
5Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl

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

1 oktober 2014

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Tro
Ts 

va
n d

e k
eur

sla
ger 3 malse

kogel
Biefstukken

6.95

Nieuwe dahlia gepresenteerd 
in Heemstede: Magic Magda
Heemstede - Woensdag 24 
september is bij de Heemsteed-
se Dahliakwekerij Geerlings een 
nieuw Dahlia soort gelanceerd.
Een prachtig nieuwe bloem, ha-
gelwit met grote openslaande 
bladeren, heeft de naam Magic 
Magda gekregen.
Nu slechts met een aantal van 4 
planten hoopt Geerlings volgend 

jaar de nieuwe dahlia met een 
aantal van 100 stuks in zijn pluk-
tuin aan de Kadijk aan het pu-
bliek te kunnen tonen.  
De Magic Magda is vernoemd 
naar de internationaal befaam-
de Poolse muzikante Magda Pis-
korczyk.

Magda was afgelopen week in 
Nederland voor haar debuutop-
treden in Leiden.
Tijdens haar verblijf in Nederland 
werd Magda door haar vrienden 
Raymond en Ivonne Keur mee-
gelokt naar de Kadijk, alwaar zij 
werd verrast met dit unieke mo-
ment.
Nadat de bloem door Magda of-
ficieel gedoopt werd, door deze 
met champagne te overgieten, 
mocht ze zichtbaar ontdaan het 
allereerste boeket in ontvangst 
nemen.  Twee dagen later stond 
hetzelfde boeket op haar gitaar-
versterker te pronken op het 
Leidse podium.

Magda Piscorczyk met aan bei-
de zijde de Dahlia kwekers Jan 
Geerlings en Elly van Apswoude.

Heemstede - Prachtig oranje, de oogst van de Lampionplant 
Physalis alkekengi. Van deze plant zijn niet de bloemen, maar 
de zaden van de omhulsels aantrekkelijk en geschikt voor een 
droogboeket. In de tuin gedraagt de plant zich als onkruid: de 
wortelstok is niet te stuiten. Bloeitijd: september en oktober.

Herfstfoto 
‘lampion’
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Interieur- en
wonen-

advertenties
Woensdag 8 oktober
Presenteer het
nieuwe wonen!

Grote formaten, kleine prijzen
Informeer:

verkoop@heemsteder.nl
Of bel: 06-50284402

Regio - Afgelopen zondag is bij de zweefvliegclub in Noordwijk een speciale dag gehouden. Frank 
Romeijn uit Heemstede, instructeur bij de Kennemer Zweefvlieg Club, organiseerde deze vliegdag 
voor klassieke zwevers.  Normaal zie je boven het Langeveld tegenwoordig die mooie witte kunststof 
zwevers vliegen.  Maar nu waren het alleen de houten exemplaren uit de jaren ‘50/’60. De leden van 
de KZC hadden zich ook uitgdedost in kleding uit die jaren. Deze vliegtuigen worden met veel lief-
de luchtwaardig gehouden en verkeren in nieuwstaat. Het is een genot om ze weer te zien. Er was 
er zelfs een Slingsby Grasshopper uit 1953. Een totaal open vliegtuig, waar de vlieger uitsluitend op 
gevoel vliegt. Er zitten namelijk geen instrumenten als snelheidsmeter, hoogtemeter en dergelijke in. 
Het publiek genoot zichtbaar toen de vliegers met de Grashopper startten en met een luide ‘yel’ hun 
plezier uitten. Er kwam zelfs nog een Dodge C63 legervoertuig uit 1943 langs, met Cees Schenkel uit 
Heemstede. Een vliegdag waar enorm veel mensen en toeschouwers van hebben genoten!

Heemstedenaar organiseert Zweefvliegdag
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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

Het Trefpunt
Regio - In het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Benne-
broek wordt zondag  5 ok-
tober  een dienst gehou-
den met dr. A. van Egmond. 
Aanvang 10.00 uur. Er is ook                                            
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 5 okto-
ber: Israëlzondag
Dienst om 10.00 uur in de 
Pinksterkerk met ds. A. Mo-
lendijk.
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar, Kinder Anders-dienst 
voor kinderen van 4 tot 10 
jaar, Spiegeltent voor kinde-
ren van 10 tot 12 jaar en De 
Kerk Draait Door voor tieners 
van 12 tot 15 jaar.
 
www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 5 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 12 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 19 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. R. 
van den Beld (Baarn)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (9)

We gaan vandaag verder met 
de Camplaan 7. We proberen op 
huisnummervolgorde de winkel-
tjes te volgen`.

Dankbaar gebruik makend van 
de facebookpagina’s “Nostal-
gisch Heemstede” en “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en van 

het Noord Hollands Archief kop-
pelen we de foto’s van toen met 
de situatie van nu.
Op nummer 7 hebben verschei-
dene winkeltjes gezeten. De 
exacte periodes zijn niet hele-
maal duidelijk. J. Spaargaren zat 
er met een Electirsch Bedrijf voor 
Runder- Kalfs- en Varkensslach-
terij. In de jaren 50 was het een 
kledingzaak van v.d. Wilk. De ge-
zusters Oeverhaus hebben er 
ook een textielwinkel gehad, dat 
later overgenomen werd door de 
fi rma Leijsen. Ook heeft er een 
reisbureau en een makelaar in 
gezeten. De toenfoto is uit 1983 
(NHA) en laat de herbestrating 
van de Camplaan zien, links het 
pand nummer 7.
Op de nufoto van Harry Ophei-
kens (september 2014) zien we 
het huidige pand als woonhuis 
en niets herinnert meer aan het 
winkelpand, behalve de foto’s.
Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (communi-
catie@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Oude foto Kerklaanschool
Heemstede - Deze (kopie) foto is van mevrouw Wil Hoogstraten uit Heemstede. De nu 86-jarige 
staat er zelf op, 3e van links bovenaan. Zij wil graag weten wie de anderen zijn. Het gaat om een klas 
van de Kerklaanschool, tussen de Bavokerk en de Jozefschool in, nu zo’n 70 jaar geleden. En ter ere 
van welke gelegenheid is de foto gemaakt? Reacties graag naar: 023-5283402.
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Afscheidsreceptie Sjaak en Atie op dinsdag 7 oktober

Sjaak van der Werff draagt 
‘stokje’ over aan Barry van Bakel
Heemstede – Slagerij Sjaak 
van der Werff is al jaren een be-
grip in Heemstede en omgeving. 
Sjaak en echtgenote Artie vor-
men sinds jaar en dag het ge-
zicht van de kwaliteitsslage-
rij op de Glipperdreef, naast su-
permarkt De Koning. Natuur-
lijk is er een heel team verant-
woordelijk voor de verkoop en 
bereiding van het vlees en aan-
verwante lekkernijen maar zon-
der Sjaak en Artie zou slagerij 
Van der Werff niet dezelfde zijn. 
Toch moet dat lukken binnenkort 
want Sjaak en zijn vrouw nemen 
afscheid van hun goedlopen-
de winkel. Er komt een tijd dat 
je het rustiger aan wilt doen en 
die is voor het tweetal nu aange-
broken. Altijd hard werken om je 
klanten het allerbeste en verant-
woord vlees te kunnen bieden 
en een ruime keuze aan lekkere 
vleesproducten, nou daar weten 
Sjaak en Artie alles van. En als je 

dan 65 bent, mag je het vak, de 
winkel, gerust aan iemand an-
ders overlaten. Die ‘iemand an-
ders’ is ook geen onbekende van 
de klanten van Van der Werff. 
Het is Barry van Bakel, een jonge 
slager met hart voor het vak. Al 
tien jaar werkt Barry met plezier 
in de slagerswinkel en heeft daar 
de kneepjes van het vak geleerd. 
Alle diploma’s werden gehaald. 
Barry is een jongen met ambi-
tie, van 15-jarige hulp schopte 
hij het tot vakkundig slager en 
straks dus eigenaar van een ei-
gen zaak! Over ondernemers-
lust gesproken. Diezelfde eigen-
schap had Sjaak van der Werff 
ook. Toen hij jong was begon hij 
in Heemstede bij slagerij Ree-
meijer. Daarna deed hij ervaring 
op bij de firma Amerongen. Atie 
komt ook al uit het slagersvak, zij 
werkte in de slagerij bij ‘Coop’ 
in de plaats Beneden-Leeuwen. 
In 1981 werd Sjaak zelfstandige 

en opende een winkel in Haar-
lem. 25 jaar geleden betrok hij 
de slagerij ‘op de Glip’ en dat be-
tekende het begin van een suc-
cesvolle carrière. Zijn vrouw 
werkte met hem samen en bleef 
dat ook doen. Over een succes-
vol huwelijk gesproken! Na en-
kele jaren kwam er een super-
markt naast. De twee onderne-
mers deelden dezelfde deur en 
ook dat bleek een succes. De sa-
menwerking startte in 1992 en is 
vandaag de dag nog steeds heel 
sterk. Straks, als Barry het stokje 
overneemt, blijft de samenwer-
king met supermarkt De Koning 
natuurlijk bestaan. Er verandert 
dus niet zoveel ware het niet dat 
het bekende echtpaar Sjaak en 
Artie straks niet meer in de sla-
gerij staan. Wel blijven zij op de 
achtergrond aanwezig zoals dat 
heet. Overigens heeft Sjaak zich 
niet alleen als ambachtelijke sla-
ger ontwikkeld. Hij nam ook zit-
ting in vakorganisaties die het 
slagersgilde ondersteunen en 
profileren. Zelf won hij trouwens 
diverse prijzen voor zijn ambach-
telijke producten. 

Wilt u hen de hand schudden? 
Op dinsdag 7 oktober wordt in 
de zaak een receptie gehou-
den. Daar kunt u tevens Barry al-
le succes wensen als nieuwe ei-
genaar. De receptie duurt van 
19.00 tot 21.00 uur. Let op: zowel 
slagerij Van der Werff als super-
markt De Koning zijn die dag tot 
18.30 uur geopend. 

Afscheidsreceptie
Sjaak en Atie van der Werff

Bij slagerij Van der Werff

Dinsdag 7 oktober 
19.00-21.00 uur

In de winkel aan de Glipperdreef 105.

Tevens een warm welkom voor
Barry van Bakel als nieuwe eigenaar.

Regio - Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar toch kan het. Een 
elektrische fiets aanschaffen en er bijna niets voor betalen. Door 
de sensationele aanbiedingen van Bike Holland te combineren 
met het belastingvoordeel van het Nationale Fietsplan wordt de 
aanschafprijs van een elektrische fiets gereduceerd tot een zeer 
bescheiden bijdrage. Enige haast is wel geboden, want de rege-
ling loopt tot en met 31 december 2014.  
Om filevorming te voorkomen en de uitstoot van schadelijke uit-
laatgassen terug te dringen stimuleert de overheid het gebruik 
van de fiets. Fietsen is bovendien gezond en vooral erg gemak-
kelijk. 
Bike Holland maakt het ook financieel bijzonder aantrekkelijk om 
te gaan fietsen. In de outletstore (website: outlet.bikeholland.nl, 
klik op “actie-aanbiedingen”) staan op dit moment vijf modellen 
elektrische fietsen van de merken Union en Victoria die zelfs voor 
minder dan de helft van de reguliere verkoopprijs worden aan-
geboden! Het voordeligste model is de Victoria NLD 01, een fiets 
die normaal 1.999,- euro kost en nu voor slechts 899,- euro wordt 
aangeboden. 
Wie via zijn werkgever gebruik maakt van de Fietsplan Nederland 
regeling, krijgt het grootste deel van dit aankoopbedrag weer te-
rug. Omdat allerminst duidelijk is hoe de fiscale regeling er vol-
gend jaar precies gaat uitzien, adviseert Bike Holland om nu over 
te gaan tot aanschaf van een elektrische fiets. ,
,,Er valt gewoon nu heel veel voordeel te behalen, terwijl onzeker 
is hoe dat in de toekomst gaat uitpakken. Het is verstandig om nu 
van dat voordeel te profiteren’’, aldus Roelof Lodewijk van Bike 
Holland. Naast een ruime keuze in elektrische fietsen biedt het 
bedrijf vanzelfsprekend ook de topmodellen traditionele fietsen 
van gerenommeerde merken, naast een collectie tweedehands 
fietsen. Het bedrijf profileert zich namelijk ook reeds enige tijd als 
‘inruilkampioen’ met een uniek online inruilsysteem. 

Bike Holland is gevestigd aan de Beyneslaan 53 in Beverwijk.

Uw elektrische fiets 
bijna voor niets.....?

Vrolijke vazen en 
schalen maken
Heemstede - In 4 lessen een 
vrolijk gekleurde vaas of schaal 
maken. Dat kan tijdens de cur-
sus die Casca organiseert vanaf 
23 oktober. In de eerste les wordt 
de basis gemaakt van gipsver-
band en in vorm gebracht door 
een ballon of mal. In de twee-
de les wordt deze afgewerkt met 
Papydur, een papiermaché klei 
om het werk strak af te werken 
en eventueel details mee aan te 
brengen. Tussen de lessen door 
kan uw vaas of schaal goed dro-
gen. Nu bent u klaar voor de 
laatste ronde: het beschilderen 
met acrylverf en verfstiften naar 

eigen inzicht. Uw eigen gemaak-
te vrolijke vaas of schaal gaat nu 
mee naar huis!
De basis materiaalkosten zijn 
15,- euro p.p. en kunnen bij Li-
lette worden afgerekend. Er kan 
helaas geen les worden ge-
mist of worden ingehaald. Het 
is raadzaam om zelf een schort 
mee te nemen. Voor meer infor-
matie kijk op: www.letscrea.nl.
De cursus is bij Casca in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de vanaf donderdag 23 oktober 
van 19.30 tot 22.00 uur. U kunt 
zich opgeven: via www.casca.nl. 
Hier vindt u ook meer informa-
tie. Of belt u op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: tel. (023) 548 38 
28 kies 1.
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Heemstede – Het heeft even geduurd maar nu 
is dan toch de uitslag bekend van de Tuinen-
wedstrijd 2014. De jury, eigenaar William Dob-
be van het organiserend tuincentrum De Oost-
einde, heeft de allermooiste tuin aangewezen en 
die is van de familie Van der Linden uit de Al-
berdingk Thijmlaan. Van harte gefeliciteerd! De 
hoofdprijs, 125,- aan waardebonnen, gaat naar 
mevrouw Van der Linden die zorgdraagt voor de-
ze schitterende tuin.
De foto’s die op de facebookpagina van de 
Heemsteder zijn geplaatst kennen ook een win-
naar, de foto met de meeste ‘likes’. Deze eer 
komt toe aan mevrouw Thea Drenth uit de Pa-
trijzenlaan 13. Zij wint hiermee de extra prijs, een 
bon van 25,-. De winnaars zijn al in kennis ge-
steld. De prijsuitreiking vindt aanstaande vrijdag 

plaats. Beiden van harte gefeliciteerd! En Tuin-
centrum De Oosteinde wordt uiteraard bedankt 
voor het ter beschikking stellen van de prijzen.

Winnaars Tuinenwedstrijd
De Oosteinde bekend

Heemstede - Tuday Funsports & 
Ski de wintersport specialist van 
regio Kennemerland start begin 
oktober met het winterseizoen 
2014-2015 en zijn weer bijna da-
gelijks aanwezig in de shop ge-
legen aan de Nijverheidsweg 17 
te Heemstede waar u ook terecht 
kunt voor skiverhuur en skiser-
vice. Afgelopen zomer heeft Tu-
day Sports de webshop www.tu-
daysports.nl geheel vernieuwd 
en verbeterd met nog meer pro-
ducten en informatie voor de 
fun-, en wintersport. Tuday levert 
zowel nieuw als ex-rental ma-
teriaal zoals ski’s, snowboards, 
schoenen, kleding, bescherming, 
onderdelen en accessoires, Ren-
Tuday skiverhuur en hebben on-
ze eigen werkplaats voor ski en 
snowboard service.  Een ruime 
collectie nieuw en gebruikt ma-
teriaal, dus voor elk budget een 
oplossing. Nieuw deze winter 
zijn o.a. het Duitse kledingmerk 
Killtec met functionele winter-
sportkleding, Gaoki, de concur-
rent van GoPro sportcams en 
Turner ski’s een nieuw sportmerk 
uit Heemstede. 

Nieuw skimerk 
2012 crisistijd, Rick Draijer, ei-
genaar van Tuday Sports lan-
ceert het sportmerk Turner.  In 
2014 rollen de eerste producten 
van de band. Turner levert fun-, 
en wintersport producten en ac-
cessoires. Turner is KUS: Kwali-
teit, Unieke Designs en Service, 
dit tegen marktconforme prijzen. 
Designd in NL, produced in EU, 
is het kenmerk van de eerste se-
rie ski’s voor kinderen, juniors en 
seniors. De kinder- en juniors-
ki’s hebben een stoer en sportief 
uiterlijk,  daarnaast een unieke 
shortski en een retro unisex crui-

ser voor seniors. Samengewerkt 
wordt met een creatief ontwerp-
ster en een Europese skifabriek 
met meer dan 100 jaar ervaring 
in de productie van ski’s, van-
daar KUS! De collectie wordt 
langzaam uitgebreid met een 
supercruiser ski, snowboards en 
stokken. In het voorjaar van 2015 
zullen de eerste TURNER long-
boards leverbaar zijn. Meer in-
formatie over de producten vindt 
u op de website www.turners-
ports.nl.
U kunt alle ski’s bekijken, huren 
en zelfs testen bij Tuday Sports 
Heemstede. 
Vanaf zaterdag 4 oktober el-
ke zaterdag weer geopend van 
10.00 tot 17.00 uur.  Zaterdag 22 
en zondag 23 November Snow & 
Ice Wintersport Outlet dagen.
Tuday Sports, Nijverheidsweg 17, 
2102 LJ Heemstede, tel 06-3901 
3070.

Start winterseizoen bij
Tuday Sports

Nieuw Nederlands skimerk 
komt uit Heemstede!

Hockeytop Jeugd te gast
bij Alliance Heemstede

Heemstede - Op zaterdag 11 oktober worden op de velden van 
MHC Alliance de jaarlijkse Play-Off wedstrijden georganiseerd 
door de KNHB District Noord-Holland.
Tussen 10:00 en 18:00 worden 18 play-off wedstrijden gespeeld 
op 5 van de 6 velden van Alliance. De KNHB verwacht circa 1000 
spelers/speelsters en bezoekers op dit jaarlijkse evenement.
Voor het vierde jaar op rij zijn de KNHB en de Noord-Holland-
se verenigingen te gast in Heemstede. MHC Alliance beschikt 
over een uitstekende accommodatie met water-, semi-water- en 
zandvelden. 
De wedstrijden worden dit jaar geleid door zowel bondsscheids-
rechters als clubscheidsrechters-”plus”. Hiermee is de beste 
neutraliteit van de arbitrage van alle wedstrijden gegarandeerd.
Elke play-off wedstrijd levert een winnaar op die zich daarmee 
plaatst voor de tophockey categorieën in de Bondscompetitie 
(Landelijk A, Landelijk B, Super A, Super B en IDC) of in de Top-
klasse van de districtscompetitie. Het worden top wedstrijden op 
één van de beste locaties in ons district met de beste jeugdspe-
lers en speelsters van dit moment.

Nieuw speeltoestel voor Bosch en Hovenschool
Heemstede - De Bosch en Ho-
venschool bestaat dit jaar 90 
jaar. Natuurlijk is dit lustrum in 
een van de laatste weken van 
het vorig schooljaar uitgebreid 
gevierd met allerlei leuke en 

spannende activiteiten voor de 
kinderen Ter ere van dit lustrum 
heeft de Stichting Vrienden van 
de Bosch en Hovenschool be-
sloten om een speeltoestel voor 
de kinderen in de leeftijdscate-

gorie 5-12 jaar te schenken aan 
de school. De leerlingen van 
groep 3-8 mochten voor de zo-
mervakantie in de klas stemmen 
op verschillende speeltoestellen. 
Een ruime meerderheid van de 
kinderen heeft zich uitgespro-
ken voor dit grote en gevarieerde 
klimtoestel. En nu is het einde-
lijk zover: deze week is het nieu-
we klimtoestel door de leveran-
cier geplaatst, nadat een aantal 
behulpzame ouders samen met 
de directeur gezorgd hebben dat 
de toegewezen plek beschikbaar 
kwam. Maandag 29 septem-
ber was er een feestelijke ope-
ning van het speeltoestel, ge-
heel passend bij het thema waar 
de school op dit moment mee 
bezig is en tevens ook het the-
ma van de Kinderboekenweek): 
feest! U bent van harte welkom 
om na schooltijd met uw (klein)
kinderen het nieuwe rek te ko-
men proberen.

Tuin Thea Drenth.

Tuin familie Van der Linden. 
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Specialisme vormt de sleutel tot succes:
Brouwer Naaimachine- & Hobbycentrum 
Beverwijk al jaren een begrip

Zelf kleding maken is van al-
le tijden en naaimachines zijn 
er in vele soorten en maten. Van 
een zeer eenvoudig model (van-
af 139,- euro) tot een zeer ge-
avanceerde machine waarmee 
volledige borduurwerken kun-
nen worden gemaakt, alle typen 
naaimachines en lockmachines 
kunnen door de firma Brouwer 
worden geleverd. Het bedrijf is 
officieel dealer van Pfaff, Hus-
qvarna, Singer, Janome, Brother 
& Bernette. Daarmee zijn alle 
topmerken naaimachines in het 
assortiment vertegenwoordigd. 
Reparatie en onderhoud ervan 
vindt plaats in de eigen werk-
plaats en hier wordt gebruik ge-

maakt van de originele onderde-
len, die rechtstreeks bij de be-
treffende fabrikanten worden in-
gekocht. Verstand van zaken en 
een regelmatige bijscholing, om 
steeds op de hoogte te zijn van 
de laatste ontwikkelingen, vor-
men voor de klant een garan-
tie op kwaliteit. In de werkplaats 
wordt gebruik gemaakt van het-
zelfde afstelmateriaal dat ook in 
de fabrieken gebruikt wordt. Op 
reparaties wordt overigens altijd 
drie maanden garantie gegeven.

De winkel aan de Begijnen-
straat 17-19 in Beverwijk is van 
maandag tot en met zaterdag 
geopend tussen 09:00 en 18:00 

uur (maandag vanaf 13:00 uur 
en donderdag tot 21:00 uur) en 
biedt naast de naaimachines en 
lockmachines ook een enorm 
aanbod in borduurstoffen, brei- 
en haakgaren, kralen, steentjes, 
ornamenten en nog veel meer. 
Al deze producten zijn ook ver-
krijgbaar via de webshop, die 
zelfs door klanten uit België en 
Duitsland inmiddels goed ge-
vonden wordt. Zijn er bijzonde-
re rages? Loop gerust eens bij 
Brouwer naar binnen, want de 
kans is groot dat er ook op dat 
gebied leuke aanbiedingen te 
vinden zijn. Op zoek naar een 
bepaald artikel? Vraag het ge-
rust, want bij de firma Brouwer 
is men graag bereid om het be-
treffende artikel voor u te zoeken 
en in te kopen! Voor mensen die 
moeite hebben om de draad in 
de naald van de naaimachine te 
krijgen zijn er tegenwoordig di-
verse modellen beschikbaar met 
een draadinsteker. Deze en veel 
meer handige snufjes zijn te vin-
den bij Brouwer...!

Regio- Sinds vele jaren is de firma Brouwer aan de Begijnen-
straat hét adres voor het aanschaffen of laten repareren van 
een naaimachine of lockmachine. Ook onderdelen van derge-
lijke machines, evenals fournituren en diverse hobbyartikelen, 
worden zowel in de winkel als via de website brouwernaai-
machines.nl verkocht. Een winkel waarin een hedendaags as-
sortiment wordt gecombineerd met het vertrouwde vakman-
schap en de vanouds klantvriendelijke benadering die de win-
kel kenmerkt.

Meer dan 10.000 voor hospice
De boekenactie van Boekhandel Blokker is meer dan geslaagd. Er 
is veel en veel meer opgehaald dan verwacht. We dachten in eer-
ste instantie alleen een nieuw servies, bestek en glaswerk voor ons 
nieuwe pand aan de Zuiderhoutlaan 10 met de actie te kunnen fi-
nancieren. Maar nu de opbrengst meer dan 10.000,- euro is, willen 
we het resterende bedrag besteden aan een speciaal matras voor 
een brancard waarmee onze gasten vanaf de eerste verdieping naar 
de tuin kunnen worden gebracht. Voorts willen we het bedrag be-
steden aan tuinmeubelen en kunst voor binnen en buiten.
We zijn Arno Blokker en zijn team meer dan dankbaar. We hebben 
de indruk dat onze eerste doelstelling - namelijk de betrokkenheid 
van de Heemsteedse bewoners bij het hospice te vergroten - meer 
dan bereikt is. Bovendien horen we van alle kanten dat men verrast 
is te horen dat het hospice ook met behulp van onze vrijwilligers 
ondersteuning geeft aan terminale patiënten en hun naasten in de 
thuissituatie. Dit doen we al 25 jaar maar dit aspect blijft helaas al-
tijd onderbelicht. De beide Bijna Thuis Huizen aan de Heemsteedse 
Dreef en aan de Gierstraat in Haarlem zijn beeldbepalend, maar het 
hospice in Haarlem is ooit begonnen als een organisatie om termi-
nale mensen thuis te ondersteunen.
Kortom, we zijn superblij met de opbrengst!

Anne de Wit-Zuidema
Secretaris en lid PR-groep Stichting Hospice Groep
Haarlem e.o.

INGEZONDEN

Vrijwilliger gezocht
Mijn hobby: de volkstuin

Heemstede - “Ik ben Leo en woon in de J. Dixlaan in Heemstede. 
Dit is een woonvoorziening van de Hartekamp Groep, een instel-
ling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik ben 53 jaar 
geleden geboren op een boerderij, waar mijn broers nog steeds 
wonen.  In het weekend help ik ze nog steeds graag met de koei-
en. Werken vind ik leuk en ik ga dan ook regelmatig naar mijn 
volkstuin aan de Manpadlaan in Heemstede. Ik heb daar bessen-
struiken en pruimenbomen waar ik jam van maak, en een appel-
boom voor de appelmoes. Ik wil ook graag een vijgenboom, een 
abrikozenboom  en een perzikenboom neer gaan zetten, want ik 
vind het leuk om verschillende vruchten te hebben.“
 
Wie wil mij helpen met mijn tuin?
“Ik ben er in de zomer vaak ’s avonds te vinden en in het week-
end. Ik weet alleen niet goed wanneer ik iets moet zaaien, plan-
ten, oogsten en onderhouden. Het zou fijn zijn als iemand me daar 
mee zou kunnen helpen.  Ik wil er graag een leuke tuin van ma-
ken, en op tijd de vruchten ervan plukken.  Heb jij een beetje ver-
stand van tuinieren? En vind je het een uitdaging om er samen met 
mij een leuke tuin van te maken? Dan zou ik het leuk vinden als je 
mij wilt helpen. Zelf heb ik een vlotte babbel; ik houd dus van een 
praatje en grapjes maken.”

Heb je interesse om Leo als vrijwilliger te helpen? Neem dan 
contact op met Vrijwilligerswerk van de Hartekamp Groep via 
vtenv@hartekampgroep.nl of tel. 06-462 271 82/06-508 856 51. 
Kijk eens op www.hartekampgroep.nl voor meer mogelijkheden 
om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij de Hartekamp Groep.

GroenLinks wil ombudsfunctie op het terrein 
van zorg, jeugd en arbeidsparticipatie
Regio - Van gemeenten wordt 
per 1 januari 2015 verwacht 
dat ze, behalve het inrichten of 
in stand houden van algemene 
voorzieningen zoals bijvoorbeeld 
dagbesteding en groepsvervoer, 
ook individueel maatwerk kun-
nen leveren.
Daarom moeten gemeenten er 
samen met zorginstellingen en 
belangengroepen voor zorgen 
dat vanuit de sociale wijkteams 
of vanuit de loketten voor zorg 
en welzijn de juiste hulp op  de 
juiste plaats terechtkomt. Met de 
enorme bezuinigingen die het 
kabinet heeft ingezet voor wat 
betreft de  zorg, het jeugdbeleid 
en de arbeidsparticipatie is dit 

geen eenvoudige opgave, aldus 
GroenLinks in een persbericht. 
De fracties GroenLinks in de sa-
menwerkende IJmond gemeen-
ten waaronder Heemstede die-
nen de komende weken in hun 

gemeenten een motie in die de 
colleges opdraagt om in over-
leg met de samenwerkende ge-
meenten, uiterlijk op 1 janua-
ri 2015 met een raadsvoorstel te 
komen naar de haalbaarheid van 
het inrichten van een laagdrem-
pelige, onafhankelijk ombuds-
functie op het gebied van zorg, 
jeugd en arbeidsparticipatie. 
Burgers zouden hier terecht 
moeten kunnen wanneer zij on-
tevreden zijn over de behande-
ling vanuit de gemeente of over 
de behandeling zoals die wordt 
verstrekt door zorgaanbieders. 
Tevens zouden zij hier sugges-
ties ter verbetering moeten kun-
nen indienen.

Een ode aan Marguerite Duras
Franse leeskring in de Molenwerf
Heemstede - Tijdens de Franse 
Leeskring gaan de deelnemers 
vier Franse romans uit de heden-
daagse literatuur lezen en be-
spreken. Dit jaar begint de groep 
het seizoen met een hommage 
aan Marguerite Duras die op 4 
april 100 jaar zou zijn geworden. 
Woensdag 22 oktober 2014 
wordt haar boek ‘L’amant de la 
Chine du Nord’ besproken. 
Woensdag 29 oktober bekijken 

de deelnemers de film ‘L’amant’
De andere data zijn 10 decem-
ber 2014; 28 januari en 18 maart 
2015. De cursus wordt gegeven 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede vanaf woensdag 
22 oktober van 19.30 tot 21.30 
uur. U kunt zich opgeven: via 
www.casca.nl. Of belt u op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1.
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Maaltijdenservice Edward Kors 
een begrip in Heemstede
Heemstede – Twee jaar geleden 
begon Edward Kors, Groenten, 
Fruit & Primeurs,  met een uitge-
kiende bezorgservice van kant-
en-klaar maaltijden. Enthousi-
ast ontvangen door veel klanten, 
waaronder vele ouderen. Klanten 
die de prijzen en vooral de kwa-
liteit waarderen en vertrouwen. 
Dat betekent veel vaste klanten 
voor Edward Kors die zich rijk 
voelt met Els die al dertig jaar de 
scepter zwaait over alle potten 
in de keuken. Als je haar zo te-
vreden in de keuken haar gang 
ziet gaan, dan kan je de liefde 
voor het mooie vak van haar ge-
zicht aflezen. Heerlijk om elke 
dag verse boerenkool te snijden 
of de wortelen en uien voor de 
hutspot. Intussen staat de grote 
pan met water al op om straks 
de pasta beetgaar te koken. Voor 
de spaghetti Bolognese, de ma-

Els een beetje trots bij haar traiteur.

Open Huizen Route 4 oktober
Huis kopen? Nu of nooit!
Heemstede - “We zijn al enige tijd op zoek naar een huis. 
Als we alles op de keper beschouwen, is het eigenlijk nu 
hét moment om een beslissing te nemen. De rente is erg 
laag, de schenkingsregeling geldt dit jaar nog, de huizen-
prijzen beginnen weer te stijgen in de prijsklasse waarin 
wij zoeken en huren is gewoon geen optie. Huren wordt elk 
jaar duurder en ik wil juist controle over mijn vaste kosten. 
Ik wil nu slagen.” Een huizenzoeker geeft zijn overweging 
aan om de Open Huizen Route te bezoeken. 

ERA-makelaar van den Putten vertelt: “Deze man is verstandig 
bezig. Als je de redenen op een rij zet, klopt het precies. We heb-
ben dit jaar bijvoorbeeld veel gevallen gehad waarin ouders hun 
kinderen geld belastingvrij schonken om hen in staat te stellen 
een huis te kopen. Een goede zaak. Zo blijft het geld in de familie 
en is het voor beiden aantrekkelijk om te doen. De regeling duurt 
echter nog maar tot 
1 januari 2015.” 

Op zaterdag 4 oktober vindt in het hele land de Open Huizen 
Route plaats. Tussen 11.00 en 15.00 uur (sommige woningen 
hebben een aangepaste tijd) kunnen mensen zonder afspraak 
vooraf binnen kijken bij alle huizen die meedoen. Waarom is dat 
handig? George van den Putten: “Omdat je snel veel huizen kunt 
bekijken. Vind je een huis tegen vallen? Dan draai je om en ga je 
naar het volgende adres. Vind je het huis juist mooi? Dan ga je 
ook verder naar het volgende adres, maar bel je ons voor een be-
zichtiging volgende week maar dan samen met de makelaar en 
eventueel een aankopende makelaar. Dan gaan we op ons ge-
mak kijken en kun je in alle rust beslissen of dit je volgende huis 
kan worden.” 
“Verkopers doen graag mee aan de Open Huizen Route”, weet 
John van den Putten uit ervaring. “Inmiddels worden er weer in 
toenemende mate huizen verkocht net voorafgaand aan de Open 
Huizen Route. Soms zijn dit huizen die voor de tweede of zelfs 
derde keer mee doen en waar de vorige keer niemand is ge-
weest. Ineens komt er dan toch een serieuze koper in beeld. As-
pirant-kopers die aan het onderhandelen zijn durven niet het ri-
sico te nemen dat er een kaper op de kust komt tijdens de Open 
Huizen Route. Dus wordt de laatste stap in de onderhandeling 
vaak overbrugd vlak voor de Open Huizen Route. Een goede re-
den voor verkopers om mee te doen! Niet meedoen betekent ei-
genlijk dat een verkoper zichzelf bij voorbaat al buitenspel zet!” 
aldus John van den Putten. 
Meer weten over de huizen die meedoen? U vindt het kantoor 
van ERA-makelaar Van den Putten aan de Bronsteeweg of www.
vandenputten@era.nl. 
Tips voor Open Huizen Route bezoekers en verkopers vindt u op 
www.facebook.com/ERAOpenHuizenRoute. ERA-makelaars zijn 
in Nederland actief in zo’n 130 plaatsen, maar wereldwijd in meer 
dan 35 landen. U vindt de huizen die meedoen op www.era.nl. Al-
le Nederlandse ERA-makelaars zijn ook lid van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM).

Rijbewijs-
keuringen bij

Stichting Dock
Regio - Wie voor verlen-
ging van het rijbewijs een 
medische keuring moet on-
dergaan, kan daarvoor op 
woensdag 15 oktober terecht 
bij Stichting Dock aan de 
Laan van Berlijn 1 te Haarlem. 
De kosten bedragen 30 euro. 
Vooraf moet wel even een af-
spraak worden gemaakt via 
023-5430633. De volgende 
keuring zal zijn op woensdag 
19 november.

(12 t/m 26 september 2014)

Huwelijken:
Roland G.M. van Leeuwen & Agatha F. Bron
 
Geboorteaangiften:
Emma L.M. Olijhoek, dochter van M.C. Olijhoek & E.M.I. van 
Zweeden
Timme G. van Rooijen, zoon van L.J. van Rooijen & I.B. van Kleef

Burgerlijke Stand
Heemstede 

caroni met gehakt en groen-
te of andere pasta`s. Haar bami 
goreng met kip of met mihoen of 
rijst tandoori met kip, kies maar 
uit, Els kookt het met plezier. Net 
als de herfst stamppotten met 
een bal gehakt, saucijs, hachee, 
rookworst of schnitzel. Cor-
don bleu mag ook! Frisse sala-
des klaarmaken, mmmm, doet ze 
graag, vooral nu de herfstsalade, 
aardappelsalade of de Franse. 
Alle maaltijden zijn seizoenge-
bonden, vers bereid en diepge-
vroren. Maximaal drie maanden 
houdbaar. Ook voor groente en 
fruit kunt u al decennia terecht 
op de Binnenweg 146, de leuk-
ste straat van Nederland en op 
sommige plaatsen ook de lek-
kerste straat van Nederland. Op 
nummer 146 namelijk bij Edward 
Kors. Kijk eens in zijn traiteuraf-
deling waar u de lekkerste dage-
lijks versbereide gerechten, van 
kant-en-klare pasta tot heerlijke 
stampotten, ouderwetse gehakt-
ballen en hele maaltijden ziet lig-
gen, allemaal door Els met pas-
sie gekookt.  Edward Kors be-

zorgt elke dinsdag en donderdag 
uw bestelling in de loop van de 
ochtend. Voor de dinsdag heeft 
u tot maandag 12 uur de tijd om 
de bestelling door te geven. Voor 
de donderdag kunt u uw bestel-
ling plaatsen tot woensdag 12 
uur. Gewoon door bellen naar de 
winkel 023-5281131. Alle maal-
tijden zijn te verwarmen in de 
magnetron, oven of in een pan 
op het fornuis. Bestellingen kun-
nen tot drie dagen in de koelkast 
bewaard worden. Smakelijk eten 
met Edward Kors!

Aardigheidje 
Na twee jaren succesvol verse 
maaltijden koken en bezorgen 
heeft Edward Kors een aardig-
heidje voor zijn klanten en ieder-
een die het worden wil. Bij be-
stelling van drie of meer maal-
tijden voor maandag 6 oktober 
tot en met donderdag 9 okto-
ber, geldt dat u één maaltijd ca-
deau krijgt, dus drie bestellen is 
vier thuiskrijgen in Heemstede 
en omgeving. 
Ton van den Brink 

PKN Heemstede organiseert 
Benefietavond ‘Judith’
Heemstede - De mensen van 
het dialoogprogramma van Nes 
Ammim en van Atta, ouderen-
zorg in de Palestijnse Gebie-
den, werken aan een betere ver-
standhouding tussen beide vol-
ken. Zij voelen zich gesterkt in 
hun vrijwel uitzichtsloos streven 
door het besef dat kerkelijke ge-
meenten in Nederland hen steu-
nen.  
Op zaterdag 4 oktober orga-
niseert de Protestantse Kerk 
Heemstede een benefietavond. 
Het programma voor deze unie-
ke avond in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan start om 19.30 uur, 
inloop vanaf 19.00 uur, en zal in-
clusief pauze ongeveer twee uur 
duren. Het wordt een avond vol 

afwisseling met instrumentale 
muziek, zang, voordrachten, to-
neel, en andere creatieve uitin-
gen. Het doel van de avond is, 
naast het aanboren van al die 
(onvermoede) talenten, het op 
‘lichtvoetige wijze’ aandacht vra-
gen voor het werk van onze bei-
de partners in het Judithproject. 
En tevens door middel van deze 
avond veel geld bijeen te bren-
gen ten behoeve van ‘Judith’.  
De toegang bedraagt 10 euro. 
Voor de door vrijwilligers aange-
boden hapjes en drankjes kunt 
u met behulp van op de avond 
aan te schaffen consumptiebon-
nen ook verder nog bijdragen 
aan een goede opbrengst voor 
Judith.
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Regio gemeenten en
zorgaanbieders tekenen contracten
Heemstede - Goed nieuws voor 
de inwoners, van gemeenten in 
de IJmond en Zuid-Kennemer-
land, die gebruik maken van de 
WMO-voorzieningen. Naar het 
zich laat aanzien zal de huidi-

ge zorg die inwoners ontvan-
gen, worden gecontinueerd. In 
de meeste gevallen zal het de-
zelfde partij zijn die ook dit jaar 
al de zorg verleende. Afgelopen 
maandag 29 september sloten 

de gemeenten in de regio en een 
dertigtal zorgaanbieders con-
tracten zodat de zorg per 1 ja-
nuari 2015 gegarandeerd blijft. 
Er staan grote veranderingen op 
stapel. Gemeenten in Nederland 
worden per januari belast met de 
uitvoering van de WMO. Naast 
de bekende huishoudelijke zorg, 
worden gemeenten ook verant-
woordelijk voor het aanbieden 
en begeleiden van dagbeste-
ding en kortdurend verblijf voor 
kwetsbare burgers. De wethou-
ders sociale zaken van een acht-
tal gemeenten, waaronder Haar-
lem, Heemstede en Bloemen-
daal, tekenden de contracten 
met de verschillende aanbieders. 
Naast Thuiszorginstellingen zijn 
ook organisaties als SEIN en De 
Hartekamp hierbij betrokken. Uit 
de presentaties viel op te maken 
dat de gemeenten er van over-
tuigd zijn dat de te leveren zorg 
op niveau blijft. Dit ondanks het 
feit dat de reden om de WMO bij 
de gemeenten onder te brengen 
een bezuinigingsmaatregel van-
uit Den Haag is.
De zorgaanbieders hebben in 
hun offertes water bij de wijn 
gedaan. Door intensieve samen-
werking en door de lijnen tussen 
de gebruikers en de verantwoor-
delijke gemeenten kort te hou-
den valt er te besparen. Het kan 
allemaal goed uitpakken, waar-
door de kwaliteit van de zorg op 
het huidige niveau kan blijven. 
Voor de huidige en toekomstige 
afnemers van zorg een goed be-
richt dus.
Eric van Westerloo

Start nieuwe groepen 
Family Fit in oktober

In oktober start in Heemste-
de en Zandvoort een nieu-
we groep deelnemers aan 
het programma Family Fit. 
Als aftrap van de wervings-
campagne heeft Sportser-
vice in samenspraak met 
de gemeente Heemstede 
en FM Health alle jongeren 
uit Heemstede gestimuleerd 
hun fitheid te komen testen 
bij een speciale fittest. Wet-
houder Ates, die sport in zijn 
portefeuille heeft, toonde zich betrokken bij Family Fit en kwam 
een kijkje nemen bij de test bij FM Health. 

Het programma Family Fit is een unieke samenwerking tus-
sen verschillende betrokken partijen. Voedingsadviesbureau de 
Winter, de Opvoedpoli, Keiko The Performance Company, Dyna-
mic Family Sport, FM Health, Sportservice Haarlemmermeer en 
Sportservice Heemstede-Zandvoort zijn partner in dit program-
ma. Family Fit start met kennismakingsgesprekken. Hierna volgt 
een programma met weerbaarheidstrainingen, bijeenkomsten 
over voeding en gedrag, fitness en sportoriëntatie. Dankzij sub-
sidie vanuit de Sportimpuls kost deelname aan Family Fit geen 
270,- euro per maand, maar slechts 30,- euro.

Aanmelden
Ben jij enthousiast geworden? Meld je dan aan bij Joyce Möhrin-
ger van Sportservice Haarlemmermeer. Stuur een e-mail naar 
info@familyfit.nu.
Meer informatie is te vinden op www.familyfit.nu.

Heemstede - Een groep van 8 deelnemers aan het pro-
gramma Family Fit maakt momenteel kennis met diverse 
sporten in Heemstede. Bij Family Fit leren jongeren van 
12-18 jaar met licht tot ernstig overgewicht in 9 maan-
den een gezonde, sportieve leefstijl aan en dringen over-
gewicht terug. Aan het slot van het programma kiezen zij 
sporten uit waar zij graag eens bij de verenigingen kennis 
mee willen maken.Opening kinderwoning Ulmus 

bij Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep heeft al 
twee kinderwoningen, in Heems-
kerk en in Haarlem. Er was gro-
te behoefte aan een extra wo-
ning in een meer bescherm-
de omgeving.  Het Hartekamp-
terrein in Heemstede is hier erg 
geschikt voor. In de Ulmus wo-
nen zeven kinderen in de leef-
tijd van 7 tot 18 jaar. Zij krijgen 
ook dagbesteding op het terrein 
in Heemstede. De kinderen heb-
ben naast een verstandelijke be-

perking te maken met complexe 
gedragsproblematiek. Hierdoor 
is een woning in een woonwijk 
niet geschikt voor hen. Zij heb-
ben juist baat bij de rustige en 
beschermde omgeving van het 
Hartekampterrein.

Wethouder Christa Kuiper ver-
richte samen met een bewoon-
ster van de Ulmus de officiële 
openingshandeling: het onthul-
len van een speelbord waar de 
kinderen veel plezier van zullen 
hebben.

Bewoonster Maaike onthult het speelbord met wethouder Christa Kui-
per.

Heemstede - Dinsdagmid-
dag 23 september is kinder-
woning Ulmus 1 op het Har-
tekampterrein in Heemste-
de officieel geopend door 
Christa Kuiper, wethouder 
van de gemeente Heemste-
de. Zorgkantoor Achmea 
gaf groen licht voor het 
starten van de woning om-
dat de bestaande wachtlijst 
voor kinderwonen hierdoor 
afneemt.
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Heemstede – De mannequins van de mo-
dehuizen van de Binnenweg en Raadhuis-
straat die tijdens de modeshows op za-
terdagmiddag de herfstmode op de cat-
walk brachten konden lachen en nog eens 
zwaaien naar een bekende tussen het pu-
bliek. Gewoon dorps, speels en zonder 
enige verwaandheid, open kijkend naar 
de toeschouwers en niet als op TV, kijkend 
naar luchtledigheid. De mannekes van 
Monique Reijnders die onlangs weer be-
gon met haar nieuwe Lord, hadden geen 
plein- of catwalkvrees. Opgeklommen van 
groenteman naar mannequin, ook dat kan 
in de leukste straat van Nederland en op 
de vraag van ladyspeaker Manuela Kemp 
of hij dat wel meer doet, gaf hij het ontwa-
pende antwoord: “Je moet toch wat voor 
de kost doen!” Ook de mannen van Felix 
mode liepen met de stoere mode alsof ze 
net klaar waren met houthakken. Straks 
het vuurtje opstoken bij moeders thuis in 
die zwaargebreide trui van merinowol.  De 

vlotte Manuela Kemp wist het mannelij-
ke publiek te bewegen nog even te blijven 
want er volgde nog wat voor ze te zien van 
Hunkemöller. Mooie moeders met mooie 
dochtertjes die lingerie showden, waar 
mannen niet voor weglopen. Mode, colle-
giaal getoond door mannequins van iede-
re maat, leeftijd en kleur die de damesmo-
de zo dichtbij bracht. Mode van Mes Amis, 
Cocolain Bis, de Hema als enige grote ke-
ten, Claudia Sträter, Lovely by Ellen, Sum-
mum Woman, Reyngoud, Rituals, Doug-
las, Articles Comfort and Style, Brabants 
Schoenenhuis, Felix, Zwart Schoenen-
mode en de Lord Mannemode. Veel pu-
bliek dat zich allemaal op de eerste rang 
waande bij dit modespektakel, dat voor de 
tweede keer georganiseerd was door de 
Winkeliersvereniging Binnenweg Raad-
huisstraat en met deze evenementen laat 
zien, waarom ze de ‘Leukste Straat’ van 
Nederland zijn. 
Ton van den Brink 

Modefeest in de leukste 
straat van Nederland







Prachtige shows tonen wintermode 

Reyngoud combineert
Heemstede - Het was weer een drukbezochte 
modeshow afgelopen dinsdag 23 september bij 
Reyngoud Mode. Iedereen had zin in een inspire-
rende show van de mooie najaarscollectie en die 
verwachting werd absoluut waargemaakt.
Met fi jne muziek, charmante mannequins en een 
vlotte presentatie door eigenaresse Mea Klay, kon 
er volop genoten worden van de grote verschei-
denheid aan merken, stylen, en prachige warme 
winterkleuren.
De schoenen, die perfect bij alle outfi ts pasten wa-
ren van het Brabants schoenenhuis by Dungel-
man. Mooie korte laarsjes onder de diverse slanke 
broeken dan wel een elegant hakje onder de jurk-
jes en rokjes.
Prachtige luxe warme wintervesten in combinatie 
met sportieve stretchy broeken, comfortabele out-
fi ts waar je veel draagplezier aan beleeft.
Een eigen combinatie maken met de verschillende 
merken onderling maakte deze shows bijzonder.
Er was een prachtige afsluiting met het mooie 
Deense merk Gustav, een Chanelvestje in cognac 
met camel met geraffi neerde goudlurex bies en 
dan juist  gecombineerd op een stoere broek die 
zeer rijk is aan allerlei details. Dit was oprecht een 
waardige afsluiting van de show.
De winter kan komen! Reyngoud heeft een zeer 
fraaie maar ook betaalbare najaarscollectie  voor 
u klaarhangen. Stapt u vooral binnen en laat u ver-
rassen.
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Strijd om de Heemstede Loop 
Scholenbokaal is weer begonnen!
Heemstede - Op zondag 26 
oktober vindt voor de vijf-
de keer de Heemstede Loop 
plaats. De Heemstede Loop 
is de afsluitende loop van het 
SportSupport Loopcircuit, po-
wered by Run2Day Haarlem. 
De Hartstichting en Fonds 
Hartewensen van de Har-
tekamp Groep zijn als goed 
doel aan dit evenement ge-
koppeld.

Verschillende afstanden 
De Heemstede Loop kent drie 
afstanden: de Les Petits Family-
Run van 1,5 km, de 5 km en de 
10 km. Het parcours voert de 
deelnemers door het Groenen-
daalse Bos en diverse wijken van 
Heemstede. Langs deze fraaie 
Heemsteedse route worden de 
lopers aangemoedigd door vele 
enthousiaste toeschouwers.

Dit jaar strijden 6 scholen 
om de Scholenbokaal 2014! 
De basisscholen in Heemstede 
zijn druk bezig om met zoveel 
mogelijk leerlingen aan de start 
van de Les Petits FamilyRun te 
verschijnen. De Les Petits Fami-
lyRun is met bijna duizend deel-
nemers een populaire afstand 
binnen dit hardloopevenement. 
De school met de meeste aan-
tal deelnemende leerlingen wint 
de felbegeerde Scholenbokaal 
2014! Daarnaast krijgen zij één 
jaar lang de titel: ‘De Sportiefste 
school van Heemstede’.

De volgende enthousiaste scho-
len hebben zich al aangemeld:

- De Voorwegschool
- De Ark
- De Icarusschool
- De Valkenburgschool
- De Evenaar
- De Nicolaas Beetsschool

Heeft de school van uw zoon en/
of dochter zich niet aangemeld 

voor de Scholenbokaal 2014, 
maar wilt u wel meedoen aan de 
Heemstede Loop? Schrijf u dan 
nu samen in voor de Les Petits 
FamilyRun!

Voor meer informatie en om u in 
te schrijven kunt u terecht op de 
website: www.heemstedeloop.nl.

HBC G1 – Koedijk G1   2-15 
Als...
Als HBC vorig seizoen niet voor 
de 2e keer achter elkaar kampi-
oen geworden was, dan hadden 
we niet aan de KNVB gevraagd 
of wij mochten promoveren.
Als de KNVB wel een 2e klas-
se gehad zou hebben, dan had-
den we nu wat gelijkwaardiger 
tegenstanders gehad.
Als de KNVB meer aandacht 
aan de sterkte in plaats van aan 
de regio besteed zou hebben, 
dan hadden we ook vast in een andere klasse ingedeeld gewor-
den.
Als we het goede spel van de eerste helft hadden kunnen volhou-
den, dan had de uitslag er draaglijker uit gezien.
Als we eens een keer compleet zijn, dan kunnen we wellicht nog 
wat meer tegenstand bieden.
Als we positief blijven naar elkaar toe, dan zijn ook deze wedstrij-
den leerzaam.
Als we het langs de kant goed gehoord hebben, dan wordt er toch 
wat geleerd op de training.
Als we het geduld op kunnen brengen tot de geplande herindeling 
(rond de winterstop), dan gaan we zeker punten pakken.
Als als niet zou tellen, dan zou de wereld er heel anders uitzien.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Derby Kon. HFC – EDO wedstrijd met twee gezichten
Regio - Dat de Kon. HFC uitein-
delijk met de overwinning aan de 
haal zou gaan, bleek zeker niet 
in de eerste 45 minuten. EDO 
ging direct vol de strijd aan en 
maakte het HFC moeilijk. Door-
dat de ruimte tussen de linies 
bij HFC veel te groot waren kon 
EDO zich heerlijk vrij bewegen. 
Dat Dibi Jamel al na zes minuten 
spelen EDO op voorsprong zet-
te verbaasde dan ook niemand. 
HFC aanvoerder Opoku had het 
achterin lastig tegen de kop- 

en fysieksterke Fabian Willem-
ze. EDO zat er bovenop waar-
door de opbouw van HFC stokte 
en er daarom gekozen werd voor 
de lange bal naar voren. Passes 
waren vaak te lang onderweg en 
daarmee eenvoudig te verde-
digen. EDO had met een beet-
je meer geluk snel kunnen uit-
lopen tot twee of drie nul. HFC 
doelman Van der Werff liet een 
bal los maar grabbelde die net 
voor de lijn weer in zijn handen. 
Edip Biberoglu zag een doelpo-

ging op de lat eindigen. Via zijn 
vingertoppen wist Van der Werff 
erger te voorkomen na een in-
zet van Dinkgreve. Ook een lobje 
van Robin de Ridder werd door 
Van der Werff nog uit de lucht 
geplukt. HFC stelde hier wei-
nig tegenover. Slecht één mooie 
aanval resulteerde in een vrije 
kans voor, de steeds beter spe-
lende, Bart Nelis. Zijn inzet ver-
dween langs de verkeerde kant 
van de paal. Vlak voor de rust 
kwam Jeffrey van den Berg al-
leen voor doelman Van der Werff. 
Deze drong Van den Berg zover 
naar buiten dat zijn doelpoging 
in het zijnet eindigde. 
Na de rust een geheel andere 
wedstrijd. HFC liet de linies nu 
beter aansluiten en kreeg daar-
door vat op het spel. EDO leek 
teveel kracht te hebben ver-
bruikt in de eerste 45 minuten 
en was geen schim meer van 
de ploeg die voor de rust zo kon 
overtuigen. Kort na aanvang van 
de wedstrijd was Mike van den 
Ban al met een nare kniebles-
sure uitgevallen. Zijn vervan-
ger op de rechtsback positie Ke-
vin Key gaf in de tweedehelft het 
sein de beuk er eens flink in te 

gooien. Middenvelders Tamerus, 
Verdam en Nelis waren over-
al te vinden, veroverde ballen en 
gingen de duels aan. De enige 
nieuwkomer dit seizoen in de se-
lectie van HFC, Rachid El Yaak-
oubi, maakte vijf minuten na de 
pauze een schitterend doelpunt. 
Vanaf de punt van de 16 meter-
lijn kogelde hij de bal in de ver-
re kruising 1-1. HFC voelde dat 
er meer in zat. Hidde Prijs kwam 
als linksachter regelmatig op. Bij 
een van deze acties werd hij ge-
vloerd binnen het stafschop ge-
bied. De toekende penalty werd 
door Opoku beheerst verzilverd 
2-1. Het feest was nog niet voor-
bij. Een verre uittrap van Van der 
Werff werd door Wouter Haar-
mans op waarde geschat. Na 
een lange sprint pikte hij de bal 
op en liet hij de EDO doelman 
kansloos.
Door deze overwinning klimt 
HFC naar een gedeelde twee-
deplaats. EDO zit nu in de ge-
varenzone. Volgende week gaat 
HFC naar Haaksbergen tegen 
HSC’21. EDO speelt weer een 
derby en wel thuis tegen ADO‘20 
uit Heemskerk.
Eric van Westerloo

Herentrimclub zoekt leden
Heemstede – Herentrimclub 60+ zoekt nieuwe leden en ac-
tieve mensen die nog wat met hun lichamelijke conditie willen 
doen. Ieder kan meedoen in zijn eigen tempo, onder begelei-
ding van een trainer. Het oudste lid is 87 jaar. Plezier staat voor-
op in deze gezellige club. Kom vrijblijvend meedoen, er zijn geen 
kosten aan deelname verbonden. Trainen in de natuur rondom 
Heemstede. Zaterdag van 9 tot 10 uur. Info: 023-5290440.

Knutselclub 
gaat 

paddenstoel-
lichtje maken
Heemstede – Volgende 
week woensdagmiddag is het 
knutselmiddag voor meis-
jes én jongens van 5 tot en 
met 10 jaar. Dit keer wordt 
een paddenstoellichtje ge-
knutseld. De Knutselclub (5-
10 jaar) is elke woensdag van 
13.30 tot 15.15 uur in activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. 
Kosten per keer zijn 4,00 eu-
ro, een kaart voor 10 keer 
kost  37,50 euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28 – kies 
1. (op werkdagen tussen 9 en 
12 uur). Kinderen die zich van 
te voren hebben aangemeld 
gaan voor.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.





 
22   de Heemsteder  •  1 oktober 2014

Carmen in de Bibliotheek
Heemstede - Tot 29 oktober ex-
poseert Luna Meis in de Biblio-
theek Heemstede, Julianaplein 
1 te Heemstede. De expositie is 
gratis toegankelijk tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek.
Luna Meis (pseudoniem van In-
eke van der Schuit), geboren 
in Haarlem, studeerde aan de 
Kunstacademie Haarlem en de 
Wackers-Academie Amsterdam.
Zij heeft vele exposities op haar 
naam staan bij onder andere 
Galerie Het Witte Huis, Galerie 
de Pomp, de Rabobank en tij-

dens de Nationale Kunstdagen.
Na de series Vrouwenportretten, 
Lumei-isme, Zusters en Egypte 
is Luna Meis begonnen aan een 
nieuwe reeks schilderijen met 
als thema Carmen.
De zoektocht - en tevens het ex-
periment - in het thema is, hoe-
ver haar creativiteit reikt met ver-
schillende technieken: één on-
derwerp, één hoofdstand en één 
formaat doek (40 cm x 30 cm ). 
Luna Meis exposeert een twin-
tigtal schilderijen. De toegang is 
gratis. 

Ook 5, 10/11 en 12/13
‘Whisky & Rum aan Zee’ festival 2014
Regio - Ontdek uw favoriete 
whisky of rum op 11oktober 
tijdens het grootste whisky 
en rum evenement van Noord 
en Zuid Holland. De ware lief-
hebbers kijken er al maanden 
naar uit: de 9de editie van 
‘Whisky & Rum aan Zee’. Proef 
de warmte van rum uit de Ca-
raïben, ervaar single malt 
whisky uit de ruige Schotse 
Hooglanden en Japan. Geniet 
van bourbons uit de zuidelij-
ke staten van de USA en de 
zachte whiskey’s uit Ierland 
en Nederland!

De bovenste etage van Holi-
day Inn IJmuiden Seaport Beach 
wordt tijdens Whisky & Rum aan 
Zee omgetoverd tot een proe-
verij schatkamer waar u ruim 
700 soorten rum en whisky kunt 
gaan proeven en keuren. Altijd al 

meer willen weten over het dis-
tilleerproces, het rijpen op vaten, 
welke graansoorten er gebruik 
worden of hoe suikerriet geperst 
wordt …? Tijdens deze groot-
se proeverij wordt dit ‘vloeibaar 
goud’ voorzien van deskundi-
ge achtergrond informatie door 
de aanwezige importeurs. Ove-
rigens zijn er niet alleen whis-
ky’s uit deze eeuw te proeven 
maar ook misschien wel uit uw 
geboortejaar. Eén van de oud-
ste whisky’s die geproefd kan 
worden bij Full Proof dateert uit 
1935. Bijzonder is dat deze ver-
zamelaar bijna 150 niet meer te 
verkrijgen whisky’s laat proeven.

Maar er is meer, veel meer…! 
Liefhebbers van mixen en cock-
tails, van Cubaanse sigaren ko-
men ook ruim aan hun trekken 
en laat u culinair verwennen op 

het Food & More plaza met we-
reldse hapjes. Naast de impor-
teurs staan lokale ondernemers 
met oesters, gerookte zalm, Ja-
panse sushi, en BBQ speciali-
teiten. De organisator verwacht 
weer bijna 1000 bezoekers af-
komstig uit geheel Nederland en 
mogen zich zelfs verheugen op 
buitenlandse bezoekers.

De entreeprijs van Whisky & 
Rum aan Zee bedraagt 30,00 eu-
ro per persoon. Kaarten zijn ver-
krijgbaar via www.whiskyenru-
maanzee.nl. Het festival is ver-
deeld in 2 sessies, de middag-
sessie van 14.00 tot 17.30 uur 
en de avondsessie van 19.00 tot 
22.30 uur. 

Meer info? Kijk op www.whis-
kyenrumaanzee.nl of bezoek de 
fanpage op Facebook.

Vanwege groot succes: 
Wings Ensemble brengt opnieuw 
Peter en de Wolf naar Haarlem

Regio - Op veler verzoek verzorgt het Wings En-
semble op zondag 5 oktober om 11.30 en 15.00 
uur in de Janskerk te Haarlem wederom twee fa-
milievoorstellingen van het bij jong en oud ge-
liefde symfonische sprookje ‘Peter en de Wolf’ 
van componist Sergei Prokofjev.
Naar eigen zeggen schreef Prokofjev zijn wereld-
beroemde muzikale vertelling vanwege de leven-
dige vraag naar stukken die specifiek gemaakt 
waren voor kinderen. Het werk is bedoeld om 
hen te introduceren in de wereld van de klassie-

ke muziek en de klankkleur van de diverse mu-
ziekinstrumenten. In de uitvoering van het Wings 
Ensemble treedt deze keer kleinkunstenaar Iwan 
Dam op als verteller. Het muziekgezelschap be-
trekt zijn publiek actief bij de uitvoering van het 
werk. 
De Janskerk bevindt zich aan de Jansstraat 40 
te Haarlem. Toegang volwassenen 17,50 euro; 
kinderen 10,- euro. 
Reserveren: www.wingsensemble.nl of tel. 06-
81195217.   

Stuk van Maria Goos
in Theater Vredenhof

Regio – Op vrijdag 3, zaterdag 
4 en zondag 5 oktober wordt 
een toneelstuk van Maria Goos 
opgevoerd in theater Vreden-
hof te Haarlem. Het gaat om 
‘Nu even niet, Nu even wel’, 
gespeeld door respectievelijk 
Fred Rosenhart, Rinus Krom, 
Norbert Smol, Tom Arens en 
de dames Ineke van Dam, Ma-
ry van der Peet, Corien van 
Welt en Eline Wielinga. 
In ‘Nu even niet’ ontmoeten we 
vier mannen van rond de mid-
delbare leeftijd, die al vanaf 
hun studententijd eenmaal per 
maand samen uit eten gaan. 
We zijn getuige van gesprek-
ken vol humor, melancholiek 
en ontroering. De dood van 
één van de vier vrienden, die 
aan kanker overlijdt, drukt een 
onuitwisbaar stempel op de 
andere drie…
Ná de pauze, in ‘Nu even wel’ 

ontmoeten we vier vrouwen. 
De weduwe, haar zus en haar 
beste vriendin komen samen 
in hetzelfde restaurant waar 
de mannen nog steeds maan-
delijks eten. Het is een jaar na 
de dood van Michiel. De vrou-
wen wachten als wraakgodin-
nen op de minnares van Mi-
chiel, die ook uitgenodigd is… 
Het belooft een stevige con-
frontatie te worden, maar de 
avond pakt anders uit.

De voorstelling begint zowel 
vrijdag als zaterdag om 20.00 
uur; die van zondag (borrel-
voorstelling) gaat van start om 
16.30 uur. Kaarten voor deze 
voorstelling  à 13,50 p.p. kun je 
bestellen door een mail te stu-
ren naar inekevandam@onli-
ne.nl of via 06 11485689.
Theater Vredenhof, Van Olden-
barneveltlaan 17, Haarlem.

Beurs ‘Artistieke Handen’ in 
Kennemer Sportcenter Haarlem
Regio - Op zondag 12 oktober 
wordt in het Kennemer Sport-
center te Haarlem de alom be-
kende beurs ‘Artistieke Handen’ 
georganiseerd. U kunt hier te-
recht van 10.30 tot 16.30 uur. En-
tree voor volwassenen bedraagt 

6 euro (kortingsbon op de site) 
en voor kinderen tot 12 jaar is de 
toegang gratis. Parkeren bij het 
sportcenter is kosteloos. 
Duizenden mensen besteden 
hun vrije tijd aan een hobby. Dat 
leidde in 1983 tot het oprichten 
van de Artistieke Handen beurs. 
De formule van de beurs is er op 
gericht om bezoekers een aan-
gename, gezellige en sfeervol-
le dag te bezorgen. U doet hier 
ideeën op maar veel artistiek 
werk is ook te koop. Wie op de 
Artistieke Handen beurs iets 
aanschaft is verzekerd van een 
uniek werk. Er is geen ‘galerie’ 
ter wereld die zoveel variatie aan 
kunst in huis heeft op gebied van 
keramiek, sieraden, zelfgemaak-
te hoeden, schilderijen, poppen, 
mozaïek, quilts, tuindecoratie en 
nog veel meer. Ook kunt u aan-
schuiven bij diverse demonstra-
ties en workshops. Om zelf aan 

de slag te gaan zijn op de beurs 
Artistieke Handen in het Kenne-
mer Sportcenter uiteraard ook 
stands aanwezig met diverse 
hobbymaterialen.
Het magazine ‘Hobbyfestival’ 
krijgen bezoekers cadeau, zo 
lang de voorraad strekt, bij de 
entree van de beurs. Het com-
plete programma en deelne-
merslijst kunt u bekijken op 
www.artistiekehanden.nl.

Maria liederenavond Antoniuskerk
Regio - Woensdag 1 oktober is 
er een Maria liederenavond in 
de Maria Kapel te Aerdenhout. 
De avond vindt plaats met me-
dewerking van het Antonius en 
Paulus koor onder leiding van 
Max Koning.
Er is ook een vocaal en instru-
mentaal gastoptreden van het 
Trio Voisines met Angelique 

Everts sopraan, Mia Heijne alt en 
Marian van Wijk piano.

Tevens zal Jan van Rooden als 
solist van het Antoniuskoor het 
Ave Maria van Cuypers zingen. 
De Jachthoorngroep ‘t Panne-
land waar ook een koorlid Paul 
van Soest deel van uit maakt, 
opent de avond om 19.15 uur.
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Podia Heemstede

Pieter Wispelwey maakt van de 
cello een eigenzinnig instrument

Heemstede – Op vrijdag 10 ok-
tober speelt Pieter Wispelwey in 
de Oude Kerk een programma 
met werken van Brahms, Beet-
hoven en Schubert. Hij doet dit 
nu ook weer met pianist Paolo 
Giacometti, die al vele jaren zijn 
vaste begeleider is. Dit duo trad 
al eerder, met veel succes, op in 
Heemstede.
Pieter Wispelwey behoort tot de 
eerste generatie cellisten die zo-
wel de moderne als de barok-
cello meester is. Hij bouwde een 
reputatie als een van de meest 
charismatische musici ter wereld 
met een indrukwekkende disco-
grafie van meer dan twintig op-
namen, waaronder een unieke 
set van composities voor cello en 
piano van Schubert, opgenomen 
op historische instrumenten. In 
2013 vierde Wispelwey zijn vijf-
tigste verjaardag met het uit-
brengen van zijn derde opname 
van de cellosuites van Bach. 

Programma:
Brahms - Klarinet/Altviool Sona-
te Op. 120, no. 2
Beethoven - Sonate Op. 102, no. 
2
Beethoven - Variaties op Mäd-
chen oder Weibchen
Schubert - Fantasie in C
De Oude Kerk 10 oktober, aan-
vang: 20:15 uur; entree: 22,50 
euro. 

Esther Scheldwacht speelt
De Sunshine Show:
eerst zien, dan betalen 
Een interessant theaterexperi-
ment vindt op 10 oktober plaats 
in Theater de Luifel: Eerst zien, 
dan betalen. Dat is het motto bij 
de reprisevoorstelling die Esther 
Scheldwacht op vrijdag 10 ok-
tober in Theater de Luifel geeft 
van haar veel geprezen, aangrij-
pende monoloog ‘De Sunshi-
ne Show’. U reserveert kaarten 

voor De Sunshine Show van Es-
ther Scheldwacht, haalt de kaar-
ten zonder prijs op en bepaalt 
en betaalt zelf na de voorstelling 
wat die u waard is geweest. Een 
aanpak die naadloos past in de 
huidige ideeën met betrekking 
tot een andere inrichting van on-
ze economie. 
In deze aangrijpende monoloog 
vertelt Sunshine over haar kleur-
rijke en bewogen leven dat tot 
op de dag van vandaag in het te-
ken staat van de zoektocht naar 
een kind. Háár kind, dat ze wel 
heeft verwekt maar niet heeft 
gebaard. Een tragisch levens-
verhaal over overleven en hoop 
en vol tegenstellingen. Afgewis-
seld met emotionele karaoke-
nummers. 

Esther Scheldwacht (1968) sloot 
zich na haar afstuderen in 1991 
direct aan bij het Ro Theater en 
speelde onder meer in Tartuffe, 
Kermis in de Hel en Who’s Afraid 
of Virginia Woolf? Zij is ook be-
kend van televisieprogramma’s 
als We zijn weer thuis en De 
Vloer Op en de speelfilm Terug 
naar de Kust. 
Theater de Luifel 10 oktober, 
aanvang 20:15 uur; entree: zegt 
u ’t maar na afloop! 

Laat Maarten Ebbers maar
voorop, zonder nuances in
de Luifel
Op zaterdag 11 oktober gaat 
Maarten Ebbers In zijn twee-
de theatervoorstelling ‘Laat mij 
maar voorop’ te keer als een oli-

fant in een porseleinkast, zon-
der na te denken. Niet links niet 
rechts, maar almaar rechtdoor! 
Gaan we wel goed? Maakt niet 
uit, doorlopen! Nuanceren is 
voor mietjes. Maarten Ebbers is 
cabaretier,  liedjeszanger en gi-
tarist. Hij trok een paar jaar als 
begeleider van zangeres Nina 
de la Croix door het land, maar 
in 2009  koos hij ervoor om so-
lo verder te gaan. En niet zonder 
succes, want in datzelfde jaar 
won hij zowel de jury- als de pu-
blieksprijs van het Leids Cabaret 
Festival. 
Hij is een goede energieke per-
former met goed getimede grap-
pen, die ook erg muzikaal is. Hij 
schakelt moeiteloos over van 
blueszanger naar hardrocker en 
neemt het publiek even moeite-
loos mee in zijn absurde fanta-
siewereld. Zijn nummer Hondje 
met een trui bestempelde HP de 
Tijd  zelfs tot ‘het nieuwe volks-
lied’.
Iedere bezoeker van Laat mij 
maar voorop ontvangt gratis de 
nieuwe liedjes-CD van Maarten 
Ebbers. (Commercie is zo pas-
sé…)
Theater de Luifel 11 oktober, 
aanvang: 20:15 uur, entree:  17,50 
euro.

Voor al deze voorstellingen geldt: 
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Fotograaf: Martijn Beekman.

Heerlijk herfstmenu 
bij De Meerplaats

Regio – De herfst zit al in de lucht, de avonden worden wat killer 
en korter en de bladeren verkleuren. Bij Visrestaurant De Meer-
plaats wisselen de seizoenen mee met de visvangst. De Noord-
zeetong is nu op zijn best, mals en smakelijk. Daarom krijgt de-
ze vis de hoofdrol in het herfstmenu dat de hele maand oktober 
tegen een prachtige prijs wordt aangeboden bij De Meerplaats.
Het herfstmenu kan als lunch- of als diner worden besteld. Tij-
dens de lunch, tussen 12.00 en 16.00 uur, krijgt u bovendien een 
gratis kopje koffie bij het herfstmenu. Op zaterdag is er geen 
lunch mogelijk bij De Meerplaats, wel van zondag tot en met 
vrijdag.

Wie kiest voor het overheerlijke herfstmenu krijgt bij het ape-
ritief een amuse en stokbrood met room- en kruidenboter. Het 
hoofdgerecht bestaat uit een riante portie Noordzeetong van 
circa 400 gram. Deze heerlijke vis wordt geserveerd met ver-
se groenten, salade, gebakken aardappelen, huisgemaakte fri-
tes en verse compote, voor de aantrekkelijke prijs van 17,75 eu-
ro. Maar uiteraard is er nog veel meer heerlijks te bestellen bij 
dit luxe restaurant.

Bij Visrestaurant De Meerplaats worden gasten ontvangen in 
maritieme sfeer, alsof men bij de kapitein van een luxe jacht di-
neert. En met uitzicht op de vissershaven bevindt men zich ook 
in het hart van IJmuiden waar de mooiste vissoorten worden 
binnengebracht. Een meer authentieke locatie voor een heerlij-
ke vismaaltijd kun je bijna niet verzinnen.
Reserveren is gewenst.

Visrestaurant De Meerplaats, Trawlerkade 80, IJmuiden, 
0255-510806 of info@meerplaats.nl.

Zie ook www.meerplaats.nl.

Goede voorbeeld burgemeester Sneijders?
Wat heet voorbeeld? Vrijdag 19 september zag ik 
burgemeester Sneijders van Haarlem op de brug 
de Binnenweg opfietsen, terwijl hij bezig was zijn 
mobiel in te toetsen, op dat moment kon hij niet 
op het verkeer letten, terwijl het daar gevaarlijk 
kan zijn.
Hij was waarschijnlijk bij het college geweest, 

maar het ontslaat hem niet van het fatsoen om 
niet te bellen tijdens het fietsen.

De overheid is onlangs een campagne gestart 
om niet je mobiel te gebruiken tijdens het fietsen. 
Zouden telefoonflitspalen een uitvinding zijn?
J. Smit, Haemstedeplein 33, Heemstede.

INGEZONDEN

Raadslid 
Erik Albers 
teruggetreden
Heemstede - In de raads-
vergadering van 25 septem-
ber van Gemeente Heemste-
de heeft een wisseling plaats-
gevonden van twee raadsleden 
van de VVD Heemstede. Erik Al-
bers, woordvoerder Commissie 
Ruimte, lid van de Auditcommis-
sie en plaatsvervangend voorzit-
ter Commissie Middelen, is te-
rugtreden. 
Michel Radix, de volgende op 
de kieslijst van de VVD Heem-
stede, heeft zijn plaats ingeno-
men als woordvoerder voor de 
Commissie Ruimte en lid van de 
Auditcommissie. Het plaatsver-
vangend voorzitterschap van de 
Commissie Middelen wordt, in 
overleg met de Commissie, na-

der ingevuld. Erik heeft in goed 
overleg aangegeven dat de zorg 
voor zijn moeder, zijn baan bij 
Defensie - waarvoor hij momen-
teel door de week in België bij de 
NAVO gestationeerd is - én zijn 
gezinsverantwoordelijkheden, 
het momenteel onrealistisch ma-
ken om zijn raadslidmaatschap 
in te vullen.
In de loop der jaren heeft Erik 
zich als Ruimte en Middelenspe-
cialist geprofileerd. 
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Dependance Crayenesterschool ontruimd

Maatregelen 
De volgende maatregelen wor-
den genomen om een veilige si-
tuatie te kunnen garanderen:
•  In de gangen worden nieuwe 

watervaste mdf-platen onder 
het oorspronkelijke gipspla-
fond aangebracht;

•  In de lokalen moet eerst een 
volledige inspectie van het oor-
spronkelijke plafond uitge-
voerd worden. Dit is nodig om 
te bepalen of er beschadigin-
gen zijn. Op die plekken wor-
den maatregelen genomen om 
het plafond te verstevigen;

•  Op een aantal plaatsen zal de 
zekerheid van de plafondhan-
gers en de fixatiepunten van de 

leidingen getest worden mid-
dels “trekproeven”;

•  Bij lekkageplekken worden wa-
tervaste mdf-platen onder het 
oorspronkelijke gipsplafond 
aangebracht. 

•  Gelijktijdig worden de onder-
houdswerkzaamheden die in 
de loop van volgend jaar ge-
pland stonden uitgevoerd. 

Planning
Kinderopvang Humanitas
(locatie Bumme)
De peutergroepen kunnen vanaf 
maandag 10 november weer te-
rug. De BSO kan na de herfstva-
kantie (vanaf maandag 20 okto-
ber) weer terug. Tot die tijd wor-

Heemstede - In de voormalige Bronsteemavo aan de Overbo-
slaan in Heemstede zijn de kinderopvang en buitenschoolse 
opvang (BSO) van Kinderopvang Humanitas (locatie Bumme) 
en Casca gevestigd, evenals de dependance van de Crayenes-
terschool. In dit gebouw zijn scheuren in het plafond gecon-
stateerd. Om de veiligheid van de kinderen en medewerkers 
te waarborgen is het deel van het gebouw dat mogelijk on-
veilige situaties oplevert ontruimd en zijn de kinderen tijdelijk 
op alternatieve locaties opgevangen. Inmiddels is nader on-
derzoek gedaan om te bepalen welke herstelwerkzaamheden 
nodig zijn. Er worden verschillende maatregelen genomen om 
een veilige situatie te kunnen garanderen. Deze duren naar 
verwachting in totaal 6 weken zodat op maandag 10 novem-
ber alle gebruikers weer terug zijn in het gebouw.

den de kinderen ondergebracht 
bij de bibliotheek.

Casca
De vier ruimten van Casca kun-
nen in de herfstvakantie weer 
gebruikt worden (vanaf 13 ok-
tober).
Tot die tijd worden de kinderen 
van de BSO Casca opgevangen 
bij zowel Koninklijke HFC (oude-
re kinderen) als in het  EHBO-
gebouw naast theater De Luifel 
(jongere kinderen). 
 
Crayenesterschool
De herstelwerkzaamheden op 
de bovenverdieping voor drie lo-
kalen van de Crayenesterschool 
worden in de herfstvakantie uit-
gevoerd. Na de herfstvakan-
tie (vanaf maandag 20 oktober) 
kunnen deze weer gebruikt wor-
den De weken daarna volgt het 
resterende lokaal.
Na vier weken is de gehele bo-
venverdieping weer gereed voor 
gebruik zodat vanaf maandag 10 
november alle kinderen weer te-
rug zijn in het gebouw aan de 
Overboslaan. Tot die tijd blijven 
de kinderen gehuisvest in het 
eigen schoolgebouw aan de 
Crayenestersingel. Poëziewedstrijd Bibliotheek

Regio - Voor alle dichters in de 
regio Zuid-Kennemerland die 
het leuk vinden om hun werk 
door anderen te laten lezen en 
beoordelen, organiseert ‘Neder-
land Schrijft’, de website voor 
nieuw schrijftalent, ook dit jaar 
weer een poëziewedstrijd. Van 30 
september tot 1 december 2014 
kan iedereen zich aanmelden en 
5 eigen gedichten aanleveren via 
www.nederland-schrijft.nl. Twin-
tig dichters worden genomi-
neerd. Zij dragen hun werk voor 
in de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum, Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem op de landelijke Gedichten-
dag, donderdag 29 januari 2015. 
Het thema van Gedichtendag 
2015 is ‘Liefde’.
Meer informatie/aanmelden via 
www.nederland-schrijft.nl.

De Gedichtendag vindt plaats in 
Bibliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstaat 32 te Haarlem.

Exposities cursisten bij 
Casca de Molenwerf

Heemstede – Tot en met 5 ok-
tober exposeren de cursisten 
van Caroline Aarens (Aquarel-
leren, tekenen en schilderen) 
en van maandag 6 oktober tot 
en met vrijdag 7 november is 
een expositie van de cursis-
ten van Max Koning, van zijn 
cursus Open Atelier/De Klare 
lijn bij Casca de Molenwerf. Bij 
de cursisten van Caroline Aar-
ens zijn eigen stijl en vaardig-
heid ontwikkeld door individu-
ele begeleiding. In deze cursus 
is gewerkt naar opdracht, the-
ma’s en stillevens. Een cursus 
waarbij niets ‘moet’ en alles 
mag. Plezier in schilderen en 
gezelligheid stonden voorop.
Het individueel begeleiden van 
datgene waar de cursist zich 
in wil ontwikkelen en bekwa-
men omtrent het beeldend vak 
‘Kunst’  is voor docent Max 
Koning het belangrijkste. Een 
open kijk ontwikkelen op te-

kenen en schilderen. De plek 
om te experimenteren met een 
aantal materialen, technieken 
en werkwijzen. Er wordt voor-
namelijk gewerkt met acryl-
verf naar eigen ontwerp. Er is 
aandacht voor de persoonlij-
ke creatieve ontwikkeling. Eén 
maal per maand wordt klas-
sikaal aandacht besteed aan 
een bepaalde techniek of een 
bepaald onderwerp. Kortom, 
een afwisselende cursus met 
veel eigen inbreng voor wie 
een beetje tot veel teken- en 
schilderervaring heeft. Het uit-
nodigen van een gastdocent 
behoort tot de mogelijkheden, 
evenals een museumbezoek. 
De unieke kunstwerken die de 
deelnemers gemaakt hebben 
ziet u in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede tijdens ope-
ningsuren. 

Derde luisterboek ‘De ondeugende 
zeemeermin’ gepresenteerd
Regio - Op zondag 28 septem-
ber werd in Theater Nieuw Vre-
denhof in Haarlem de derde luis-
ter-cd met prentenboek ‘De on-
deugende zeemeermin’ uit de 
serie Lilaluna Vertelt aan het pu-
bliek gepresenteerd. Het eerste 
exemplaar werd in ontvangst ge-
nomen door de verwende prin-
ses Paula, hoofdpersoon uit het 
eerste boek. De ondeugende 
zeemeermin bevat 20 prachtige 
en kleurige fotografische pren-
ten van Anjoescha Odufré. Het 
verhaal van Parel is te beluiste-
ren op de luister-cd, die is in-
gesproken door verhalenvertel-

ster Marieke Reehoorn. De com-
binatie van de prenten en de cd 
maakt dit luister- en kijkboek zo 
bijzonder. Het luisterboek is te 
koop bij Jantjes Speelgoed en 
boekhandel Blokker in Heemste-

de. U kunt het ook bestellen via 
www.lilaluna.nl. De prijs is 14,95 
euro. Leeftijd vanaf 3 jaar. Als u 
het boek in de kinderboeken-
week bestelt, betaalt u geen ver-
zendkosten.

‘Soldaat van Oranje - De Musical’ 
zoekt jonge recensenten
Regio - Middelbare scholieren die altijd al de 
wens hebben gehad om een theatervoorstelling te 
recenseren, krijgen hiervoor nu de kans. ‘Soldaat 
van Oranje  - De Musical’ is op zoek naar leerlin-
gen die een theaterrecensie willen (leren) schrij-
ven. Soldaat van Oranje – De Musical bestaat in 
oktober vier jaar en nog steeds speelt de produc-
tie elke voorstelling voor een uitverkochte zaal. Het 
vierjarig bestaan van Soldaat van Oranje – De Mu-
sical staat de maand oktober in het teken van edu-
catie. In samenwerking met de Stichting Educatie-
ve Theaterprojecten organiseert Soldaat van Oran-
je – De Musical op woensdagmiddag 1 en 29 ok-
tober twee extra educatievoorstellingen exclu-
sief voor scholieren. Minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap, Jet Bussemaker is voorne-
mens om bij de educatievoorstelling van 1 okto-
ber acte de présence te geven om het belang van 

de Stichting en educatie in het algemeen te onder-
strepen. Bij de tweede extra educatievoorstelling 
op woensdagmiddag 29 oktober maken twaalf ‘re-
censenten in spe’ deel uit van het schoolpubliek.
De door Metro op motivatie geselecteerde middel-
bare scholieren worden niet in het diepe gegooid. 
Per provincie wordt één deelnemer uitgekozen. En 
zij krijgen allemaal voorafgaande aan de voorstel-
ling een workshop recenseren van eindredacteur 
Erik Jonk, die al vele jaren voor Metro voorstellin-
gen recenseert. Hij zal hen de eerste kneepjes van 
het vak bijbrengen. Scholieren uit het middelbaar 
onderwijs die zich willen inschrijven om  ‘Soldaat 
van Oranje  - De Musical’ te recenseren op woens-
dagmiddag 29 oktober (aanvang workshop 13.00, 
aanvang voorstelling 14.00 uur) kunnen zich t/m 
15 oktober aanmelden via:
marco@soldaatvanoranje.nl. 

Workshop talentinzicht, 
geest in balans

Heemstede - In de workshop 
talentinzicht, geest in balans van 
4 lessen breng je in kaart hoe je 
op het werkvlak jouw toekomst 
wilt vormgeven. Belangrijk hier-
in is je bewust te worden van 
jouw eigen talenten en hoe je 
deze in het werk kunt inzetten. 
Talentinzicht, geest in balans is 
een onderscheidende en resul-
taatgerichte workshop; waarin 
ook aandacht wordt besteed aan 
het geestelijke aspect van werk. 
Aan het einde van de reeks heb 
je jouw eigen persoonlijke talen-
tenkompas samengesteld, te ge-
bruiken voor bijvoorbeeld solli-
citaties. Docente Judith Leetz is 
organisatiepsycholoog. Het coa-

chen in groepsverband heeft een 
krachtig effect, omdat de deel-
nemers worden geïnspireerd 
door de ervaringen en inzichten 
van anderen. De kosten zijn ex-
clusief 10,- euro kosten lesma-
teriaal. 

Voor meer informatie: Quantico, 
Judith Leetz, 06-37383929. 
De cursus Talent inzicht, geest 
in balans  is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede en 
start op dinsdag 21 oktober  van 
19.30 tot 22.00 uur. Opgeven kan 
telefonisch op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1 of via www.cas-
ca.nl.
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Woensdag 1 oktober
t/m 5 oktober
Kees Okx en Hélène van 
Dongen exposeren in De 
Waag. Titel: ‘Spiegelingen 
van de verbeelding’. Spaarne 
30, Haarlem. Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. 
Zie verder www.keesokx.com 
en www.helenevandongen.
com en www.kzod.nl.

Woensdag 1 oktober
t/m 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius.
Informatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Woensdag 1 oktober
t/m 14 oktober

Expositie José van den 
Hout met collages van di-
verse materialen. 
Gemeentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. De ope-
ning is donderdag 4 septem-
ber om 20 uur. Bezoektijden 
zijn maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.30 en woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30.

Woensdag 1 oktober
t/m 16 oktober
Expositie werk Winnie van 
Soest bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave-
gebouw, terrein KG locatie 
Zuid, Haarlem.
3e verdieping. Bomen, bossen 
met veel kleur. Open maan-
dag-, dinsdag-, donderdag-
avond van 20.15-21.00 uur. 
Of in de ochtend, dan tussen 
dinsdag en vrijdag 11.15-12.00 
uur.

Woensdag 1 oktober
t/m 24 oktober
Oranje en het water.
Nieuwe tentoonstelling in het 
provinciehuis in het kader van 
200 jaar Koninkrijk. Prenten, 
(technische) tekeningen en 
foto’s uit de Provinciale Atlas, 
aangevuld met objecten van 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier.
De  expositie is te bezichti-

gen op werkdagen van 9.00 
tot 17.00 uur en tijdens het 
Open Monumentenweekend, 
13 en 14 september. Locatie: 
Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 
Haarlem.

Woensdag 1 oktober
t/m 26 oktober

Expositie Jan-Willem Wou-
ters in de foyer van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

Tentoonstelling  Joke Ael-
berts: ‘ Ik zal jullie eens wat 
laten zien’. ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, Haarlem. Toe-
gang gratis, geopend: dinsdag 
- zaterdag 12.00-17.00 / zon-
dag 13.00-17.00.
Meer informatie op:
www.architectuurhaarlem.nl.

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

Woensdag 1 oktober
t/m 31 oktober
Expositie van Casca-cur-
sisten van de teken-, schil-
der en aquarellessen van 
docente Caroline Aarens. 
Zij exposeren in De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tijdens openings-
uren van het gebouw.
www.casca.nl.

Woensdag 1 oktober
tot 7 november
Astrid Smits exposeert met 
‘Wondere Waterwereld’ in 
Inloophuis-Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord.
www.inloophuiskennemer-
land.nl.
Woensdag 1 oktober
t/m 14 november
Foto-expositie in Huis Ley-
duin. Open Monumentenda-
gen, 13 + 14 september te zien 
van 10.00-17.00 uur. Op ande-
re (werk-)dagen van 11.00-
15.00 uur. Gratis te bezoe-
ken. Buitenplaatsen in beeld. 
Leidsevaartweg tussen 49-
51. De parkeerplaats na 200 
meter rechts. Let op: bij Huis
Leyduin mag u niet parkeren.

Woensdag 1 oktober
t/m 28 november

AgendA
In de publiekshal van het 
Raadhuis Heemstede expo-
seert Lizan van Dijk schil-
derijen en objecten. Meer 
info, zie: www.lizanvandijk.nl.

Vrijdag 3 oktober
Her Majesty, back to Abbey 
Road. In de Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Aanv. 20.15u. 
Kaarten 19,50 euro, via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel. 
Meer informatie op www.her-
majesty.nl en facebook.

Openingsconcert 20.15 uur 
Cruquiusconcerten met Da-
ria van den Bercken (piano), 
Karin Strobos (sopraan) en 
Felicia van den End (dwars-
fl uit). Waterschapszaal Muse-
um de Cruquius. Kaarten en 
info, zie www.cruquiusconcer-
ten.nl

Vrijdag 3 oktober, 
4 en 5 oktober
Toneelavond van Rosen-
hart Theaterproductions en 
Avon(d)tuur met het stuk 
‘Nu even niet’, ‘Nu even wel’ 
van Maria Goos. Vrij + zat 
aanvang 20.00 uur; zond 16.30 
uur. Locatie: Theater Vreden-
hof, Van Oldenbarneveltlaan 
17, Haarlem.
Kaarten kosten 13,50 euro en 
kun je bestellen via inekevan-
dam@online.nl of via telefoon 
06-11485689. 

Zaterdag 4 oktober
en 5 oktober
Dutch Ladies Tattoo Con-
ventie (www.dutchladies-
convention.com) te bezoeken 
in de Expo Haarlemmermeer, 
Stelling 1 te Vijfhuizen. Za-
terdag van 12.00 uur tot 21.00 
uur, zondag van 12.00 uur tot 
18.00. Voor algemene informa-
tie: Tel: 023-56 60 140 of info@
expohaarlemmermeer.nl.

Zondag 5 oktober
Joris en de Draak, fami-
lievoorstelling met vlijm-
scherp randje. Spannend 
met livemuziek, zang, humor 
en interactie. Aanvang 14.30 
uur. Entree: 9,50 euro – leeftijd 
6+ - Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur of voorafgaand aan de 
voorstelling.

Sergei Prokofjev: Peter en 
de Wolf. Uitgevoerd door 
Wings Ensemle. 11.30 uur en 
15.00 uur (reserveren aanbe-
volen!) In de Janskerk Haar-
lem (Noord-Hollands Archief)
Jansstraat 40, Haarlem. Toe-
gang volwassenen 17,50 euro; 
kinderen 10,- euro. 

Reserveren: www.wingsen-
semble.nl of tel. 06-81195217.

Dinsdag 7 oktober
Trefpuntlezing bij Casca, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang 14.00 uur. Deze keer 
over de historische roman ‘Het 
huis aan de Gouden Bocht’ 
van Jessie Burton. Entree: 4,-. 
Aanmelden: 023-5283848.

Vrijdag 10 oktober:
Cellist Pieter Wispelwey 
begeleid door pianist Paolo 
Giacometti. Met werken van 
Brahms, Beethoven en Schu-
bert. De Oude Kerk,  aanvang: 
20:15 uur, entree: 22,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Esther Scheldwacht speelt 
monoloog De Sunshine 
Show. Theater de Luifel, aan-
vang 20:15 uur, entree: zegt u 
’t maar na afl oop! 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Zaterdag 11 oktober:
Maarten Ebbers met zijn 
theatervoorstelling ‘Laat 
mij maar voorop’. Theater de 
Luifel, aanvang 20:15 uur, en-
tree: 17,50 euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Zondag 12 oktober
Beurs ‘Artistieke Han-
den’ Haarlem. Loc: Kenne-
mer Sportcenter, IJsbaanlaan 
4a, Haarlem. (gratis parkeren-
gratis hobbyblad)
Amateurkunstenaars met div 
disciplines. Programma en 
deelnemerslijst op: http://
www.artistiekehanden.nl Ge-
opend van 10.30 - 16.30 uur.
Entree volw.: euro 6,- (korting-
bon op site) / kinderen tot 12 
jaar gratis (onder geleide).

Zaterdag 18 oktober
Boekenmarkt bibliotheek 
Tiltenberg Vogelenzang.
Van 9.00-17.00 uur. Verkoop 
tweedehands boeken t.g.v. 
priesteropleiding bisdom 
Haarlem-Amsterdam. Tilten-
berg, Zilkerduinweg 375, Vo-
gelenzang. Meer info op: 
www.tiltenberg.org.

Zondag 26 oktober
Heemstede Loop, start en fi -
nish Sportparklaan Heemste-
de. Afstanden 1,5 km, 5 en 10 
km. Kidsrun, individueel en 
bedrijvenloop. Starttijden resp 
11.00 uur, 12.00 en 13.00 uur.
Kijk op: www.heemstedeloop.
nl.

Dichtstorten

Verliefd mens

De dag sluit de ogen
de nacht opent de geest
dimensies in ’t oneindige

chaos in ’t onbekende
sluit de dag de ogen

opent de nacht de geest
bij ’t krieken van de dag

vraag je je af
waar je bent geweest

Verzwelgen in dwaasheid
verdrinken in idioterie

hoelang werp ik me nog
in een utopie
ren ik rond in

een gezwollen droom
van kolkende waanzin

en melancholie

En toch: liefde verwelkt
als je haar geen water geeft

komt zij echter droog te staan
Dan brengt dit tranen teweeg

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent.

Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com.
Per post kan ook: de 
Heemsteder, Camplaan 35, 
2103 GV Heemstede. In-
zendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Vijftigers 
vieren feest
Heemstede – Ben je gebo-
ren in 1964? Dan heb je dit 
jaar ook een reden voor een 
speciaal feestje!

Op zaterdag 22 november or-
ganiseren Kees Heger en Jo-
ane Hasken – die zelf 50 wor-
den – een feest speciaal voor 
ieder die dit jaar ook Sara of 
Abraham wordt.

Het volledige programma 
moet nog vorm krijgen. Wil 
je de ontwikkelingen volgen, 
kijk dan op www.facebook.
com/uit1964 of stuur een mail 
naar uit1964@gmail.com.
 



Herfstvakantieactiviteiten voor kinderen van 6 tot 13 jaar

Plexorama schiet in de roos 
met super vakantiefeest!
Heemstede – Gezellige en leu-
ke dingen doen in de herfstva-
kantie op dinsdag 14 oktober? 
Kom dan naar  Plexorama: een 
unieke groots nieuw opgezette 
dag vol activiteiten voor kinderen 
van de basisschool in de leeftijd 
van 6 tot 13 jaar.  De organisatie 
van deze dag is een samenwer-
king tussen de kinder- en tiener-
werkers van Casca en de vrijwil-
ligersgroep van de kindervakan-
tieweek de Buitenboel. Dit initia-
tief is ontstaan, omdat juist in de 
herfstvakantie de behoefte bleek 
te bestaan voor kinderactivitei-
ten. En dat zijn er heel veel: er 
is voor ieder wat wils. De activi-
teiten worden begeleid door kin-
der- en tienermedewerkers Gea 
Apeldoorn en Mike Doodeman 
en zo’n 10 tot 20 vrijwiligers van 
de Buitenboel. Daarnaast bege-
leiden pedagogische medewer-
kers van de Casca Buitenschool-
se Opvang (BSO) activiteiten. Al-
le activiteiten vinden plaats in 
de Buitenboel achter Sportpla-
za Groenendaal aan de Sport-
parklaan, met uitzondering van 
de DJ workshop en de afsluiten-
de disco, die plaatsvinden in jon-
gerenruimte Plexat bij Casca aan 
de Herenweg 96.  Wat vooral be-
langrijk is dat Plexorama is voor 
alle kinderen vanaf 6 jaar. Ieder-
een mag komen, ook kinderen 
die niet een Casca BSO bezoe-
ken. Leuk is, dat in dit geval een 
kind dat wél de BSO bezoekt een 

vriendje mag meenemen die niet 
op de BSO komt.

Wat is er zo allemaal te doen?
Zo is er een Mega luchtkussen-
stormbaan, die wordt geplaatst 
in zaal 1 en 2 (grote zaal). Dit 
is een doorlopende activiteit. Er 
zijn begeleiders aanwezig voor 
de doorstroming en om te con-
troleren of niet te veel kinderen 
tegelijk op het onderdeel aan-
wezig zijn. Een schot in de roos 
is de workshop boogschieten, 
die wordt gegeven door vrijwilli-
ger Joris, lid van een boogschiet-
vereniging, die plaatsvindt in de 
fietsenstalling. Het is een lange, 
smalle ruimte, waar aan het ein-
de het bord komt te staan en het 
begin wordt afgezet, zodat kin-
deren niet in de ‘baan’ van de 
pijlen terecht kunnen komen. Of 
misschien houd je meer van dis-
comuziek mixen? Dan is er de DJ 
workshop, gegeven door de vas-
te DJ’s  Jasper en Bas van onder 
meer de kinderdisco’s en MIX-
IT disco’s. De workshop is bij de 
draaitafels in de Jongerenruim-
te Plexat. De deelnemers aan de 
DJ Workshop mogen draaien tij-
dens de afsluitende disco die om 
15.00 uur begint. De workshop 
Grimeren en Sieraden maken 
worden binnen gegeven door de 
medewerkers van Casca BSO. 
Liever met dans of theater bezig? 
Doe dan mee met de workshops 
Dance op muziek van nu of The-

atersport, waarbij je aan de slag 
gaat met toneel, theater en mu-
sical. Misschien word jij wel de 
nieuwe ster op het podium! Heel 
bijzonder is de Graffiti Workshop 
op het voorplein, gegeven door 
jongerenwerker Mike Doode-
man.

Aangrijpend toneelstuk in Stadsschouwburg Haarlem

Achtjarige Cato Hillmann
speelt de jonge Grace in ‘Stoner’
Regio – Op woensdag 8 (voor-
première) en donderdag 9 ok-
tober (première) wordt in de 
Stadsschouwburg Haarlem het 
toneelstuk ‘Stoner’ opgevoerd. 
De beroemde roman uit 1965 
van de Amerikaanse auteur John 
Williams werd in 2012 heruitge-
geven in Nederland en is tot een 
ontroerend en aangrijpend to-
neelstuk bewerkt onder regie 
van Ursul de Geer. Het stuk ver-
telt een hartverscheurend ver-
haal van een eenvoudige boe-
renzoon die aan het begin van 
de vorige eeuw rond de Eerste 
Wereldoorlog docent literatuur 
aan de universiteit wordt tegen 
de wens van zijn boerenfami-
lie in. Hij probeert zich staande 
te houden in de stormen van zijn 
werk en zijn huwelijk. Uiteinde-
lijk vecht hij voor zijn twee groot-
ste liefdes en belangrijkste doe-
len in zijn leven: de literatuur en 
zijn dochter Grace.
De hoofdrollen worden ver-

tolkt door onder anderen Rein-
out Bussemaker, Trudi Klever, 
Markoesa Hamer en Peter Bol-
huis. De jonge Grace wordt in 
Haarlem gespeeld door de acht- 
jarige Haarlemse Cato Hillmann. 
De Heemsteder zocht haar op en 
had een gesprekje met haar.

Hoe ben je bij het toneelstuk 
Stoner terecht gekomen?
“Ik had ooit al in de film ‘Sinter-
klaas en de Pietenschool’ ge-
speeld en dat vond ik heel leuk. 
Mijn vader, Melcher Hillman, 
was de regisseur hiervan. Hij zei: 
“Als je het leuk vindt moet je er-
varing opdoen.” We zagen een 
advertentie voor de auditie van 
Stoner.
Daar heb ik op gereageerd en 
werd uitgenodigd. Ik was toen 7 
jaar en een van de jongste kan-
didaten, alle andere meisjes wa-
ren al rond de 11 en 12 jaar. Ik 
deed auditie en dat ging heel 
goed. Mijn vader vond dat ik het 

goed deed, maar zei wel dat ik 
me niet al te blij moest maken, 
omdat hij dacht dat ik te jong 
was ten opzichte van de andere 
meisjes. Maar ik werd toch uit-
gekozen, samen met 5 andere 
meisjes.
De rol van de jonge Grace wordt 
door deze meisjes in verschillen-
de delen in Nederland gespeeld. 
Ik speel de rol in de Randstad, 
Utrecht en Zuid-Holland.”

Wil je ook later echt actrice 
worden?
“Ik vind acteren erg leuk maar 
ik vind het zingen op het podi-
um ook erg leuk. Ik wil misschien 
wel musicalster worden. Tijdens 
de auditie moest ik ook een 
kerstliedje zingen. Ik zing bijna 
de hele dag omdat ik daarvan 
houd.  Maar het lijkt me ook leuk 
om modeontwerpster te zijn, 
want ik houd ook erg van teke-
nen en van mooie kleren.  In het 
script van Stoner stond ook dat 

ik iets moest tekenen. Ik dacht 
er eerst aan om een alien teke-
nen. Maar dat kon niet omdat 
het stuk zich vroeger afspeelt, 
toen er nog geen aliens beston-
den. Daarna dacht ik een voet-
bal te tekenen, maar dat vond ik 
te makkelijk. Toen heb ik maar 
een schildpad getekend, omdat 
het ook vlakken heeft net als een 
voetbal.”

Stoner is eigenlijk een boek. 
Houd je ook van lezen?
“Ik vind het leuker om voorgele-
zen te worden, in het toneelstuk 
word ik ook voorgelezen door de 
hoofdpersoon”. 

Heb je na het toneelstuk nog 
andere dingen die je wilt gaan 
doen?
“Ik wil net als mijn vader zelf een 
film maken.  Dat lijkt me echt 
geweldig. Daarin speel ik sa-
men met mijn beste vriendin de 
hoofdrol. Maar ik zou ook graag 
Markoesa Hamer, die de oudere 
Grace speelt, in deze film willen 
laten spelen.”
Voor meer informatie, aanvangs-
tijden en kaarten, ook in combi-
natie met een arrangement, zie 
www.theater-haarlem.nl. Kijk 
ook op www.bostheaterproduc-
ties.nl. 
Bart Jonker

Regio – Vrijdag 3 oktober start 
het nieuwe veelbelovende sei-
zoen ‘CruquiusConcerten’ met 

Daria van den Bercken (piano), 
Karin Strobos (sopraan) en Fe-
licia van den End (dwarsfluit).

Zij spelen een prachtig geva-
rieerd programma met werken 
van o.a. de componisten Rossi-
ni, Massenet, Fauré en De Falla.
 In 2008 won het trio Karin Stro-
bos, Daria van den Bercken en 
Felicia van den End, de pu-
blieksprijs in de concertserie 
Het Debuut. De drie getalen-
teerde musici vormen een op-
vallend en magisch ensemble.
 
Het openingsconcert in Muse-
um de Cruquius gaat om 20.15 
uur van start. U kunt kaarten 
kopen via de website www.
cruquiusConcerten.nl of via 
de kassa van schouwburg de 
Meerse in Hoofddorp via 023-
5563707. De toegangsprijs voor 
alle concerten is 21 euro (incl. 
pauzeconsumptie). 

En heb je stalen zenuwen? Dan 
kun je dat testen met de Zenu-
wenspiraal die ergens binnen 
staat. Dit is een doorlopende 
activiteit. Er wordt nog gewerkt 
aan de volgende workshops met 
BSO begeleiders: Proefjes doen 
en Visagie/nagels/styling. Om 
15.00 uur is de Afsluitende Dis-
co in jongerenruimte Plexat. Ie-
dereen mag komen, maar hoeft 
niet. Kinderen kunnen ook nog 
even bij de doorlopende activi-
teiten blijven.
Kinderen zijn welkom van 10.00 
tot 16.30 uur. Zij kunnen zich bij 
binnenkomst inschrijven om mee 
te doen aan verschillende work-

shops die ieder uur plaatsvinden: 
10.00 - 11.00 – 13.00 – 14.00 uur. 
Van 12.00 tot 13.00 uur wordt ge-
luncht. De keuken is open, zodat 
kinderen kunnen kiezen van de 
kaart wat zij willen eten. Of zij 
kunnen een entreeticket kopen 
voor 14,- euro: een lunchpak-
ket is inbegrepen. Neem jezelf je 
lunchpakket mee, dan betaal je 
alleen de entree van 10,- (incl. 1 
glas limonade). Eigen consump-
ties zijn toegestaan, maar kinde-
ren kunnen ook drinken kopen 
bij de bar in de foyer.
Meer informatie op www.cas-
ca.nl.
Bart Jonker

Nieuw seizoen Cruquiusconcerten 
start met magisch ensemble

Foto: Raymond van Olphen, copyright info@bullet-ray.nl
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 oktober 2014

Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Exposities raadhuis 
Heemstede

In deze uitgave:
- Vergadering    
 bezwarencommissie
- Raadsbesluiten
- Omgevingsvergunningen

Duurzaamheidsmarkt
10-10 Dag van de Duurzaamheid
Kom naar de duurzaamheidsmarkt 
op de Binnenweg!
Op vrijdag 10 oktober 2014 is het de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. In Heemstede 
organiseren de gemeente en MVO Heemstede een 
duurzaamheidsmarkt op het brede deel van de 
Binnenweg, van 13.00 tot 17.00 uur. 

Wat is er te doen/vinden? 
Op de markt presenteren lokale duurzame 
ondernemers zich. Leer meer over recycling, 
duurzaam autorijden, duurzaam verbouwen en over 
zonne-energie. Bekijk het aanbod tweedehands 
kleding en maak onder andere kennis met een 
lokale imker. Natuurlijk kunt u er ook verantwoord 
en duurzaam eten en drinken. 

Voor de kids! 
Kinderen kunnen zich uitleven op het springkussen. 
Ze kunnen een insectenhotel maken of een 
workshop volgen bij de imker. 

Prijsuitreiking
Om 15.30 uur reikt wethouder Duurzaamheid 
Remco Ates de prijs ‘Duurzaamste ondernemer 
Heemstede 2014’ uit. 

Dip & Go vervangt Chipknip

De burgemeester hoort graag uw mening. Bijvoorbeeld over uw woonwijk of over de plannen van 
de gemeente. Of misschien heeft u een goed idee waarmee de gemeente haar voordeel kan doen. 
Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u van 10.00 tot 12.00 uur  zonder afspraak binnenlopen 
om van gedachten te wisselen met burgemeester Marianne Heeremans. 
Deze keer is de inloopochtend op vrijdag 3 oktober 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis 
(graag melden bij de publieksbalie).

Kom langs bij de burgemeester

Op donderdag 16 en vrijdag 17 oktober 2014 
gaat de gemeente Heemstede de nieuwe 

Duurzame actie
Op de markt is 
Humana aanwezig. De 
textielinzamelaar in 
Heemstede zamelt landelijk textiel in en geeft dit 
een nieuwe bestemming. Nog altijd verdwijnt 2/3 
van het textiel in Nederland in de afvalcontainer 
terwijl alle textiel in de textielcontainers van 
Humana mag. Niet alleen wat nog gedragen kan 
worden, maar ook wat kapot en versleten is.

Maak kans op prijzen!
Doneert u in de maand oktober textiel in één van de 
containers van Humana in Heemstede, dan maakt 
u kans op een prijs! Noteer duidelijk uw naam, 
telefoonnummer en/of e-mailadres op een A4tje en 
stop dit bij het te doneren textiel in de zak. Lever uw 
textiel vervolgens in bij een van de textielcontainers 
van Humana in gemeente Heemstede. 
U kunt zo vaak meedoen als u wilt. Humana stelt 
3 HEMA-cadeaukaarten beschikbaar met een 
waarde van 40 euro.

Kijk voor meer informatie over de 
duurzaamheidsmarkt op www.heemstede.nl of op 
de Facebookpagina van MVO Heemstede. 

betaalmethode Dip & Go invoeren op 22 
parkeerautomaten. De aanpassing is noodzakelijk 
vanwege het verdwijnen van Chipknip met ingang 
van 1 januari 2015. Met Dip & Go hoeft geen 
pincode meer worden ingevoerd. 

Op welke parkeerautomaten 
komt Dip & Go?
De parkeerautomaten op de Raadhuisstraat, 
Binnenweg, Zandvoortselaan (winkelstraat) en 
Bronsteeweg worden dan door het bedrijf TMC 
uit Amsterdam geschikt gemaakt voor betaling 
via Dip & Go. Betaling via Chipknip is daarna niet 
meer mogelijk. De automaten blijven overigens ook 
geschikt voor betaling met contant geld, mobiel 
parkeren en pinnen.
Kijk op onze website bij nieuws hoe Dip & Go precies 
werkt. U vindt hier ook een kort uitlegfilmpje.Foto: Bart Jonker



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o het kappen van 
 26 lindebomen t.b.v. het vervangen van riolering 

wabonummer 15158, 
 ontvangen 12 september 2014. 
- Franz Schubertlaan 32 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15171, 
 ontvangen 13 september 2014. 
- Belle van Zuylenlaan 14 het plaatsen van een 

fietsenoverkapping wabonummer 15175, 
 ontvangen 14 september 2014. 
- Vondelkade 36 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15183, 
 ontvangen 14 september 2014. 
- Beethovenlaan 26 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15189, 
 ontvangen 15 september 2014. 

- Adriaan Pauwlaan 18 het doorbreken van een 
muur en herstellen van het balkon wabonummer 
15204, ontvangen 14 september 2014. 

- Franz Lehárlaan 88 het kappen van 1 boom 
wabonummer 15340, 

 ontvangen 17 september 2014. 
- Diverse locaties het kappen van 27 bomen 

wabonummer 15355, 
 ontvangen 18 september 2014. 
- Blekersvaartweg het kappen van 4 bomen 

wabonummer 15378, 
 ontvangen 19 september 2014. 
- Raadhuisstraat 94 het vervangen van 

gevelreclame wabonummer 15440, 
 ontvangen 19 september 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 15 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 13793, 
verzonden 26 september 2014. 

- Franz Lehárlaan 105 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14577, verzonden 26 september 2014. 

- Raadhuisstraat 42 het wijzigen van de voor- en 
zijgevel wabonummer 14609, 

 verzonden 26 september 2014. 
- Binnenweg 103 het plaatsen van reclame 

wabonummer 12218, 
 verzonden 26 september 2014. 
- Dr. J.R. Thorbeckelaan e.o het kappen van 26 

lindebomen t.b.v. het vervangen van riolering 
wabonummer 15158, 

 verzonden 26 september 2014.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Exposities raadhuis Heemstede
Expositie Harry Hablous
Harry Hablous exposeert gedurende de maand 
oktober nog in de Burgerzaal. Van deze veelzijdige 
kunstenaar zijn naast fotografische, grafische 
kunstwerken, gedichten ook objecten (een 
overzicht van deze objecten staat in de vitrine in de 
publiekshal) te zien.

Expositie Lizan van Dijk 
Lizan van Dijk exposeert tussen 26 september 
en 28 november 2014 in de publiekshal. Haar 
grotendeels abstracte schilderwerk bestaat uit 
veel uiteenlopende materialen, maar de dragende 
factor is acrylverf. Het is een constant zoeken naar 
evenwicht tussen de verf en de andere materialen. 
Haar objecten maakt zij veelal van gerecyclede 
materialen. De combinaties van o.a. hout, metaal, 
kunststof en textiel zorgen vaak voor verrassende 
vormen en sterke composities.

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 oktober 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

- 20.00 uur bezwaar tegen een afwijzing van een 
verzoek om een uitkering op grond van de Wwb 
(niet openbaar)

- 20.30 uur bezwaar tegen de herziening en 
terugvordering op grond van de Wwb 

 (niet openbaar)
- 21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 

maatregel in de vorm van strafkorting op grond 
van de Wwb 

 (niet openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 25 september 2014
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:
- Benoeming mw T.J.G. van der Heijden als lid van 

de Rekenkamercommissie Heemstede (Unaniem)
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (Unaniem, hamerpunt)

- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 25 
september 2014 (Unaniem)

- Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging raadslid
 Dhr. H.B.M.J. Radix is beëdigd als raadslid

- Benoeming in raadscommissies
 Dhr. Radix is benoemd als lid van de 

commissie Ruimte en wordt tevens lid van de 
auditcommissie. Besluit vastgesteld met 20 
stemmen voor en 1 stem tegen.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning (Laan van Insulinde 36) als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 

 bewoner. 

 Verzonden 1 oktober 2014. Het besluit ligt vanaf 
1 oktober 2014 zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.
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Kleine gratis advertenties een hit
Wat u moet weten over Kabalen

Heemstede – Sinds jaar en dag zijn Kabalen in 
de Heemsteder populair. De gratis advertentie-
tjes in de krant zijn een ware hit, er wordt heel 
wat ‘verhandeld’ en dat allemaal in eigen woon-
plaats. Kilometers hoeft u niet te maken en geen 
kans op een teveel aan animo, zoals op markt-
plaatsen van internet. Makkelijk, handig en kos-
teloos. Maar… er wordt best veel gebeld en ge-
schreven over de Kabalen.
Het is dus nuttig om nog even de ‘ins en outs’ 
over deze gratis service van de Heemsteder op 
een rijtje te zetten:
•  Kabalen zijn bedoeld voor de particulier
•  U kunt spullen aanbieden tot 500 euro
•  Bijbanen, oppas aanbieden, tuinier gevraagd… 

niet bedoeld voor in de Kabaal
•  Oproepjes voor sport- en andere clubs mogen 

niet in een Kabaal
•  Kennismakingsadvertenties zijn geen Kabalen

•  U vult de Kabaal in (bijvoorbeeld op de bon in 
de krant) of een gewoon notitieblaadje

•  Inleveren vóór maandag 15.00 uur bij Primera 
de Pijp of vóór dinsdag 12.00 uur Camplaan 35

•  U kunt ook via de website www.heemsteder.nl 
Kabalen aanleveren

•  Via e-mail van het redactie-adres kunt u niet 
aanleveren, ook niet telefonisch

•  Vul duidelijk uw telefoonnummer in

Dan nog even dit. Kabalen zijn een gratis service 
van de krant. Staat een Kabaal er niet in, lever 
dan opnieuw aan. Telefoontjes of mailtjes over 
niet-geplaatste Kabalen worden niet in behan-
deling genomen. Valt hetgeen u wilt aanbieden 
niet onder de voorwaarden, dan kost plaatsing 
van een kleine advertentie een tientje. Maximaal 
drie regels plus uw telefoonnummer. Lever in dat 
geval aan via: aanlever@heemsteder.nl.

Benefietconcert SOS-Kinderdorpen 
kan nog zangers gebruiken
Regio - Op donderdagavond 
27 november vindt een speci-
aal Benefietconcert voor SOS-
Kinderdorpen plaats in Haar-
lem. Daaraan werken het groot-
koor van The Voice Company en 
het Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest mee. De organisatie is in 
handen van The Voice Company. 
Er worden sopranen, tenoren en 
bassen gevraagd. Er worden 12 
repetities op de maandagavond 

georganiseerd en nog 2 extra 
repetities op de zaterdagoch-
tend samen met orkest. De re-
guliere repetities zijn van 20.00 
tot 22.00 uur in de St. Adalber-
tuskerk, Ringweg 30 in Spaarn-
dam. De altgroep voor dit project 
zit helemaal vol.
Opgave vooraf is niet noodzake-
lijk; iedere belangstellende kan 
komende maandagavond vrijblij-
vend langskomen.

Parochiefeest Bavokerk
Heemstede - Op zondag 5 oktober is het jaarlijkse parochiefeest 
ter ere van de heilige Bavo in de kerk aan de Herenweg. De aan-
vang is 10.00 uur (Eucharistieviering). Aansluitend is er koffie/thee 
voor iedereen. Meer informatie op: www.parochiesklaverblad.nl. Op 
genoemde zondag is er géén viering in de kerk aan het Valkenbur-
gerplein. 

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

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

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

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

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Beleidsregels Terug- en Invordering 
en Verhaal WWB 2014
Op 12 augustus 2014 heeft het college de 

Beleidsregels Terug- en Invordering en Verhaal WWB 
2014 vastgesteld. Hiermee zijn de Beleidsregels 
Terug- en Invordering en Verhaal WWB 2014 

vervallen. Lees de volledige bekendmaking 
in het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl.

Nieuwe regelgeving

Verwijdering � etswrakken in Heemstede
Het is verboden fi etswrakken op de weg te parkeren 
(artikel 5:5 APV).
Op dinsdag 7 oktober 2014 gaat de gemeente 
fi etswrakken verwijderen die zich in de directe 
omgeving van het station Heemstede-Aerdenhout. 
Eventuele fi etskettingen waarmee fi etsen aan 
fi etsklemmen of ander gemeentelijk meubilair zijn 
bevestigd zullen op de minst belastende wijze 
worden doorgeslepen. 

Tevens worden op dinsdag 7 oktober 2014 
alle fi etskettingen en andere zaken verwijderd 
die aan fi etsenklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zoals boombeschermingsbeugels 
zijn bevestigd zonder dat daarmee een fi ets is 
vastgemaakt.

Verwijderde fi etswrakken zullen tot en met 
6 januari 2015 worden opgeslagen bij De 
Meerlanden aan de Cruquiusweg te Heemstede. 
Rechthebbenden kunnen hun fi etswrak 
terugkrijgen tegen betaling van de kosten die 
gemaakt zijn voor de verwijdering en opslag.

Verwijdering boot Vondelkade 
- De buitengewoon opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het een motorbootje, 
met witte binnenkant en zwart dekzeil, aan 
de Vondelkade, ter hoogte van ligplaats 4 
aangetroff en op een al vergunde ligplaats.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 

dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreff ende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Voor informatie kan contact worden opgenomen 
met bureau Handhaving, via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

Handhavingsacties
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