem is een actief kwaliteits-
koor van ruim 100 zangers, waar-
van velen uit zanglustig Heem-
stede, dat uitdaging biedt aan de 
geoefende zanger. Het voert af-
wisselend bekende en minder 
bekende werken uit, van oud tot 
hedendaags. Steeds meer jon-
ge zangers ontdekken de kwa-
liteit èn de goede sfeer van dit 
koor. Het onderscheidt zich ook 

altijd door de keuze van de so-
listen. Deze keer verlenen vier 
barokspecialisten hun mede-
werking. Twee van hen zijn nog 
heel jong: voor de Zwitserse so-
praan Sabine Wüthrich is zelfs al 
meerdere malen gecomponeerd. 
De jonge altus/countertenor Da-
ve ten Kate wordt een ontdek-
king genoemd. Jeroen de Vaal, 
die veel met deze dirigent werkt,  
treedt op bij gerenommeerde 
operahuizen in Europa. De Ame-
rikaanse bas Mitchell Sandler 
treedt op in het  Amsterdam Ba-
roque Choir, het vocaal kwartet 
SongCircle en bij de Nederland-
se Opera.  De 12-jarige jongens-
sopraan Niels van Vliet  zingt de 

kleine, ontroerende rol van en-
gel. Hij trad al op bij het Holland 
Festival, Mahler-projecten en na-
tuurlijk de Matthäus-Passionen.  
Gonny van der Maten bespeelt 
een kistorgeltje, dat speciaal ge-
huurd wordt. Zij is sinds 1 juli di-
rigent en organist van de Bavo-
kerk aan de Herenweg. Het Pro-
menade Orkest begeleidt deze 
Messiah met 20 musici. De toe-
gangsprijs is 27,50 euro, dat is in-
clusief garderobe, pauzedrank-
je en programmaboekje. Kaarten 
voor dit concert kunnen besteld 
worden via tel. 023-5262293 of 
rechtstreeks bij de kassa van de 
Philharmonie op 023-5121212. 
Ton van den Brink 
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Try Out Roué Verveer & Murth Mossel
Heemstede - Het is inmiddels 
traditie geworden: Roué Verveer 
en Murth Mossel starten op het-
zelfde moment met hun nieuwe 
voorstelling. Om te oefenen spe-
len zij dubbelvoorstellingen: ie-
der hun eigen voorstelling: Roué 
‘FF wat anders’ en Murth ‘Lou-
ter Liefde’. “Heel gezellig om met 
z’n tweeën langs de theaters te 
gaan en de beste kritiek en tips 
krijg je toch van een collega”. 
Deze bijzondere voorstelling is 
op zaterdag 12 oktober om 20.15 
uur in Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
In de zesde avondvullende voor-
stelling van Roué gooit hij het 
roer om. De stand-up comedian 

in Roué komt meer naar voren. 
Één ding verandert niet: u gaat 
zoals gewoonlijk naar huis met 
buikpijn van het lachen! Zie ook: 
www.roueverveer.nl.
Murth speelt zijn programma 
‘Louter Liefde: lief.de (de; ~n, 
~s); - de diepe genegenheid 
voor, welgezindheid tot of toewij-
ding voor een ander; soms ook 
voor een dier, zaak of voorwerp; 
- het onderwerp voor de vierde 
avondvullende voorstelling van 
comedian Murth Mossel. Zie 
ook: www.murthmossel.nl.
Kaartverkoop van maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang 

aan de kassa van de Luifel.  U 
kunt ook telefonisch reserveren 
via 023 548 38 28 kies 1. Zie ook: 
www.theaterdeluifel.nl.

Kinderboekenweek in 
bibliotheek Heemstede
Heemstede - Fanatieke spor-
ters zijn niet altijd fanatieke le-
zers, en andersom. Maar in de 
Kinderboekenweek van 2 tot en 
met 13 oktober gaat dit helemaal 
veranderen! Dan ontdekken kei-
harde sporters hoe leuk lezen is 
en worden boekenvreters juist 
enthousiast gemaakt voor gave 
sporten. Kom tijdens de Kinder-
boekenweek als een speer naar 
de Bibliotheek Heemstede voor:

Klaar voor de kunst?
(6 t/m 12 jaar)
Sport en kunst maken, gaat 
dat samen? Ja natuurlijk! In de 
workshop van kunstenares De-
nise van de Zande maak jij je ei-
gen sportkalender. Met plaatjes 
van verschillende sporten, te-
ken en knip je op elk kalender-
blad een collage. Sport jij ook en 
heb je leuke foto’s van jou in ac-
tie? Neem die dan mee voor op 

je eigen kalender! Meld je snel 
aan voor deze workshop want 
vol = vol.
Woensdag 9 oktober, 14:30 – 
16:00 uur. Bestellen van kaar-
ten kan via de website. Je kunt 
ook terecht bij de balie van de 
bibliotheekvestiging(en), in dat 
geval betaal je met pin.

Gratis sporten met je biebpas! 
(6 t/m 12 jaar)
Ben jij klaar voor de start? Meld 
je met je biebpas aan voor het 
volgen van een gratis proef-
les waterpolo, wedstrijdzwem-
men, schoonspringen, judo, ka-
rate, kickboksen, streetdance, 
schaatsen, streetdance, jiujitsu, 
tumbling, turnen, voetbal, bow-
len, zumba of fi tness. 

Kijk op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl voor meer informa-
tie. 

Scott Hamilton.

Regio - Op maandagavond 7 
oktober is de wereldberoemde 
Amerikaanse saxofonist Scott 
Hamilton te gast in de serie Jazz 
in de Krocht, Grote Krocht 41 in 
Zandvoort. Omdat Scott maar 
een paar dagen in Nederland 
is is dit extra georganiseerd op 
een maandagavond. Hij werk-
te samen met wereldberoemde 
artiesten als Ray Brown, Way-
ne Shorter, Rosemary Clooney 
en Benny Goodman. De gro-
te kracht van Scott Hamilton is 
dat hij met zijn unieke sound ook 
mensen aanspreekt die niet da-
gelijks naar jazz luisteren. Hij 
wordt begeleid door Rob van 
Bavel- piano, Eric Timmermans- 
bas en Frits Landesbergen - 
drums. Aanvang is 20.30 uur. 

De zondag daarop, 13 oktober, is 
het de beurt aan Gé Titulaer. Gé 
is een geweldig jazz- zanger die 
al 10 CD’s op zijn naam heeft en 
enkele jaren geleden eerder te 
gast is geweest. Hij is docent aan 
het Conservatorium van Amster-
dam en de vader van de Idols- 
winnaar Boris. Iets waar hij zelf 
heel trots op is. Hij wordt bege-

leid door Jean Louis van Dam - 
piano, Eric Timmermans - bas en 
Erik Kooger - drums. Aanvang is 
20.30 uur.
Voor de rest van het seizoen 
staat op het programma: zondag 
10 november, Sjoerd Dijkhuizen 
– sax; zondag 22 december, Lo 
van Gorp - sax/ zang; zondag 19 
januari, Sarah Fairfi eld – zang; 
9 februari, Ben Herman - sax; 9 
maart, André Vrolijk - accorde-
on; 13 april, Jan van Duikeren - 
trompet; 11 mei, Ferdinand Po-
vel - sax.
De toegangskaarten bedragen 
15 euro per concert. Indien men 
alle concerten wil bijwonen kan 
men een passe partout aanvra-
gen voor slechts 100 euro. U kunt 
op meerdere manieren reserve-
ren, per e-mail via info@jazzin-
zandvoort.nl, telefonisch op 023-
5310631,  door te klikken op de 
ticket- button op de facebook-
pagina www.facebook.com/jaz-
zinzandvoort of door het bedrag 
over te maken naar RABO-reke-
ningnummer 1439.26.977 t.n.v. 
Stichting Jazz in Zandvoort on-
der vermelding van uw naam en 
het betreffende concert. 
Verdere informatie is te vinden 
op www.jazzinzandvoort.nl en 
www.facebook.com/jazzinzand-
voort.

Scott Hamilton.

Regio - Op maandagavond 7 

leid door Jean Louis van Dam - 
piano, Eric Timmermans - bas en 
Erik Kooger - drums. Aanvang is 
20.30 uur.
Voor de rest van het seizoen 

Jazz in 
Zandvoort

10-10: Dag van de Duurzaamheid

Duurzaamheidsmarkt: 
13.00 – 17.00 uur
Op de Heemsteedse Binnen-
weg vindt de duurzaamheids-
markt plaats. Daar zullen diver-
se ondernemers en organisa-
ties staan, die hun duurzame 
producten en diensten demon-
streren en er zullen voor kinde-
ren workshops worden georga-
niseerd. Voor actuele informatie, 
zie: www.mvoheemstede.nl

Om 15.30 uur zal de prijsuitrei-
king plaatsvinden van de verkie-
zing: Duurzaamste Ondernemer 
van Heemstede. Deze verkie-
zing is een samenwerking tus-

sen MVO Heemstede, Philippi-
ne van der Kleij (Met Beleid) en 
leerlingen van Hageveld. De jury 
bestaat uit Jur Botter (wethouder 
Heemstede) , Robert van Houten 
(directeur Newasco) en Andrea 
van de Graaf (directeur Duur-
zaam bedrijf Haarlemmermeer).

Scholen
Leden van de klankbordgroep 
Duurzaamheid en wethouder 
Duurzaamheid, Jur Botter lezen 
op diverse Heemsteedse basis-
scholen voor uit het boek ‘Nog 
lang en gelukkig’ om met kin-
deren een gesprek aan te gaan 
over duurzaamheid. 

Leerlingen van groep 7 en 8 heb-
ben met hun leerkracht een on-
line enquête ingevuld over duur-
zaamheid. Naar aanleiding van 
de resultaten wordt op 10 okto-
ber de meest duurzame groep 
bekendgemaakt. Verder start 
het eerste team op deze dag met 
de Energy Battle, een landelijke 
energiebesparingswedstrijd. 

Energiecafé:
van 19.30 - 22.00 uur
Wethouder Duurzaamheid, Jur 
Botter, opent het Energiecafé in 
De Luifel, Herenweg 96. Er wor-
den presentaties gegeven over 
energiebesparende mogelijkhe-
den, de warmtepomp, wonin-
gisolatie en inwoners kunnen 
zich inschrijven om gratis een 
thermografi sche foto van de wo-
ning te laten maken. Er is na af-
loop nog volop gelegenheid met 
deskundigen en met elkaar van 
gedachten te wisselen onder het 
genot van een drankje.

Heemstede - Op 10 oktober doet Heemstede wederom mee 
met de Landelijke Dag van de Duurzaamheid. De activitei-
ten deze dag zijn een uitwerking van de Nota Duurzaamheid 
2012-2016: in gezamenlijkheid werken aan een duurzame ge-
meente. Op de Dag van de Duurzaamheid doen organisaties 
en ondernemers mee aan de duurzaamheidsmarkt, besteden 
scholen aandacht aan het thema en wordt de dag afgesloten 
met een energiecafé. 

Maaltijdingrediënten 
verzamelen tijdens Foodwalk
Heemstede - De Nederlandse 
natuurbeweging introduceerde 
onlangs een nieuw netwerk van 
maaltijdwandelingen en -fi ets-
tochten door het hele land. Aan 
de hand van lekkere recepten en 
een simpele routebeschrijving 
kan iedereen zelf ingrediënten 
voor een maaltijd bij elkaar ver-
zamelen. In Heemstede ontwik-
kelde Landschap Noord-Holland 
een maaltijdwandeling. Meer 
routes volgen in de loop van dit 
jaar en volgend jaar.
De wandelroute in Heemstede 
(15 kilometer) start vanaf 19 ok-
tober. Startpunt is de Natuurvoe-
dingswinkel Kiebert aan de Bin-
nenweg 119-A. Aan de wandel-
route is een recept gekoppeld: 
‘Groentenquiche uit Zuid-Ken-
nemerland met brandneteltop-
pen en beukennootjes’.  De rou-
te en het recept zijn te vinden op 
de algemene website www.food-
walks.nl. Deze zijn ook op het 
startpunt af te halen. Langs de 

route koopt of vindt men alle in-
grediënten voor het recept (win-
kels alleen geopend tijdens re-
guliere openingstijden). Alle le-
veranciers zijn op zaterdag 19 
oktober geopend. 
De wandelroute in Heemstede 
brengt de wandelaar langs drie 
van de door Landschap Noord-
Holland in de regio beheerde 
prachtige buitenplaatsen Ley-
duin, Woestduin en Vinkenduin. 
Leyduin heeft een eigen moes-
tuin waar groenten te koop zijn. 
De route vervolgt verder via Vo-
gelenzang, Landgoed Groenen-
daal en weer terug naar Heem-
stede. 
Foodwalks is een initiatief van 
Landschapsbeheer Nederland 
en Stichting wAarde en maakt 
deel uit van het project Lekker 
Landschap. In samenwerking 
met wandelaars, winkeliers, na-
tuurbeschermers, boeren, koks, 
stadsbewoners, scholen en ge-
meenten in het hele land worden 

de komende jaren steeds meer 
Foodwalks ontwikkeld, met als 
doel: natuurbeleving als dage-
lijkse kost. In iedere streek, voor 
ieder seizoen. Op www.food-
walks.nl worden culinaire hoog-
standjes gekoppeld aan fraaie 
wandelingen in de natuur. Het 
is niet nodig de hele maaltijd bij 
elkaar te zoeken. Bij de meeste 
Foodwalks staat aangegeven in 
welke winkel of bij welke boer-
derij aanvullende ingrediënten te 
koop zijn.
Dit initiatief wordt mede moge-
lijk gemaakt dankzij fi nanciële 
ondersteuning van de Nationale 
Postcode Loterij.
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Agenda
Cultuur

Heemstede
Exposities

Van 3 oktober tot en 
met 5 november
• Schilderijen van Jan Dirc-
ke Smit in het gemeentehuis 
van Bennebroek. 

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

Kinderactiviteiten
Vrijdag 4 oktober
• Cook - eat - meet & greet 
voor tieners in De Luifel, He-
renweg 96, 18.00-20.00 uur: 
pannenkoeken bakken. 
Aanmelden: (023) 548 38 28, 
plexat@casca.nl.

• ‘t Is weer Vrijdag, inloop 
voor jongeren van 11 jaar en 
ouder bij Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede, 
20.00-22.00 uur. Meer infor-
matie: www.casca.nl.

Zaterdag 5 oktober
• Kinderdisco met thema 
dieren bij Casca in De Lui-
fel, 6-10 jaar, 19.00-21.00 uur. 
Aanmelden: 023-548 38 28.

• Kinderboekenweek: fees-
telijke middag met Vivian 
den Hollander van 15.00 tot 

17.00 uur bij Boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg.

Zaterdag 12 oktober
• Kinderboekenweek: 
feestelijke prijsuitreiking 
schrijfwedstrijd Casca 
Plexat en boekhandel Blok-
ker van 14.00 - 15.00 uur bij 
Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg.

Lezingen
Zondag 6 oktober
• Conservator Gijs van der 
ham vertelt in Bibliotheek 
Heemstede over zijn boek 
‘ De geschiedenis van Ne-
derland in 100 voorwerpen’, 
14.00-15.30 uur. Informatie: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Donderdag 17 oktober
• Lezing door Arabist en 
Midden-Oostendeskundige 
Petra Stienen in Het Oude 
Slot, 20.15 uur. Meer informa-
tie: www.podiaheemstede.nl.

Kazimir Malevich.

Woensdag 30 oktober
• Bart Rutten, conserva-
tor van het Stedelijk Museum 
Amsterdam, geeft een toe-
lichting op de grote over-
zichtstentoonstelling ‘Ka-
zimir Malevich en de Rus-
sische Avant-garde’ in Het 
Oude Slot, 20.15 uur. Meer in-
formatie: www.podiaheemste-
de.nl.

Muziek

Lucas van der Vegt begon op 
zesjarige leeftijd met pianospe-
len.

Zondag 6 oktober
• Prijswinnaars Prinses 
Christina Concours geven 
concert in het Oude Slot in 
Heemstede. Emma Rhebergen 
en Olfje van der Klein op viool 
en Lucas van der Vegt op pi-
ano, 12.00 uur. Kaarten: 023-
548 38 38 en www.podia-
heemstede.nl.

Theater
Vrijdag 11 oktober
• Cabaretier Thomas van 
Luyn solo in Theater de Lui-

fel in Heemstede, 20.15 uur. 
Informatie: www.theaterdelui-
fel.nl.

Zaterdag 12 oktober
• Try Out cabaretiers Roué 
Verveer & Murth Mossel in 
theater De Luifel, Herenweg in 
Heemstede, 20.15 uur. Infor-
matie: www.theaterdeluifel.nl.

Zondag 13 oktober
• Jeugdvoorstelling (6+) 
goochelaar Hilbert Geerling 
in Theater De Luifel, 14.30 uur. 
Informatie: www.theaterdelui-
fel.nl.

Diversen
Donderdag 3 oktober
• Lezing ‘Woorden uit het 
Hart’ over schrijven van her-
inneringen bij overlijden dier-
bare voor bijvoorbeeld een 
speech. Locatie: Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
Aanvang: 19.15 - 19.30 uur (in-
loop). Einde: 21.30 uur. 

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

Vrijdag 4 oktober
• Informatieavond over cur-
sus ‘Omgaan met Alzhei-
mer’ georganiseerd door 
Home Instead Thuisservice 
Zuid-Kennemerland op de 
Herenweg 115 in Heemste-
de. Aanmelden en informatie: 
info@homeinstead.nl of 023-
8200392.

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

Donderdag 10 oktober
• Dag van de Duurzaam-
heid, ook programma bij Cas-
ca in de Luifel, 20.00 uur. Pro-
gramma: www.casca.nl.

Dinsdag 15 oktober
• Workshop ‘De Op-
voedachtbaan’ door Krista 
Okma in de aula van de Eve-
naar, van der Waalslaan 33 in 
Heemstede, 20.00 uur. Deel-
name kosteloos. Aanmelden: 
fvanblitterswijk@heemstede.
nl.

Regio
Exposities

Tot en met 20 oktober
• Tekeningen van Eric 
J.Coolen en Hans Duiven-
voorden in de Waag, Spaar-
ne 30 in Haarlem. Informatie: 
www.kzod.nl.

Van 4 oktober tot en met 6 
november
• Tentoonstelling ‘Diep in 
het Bos’ in de Janskerk, het 
publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief op de 
Jansstraat 40 in Haarlem.

Tot en met 14 januari 2014
• Acrylschilderijen van Ine-
ke Huijerman in ‘Villa Sant-
wijck’, Wilhelminalaan 1, Hil-
legom.

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

Tot en met 30 maart 2014
• Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
films en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zit-
ten. Schotersingel 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 5 oktober
• Workshop Rijmen & Rap-
pen door Heemsteed-
se dichter Marten Janse in 
speeltuin Floragaarde aan de 
Van Oosten de Bruijnstraat 62 
in Haarlem, 15.00-16.30 uur. 
Aanmelden: floramamas@
speeltuinfloragaarde.nl.

Zondag 13 oktober
• Jongerenexcursie op 
stap met de schaapsher-
der in de Kennemerduinen, 
11.00-15.00 uur. Aanmelden: 
c.dessing@xs4all.nl. 

Lezingen
Zondag 6 oktober
• Lezing Carmen de Haan 
over controlefreaks in het 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
in Bloemendaal. Van 14.00-
16.00 uur. Bijdrage 8 euro. 
Informatie: 023-5261144 of 
www.carmendehaan.nl.

Woensdag 9 oktober
• Lezing over de Baltische 
Staten door Eugènie Herlaar 
bij de afdeling Aerdenhout 
van Vrouwen van Nu in de Ad-
ventskerk, Leeuwerikenlaan 7 
in Aerdenhout, 14.30 uur. In-
formatie: 023-5377000.

Vrijdag 11 oktober
• Lezing Groei & Bloei Ben-
nebroek over onbeken-
de bergstreken van Austra-
lië en Tasmanië, 20.00 uur in 
Het Trefpunt van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 1 
in Bennebroek. Iedereen wel-
kom, entree gratis.

Muziek
Zaterdag 5 oktober
• Korenslag Bollenstreek in 
Café van der Geest in Noord-
wijkerhout met onder ande-
re het Heemsteedse Pop-
koor Voice Collective, 20.00 
uur. Informatie: www.koren-
slagbollenstreek.nl.

• Concertkoor Haarlem 
brengt Handels Messiah in 
de Philharmonie in Haarlem, 
19.30 uur. Kaarten (27,50): 
023-5262293. Meer info: www.
concertkoorhaarlem.nl.

Zondag 6 oktober
• Herfstconcert N.O.G. Con-
certkoor in de aula van O.B.S 
de Molenwiek, Betuwelaan 2 
in Schalkwijk, 14.00 uur. Kaar-
ten (5 euro): 06-21878415.

Maandag 7 oktober
• De wereldberoemde 
Amerikaanse saxofonist 
Scott Hamilton is te gast in 
de serie Jazz in de Krocht, 
Grote Krocht 41 in Zandvoort, 
20.30 uur. Informatie en kaar-
ten: www.jazzinzandvoort.nl.

Zondag 13 oktober
• Jazz-zanger Gé Titulaer is 
te gast in de serie Jazz in 
de Krocht, Grote Krocht 41 
in Zandvoort, 20.30 uur. Infor-
matie en kaarten: www.jazzin-
zandvoort.nl.

Zondag 8 oktober
• Zingen bij het Knipkaart-
koor van Leny van Schaik 
van 12.00 tot 13.30 uur in Ge-



bouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem. Inlich-
tingen: 023-5312396.

Zaterdag 12 oktober 
• Concert ‘Landscape in 
Sound’ in de Remonstrantse 
kerk, hoek Oranjekade/Prins 
Hendrikstraat in Haarlem, 
20.00 uur. Informatie: www.
muziekkerk.nl.

Zondag 13 oktober
• Jubileumconcert vrou-
wenkoor meta Morfose (20 
jaar) in de Waalse Kerk, Be-
gijnhof 30 in Haarlem, 15.00 
uur.

Theater
Zondag 13 oktober 
• Première vertelvoorstel-
ling ‘Ridder Uk’ in Theater 
Nieuw Vredenhof, Van Olden-
barneveltlaan 17 in Haarlem. 
Het verhaal wordt op een the-
atrale manier verteld door Ma-
rieke Reehoorn van Lilaluna 
Verteltheater. De voorstelling  
gaat over de vriendschap tus-
sen een ridder en een draak. 
Aanvang: 15.00 uur. Geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar en 
hun (groot)ouders.
Kaartjes: 5.- via info@lilaluna.
nl of 06-11215626.
Info: www.lilaluna.nl

Diversen
Donderdag 3 oktober
• Parkinsoncafé in de ont-
moetingsruimte van de Paro-
chiekerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
Haarlem, 14.00-17.00 uur. On-
derwerp: medische keuringen. 
Informatie: 023-5270927.

Vrijdag 4 oktober
• Trefpuntcafé met de Ben-
nebroekse journaliste Esther 
Bakker over de geschiedenis 
van het wandelen, 20.00 uur.

Zondag 6 oktober
• Paddenstoelendag op 
Landgoed Elswout in Over-
veen, 10.30-16.00 uur. Infor-
matie: www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

• Rumah Ngobrol (gezellig 
met elkaar praten, spelletjes 
doen) in Schalkweide aan de 
Floris van Adrichemlaan 15 in 
Haarlem, 14.00-16.00 uur.

• Trekvogels kijken op de 
buitenplaats Leyduin in Vo-
gelenzang (Manspadlaan 1), 
09.00-10.30 uur. Aanmelden: 
www.gaatumee.nl.

Maandag 7 oktober
• Alzheimer Café in wijkge-
bouw ‘t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60 in Haarlem, 
19.00 uur. 

• Lezing over jongensge-
drag door Angela Crott in de 
Bibliotheek Haarlem Centrum 
20.00 uur. Info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Dinsdag 8 oktober
• Informatieavond over hor-
monale therapie bij borst-
kanker in het Adamas-In-
loophuis, Eugenie Prévinai-
reweg 61 in Nieuw Vennep, 
19.30-21.45 uur. Aanmelden 
(verplicht): www.spaarnezie-
kenhuis.nl of 023-8908360.

Woensdag 9 oktober
• Informatieavond over ‘het 
uitstrijkje’ in de Kerkzaal van 
het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp, 20.00-22.00 uur. 
Aanmelden (verplicht): www.
spaarneziekenhuis.nl of 023-
8908360.

Vrijdag 11 oktober.
• Coming Out-day, in socië-
teit Vereeniging aan de Zijlweg 
1 in Haarlem gaat de docu-
mentaire “WhatEver will be” 
in Haarlemse première, 15.00-
18.00 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 15 oktober 
• Thomas Rosenboom 
wordt geïnterviewd over 
Johan van Oldenbarnevelt 
in Bibliotheek Haarlem Cen-
trum, 20.00 uur. Toegang 7,50; 
niet-leden 10 euro.

Zondag 20 oktober
• Modeshow Adamas in-
loophuis, door en voor vrou-
wen die borstkanker hebben 
(gehad). Vanaf 14.00 uur. Sym-
fonie 37, Nieuw-Vennep. Info: 
www.happ-home.nl/adamasin-
loophuis.

Hele maand oktober
• Oktober = Kindermaand in 
Haarlem, een uitgebreid pro-
gramma is te vinden op www.
haarlem.nl.

Kon. HFC sleept, met 10 man, 
één punt uit het vuur

Regio - FC Boshuizen onthaalde 
het bestuur op haring en witte-
brood om zo vast de festiviteiten 
voor Leidens ontzet, op 3 okto-
ber, luister bij te zetten. De gast-
vrije nieuwkomer in de hoofd-
klasse moet nog duidelijk wen-
nen aan een nieuwe ambian-
ce. Zo ontbrak een scorebord en 
een omroepinstallatie. Boshui-
zen stond vrijwel onderaan op de 
ranglijst met slechts één puntje 
uit de voorgaande  drie duels. 
HFC zou deze veste met gemak 
moeten kunnen nemen. Het trok 
dan ook vanaf de aftrap direct 
fel van leer en doelman van der 
Voort van Boshuizen moest zijn 
ploeg met reddingen in de wed-
strijd houden. Boshuizen kwam 
niet tot kansrijke aanvallen tot 
de 19e minuut, geheel tegen de 
verhouding in, het 1-0 werd voor 
de thuisploeg. Een strakke vrije 
trap werd door Rafik El Ous-
rouei vervolgens fraai ingekopt. 
HFC doelman van der Werff zag 
er niet foutloos uit, maar voor-
al de verdedigers konden zich 
dit aanrekenen. Het gemis van 
de geblesseerde centrale ver-
dediger Roy Verkaik was de hele 

wedstrijd door merkbaar. Terwijl 
HFC even nodig had de tegen-
slag te verwerken kwam Bos-
huizen steeds beter in het spel. 
Kort voor rust kwam Boshuizen 
zelfs op een 2-0 voorsprong, zij 
het met enig geluk. Ook nu weer 
bleek de HFC verdediging niet 
doortastend genoeg na balver-
lies. Boshuizen beschikt over 
een aantal snelle spelers en daar 
had HFC het moeilijk mee. On-
danks dat het HFC midden-
veld talenten genoeg herbergt 
is ook daar het gemis van routi-
nier Sam Sin merkbaar. Tel daar-
bij op het volledig falen van Li-
onel Frederik en de afwezigheid 
van smaakmaker Berkleef en het 
verhaal is goeddeels verteld. Na 
rust herpakte HFC zich en was 
het de ingevallen Bart Nelis die 
met een sublieme vrije trap de 
Boshuizen doelman kansloos liet 
2-1. Frederik ging zich verbaal 
te buiten tegen de reservebank 
van Boshuizen en de oplettende 
grensrechter meldde dit aan de 
scheidsrechter die direct de rode 
kaart trok. Met nog 35 minuten 
te spelen stond HFC dus met 10 
man op het veld. Dat HFC toch 

de veerkracht toonde er nog iets 
van te willen maken was een op-
steker voor de meegereisde fans. 
Het doek leek alsnog te vallen. 
Een voorzet van Mehmet Güngör 
werd door Said Aimen afgerond. 
Hij zette Boshuizen op 3-1. Na 
een snelle aanval van HFC ca-
ramboleerde de bal via de doel-
man en de paal uiteindelijk voor 
de voeten van, de beste man aan 
HFC zijde, Wouter Haarmans die 
zo de 3-2 aantekende. Met nog 
een minuut of vijf te spelen was 
het opnieuw Haarmans die een 
gelijkspel uit het vuur wist te sle-
pen. De laatste minuten gooi-
de Boshuizen alles op de aan-
val. Een bal op de kruising van 
het doel en schoten van Levi 
en Shibi hadden beter verdiend 
en zo bleef de stand steken op 
3-3. HFC mag tevreden zijn met 
één punt en de getoonde veer-
kracht.

Aanstaande zondag speelt HFC 
thuis tegen De Dijk uit Amster-
dam dat op vrijwel gelijke hoogte 
staat met HFC. Een duel om naar 
uit te kijken.
Eric van Westerloo

Nana’s maken
Heemstede - Nana’s zijn dikke 
vrouwenbeeldjes, die vervaar-
digd worden van papier-maché. 
In een cursus van drie lessen bij 
Casca maak je een kleine zitten-
de of liggende (geen staande) 
Nana van ongeveer 20 centime-
ter hoog.
Er starten twee cursussen Na-
na’s maken: op maandag 28 ok-

tober van 13.30 tot 16.00 uur en 
op dinsdag 29 oktober van 19.30 
tot 22.00 uur bij Casca in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Meer informatie over boven-
staande cursus vindt u op www.
casca.nl en zie ook de website 
www.letscrea.nl. Opgeven kan 
telefonisch: tel. 023-548 38 28 
kies 1 op werkdagen tussen 9 en 
12 uur of via www.casca.nl.

Regio - Spelenderwijs muziek leren doe je bij een muziekvereniging is de slogan van KNA. Omdat 
de Bennebroekse/Vogelenzangse/Zwaanshoekse muziekvereniging zich wil blijven inzetten voor be-
taalbaar muziekonderwijs blijft het nodig het ledental op peil te houden. Daarom wordt op dit mo-
ment via de leden een flyer verspreid om meer muziekliefhebbers en geïnteresseerden bij de ver-
eniging te krijgen. 
Het accent ligt in de kleine folder op AMV (Algemene muzikale 
vorming) voor de basisschooljeugd. De kinderen worden geen 
lid van de muziekvereniging maar betalen voor een eigen blok-
fluit en voor de AMV-lessen, die op woensdagen tussen de mid-
dag door een vakdocente gegeven worden. En dat voor omgere-
kend maar €6,50 Euro per les.  

Voorspeelavond KNA-jeugd
Daarnaast is er 14 oktober bij KNA een muzikale avond door gi-
taarleerlingen en blazers gericht op de jeugd.  Meer informa-
tie over alles wat KNA doet geeft Diana Verhoef-Maas 06-46 
23 57 76. 

Lid worden
Leerlingen en volwassenen die een (blaas- of slagwerk)instru-
ment (willen leren) spelen zijn heel erg welkom. Die moeten dan 
wel lid worden (vanaf 180,= euro per kalenderjaar) Als lid van 
KNA heb je twee jaar gratis les op een muziekinstrument en 
krijg je dat instrument (meestal) van de vereniging te leen.

Spelenderwijs muziek leren
bij KNA in Bennebroek
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 oktober 2013

In deze uitgave:
- Inloopochtend 
 burgemeester 4 oktober
- Omgevingsvergunningen

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Raadsbesluiten 
26 september

Wervingscampagne Burgernet zorgt voor 
200 nieuwe deelnemers in Heemstede
Sinds de start van de landelijke Burgernet 
campagne op 6 september hebben zich in 
de gemeente Heemstede in een maand tijd 
maar liefst 200 nieuwe ‘BN’ers’ (Burgernet 
deelnemers) aangemeld via de website 
www.burgernet.nl. Landelijk zijn er sinds de 
campagne aftrap ruim 100.000 nieuwe ‘BN’ers’ 
(Burgernetters) bij gekomen.

Met de toename van dit grote aantal nieuwe 
‘BN’ers’ neemt de pakkans van criminelen bij 

een Burgernetactie meer dan evenredig toe. 
Naast de verhoogde pakkans zorgen meer 
Burgernetdeelnemers er ook voor dat vermissingen 
sneller en vaker worden opgelost. Burgernet draagt 
zo bij aan een betrokken, sociale en veiligere 
woonomgeving. 

Ook BN’er worden?
Kijk voor aanmelden of meer informatie op 
www.burgernet.nl.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid. Heemstede doet mee om te werken 
aan een duurzame gemeente. Op deze dag worden 
diverse activiteiten georganiseerd. De Dag van de 
Duurzaamheid start met voorlezen op basisscholen. 
Verder is er een Duurzaamheidsmarkt, de uitreiking 
van de prijs ‘Duurzaamste ondernemer Heemstede 
2013’, diverse workshops voor jong en oud en u 
kunt uw bandenspanning laten controleren.

Energiecafé
Ter afsluiting organiseert de gemeente Heemstede 

in samenwerking met CASCA op 10 oktober 2013 
van 19.30 - 22.00 een Energiecafé. Op deze avond 
hoort u onder andere welke maatregelen u kunt 
nemen om energie te besparen 
en het milieu te ontlasten. Ook 
kunt u zich inschrijven om een 
gratis thermo-grafische foto te 
laten maken van uw woning; 
zo kunt u zien waar warmte 
‘weglekt’. 

Kijk voor meer informatie op www.mvoheemstede.nl.

Levering spoedaanvragen reisdocument 
verlaat op 2 en 3 oktober 2013

Op 3 oktober 2013 wordt 
de hardware die nodig is 
voor het aanvragen van 
reisdocumenten vervangen. 

Als u een spoedaanvraag doet op 2 en 
3 oktober dan kunt u het reisdocument niet 
zoals gebruikelijk de volgende dag afhalen.

De levering van spoedaanvragen is dan als volgt:
- Spoedaanvraag woensdag 2 oktober: 
 levering vrijdag 4 oktober
- Spoedaanvraag donderdag 3 oktober: 
 levering maandag 7 oktober
Overige aanvragen zijn gewoon mogelijk en 
hebben de reguliere levertijd van een werkweek.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Breitnerweg 8 het bouwen van een woonhuis 

wabonummer 7490, ontvangen 13 september 
2013.

- Prinsessenhof 11 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7480, 
ontvangen 13 september 2013. 

- Zandvaartkade 2 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7481, 
ontvangen 16 september 2013. 

- Landzichtlaan 43 het kappen van 2 lindebomen 
wabonummer 7246, ontvangen 16 september 
2013. 

- Lieven de Keylaan 16 het kappen van 1 
dennenboom wabonummer 7248, ontvangen 16 
september 2013. 

- Franz Schubertlaan 8 het bouwen van een erker 
wabonummer 7478, ontvangen 16 september 
2013. 

- Molenlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 7491, ontvangen 16 september 
2013. 

- Van Merlenlaan 33 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 7492, ontvangen 18 september 
2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 2 populieren 
wabonummer 7493, ontvangen 18 september 
2013. 

- Cruquiusweg 7-9 het bouwkundig splitsen van 
een gedeelte van het bedrijfspand wabonummer 
7488, ontvangen 19 september 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Meerweg 37 het kappen van 1 zeeden 

wabonummer 6356, verzonden 24 september 
2013. 

- Von Brucken Focklaan 43 het kappen van 1 
Oostenrijkse den wabonummer 6409, verzonden 
24 september 2013. 

- Meerweg 25 het kappen van 1 ceder en 2 grove 
dennen wabonummer 6415, verzonden 24 
september 2013. 

- Meerweg 8 het kappen van 2 coniferen 
wabonummer 6491, verzonden 24 september 
2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 1 acer, 1 Quercus, 
1 fagus en 1 rode beuk wabonummer 7018, 
verzonden 27 september 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

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

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

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

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

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

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

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

Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

Bespreekpunten
Verordening winkeltijden Heemstede 2013
De verordening is vastgesteld met 13 stemmen 
voor en 7 stemmen tegen.
- Voor: VVD, D66, CDA
- Tegen: PvdA, HBB, GL

Amendement verordening winkeltijden Heemstede 2013 
De verordening wijzigen bij Artikel 2 in “het is 

verboden een winkel voor publiek geopend te 
hebben voor 12 uur en na 18 uur”
Het amendement is verworpen met 7 stemmen 
voor en 13 tegen.
- Voor: PvdA, HBB, GL
- Tegen: VVD, D66, CDA

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar 
Onderwijs Zuid-Kennemerland
unaniem

Vaststellen bestemmingsplan bedrijventerreinen
unaniem

Raadsbesluiten 26 september 2013
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