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Hoofdprijswinnaar 
tuinenwedstrijd ‘de Oosteinde’!

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

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

1 rookworst
+ 1 liter

erwtensoep
5.98

SAMEN

Persoonlijk

w
w
w
.jrs

m
a
k
e
la

a
rs

.n
l

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

W E E R
M O O I

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Heemstede - Mevrouw 
Reitsma van de Lanck-
horstlaan 85 weet nu waar 
hartstochtelijk tuinieren op 
kan uitlopen. Ze koestert 
haar exclusieve rozen van 
de Fransman Guillot en dat 
viel de jury van de Heem-
steder-tuinenwedstrijd, 
William Dobbe namens het 
tuincentrum De Oostein-
de, kennelijk op. Ook de 
camelia`s en andere plan-
ten in de relatief kleine tuin, 
geven veel kleur en hele-
maal veel werk. Iedere dag 
blij met haar tuin en nu he-
lemaal blij met de cheque 
van honderdvijftig euro die 
uiteraard bij De Oosteinde 
verzilverd gaat worden. Ge-
feliciteerd mevrouw Reits-
ma, namens de Heem- 
steder!

Open Huisdag 
Vogelhospitaal
Regio – Zondag 12 oktober 
houdt het Vogelhospitaal Haar-
lem Open Huis. U bent welkom 
tussen 13.00 en 17.00 uur. Loca-
tie: Kweektuinstraat 1.

Laatste oproep aan 
musicerende Bennebroekers
Bennebroek - Eind van het jaar 
fuseert de gemeente Benne-
broek met die van Bloemendaal. 
In dat kader worden een aantal 
activiteiten georganiseerd door 
verschillende organisaties.

De Werkgroep Muziek in Benne-
broek doet hier graag aan mee. 
In plaats van musici die wor-
den uitgenodigd te komen spe-
len – stelt zij dit keer musiceren-
de Bennebroekers in staat mee 
te doen aan een muzikaal festijn: 
een open podium. Een prachtige 
gelegenheid om te laten horen 
wat Bennebroek aan talent in 

huis heeft en voor de inwoners 
van gemeente Bloemendaal een 
unieke gelegenheid voor een 
muzikale kennismaking.

Dit open podium vindt plaats op 
zondagmiddag 14 december in 
de grote kerkzaal van de Protes-
tantse Kerk, Akonietenplein 1 in 
Bennebroek. De Werkgroep no-
digt iedereen die zingt of een in-
strument bespeelt – solo of in 
groepsverband – uit zich hier-
voor op te geven. Er is geen be-
perking van muziekgenre: klas-
siek, populair klassiek, jazz, enz. 
Er wordt gezorgd voor een mooie 

vleugel. Anderen dienen hun in-
strument mee te nemen.
Aanmeldingsformulieren zijn 
verkrijgbaar op het gemeente-
huis of bij de naastgelegen bibli-
otheek. Gezien de voorbereidin-
gen is de laatste datum voor in-
schrijving woensdag 15 oktober.

Informatie:
Th.M. Brogt, T (023) 584 7150,  
E tmbrogt@telfort.nl 
J.M.G. Köppen, T (023) 584 2518, 
E jmgkoppen@planet.nl 
Of: www.muziekinbennebroek.nl

Ontmoetingsochtenden in het Trefpunt
Bennebroek - In oktober en no-
vember worden in het Trefpunt 
aan de Akonietenlaan in Ben-
nebroek enkele inloopochten-
den georganiseerd. Het gaat er 
om elkaar te ontmoeten en met 
elkaar van gedachten te wisse-
len over allerlei onderwerpen die 
de interesse hebben van de aan-
wezigen. Deze ochtenden staan 
voor iedereen open.

De eerste ochtend wordt het on-
derwerp ‘De vakantie’: bijzon-
dere ervaringen, plaatsen, men-
sen, landen enz. Daarna komen 
in overleg andere onderwerpen 
aan bod.

Wie belangstelling heeft kan zich 
aanmelden bij telefoonnummer 
023-584 6882 of kom gewoon 
eens binnenlopen.

De ontmoetingsochtenden zijn 
steeds op donderdag: 16 en 30 
oktober, 13 en 20 november.
Tijd en plaats: van 10.30 tot 12.00 
uur in een ruimte van het Tref-
punt aan de Akonietenlaan. 
Koffie en thee staan klaar van-
af 10.15 uur. Zie ook de websi-
te: www.protestantsegemeente-
bennebroek.nl
U bent van harte welkom!

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
0251-674433

Terug 
van weggeweest 
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Liberale borrel in De 1ste Aanleg
Heemstede - Op donderdag 9 oktober organiseert VVD Heem- 
stede een borrel voor VVD-leden en alle anderen met een liberaal 
hart. Vertegenwoordigers van de VVD gemeenteraadsfractie en het 
bestuur, alsook de VVD-wethouder in Heemstede zullen aanwezig 
zijn om vragen te beantwoorden en met u van gedachten te wisse-
len. De avond start om 20.00 uur, in café De 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103 (hoek Raadhuisstraat-Kerklaan). U bent van harte wel-
kom! Meer info: tel. 023 5291166.

pagina 2 de Heemsteder - 8 oktober 2008

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid

informatie 
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl

druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150

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

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Regio - We hebben in ons Dierentehuis ontzet-
tend veel lieve, verlegen, bange, speelse en spon-
tane kitten zitten. Ze zoeken allemaal een nieuw 
huisje. De een wat jonger dan de ander. Met al-
lemaal verschillende verhalen. Sommige zijn hier 
gekomen omdat ze in hun uppie over straat aan 
het zwerven waren. De ander is samen met zijn 
broers en zussen binnen gekomen, maar zonder 
moeder. En weer een ander is met moeder en de 
hele familie binnen gekomen.
We hebben echt een aantal hele leuke gezellige 
kitten zitten, waar je nog lang en veel lol mee kunt 
beleven. Lekker spelen en ravotten met de kinde-
ren of een speelkameraadje voor de andere kat in 
huis. De jonge katjes hier zijn allemaal zeer sociaal 
met andere katten, dus dat is makkelijk.
Ook hebben we een aantal echt bange/wilde kit-
ten in onze opvang, Ook die zoeken een nieuw 
onderkomen. Met wat meer geduld en in een rus-
tige omgeving kunnen die nog zeker leren dat wij 
mensen niet zo eng zijn als het lijkt. Een beetje 
paaien met wat lekkers en er rustig bij gaan zitten, 
doet wonderen!
Dus kom gerust kijken bij onze kitten. 
Om een goede keus te maken welk kitten uw 
nieuwe huisgenoot wordt, is het handig en vooral 
erg leuk, om gewoon een tijdje op de afdeling te 
gaan zitten spelen en knuffelen met de kitten, dus 
trek er even de tijd voor uit!

Dierentehuis Kennemerland, Keesomstraat 5, 
Zandvoort. Open van maandag tot en met zater-

dag tussen 11.00 en 16.00. Tel 0235713888 of kijk 
op onze website voor andere leuke volwassen 
dieren: www.dierentehuiskennemerland.nl 

(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemer-
land).

Dier van de week

Merlet diner op 28 oktober
Heemstede - Sinds 2006 is in 
Heemstede Stichting Merlet ac-
tief. Deze stichting bevordert het 
maatschappelijk betrokken on-
dernemen. De bedoeling is dat 
bedrijven gratis hun mensen en 
middelen inzetten voor maat-
schappelijke en vrijwilligersor-
ganisaties. Het levert winst op 
voor alle partijen. In het voorjaar 
van 2007 organiseerde Merlet 
een ‘maatschappelijk diner’. On-
dernemers en maatschappelijke 
organisaties uit de regio waren 
hierbij betrokken. Aan de hand 
van vraag en aanbod van dien-
sten werden bedrijven gekop-
peld aan maatschappelijke in-
stellingen. Het was een succes! 
Er werden afspraken gemaakt 
over het uitlenen van werkne-
mers om vrijwilligerswerk te 
gaan doen, zoals het bouwen 
van een eendenverblijf en een 
dagje uitgaan met bewoners van 
een zorgcentrum. Ook werden 
transportmiddelen en bouwma-

terialen door diverse bedrijven 
toegezegd voor de nodige acti-
viteiten. De afgelopen maanden 
zijn de projecten met veel en-
thousiasme uitgevoerd.
Op 28 oktober is er weer zo’n 
diner. Bedrijven en maatschap-

pelijke organisaties uit Heem-
stede worden opgeroepen hier 
aan mee te doen. De toegang is 
gratis, vooraf aanmelden is ge-
wenst: info@merlet-heemstede.
nl
Voor bedrijven een unieke kans 
zich te profileren binnen de lo-
kale samenleving. 

Bowlen met 
tieners Plexat
Heemstede - In de herfstva-
kantie hoef je je niet te vervelen! 
Bij Plexat is altijd wat te doen… 
Vrijdag 24 oktober gaan de tie-
ners bowlen bij Claus in Hoofd-
dorp. Rollen die ballen en lekker 

fun met elkaar. Let op: Omdat 
het herfstvakantie is een ande-
re tijd! Om 14.00 uur verzamelen 
de tieners bij Plexat, Herenweg 
96, Heemstede, waarna de groep 
met de fiets naar Hoofddorp ver-
trekt. Kom dus op de fiets … Om 
ongeveer 16.30 uur zijn we weer 
terug in Heemstede! Kosten deze 
keer 5,- euro. Geef je snel op! 

Waar is de haven
is hij reeds in zicht

 
leg ik aan in geborgenheid
wordt mijn anker gelicht

 
ooit?

 
doelloos rondgevaren

in onsamenhangendheid
koerste ik af

op mijn aubade
van veiligheid

 
ik sta

op de kade
op vaste grond 

ik sta
en val niet meer

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
De naam dichtstorten be-
tekent eigenlijk ´storten op 
dichten´. Wilt u ook een ei-
gen gedicht in de Heemste-
der publiceren, dan kunt u 
dit emailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Liefst niet 
te lang, omdat er niet altijd 
genoeg ruimte is. Inzendin-
gen van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst. 

Hieronder een gedicht van 
Bart Jonker uit zijn bundel 
‘Ontgrenzing’.

Dichtstorten

Veilig

Brandwonden-
collecte

Heemstede - In de week van 5 
tot en met 11 oktober gaan weer 
ruim 50.000 vrijwilligers van de 
Brandwonden Stichting op pad 
om te collecteren.
De collecte is voor de Brand-
wonden Stichting de belang-
rijkste inkomstenbron voor deze 
‘strijd tegen de littekens’. Daar-
om gaan de vrijwilligers van de 
Stichting in de collecteweek 
langs de deuren.

Wie de collecte heeft gemist, 
kan ook geld storten op giro 20 
21 22, Nederlandse Brandwon-
den Stichting, Beverwijk.
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Varkensvlees met Milieukeur bij 
Keurslager Peter van der Geest

Keurslager Peter van der Geest ontvangt het Milieukeur-certificaat uit handen van zijn grossier Egbert 
Kruiswijk.

Vooral lekker vlees
Het grootste voordeel van de 
Milieukeur-certificering is dat 
de Keurslager nauw betrokken 
is bij het vlees dat hij inkoopt. 
Hij kiest daarmee voor smaak en 
gezondheid door het vlees uit-
sluitend te betrekken van Mi-
lieukeur-boerderijen uit de re-
gio waar vakmanschap en maat-
schappelijk verantwoord werken 
voorop staan. De rustige, na-
tuurlijke groei, de ruime behui-
zing en goede voeding van de 
varkens komt terug in de fijne 
smaak van het vlees. 

Milieukeur 
Het certificaat garandeert dat 

het vlees geproduceerd wordt 
volgens de eisen van Milieukeur. 
Tevens zijn er met maatschap-
pelijk organisaties verbetertra-
jecten ingezet zoals:
1 . Het verbeteren van dieren-
welzijn door over te gaan op het 
huisvesten van varkens in groe-
pen.  Daarnaast is in overleg 
met de Dierenbescherming ge-
stopt met het castreren van de 
biggen.
2. Verantwoord veevoer met soja 
geproduceerd volgens de zoge-
noemde Basel- criteria die ga-
ranties gaan bieden dat er bij-
voorbeeld geen sprake is van 
de kap van tropisch regenwoud. 
Met medewerking van Solidari-

Heemstede - Afgelopen maand mocht Keurslager Peter van 
der Geest uit Heemstede een belangrijk certificaat in handen 
nemen. Vanaf dat tijdstip is de slagerswinkel officieel gecerti-
ficeerd om uitsluitend varkensvlees met Milieukeur te verko-
pen. Voor de Keurslager is dat een kroon op zijn werk. Milieu-
keur varkensvlees is vooral lekker en mager. Om aan Milieu-
keur te voldoen moet niet alleen de slager, maar ook de leve-
rancier van het vlees en de varkenshouders aan erg strenge 
eisen voldoen. De samenwerkende bedrijven belasten het mi-
lieu minder. De varkens krijgen de beste leefomstandigheden 
en worden niet meer gecastreerd.

dad wordt getracht om over te 
schakelen op de import van ‘eer-
lijke’ soja uit gezinslandbouwbe-
drijven in het zuiden van Brazi-
lië. De eerste lading van deze so-
ja zal binnenkort in Nederland 
aankomen.
3. Een energieneutrale stal die 
de daarnaast ook de milieube-
lasting (ammoniak en mest) ver-
laagt door het gebruiken van 
hoogwaardiger voer en efficiën-
te systemen.

Erkende organisaties
Op 6 september 2007 hebben de 
deelnemende bedrijven en de 
dierenbescherming bekend ge-
maakt dat er officieel vanaf 1 ok-
tober 2007 binnen de keten be-
ren ongecastreerd groot ge-
bracht worden.
Op 6 maart 2007 tekenden onder 
anderen de Vereniging van Keur-
slagers, stichting Natuur en Mi-
lieu en de varkenshouders een 
meerjarige samenwerking sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
verdere verbeteringen. 
Keurslager van der Geest, Raad-
huisstraat 94, tel. 023-5286417.

Vrouwennetwerk
Regio – Over dromen gaat 
het bij op woensdag 15 okto-
ber wanneer Vrouwennetwerk 
Haarlem e.o. een koffie-och-
tend houdt om 10.00 uur. U bent 
welkom in ‘De Herberg’, Wester-
houtpark 46 te Haarlem.
lNiet-leden betalen 2,50 euro 
entree. 
Op vrijdag 17 oktober om 13.30 
uur is er een doemiddag.  Me-
vrouw Mirjam Kruijff heeft een 

Eerste Jaap Rijnbende winkel 
in Heemstede

Heemstede - Op zaterdag 11 oktober opent de eerste Jaap Rijn-
bende winkel haar deuren in het hart van het winkelcentrum in 
Heemstede. Aan de Raadhuisstraat 36 is de prêt-à-porter collec-
tie, de schoenen- en tassenlijn van modeontwerper Jaap Rijn-
bende verkrijgbaar.

G-voetbal
HBC trakteert
Heemstede - HBC JG23 heeft 
het niet makkelijk in het nieuwe 
seizoen. Nieuwe, en vooral sterke 
tegenstanders komen de G-voet-
ballers van HBC in de 16+ poule 
tegen.  Een bewuste keuze, maar 
als je daar dan mee geconfron-
teerd wordt is het toch wel even 
slikken. Ook een consequentie 
van de keuze is dat de teams an-
ders samengesteld zijn. De auto-
matismen, voor zover die er wa-
ren, ontbreken nu volledig. Als de 
vaste coach dan ook nog eens op 
vakantie gaat wordt het voor de 
nieuwe coach een onmogelijke 
opgave. Afgelopen weekend  viel 
het muntje gelukkig weer eens 
net de goede kant op. 
De club Koedijk was al eens eer-
der op bezoek geweest. Jan had 
voor David en Sam uitstekende 
vervangers gevonden in Sebasti-
aan, Wesley en de jarige Jeroen 
Walstra. En de vakantie is ook 
weer over. Na in de kleedkamer 
de puntjes eens stevig op de i ge-
zet te hebben begon de wedstrijd. 
Niet erg goed voor HBC, want al 
snel nam Koedijk een voorsprong. 

Een verdedigend foutje en het 
werd zelfs 0-2. Toen was eigenlijk 
wel al duidelijk dat het nu beter 
ging dan in de voorgaande wed-
strijden. Deze keer bleef iedereen 
wel voetballen. Volop inzet. Vol-
op strijd. Zo niet sterker waren de 
Heemsteedse jongens zeker ge-
lijkwaardig aan Koedijk. Nog voor 
de rust werd een assist van aan-
voerder Jeroen door jarige Jeroen 
afgemaakt. De aansluitende tref-
fer en voldoende aanknopings-
punten om met een goed gevoel 
de 2e helft in te gaan. Meer en 
meer speelden de acties zich voor 
het doel van Koedijk af. 
HBC trakteerde het publiek op 
enthousiast voetbal en creëer-
de talrijke kansen. Alleen  wer-
den die niet omgezet in doelpun-
ten. Intussen hield Wesley HBC in 
de race door geweldige reddin-
gen, soms zelfs met gevaar voor 
eigen leven. Een kleine 5 minuten 
voor tijd pompte Sebastiaan de 
bal weer eens voor de goal. Nu 
kreeg Davy zijn teen er wel tegen 
aan en de gelijkmaker was een 
feit. Loon naar werken! En een te-
rechte uitslag. Het voelde als een 
soort slagroom op de gebakjes 
van Jeroen.
Leo

In elke vrouw schuilt een droomvrouw
Heemstede – “Fit, slank, voel je 
goed.” De zilverblauwe auto met 
dit gezondheidsmotto op de zij-
deur is inmiddels een bekende 
aanblik in de omgeving. Daar-
in rijdt Renate Boer dagelijks 
op en neer van Haarlem naar de 
Heemsteedse Raadhuisstraat, 
waar haar drukbezochte insti-
tuut voor natuurlijke figuurcor-
rectie LaRiva zetelt.
De dartele vlinder in het logo 
van LaRiva drukt precies het le-
vensgevoel uit dat de eigenares-
se haar cliënten wil meegeven. 
Vitaliteit, levenslust, schoonheid 
en ten slotte een gevoel van vrij-
heid en luchtigheid, want het 
bereiken van deze idealen vergt 

geen ontmoedigende inspan-
ningen.  
LaRiva is een unieke plek waar 
vrouwen op een comfortabele 
manier gewicht kunnen verlie-
zen, maar bovenal hun lichaam 
vormgeven volgens de eigen 
schoonheidsidealen.  
“Er zijn vrouwen met een beetje 
overgewicht die er stralend uit-
zien, omdat ze vol energie zijn. 
Maar er zijn ook vrouwen die 
wél afvallen en zich er niet pret-
tig bij voelen.” Door haar jaren-
lange ervaring met natuurlijke fi-
guurcorrectie, weet Renate Boer 
dat afslanken zonder begelei-
ding een onzeker avontuur kan 
zijn. “Wie strenge diëten volgt, 

valt niet altijd op de gewenste 
plekken af”, zegt ze. 
In haar instituut lukt het Renate 
daadwerkelijk om lichaamsde-
len te ‘boetseren. Hierbij wordt 
gebruikt gemaakt van de unie-
ke methode van het instituut: de 
Thermo Fysische Methode die al 
twintig jaar een internationaal 
succes is. 
“Mijn cliënten”, vertelt Rena-
te, “doen oefeningen in speci-
ale warmtecabines, liggend op 
een matras. Zo kunnen ze to-
taal én plaatselijk afvallen. Slan-
ke vrouwen kunnen met deze 
methode hun figuur onderhou-
den. Daarnaast is er een ont-
spannende Ozonzuurstofthera-

pie die de stofwisseling stimu-
leert en de cellulite vermindert. 
We bieden ook voedingsadvie-
zen. Wie bij LaRiva binnenkomt, 
wordt vanaf het begin persoon-
lijk begeleid.”
Er komen geen medicijnen aan 
te pas, geen strenge diëten of 
plastische chirurgie en toch kun-
nen de cliënten in relatief korte 
tijd radicaal veranderen. Renate: 
“Van de vrouw die tien kleding-
maten verliest tot de vrouw die 
er tien jaar jonger uitziet, omdat 
ze zich eindelijk gelukkig voelt: 
ik zie ze opbloeien. In elke vrouw 
schuilt een droomvrouw. LaRiva 
wil haar vleugels geven.”

Meer informatie: LaRiva Raad-
huisstraat 27 Heemstede 023 547 
44 19, www.lariva.nl

middagje vrij gevonden om met 
haar mobiele kralenwinkel een 
middag bij de vereniging te ko-
men. Heeft u nog een broche 
of ketting die u nog mooier wilt 
maken, kom dan kijken en mee-
doen. Graag wel even bellen als 
u komt: tel. 5283067.
Toegang niet-leden 2,50 eu-
ro. Waar? Westerhoutpark 46 te 
Haarlem.
Voor meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging, 
bel dan naar: 023-5477486.
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Tuincentrum Oosteinde reikt tuinprijzen uit!

Bennebroek – Tuinen met Annabelles, buxusboom-
pjes, chrysanten, dahlia`s kattestaarten en zonnebloe-
men, tientallen foto`s van tuinen hebben William Dob-
be van Tuincentrum Oosteinde in Bennebroek en blad-
manager van de Heemsteder, Joke van der Zee, ge-
zien. Zoek daar nu de mooiste uit. Grote tuinen en klei-
ne tuinen, zelfs foto`s van fraaie balkonnetjes waren in 
de afgelopen maanden elke week in de Heemsteder te 
zien. Ze hadden allemaal één ding gemeen. De pas-
sie voor tuinieren van de eigenaar van de tuin. Sommi-
ge foto`s waren voorzien van pakkende teksten waar 
die liefde voor het tuinieren nog eens werd benadrukt. 
Voor William Dobbe is het zijn werk om met mooie din-
gen om te gaan, voor Joke van der Zee is het werk om 
met  fraaie teksten om te gaan. Dus een ideaal paar 
om als jury van een fototuinwedstrijd te fungeren.  Met 
hun gebundelde krachten kwamen zij na lang wikken, 

wegen, weglopen en weer wikken tot de uitspraak dat 
er drie winnaars waren. Die winnaars werden gebeld, 
aangeschreven en zaterdag mocht William in zijn tuin-
centrum Oosteinde de winnaar van de tweede prijs 
ontvangen. De heer en mevrouw Hoekstra-Keizer wo-
nen in Bennebroek aan de Ruyterlaan en zijn bijna de 
achterburen van het tuincentrum. Zij komen dan ook 
regelmatig bij de Oosteinde en zijn met de zaak op-
gegroeid. Pa Dobbe begon in 1970 op de grens Hil-
legom/Bennebroek met zijn tuincentrum en de fami-
lie Hoekstra betrok in hetzelfde jaar de woning aan de 
Ruyterlaan. Mevrouw Hoekstra had als kind al groene 
vingers en had thuis in Overveen al snel de regie in de 
hand. Altijd bezig met plantjes en nam haar liefde voor 
de tuin mee naar Bennebroek waar zij nu 38 jaar bezig 

is de tuin in evenwicht te brengen en te houden. Goed 
voor een bos bloemen van de Heemsteder en een bon 
van 75 euro van de Oosteinde. Dat haar tuin iets bij-
zonders heeft was al ontdekt door de vereniging Groei 
en Bloei die haar al eerder vroeg de tuin open te stel-
len. Zij gaf het Tuincentrum Oosteinde een compliment 
over het assortiment vaste planten. 
Aan de Herenweg in Heemstede doet Gerda van der 
Weiden de tuin zelf en slaagt erin om steeds een stuk-
je grasveld af te pikken om er buxusboompjes te plan-
ten. Inmiddels heeft zij een heerlijk terras met prach-
tige groenblijvende buxusbollen. Goed voor een derde 
prijs en een bon van 25 euro. De eerste prijs is een tuin 
aan de Lanckhorstlaan. Door familie-omstandigheden 
kon de hoofdprijs van 150 euro zaterdag 27 september 
niet in ontvangst worden genomen. 
Ton van den Brink

2e prijs 3e prijs

1e prijs
Fam. R.J. Reitsma,

Lanckhorstlaan 85.



Regio - Zaterdagavond 11 ok-
tober kunt u genieten van de 
Russische pianist Misha Fo-
min met romantische werken 
van o.a. Chopin  in Museum de 
Cruquius. 

Op jonge leeftijd begon Mi-
sha Fomin (1969, Nalchik, Rus-
land) met pianospelen. In Mos-
kou studeerde hij Cum Laude af 
aan de befaamde Muziekaca-
demie Gnessins, bij Lina Bula-
tova. Gedurende twee jaar was 
hij haar assistent. Er volgden di-
verse masterclasses en postgra-
duate opleidingen in Europa, 
waaronder in Duitsland aan de 
“Franz Liszt Hochschule für Mu-
sik” in Weimar en in Amsterdam 
aan het Sweelinck Conservatori-
um bij Jan Wijn.
Misha Fomin won een aantal 
prijzen op diverse internationa-
le pianoconcoursen
in Italië en Duitsland en heeft als 
solist met diverse orkesten op-
getreden.
In 2002 vond, onder grote be-
langstelling, zijn debuut plaats 
in de Kleine Zaal van Het Con-
certgebouw te Amsterdam, 
waar hij maar liefst de 24 Etu-
des van F. Chopin integraal uit-
voerde. Zijn eerste CD “La Cam-
panella” is met veel lovende kri-
tieken ontvangen o.a. in het blad 
“Luister”. Misha Fomin is inmid-
dels een veelgevraagd pianist in 
binnen- en buitenland en was in 
talloze radio- en tv opnames te 
beluisteren. In het voorjaar van 

2009 zal hij zijn recital debuut 
geven in de Musikverein in We-
nen. Er staan ook concerten in 
Londen, New York en het Con-
certgebouw Amsterdam in de 
planning. Maar eerst komen-
de zaterdag 11 oktober in Mu-
seum de Cruquius Haarlemmer-
meer. Misha Fomin is gevraagd 
om een toegankelijk romantisch 
programma te brengen. Hij zal 
werken spelen van A. Scriabin 
en  Cl. Debussy , M. Ravel en  F. 
Chopin.
De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 euro incl. een 
consumptie. Kaarten zijn te be-
stellen via de website en via 
023- 55 63 707. Uitgebreide in-
formatie is te vinden op de ver-
nieuwde website www.Cruqui-
usConcerten.nl 

Russische pianist in 
CruquiusConcerten

Open Dag manege 
Rusthof week opgeschoven
Heemstede – Omdat het wel 
erg slecht weer was, afgelopen 
zondag, heeft Manege Rusthof 
aan de Glipperweg haar open 
dag verplaatst naar aankomen-
de zondag 12 oktober.
Het team van de  manege 
hoopt op begrip voor deze be-
slissing en heet eenieder na-

tuurlijk van harte welkom zon-
dag aanstaande!
U/je kunt vanaf 13.00 uur ken-
nismaken met alles wat de-
ze gezellige manege te bieden 
heeft.

Adres: Glipperweg 4 Heemste-
de. Meer info: 023-5846690.
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Dis en design, exclusieve 
tafelwaren in Raadhuisstraat
Heemstede – Met de komst 
van de exclusieve winkel Dis en 
Design krijgt het WinkelCentrum 
Heemstede een nieuwe zaak die 
de verscheidenheid aan winkels 
verhoogt. Het zijn juist die za-
ken van eigen ondernemers die 
de Binnenweg/Raadhuisstraat 
aantrekkelijk maken, waardoor 
het zich onderscheidt van zoveel 
winkelcentra met de bekende 
winkels. Hoe begin je een desig-
nwinkel? Lida Bosma is altijd al 
gek geweest op winkels met bij-
zondere collecties tafelspullen 
en woondingetjes. Thuis werd er 
altijd gefröbeld met de tafel en 
eettafels. Wat zet je erop en hoe. 
Stijlen uitproberen, spelen met 
mooie dingen en genieten. Wer-
ken met mensen bracht haar in 
de gezondheidszorg, dat doet 
ze nog steeds met passie, maar 
toch! Een nieuwe uitdaging, sa-
men met je zoon, dat zou prach-
tig zijn en vooral als dat lukt 
met wat je vroeger al zo boeide. 
Nouveautés, merken ontdekken, 
contacten leggen, je gevoel vol-
gen bij de keuzes die je maakt. 
Samen met je zoon iets opbou-
wen. Het resultaat mag er zijn. 
Een designwinkel waar de hele 
regio Zuid-Kennemerland moet 
komen kijken, Zo mooi!   

Design
Gelukkig bepalen mensen zelf 
wat design is. Veel ontwerpen 
worden gebracht onder de naam 
design, de winkel van Lida Bos-
ma staat vol met artikelen die ie-
dereen herkent als design zon-
der ooit maar geleerd te heb-
ben, wat design eigenlijk is. De 
winkel straalt het uit. Knap om 
al die mooie gebruiksvoorwer-
pen bij elkaar te halen die alle-
maal een exclusieve vormge-
ving hebben, zich onderschei-
den van het gangbare,  exclusief 
zijn van materiaal zoals roestvrij 
staal of een bijzondere houtsoort 
of kunststof. Ook het gebruik van 
kleur is onderscheidend bij de-
sign. Zwart en wit  zijn gangbare 
kleuren, maar op dit moment is 
fuchsia belangrijk. De hele win-
kel heeft te maken met de ta-
fel. Serviezen, bestek, place-
mats, kandelaars, glaswerk, ka-
raffen leuke aparte accessoires, 
zoals die grappige propellers als 
onderleggers in hippe kleuren.
Knap bedachte natuuritems van 
Michael Aram uit New Yorlk met 
onder andere zijn Forest kande-
laar. Een kaasplateau met blad-
motieven, zo knap gemaakt net 
als zijn onderzetters en bijvoor-
beeld een taartschep. Kunst of 

kunstig? Kijk! Gestileerd bestek 
uit Denemarken en een zeven-
armige kandelaar van Piet Hein. 
Zoeken naar cadeaus is hier 
het vinden van cadeaus. Zoveel 
leuke spullen maken een be-
zoek aan Dis en Design juist zo 
spannend. Met de eerste leu-
ke reacties van klanten gaat Li-
da nu al haar collectie uitbrei-
den met woonaccessoires, zoals 
unieke schemerlampjes en pa-
raplubakken. Veel medewerking 
heeft Lida Bosma bij de inrich-
ting van haar designwinkel ge-
had van Terstal Woninginrichting 
van de Wagenweg, aannemer 
Fonkert Interform uit Heemstede 
en Prime Maintenance schilder-
werken uit Haarlem die het fraaie 
donkergrijze plafond en verder 
details aanbracht. Zij maakten 
met elkaar een moderne open 
winkel waar design de waarde 
krijgt die het verdient. Zij hebben 
bewust gekozen voor de relatie-
ve rust in Heemstede in plaats 
van het massale van de stad om 
u wat persoonlijker te kunnen 
ontvangen en te adviseren. Zelfs 
thuis op afspraak of in de winkel 
in de Raadhuisstraat 18B, telnr. 
023 5476097. Want design kopen 
vraagt interesse èn uitleg. 
Ton van den Brink

Staatsloten bij Tabakspeciaalzaak 
Van der Wal
Heemstede - In de Heemsteder 
van vorige week is op de Jan van 
Goyenstraat-pagina’s in het hart 
van de krant iets faliekant misge-
gaan. In de advertentie met op-
vallend oranje kleur, de kleur van 
de Staatsloterij, is melding ge-

maakt van de naam en het adres 
van Boekhandel van Ostade.
Foutje! Deze advertentie werd 
namelijk aangeboden door Ta-
bakspeciaalzaak Van der Wal, 
gevestigd aan de Jan van Goy-
enstraat 4 in Heemstede. Wel op 
het idee gekomen om een kans 
te wagen en een Staatslot te 

kopen? Dat kan natuurlijk nog 
steeds want het is nog niet de 
10e van de maand. Tot vrijdag 10 
oktober 12.00 uur kunt u Staats-
loten kopen, de Jackpot staat op 
een mooi bedrag van 9,2 miljoen 
euro!
Uiteraard kunt u bij Van der Wal 
voor veel meer terecht: van tijd-
schriften tot rookwaren en aan-
verwante artikelen. U bent van 
harte welkom. Telefoon: 023-
5286421.

Rectificatie

Op de foto leest Monique van der 
Werf voor. Het boekje kost 12,50 
euro en de opbrengst gaat naar 
Worldgranny.

Worldgranny
Heemstede - Zaterdag 4 okto-
ber las soapactrice Monique van 
der Werf (ONM) voor bij Boek-
handel Blokker in Heemstede.
Ter gelegenheid van de kinder-
boekenweek en het verschijnen 
van het boek: Wereldopa’s en 
oma’s: wij tekenen ervoor!

Dit kinderboek voor kinderen 
vanaf 6 jaar is gemaakt door 
Worldgranny, een organisatie die 
zich houdt met het ondersteu-
nen van ouderen en hun fami-
lies in ontwikkelingslanden. (zie 
www.worldgranny.nl)
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Eerste lustrum

De Praktijk Heemstede 
barst van de ervaring
Heemstede- Heeft u zich ook 
wel eens afgevraagd waarom er 
nog steeds in hokjes wordt ge-
dacht als het om de gezond-
heidszorg gaat? Vaak ontstaat 
een klacht uit diverse ande-
re (soms vage) klachten. Maar 
u komt meestal terecht bij een 
behandelaar die zijn expertise  
heeft in een enkel vakgebied. 
Dat moet beter kunnen, dacht 
Maarten Thans 25 jaar geleden 
al in de praktijk van zijn eigen 
expertise, de fysiotherapie. Hij 
specialiseerde zich verder in o.a. 
manuele therapie (universitair) 
en sportfysiotherapie. Toch vond 
hij dit niet voldoende. Zijn wens 
om breder aan de slag te kun-
nen gaan met mensen kwam tot 
stand in de Praktijk Heemstede, 
een multidisciplinaire praktijk, 
gevestigd aan de Jan van Goy-
enstraat in Heemstede die nu 5 
jaar jong is, maar barst van de 
ervaring.

Vijf jaar geleden betrok Thans 
het pand op nummer 25 samen 
met zijn vrouw Lisette, een des-
kundige in facilitair management 
en public relations. Toen buur-
man Golf reizen 2 jaar later ver-
trok ontstond de mogelijkheid 
om uit te breiden. Het bespaar-
de hen een verhuizing. Na een 
grondige verbouwing staat er nu 
een praktijk met diverse multi-
functionele ruimtes. De Praktijk 
Heemstede biedt onderdak aan 

een ervaren team van specialis-
ten. Bijvoorbeeld op het gebied 
van  kinderfysiotherapie, manu-
ele therapie, bioresonantiethe-
rapie, acupunctuur, lichttherapie 
(tegen winterblues), oefenthe-
rapie-Mensendieck, kindercoa-
ching, diëtiek en haptonomie. 
De grootste ruimte van het pand 
wordt ingenomen door sport -
en trainingsactiviteiten als body 
shape, Pilates, fitness, revalida-
tietraining en senioren-gymnas-
tiek. Deze lichte zaal kan in een 
oogwenk worden omgezet tot 
een ruimte voor yoga, medita-
tie, lezingen en informatieavon-
den. Binnenkort starten er weer 
nieuwe groepen yoga en body-
workout-trainingen. 
Andere disciplines in de Praktijk 
zijn huidverzorging, zwanger-
schapsbegeleiding, en gewichts-
beheersing (10-weken program-
ma volgens de allernieuwste in-
zichten). Thans: “Er bestaat vaak 
een misverstand over de term 
‘multidisciplinaire praktijk’. Je 
kunt wel een aantal mensen en 
disciplines onderbrengen onder 
één dak. Dat wil nog niet zeg-
gen dat je multidisciplinair be-
zig bent. Wij kunnen gelijktijdig 
met ons team aan het gezond-
heidsprobleem werken. Wij doen 
heel vaak overlappende dingen, 
waarbij het sleutelwoord inte-
gratie is.” 
Maarten en Lisette Thans had-
den ondanks het al zeer uitge-

breide aanbod nog wensen: in-
middels vindt er dan ook, is sa-
menwerking met diverse zieken-
huizen en huisartsen, gespecia-
liseerde begeleiding plaats van 
patiënten met Parkinson, COPD 
(longklachten) en hartrevalidatie.
Ook bedrijven hebben De Prak-
tijk Heemstede gevonden: pre-
ventie-management, stressma-
nagement en reintegratie-onder-
steuning zijn een aantal bedrijfs-
matige peilers. Hierbinnen wer-
ken we samen met De Kenne-
merpraktijk voor psychologische 
begeleiding. 

Open dag
Op zaterdag 18 oktober aan-
staande is er in De Praktijk 
Heemstede Open Dag. U bent 
van harte welkom tussen 10.00-
16.00 uur. De Praktijk Heemstede 
is gevestigd aan de Jan van Goy-
enstraat 25-27 in Heemstede. 
023-5291642, www.depraktijk-
heemstede.nl.
Mirjam Goossens

Regio – De drie mannen op het 
terras van Restaurant Spijs zij 
het er helemaal over eens. Heel 
belangrijk is de gezellige huis-
kamersfeer en het ‘ons kent ons’ 
gevoel van hun gasten. “Waar 
het om gaat is dat je de mensen 
kunt laten genieten’’, zegt Wou-
ter Meyer. Hij is sinds juli van dit 
jaar eigenaar. 
Meyer heeft al eerder bewezen 
een horecagelegenheid met een 
goede sfeer en culinaire hoog-
standjes te kunnen drijven. Maar 
uiteraard kan hij dat niet alleen. 
Vandaar dat chef Johan Dik (33) 
en sous chef  Nick Cornet (22) 
hun visie en filosofie over Res-
taurant Spijs graag meedelen. 
Johan is al langer werkzaam bij 
Spijs, ook toen het nog Restau-
rant Beaulieu was. Hij kent als 
geen ander de smaak en de ver-
wachtingen van ‘verwend’ Ken-
nemerland en voldoet daar met 
alle plezier aan. Nick was werk-

zaam bij Le Garage en vindt het 
een enorme uitdaging om als 
team iets nieuws op niveau neer 
te zetten. Ze kunnen zich he-
lemaal vinden in elkaars denk-
wijze. Dit resulteert in een klas-
sieke keuken met een leuke in-
vloed van het ‘fusion’koken, een 
keuken die bestaat uit invloeden 
van verschillende culturen. Nick 
zegt enthousiast: “Kok zijn is 
zo’n heerlijk en creatief beroep. 
Vooral vis en vlees zijn geweldig 
om te bereiden. Het werken met 
aparte producten en het op een 
bijzondere manier opmaken van 
het bord, er echt iets moois van 
maken. De presentatie is erg 
belangrijk.’’
Johan heeft het meest eer van 
zijn werk als: “De mensen ge-
woon lekker vinden wat we doen, 
het gaat er voor mij om dat ieder-
een geniet. Vandaar dat we de 
oude, vertrouwde gebakken zee-
tong op de kaart hebben maar 
bijvoorbeeld een gerecht van co-

quilles met ossenstaart, een heel 
verassende smaakcombinatie.’’  
De kaart van Spijs wisselt onge-
veer zes  keer per jaar, de chefs 
halen hun inspiratie uit de pro-
ducten van het seizoen. Waar 
ze het helemaal over eens zijn 
is het respect voor het product, 
zoals ze dat in vakjargon uiten. 
‘’Het belangrijkste is beginnen 
met goed spul, alles supervers. 
De visboer komt zes keer per 
week langs en ook het vlees en 
de groenten worden dagelijks 
geleverd.’’ Buiten de kaart is er 
een dagelijks wisselend drie- of 
vier gangenmenu samengesteld 
uit datgene wat die dag ‘mooi en 
verkrijgbaar is voor een mooie 
prijs’. Dat resulteert in een drie 
gangen menu voor 34,50 eu-
ro en vier gangen voor 41,50 
euro. Alle drie de mannen vin-
den vooral de sfeer heel belang-
rijk. Die moet chique maar ge-
zellig zijn, vinden ze. “Een beet-

je een huiskamergevoel, lekker 
genieten zonder stijf of opge-
dirkt te hoeven doen.’’ De inrich-
ting van Spijs draagt daar zeker 
toe bij. Bij mooi weer een ruim 
terras dat gedeeltelijk overdekt 
kan worden en waar als het een 
beetje frisjes wordt de warmte-
lampen aan gaan. Binnen een 
mooie combi van strak en klas-
siek, met heerlijke witleren stoe-
len, een vloer van oude plavui-
zen en een imposante open-
haard. De bedoeling is ook dat 
er maandelijks iets bijzonders 
gaat plaatsvinden bij Spijs. Een 
wijnproeverij of een wildbuffet 
bijvoorbeeld.  En vanaf 12 okto-
ber elke zondag Live Jazz. Gas-
ten worden via e-mail op de 
hoogte gehouden. “Het gaat ge-
woon om écht lekker uit eten  
gaan’’, benadrukken de heren 
nog maar eens. 
Restaurant Spijs, Zandvoortse- 
laan 363. Tel: 023-5240029.
Ingeborg Dubbeld

Restaurant Spijs
Een culinair feestje 
in huiskamersfeer

Laatste maand!
Zeer interessante prijzen voor 
topmerken in leegverkoop Bedroom
Heemstede - The Bedroom was 
jarenlang een begrip in Haarlem 
en Heemstede waar o.a. topmer-
ken zoals Jensen, Treca de Paris, 
Magnitude enz. werden verkocht 
en was sinds een jaar ook in 
Amsterdam met twee vestigin-
gen geopend, maar gaat nu na 
een tweede faillissement defini-
tief dicht. De oorzaak was duide-
lijk: ‘Teveel hooi op de vork ge-
nomen’ in een periode waarin 
het allemaal net even wat min-
der gaat in de woonbranche. 
De curator heeft enige dagen 
na het faillissement alle klanten 
en leveranciers aangeschreven. 
Veel orders zijn daarop gean-
nuleerd door klanten omdat die 
te lang moesten wachten en in-
middels elders een bed hadden 
gekocht. Er waren ook lopende 
bestellingen bij leveranciers/fa-
brikanten waarbij dat niet meer 
mogelijk was omdat die al (ge-
deeltelijk) geproduceerd waren. 
Na goedkeuring van de rechter-
commissaris en vrijgave door de 
curator kon er begonnen wor-

den met de totale leegverkoop in 
het pand in Heemstede aan de 
Cruquiusweg 27 (- parallelweg 
- naast BMW dealer Poelgeest) 
van alle voorraad en al geprodu-
ceerde en geannuleerde orders. 
Alle lopende orders zijn volledig 
afgehandeld volgens de Alge-
mene Voorwaarden van de Cen-
trale Branche Vereniging Wonen 
(C.B.W.) zodat er bijna niemand 
van de klanten van The Bedroom 
financieel benadeeld is door het 
faillissement. Dat is dan ook het 
voordeel als men koopt bij een 
CBW erkende winkel. Uw aan-
betaling is dan gedekt tot een 
bedrag van 25% van het tota-
le orderbedrag.  Door de enor-
me hoeveelheid voorraad uit het 
magazijn, vier winkels en de lo-
pende orders (waarvan de laat-
ste orders i.v.m. annulering ver-
leden week zelfs nog zijn binnen 
gekomen) duurde dit veel lan-
ger dan gepland. Daarom is in 
overleg met de eigenaar van het 
pand besloten om de verkoop 
per maand te verlengen.

Inmiddels staat het pand te huur 
via van Maarschalkerwaart Ma-
kelaars. Voor informatie: 020-572 
11 11. Zie ook: www.van-maar-
schalkerwaart.nl
De laatste verkoopdatum zal 
rond 29 oktober liggen. 30 en 31 
oktober wordt het pand leeg ge-
haald en aan de eigenaar over-
gedragen. 
De (gewijzigde) openingstijden 
voor de laatste periode zullen 
dan ook als volgt zijn:
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur. Woensdag 22 okto-
ber t/m zaterdag 25 oktober 10.00 
tot 18.00 uur; zondag 26 oktober 
11.00 tot 17.00 uur; maandag 27 
oktober t/m woensdag 29 okto-
ber van 10.00 tot 18.00 uur (laat-
ste dagen verkoop). 
Donderdag 30 en vrijdag 31 ok-
tober wordt het pand leegge-
haald en zal de verkoop dus zeer 
beperkt nog mogelijk zijn. 
Alles wordt verkocht met mi-
nimaal 50% korting. De kor-
ting loopt extra op naar mate de 
einddatum nadert.
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Saskia Beukman start 
praktijk op Lentelaan
Heemstede - De Lentelaan 2a 
is al 15 jaar een begrip op ge-
zondheidsgebied in Heemstede 
en omstreken. Saskia Beukman 
komt vanaf 17 oktober de daar 
gevestigde praktijken van Nan-
da Sharon (natuurgeneeskun-
dig therapeut en holistisch ge-
zondheidstherapeut) en Guda 
van Eden (pedicure en specialist 
in aanmeten van elastische kou-
sen) versterken.
 
Lekker in je vel
Saskia Beukman is van huis uit 
fysiotherapeut en haptonoom 
en heeft al ruim 10 jaar ervaring 
in dit vak. U kunt straks aan de 
Lentelaan bij haar terecht voor 
verschillende soorten massages. 
Haar voornaamste doel daarbij 
is om mensen lekker in hun vel 
de deur uit te laten lopen. 

Soorten massage
De soorten massage die Saskia 
aanbiedt zijn: bindweefselmassa-
ge, sportmassage, ontspanning-
massage en holistische mas-
sage. De laatste is bedoeld om 
het evenwicht tussen denken en 
voelen te herstellen. Lichaam en 
geest kun je niet los van elkaar 
zien en bij lichamelijke klachten 
zal altijd een geestelijke compo-
nent een rol spelen, net zoals bij 
een geestelijke verstoring bijna 
altijd lichamelijke overbelasting 
waarneembaar is. 

Behandeling vergoed 
Naast de massages zijn ook fy-
siotherapeutische en haptono-
mische behandelingen mogelijk 
en gaat Saskia looptraining en 
nordic walking lessen geven. Tot 
slot is ze onlangs gestart met de 
opleiding tot holistisch gezond-
heidstherapeut. Ze verwacht dit 
specialisme volgend jaar toe te 
kunnen voegen aan haar nu al 
brede vakkennis. Goed om te 
weten is dat veel verzekeringen 
de behandelingen deels of ge-
heel vergoeden.
 
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u mai-
len met praktijk@saskiabeuk-
man.nl of bel met 06-24206066.

Schrijversduo Nicci French 
tekent bij Boekhandel Blokker
Heemstede – Het schrijvers-
echtpaar Nicci Gerrard en Sean 
French beheerst al jaren de lijs-
ten van de best verkopende boe-
ken. Alleen al in Nederland wer-
den er meer dan 4,5 miljoen ver-
kocht. De eigenaren van Boek-
handel Blokker, Arno Koek en 
Willeke van der Meer, hebben 
een meer dan goed contact met 
de uitgever en hebben het schrij-
versduo al enige malen ont-
moet. Dat dit zou leiden tot een 
heus bezoek aan hun boekhan-
del aan de Binnenweg in Heem-
stede, was voor Arno en Willeke 
dan ook een heerlijke verrassing. 
Woensdag 1 oktober verscheen 
op het terras van buurman res-
taurant Batifol de Engelse straat-
tekenaar Matthey May die vast 
een boekomslag in grootformaat 
op de straattegels schilderde. 
TV Holland had inmiddels de 
Heemsteedse fan van Nicci 
French, Evelien Westerlaken, van 
huis opgehaald en haar al wan-
delend naar de boekhandel ge-
interviewd. Daar stond inmid-
dels de rij  liefhebbers van de 
boeken van Nicci French tot 
aan de tekening van Matthey 
May buiten. Nicci en Sean sig-
neerden tientallen boeken. Zij 
zouden eigenlijk en uurtje blij-

ven, maar het Heemsteedse pu-
bliek bleef komen en na ander-
half uur en twee blauwe han-
den, was het ook voor het schrij-
versduo heel mooi geweest. Het 
boek waar het allemaal om ging, 
was net op 29 september ver-
schenen. Wat te doen als ie-
mand sterft. In deze literaire 
thriller neemt het leven van El-
lie een dramatische wending als 
haar grote liefde Greg omkomt 
bij een auto-ongeluk. Een vrouw 
die bij hem in de auto zat, heeft 
het ongeluk evenmin overleefd. 
Zij wordt geïdentificeerd  als 
Milena Livingstone, maar voor 
Ellie en haar omgeving is zij een 
onbekende. Alles wijst er op dat 
Greg en Milena een verhou-
ding hadden. Hoe moet je ver-
der als je erachter komt dat je 
de liefde van je leven niet blijkt 
te kennen? Als zelfs je intuïtie 
niet klopt? Ellie wil de waarheid 
weten, wie was Milena en wat is 
er precies gebeurd? Haar zoek-
tocht wordt een obsessie en hoe 
dichter Ellie bij de schokkende 
feiten komt, hoe minder mensen 
haar geloven en hoe dringender 
de vraag wordt wat het waard is 
de waarheid te kennen. 
Het bliksembezoek aan Boek-
handel Blokker Binnenweg 138 

in Heemstede was één van de 
twee exclusieve signeersessies 
van Nicci French in Nederland. 
Leuk voor al die Heemsteedse 
fans!
Ton van den Brink

Lezing bij Blokker:
Rita Verschuur over

Het geheim van mijn moeder
Heemstede – Op donderdag 9 
oktober houdt auteur Rita Ver-
schuur een lezing over haar 
boek ‘Het geheim van mijn moe-
der’ bij boekhandel Blokker. De 
aanvang is 20.00 uur en de toe-
gang bedraagt 5 euro.
Het boek is een autobiografische 
roman over de relatie tussen 
Rita Verschuur en haar moeder. 
Midden in de oorlog, toen Rita 
Verschuur bijna acht jaar oud 
was, verliet haar moeder haar en 
haar vader voor ‘een meneer van 
de tennisclub’. Deze affaire liep 
al snel op niets uit, maar haar 
moeder bleef een onafhanke-
lijk leven leiden waarin mannen 
een prominente rol speelden. 
Wat bezielde deze levenslustige 
en later stekelige en hulpbehoe-
vende vrouw? Wat klopte er van 
haar verhalen over haar vorste-
lijk Indische afkomst? De moe-
der heeft een paar jaar voor haar 

dood haar dochter onterfd ten 
gunste van de zoon uit een la-
ter huwelijk. Deze schokkende 
ontdekking zet voor de dochter 
hun toch al moeizame verhou-
ding in een schril, nieuw licht. 
Het geheim van mijn moeder is 
het verhaal van een turbulente 
moeder-dochter relatie en tege-
lijkertijd ook een fascinerend fa-
milieportret.
Rita Verschuur (1935) vertaal-
de o.a. werk van Astrid Lind-
gren, Per Olev Enquist en 
August Strindberg. In 1977 pu-
bliceerde zij met haar doch-
ter Marit Tornqvist Wie is hier 
eigenlijk de baas. Ze schreef 
vele kinderboeken en begon 
voor kinderen haar eigen jeugd-
herinneringen op te schrijven, 
wat veelgeprezen en bekroonde 
titels opleverde. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138. 

Drank op en bellen achter stuur
Heemstede - Op de Zandvoortselaan is donderdag 2 oktober een 
man uit Aerdenhout aangehouden omdat hij belde terwijl hij stuur-
de. Bovendien had hij teveel gedronken, bleek uit de blaastest. De 
39-jarige kreeg een boete voor het niet-handsfree bellen en eentje 
voor alcohol achter het stuur.

Eetwinkel weer finalist
Heemstede - Adele Teekens en 
Johan van Uden van Eetwinkel 
Chateaubriand in Heemstede 
hebben, met vier andere food- 
specialiteitenwinkels, de fina-
le bereikt in de strijd om de ere-
titel ‘Nederlands Beste Food- 
specialiteitenwinkel 2009’. Vorig 
jaar wonnen zij de titel. 

De twee vakjuryteams die de 
winkel, de ondernemers en hun 
medewerkers in de halve fina-
le beoordeelden zijn onder de 
indruk van de kennis en pas-
sie van Johan van Uden, van 
de vlees- en maaltijdenassorti-
menten en presentaties, van de 
buitenlandse kaas, de verpak-

te delicatessen en van de enor-
me service en klantvriendelijk-
heid en de beschikbare informa-
tie voor klanten. Ook de catering 
als activiteit maakt indruk. 
Op dinsdagavond 11 november 
in de Flint in Amersfoort nadert 
de spanning voor alle onderne-
mers het kookpunt. Dan worden 
tijdens het Grote Kaas- & Deli-
catessen Branchefeest de uitsla-
gen bekendgemaakt. 
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“U lijkt op Heintje Davids”

‘Weerbaarheid’ thema 
van Dag van de Ouderen
Heemstede –  Woensdag 1 ok-
tober, dag van de ouderen die in 
Heemstede georganiseerd was 
door Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede en Casca in samen-
werking met Loket Heemstede, 
De Pauwehof en de Heemsteed-
se Ouderenbonden, had als the-
ma weerbaarheid. Als je weer-
baar bent, laat je niet van alles 
over je heen komen. Je weet wat 
je wilt en je weet ook wat je niet 
wilt. Je weet je grenzen aan te 
geven. Klinkt allemaal makke-
lijker dan het soms gaat. Vooral 
als je nooit geleerd hebt hoe je 
dat moet doen. Als je een handi-
cap hebt, zijn die grenzen extra 
moeilijk. Er zijn zoveel mensen 
die zich met je bemoeien.  
In theater de Luifel speelde Ma-
rijke Kots haar eigen geschre-
ven toneelspel over weerbaar-
heid en schetst daarin  het beeld 
van vertwijfeling over het verhui-
zen naar een zorgcentrum. In de 
première van haar stuk Weer-
baarheid speelt Marijke zelf de 
vrouw waarvan “ze” zeggen dat 
ze op Heintje Davids lijkt , een 
rol van de vrouw die in twee-
spraak met haar zus Ina, zich 
flink denkt te verzetten tegen 
de gedachte om te gaan verkas-
sen naar zorgcentrum Spaar en 
Rijk. Met alle ingrediënten als 
vergeetachtigheid en de nega-
tieve images van een verblijf in 
zorgcentra. Onderhoudend en 
hilarisch zoals zij met haar zus, 
een pop in een rolstoel, ruste-
loos sjouwt en liefdevol de rol-
stoel hanteert en assertief wordt 
in het vragen om hulp.
De herinneringen aan Heintje 
Davids middels een oude gram-
mofoonplaat gaven het publiek 
gelijk de gelegenheid nog eens 
te laten horen,dat zij de teksten 
nog precies uit hun hoofd ken-
den. 

Op eigen kracht
Na afloop van de eenakter van 
Marijke Kots vroeg Katinka Ver-
donk van Casca aandacht voor 

de cursus Op eigen kracht. Een 
cursus bedoeld voor senioren in 
Heemstede die zich in de loop 
van de jaren bewust worden van 
hun komende kwetsbaarheid en 
mogelijke afhankelijkheid. Vaak 
doet zo`n moment zich voor als 
men te maken krijgt met het ver-
lies van de partner, met gezond-
heidsklachten, met mobiliteits-
problemen of door een verande-
rende maatschappelijke rol. Wat 
is nodig om de regie over uw le-
ven te behouden?
De cursus geeft u zicht op uw 
eigen achtergronden en situatie 
met betrekking tot kwetsbaar-
heid en biedt handvatten om uw 
weerbaarheid te vergroten. Voor 
inlichtingen over deze cursus 
kunt u terecht bij Casca, Welzijn 
Ouderen Heemstede of Het Lo-
ket in het Raadhuis. U kunt ook 
bellen met Katinka Verdonk van 
Casca 023 5463828.

Expositie Liebje Hoekendijk
Op de Dag van de Ouderen 
werd een expositie in Overbos 
geopend en wel van een zeer 
weerbare vrouw, de schilderes 
met textiel, Liebje Hoekendijk. 
Zij is na haar 65ste een heel 

nieuwe weg ingeslagen. Toen zij 
namelijk in 1995 de leiding had 
van een ingewikkelde productie 
van en AVRO project met een te-
levisie-vrijwilligerswerving, had 
zij behoefte om iets te doen wat 
de stress van dat project com-
penseerde. Zij ging grote, kleu-
rige dingen maken! Wethouder 
Sjaak Struif opende de tentoon-
stelling en wist haar weerbaar-
heid te verwoorden met het uit-
komen van de dromen van Lieb-
je Hoekendijk. Dubbele dromen! 
De droom van haar expositie 
van die ongelooflijk moeilijk te 
maken impressies van Monet en 
Krabbé, van natuuronderwerpen 
en vrije vormen. De droom van 
haar ongelooflijk werk van TV 
programma`s met maatschap-
pelijke doelen en het opzet-
ten als bijvoorbeeld het Lande-
lijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. 
Nagenieten van de Dag van de 
Ouderen is het bezoeken van 
de exposities van haar schilde-
rijen in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 en in Het Overbos 
aan de Burg. van Lennepweg 35, 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 18.30 uur. 
Ton van den Brink

Alliance Française
Franse renaissancetuinen 
in de schijnwerpers
Heemstede –  In de Pinksterkerk 
aan de Camplaan 18 presenteert 
Alliance Française op vrijdag 10 
oktober een lezing over renais-
sancetuinen. U bent welkom 
vanaf 20.15 uur. Voor leerlingen 
en vrienden is de lezing gratis, 
anderen betalen 8 euro. 
Aan de ontwerpen van de tuinar-
chitect Le Nôtre, aangesteld aan 
het hof van Lodewijk XIV is de 
klassieke stijl te danken die wij 
Franse tuinen noemen. De be-
langrijkste  schepping van zijn 
hand zijn de aanleg van de Tui-
lerieën en het park van Versail-
les. De tuinen, meende hij, moes-
ten een geheel vormen met een 
gebouw, dat hij als uitgangs-
punt nam. De tuinen zijn strikt 
symmetrisch ingericht. Hij speelt 
met perspectieven. Alle onderde-
len, of het nu bloemen, planten 
og bomen zijn worden onderge-
schikt gemaakt aan het geheeld, 
streng bewaakt door de architec-
tuur van het grote huis, waar de 

in cultuur gebrachte natuur om-
heen gebracht is. De ontwerpen 
van Le Nôtre vormen een aan-
genaam contrast met tuinen, die 
niet zozeer de functie van sier-
tuin hebben, maar die als moes- 
en groentetuinen, eveneens keu-
rig systematisch opgezet ten 
dienste staan aan de mens. 
De kunsthistorica Odile Bordaz 
is als conservator met als bijzon-
dere opdracht de cultuurhistori-
sche betekenis van de tuinen in 
de loop der eeuwen verbonden 
aan het Château de Vincennes 
vlakbij Paris. 
Overigens wijst de Alliance Fran-
çaise Kennemerland u erop dat 
iedere laatste maandag van de 
maand van 17.00 tot 19.00 uur in 
het Frans met elkaar van gedach-
te gewisseld kan worden over 
van alles en nog wat in het “Ca-
fé Français du Kennemerland” , 
nieuwe naam “5 K 7” (Uitspraak 
: le cinqu’à sept), in Café Batifol, 
Binnenweg 140, Heemstede. 

Huiselijk geweld
Bennebroek - De politie heeft 
donderdag 1 oktober een 33- 
jarige man uit Bennebroek aan-
gehouden omdat hij ervan wordt 
verdacht zijn partner te hebben 

geslagen. De man dreigde zijn 
vriendin te vermoorden en ver-
nielde enkele spullen in de wo-
ning. De verdachte verkeerde 
onder invloed van alcohol. Tegen 
hem wordt procesverbaal opge-
maakt.

Racing Model Auto’s
‘De Drie Uren van Heemstede’
Heemstede - De Model Auto 
Club Heemstede  (MACH) or-
ganiseert in het weekend van 11 
en12 oktober het race-evene-
ment ‘De Drie Uren van Heem-
stede’.

Dit zijn races voor op afstand 
bestuurbare auto’s schaal 1:10 
en 1:8 type Brandstof. De Drie 
Uren van Heemstede behoort 
tot de oudste ‘Endurance RC car 
wedstrijd’ van Europa.
Heb je belangstelling in op af-
stand bestuurbare (radiogra-
fisch) modelautosport, dan no-
digt de club je graag uit op het 

circuit aan de Cruquiusweg 45 
in Heemstede.
Tijdens De Drie Uren van Heem-
stede, die plaatsvinden van 10–
13 en 14 –16 uur (prijsuitreiking 
ca 17 uur) is van 10–17.30 uur 
de tribune van de MACH voor 
het publiek vrij toegankelijk. 
Ook zijn er versnaperingen in de 
kantine van het fraaie clubge-
bouw verkrijgbaar.
In het clubgebouw kun je ook 
een informatie-animatie over ra-
diografische modelautosport be-
kijken of een folder over dit on-
derwerp aan de heer Verbrugge 
vragen.

Heemsteedse Kunstkring neemt 
afscheid van Gerard Kieft
Heemstede - Op zondagmid-
dag 12 oktober zal tijdens de 
jaarvergadering van de Heem-
steedse Kunstkring in theater 
De Luifel afscheid worden ge-
nomen van Gerard Kieft als pen-
ningmeester van de Heemsteed-
se Kunstkring.
Hij heeft het penningmeester-
schap meer dan 16 jaar onder 
zijn hoede gehad.
Daarnaast heeft hij ook jaren-
lang  het busvervoer van de 
Heemsteedse Kunstkring ge-

organiseerd. De Heemsteedse 
Kunstkring heeft veel aan hem 
te danken en daar zal zondag-
middag de nodige aandacht aan 
worden besteed.
Na de (korte) jaarvergadering 
komt de cabaretier  Fred Florus-
se, begeleid door de pianist Pie-
ter van Empelen, met zijn nieu-
we cabaretprogramma over de 
geschiedenis van het cabaret in 
Nederland.
Niet alleen de leden van de 
Heemsteedse Kunstkring zijn 

van harte welkom, maar ook al 
degenen die in de Heemsteedse 
Kunstkring geïnteresseerd zijn 
en overwegen om van de Kunst-
kring lid te worden.  
Voor informatie over het lid-
maatschap van de Heemsteedse 
Kunstkring kan men zich wen-
den tot het secretariaat van de 
vereniging: tel. 023-5281348.



Bridgedrive op De Hartekamp
Heemstede - Op vrijdagavond 
24 oktober organiseert De Har-
tekamp Groep een bridgedrive 
op de locatie De Hartekamp 
in Heemstede. De ontvangst is 
18.45 uur met koffie en thee en 
de bridgeavond begint om 19.30 
uur. De kosten van deelname 
bedragen 20 euro per paar, te 
betalen aan de zaal.

De opbrengst van de bridge-
drive komt geheel ten goede aan 
Stichting Fonds Hartewensen, 
die met dit geld projecten rea-
liseert naast de reguliere zorg. 
Voorbeelden van projecten zijn 

begeleiding bij het avondzwem-
men, een paard voor de boer-
derij, tuinmeubilair en aange-
past spelmateriaal. Dit jaar gaat 
de opbrengst van de bridge-
drive naar een duofiets voor ge-
zamenlijk gebruik van de diver-
se woonvoorzieningen op loca-
tie De Hartekamp. 

Inschrijven kan tot 17 oktober 
bij Piet van den Raad (vol is vol) 
(pira@quicknet.nl). 023-5847156 
06-22983867 of via e-mail adres: 
hartewensen@dehartekamp-
groep.nl
Svp speelsterkte vermelden.

pagina 16 de Heemsteder - 8 oktober 2008

De Andriessenrollen
Heemstede - In een dikbestofte 
doos op de overigens lege zolder 
van het voormalige Haarlemse 
atelier/woonhuis van de vermaar-
de beeldhouwer Mari Andriessen 
troffen zijn schoondochter Ma-
rietje Andriessen en Kunstenaar/
Galeriehouder Willem Snitker on-
langs een dertigtal monumentale 

tekeningen aan van de Maestro. 
Het betreft uitgewerkte ontwer-
pen voor een aantal schitterende 
glas-in-lood ramen die in 1936 
zijn geplaatst in de kloosterkapel 
van Maria ter Eem te Amersfoort. 
In november en december 2008 
zijn ze te zien in de Bleeker Gale-
rie te Heemstede.

Gebr. van Heusden exposeren in 
gemeentehuis van Bennebroek
Bennebroek - Een breed pu-
bliek kan sinds 8 oktober de 
kans grijpen om werken te  be-
wonderen van Robert en Ray-
mond van Heusden. Zij expo-
seren op dit moment in het ge-
meentehuis van Bennebroek.

Robert en Raymond zijn gebo-
ren en getogen  Heemstedena-
ren. Al woont Raymond sinds ’n 
jaar of acht in Bennebroek.  Ro-
bert is als kunstenaar geboren, 
Raymond ook maar wist het niet 
en kwam daar een aantal jaren 
geleden achter.  Robert was van 
het tekenen en studeerde aan 
de kunstacademie, Raymond 
dacht dat één artiest in de fa-
milie genoeg was, totdat hij zelf 
ook begon te schilderen en niet 
meer kon stoppen. 
Stevige halen, krachtige ve-
gen, pielerige lieve lijntjes, al 
zijn werk ademt een kinderlij-
ke verwondering uit. Verwon-
dering over het leven, bewon-
dering maar ook boosheid. Ro-
bert werkt veel meer met strak-
kere lijnen maar heeft dezelfde 
thema’s als zijn broer.  Spelen bij 
Robert door zijn opleiding nog 
de wetten van de kunst mee; bij 
Raymond spelen deze helemaal 
geen rol. Vrijheid blijheid is zijn 
credo, zoals de grote Heijboer 
al zei: ”Hersenen? Ik weet niet 
eens wat je er mee moet doen.”
Samen delen ze de liefde voor 

hun overleden oom Alfons van 
Heusden. De grote broer van 
hun vader. Hij tekende Neder-
land vol vanaf de jaren vijftig tot 
begin jaren negentig. Illustreer-
de honderden boeken en spelle-
tjes. Won onder andere de Gou-
den Penseel. Later maakte Al-
fons meer kunst voor zichzelf. 
Was zijn aller vroegste werk vrij 
en wild, zijn latere kunst was vrij 
en strak, werk van dezelfde man. 
Een beetje als bij de broers; het 
werk lijkt totaal niet op elkaar 
maar ook weer wel.

Verwacht bij Robert en Ray-
mond niet een natuurgetrouw 
schilderij van een paard of koe. 

Je hoeft dus nooit te kijken of 
het wel klopt. Een groot voor-
deel. Juist de eigen interpre-
tatie staat voorop. Ze houden 
van kleur in alle soorten en ma-
ten. Vooralsnog gaan ze gewoon 
thuis aan de slag.  Alle rotzooi 
van de kinderen en opgespaar-
de troep van een week van tafel 
en dan komen de dozen met te-
ken- en schilderspullen.
De broers werken niet samen; 
ieder werkt in zijn eigen huis.  
Natuurlijk dromen zij van een 
mooie verbouwde bollenschuur 
als atelier maar met thuis wer-
ken is ook niets mis. Beschei-
denheid is een deugd die ze ook 
samen delen. Wie helpt?

Weinig collectanten voor 
Multiple Sclerose

Heemstede – In Heemste-
de wordt niet in de gehele ge-
meente gecollecteerd voor Mul-
tiple Sclerose. Dat komt volgens 
landelijk coördinator van het MS 
fonds dat er maar 13 collectan-
ten zijn in de gemeente, en dat 
is te weinig voor een inwoner-
tal van 25.000. Mensen die een 
handje willen helpen aan de col-
lecte kunnen zich aanmelden 
via de website: www.msfonds.
nl of 010-591 98 39. In de week 
van 17 t/m 22 november start 
de huis-aan-huis collecte voor 
Multiple Sclerose.
Er wordt dit jaar in ca. 348 ge-
meenten gecollecteerd! Dit jaar 
hoopt het fonds ca. 500.000 eu-
ro op te halen. Met dit bedrag 
maakt het fonds goede kans 
op een jaarlijkse vaste collecte-
week. Deze week is dan exclu-

sief voor het MS Fonds, andere 
organisaties mogen niet in deze 
week collecteren.

Bijeenkomst over ‘bijna doodervaring’
Heemstede - Eindeloos be-
wustzijn. Onder deze titel  pu-
bliceerde cardioloog Pim van 
Lommel vorig jaar een boek dat 
nog al wat discussie heeft los-
gemaakt. Het boek bevat zijn 
(wetenschappelijke) visie op 
bijna-doodervaringen. Sommi-
ge van zijn patiënten bleken na 
het bijkomen uit een hartstil-
stand of coma wonderlijke din-
gen te hebben meegemaakt. 
Zij vertelden lichtgevende tun-
nels te hebben gezien, een die-
pe vrede en rust te hebben er-
varen en gestorven geliefden te 
hebben weergezien. Hoewel er 
geen meetbare hersenfunctie 

meer was en de patiënten dus 
klinisch dood waren, bleken ze 
niet bewusteloos maar juist over 
een verscherpt bewustzijn te 
beschikken.
De bijeenkomst vindt plaats op 
maandagavond 13 oktober om 
20.00 uur in de Pauwehof, Ach-
terweg 19 in Heemstede (achter 
de Oude Kerk).

Iedereen is hartelijk welkom. De 
toegangsprijs is 5 euro inclusief 
koffie of thee. Aanmelden bij 
Annemieke Molendijk, Nobel-
laan 25, 2105 TE Heemstede of 
per e-mail: a.s.molendijkbos@
gmail.com. 

Seniorweb start 
nieuwe cursussen

Heemstede - Seniorweb geeft 
al vele jaren computercur-
sussen speciaal voor senio-
ren. Binnenkort starten nieu-
we cursussen. Er is een cursus 
voor eerste beginners, de Snuf-
felcursus. Voor mensen die al 
wat ervaring met de compu-
ter is er de Basiscursus en er 
is een Cursus voor gevorder-
den. Dit jaar voor het eerst zijn 
er ook Snuffel- en Basiscursus-
sen van Senior-web bij Casca 
in De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. De kosten worden 
laag gehouden en de lessen 
zijn aangepast aan de behoefte 
van senioren. Meer informatie 
bij Seniorweb, Cor Vronik, tel. 
023-532 2698. Zie voor infor-
matie ook http://haarlem.seni-
orweb.nl/cursusaanbod.asp 

Nieuwe Fairtrade wijn 
uit Zuid-Afrika

Heemstede - De wijnmaand 
oktober staat voor Wereldwin-
kel Heemstede in het teken 
van een nieuwe serie kwalita-
tief goede wijnen die boven-
dien vriendelijk zijn geprijsd. 
De verschillende wijnsoorten, 
van het merk Fair Trade Ori-
ginal, zijn afkomstig van het 
wijnhuis Goue Vallei in Zuid-
Afrika. Alle wijn: wit, rood en 
rosé, draagt het Max Havelaar 
Keurmerk en kost 4,99 euro.  
De Shiraz en Chardonnay zijn 
befaamde druifsoorten, die 
een aantal nieuwe wijnen in 
het assortiment hun mooie 
kleur en heerlijke smaak ge-
ven. De Pinotage en Chen-
in Blanc zijn karakteristieke 
Zuid-Afrikaanse druivenras-
sen die het assortiment com-
pleet maken. De Pinotage druif 
geeft de rode wijn de geur van 
frambozen en pruimen, een 
rijpe, volle en krachtige smaak 
en een dieprode kleur. De 
Chenin Blanc, in Zuid-Afrika 
ook wel Droë Steen genoemd, 
levert een witte wijn op met 
een frisse, licht droge smaak 
en een sprankelende, fruitige 
afdronk. 

Goue Vallei
Wijnhuis Goue Vallei, geves-
tigd in Citrusdal - Zuid-Afrika, 
koopt de druiven in van de bij 
het bedrijf aangesloten boer-
derijen en bottelt het tot kwa-
liteitswijn. Het management 
van Goue Vallei stimuleert de-
mocratische en sociale pro-
cessen in het bedrijf en bij de 
boerderijen. In samenwerking 
met de Gemeenschaps Ont-
wikkelings Vereniging organi-
seert men succesvolle educa-
tieve programma’s.

Onlangs is een gemeen-
schapsruimte geopend. Fi-
nanciering van deze sociale 
projecten gebeurt uit de ont-
wikkelingspremie waarop het 
Max Havelaar Keurmerk recht 
geeft. Door te kiezen voor de-
ze wijn, levert de consument 
hieraan een actieve bijdrage. 
Tegelijkertijd is er volop keus 
om op verschillende momen-
ten van de dag te genieten van 
een goed glas wijn. 

De Wereldwinkel vindt u aan 
de Raadhuisstraat 29 in Heem-
stede. Telefoon: 023-5291770.



Heemstede - Niets dan goeds 
van die ouwe trouwe Ko-bus, 
de achtpersoonsbus van Wel-
zijn Ouderen die tien jaar klaar 
stond om ouderen naar de dag-
opvang te brengen en kinderen 
naar hun naschoolse opvang. In 
de loop van de jaren werd de 
bus ook ingezet voor andere ac-
tiviteiten van WOH die in die ja-
ren ontwikkeld werden waarin 
de middaguitstapjes van  Sche-
veningen tot Alkmaar en vele 
mooie plaatsen daartussen.  Dat 
de bus wat ongelukkig te hante-
ren gordels had, te lage stoelen, 
geen airconditioning, och, Jo-
lande, Guus en wie er ook maar 
op de bok zat, er werd gelachen! 
Heel belangrijk vooral als je ou-
der wordt en er niet altijd meer 
veel te lachen valt. 
Precies zoals wethouder van 
Verkeer, Christa Kuiper zei bij 
de ondertekening van het nieu-
we contract dat de gemeente af-
sloot met Welzijn Ouderen: “ou-
deren gaan graag een middag-
je mee, waar een hele dag te-
veel van het goede is”.  Ted Her-
kes van WOH tekende het con-

tract waarin de oude bus nog 
dienst kan doen voor 7000 eu-
ro per jaar en de bruikleenover-
eenkomst van de nieuwe bus 
voor de komende tien jaar. Be-
stuur, vrijwilligers en de chauf-
feurs van de nieuwe bus namen 
een kijkje in de nieuwe bus die 
makkelijker toegankelijk is door 
een lager uitschuifbaar opstap-
je, wat hogere stoelen, gemak-
kelijk te bedienen gordels en 
een dubbele airconditioning om 
snel te kunnen verwarmen of 
koelen. Nog wensen? Nee, maar 
graag het sleuteltje meneer de 
wethouder, want ik wil de ra-
dio proberen.  Wethouder Sjaak 
Stuif van Welzijn overhandigt de 
sleutel aan Guus Konersman en 
daarmee kan ook Jolande, de 
vaste chauffeuse van WOH  de 

nieuwe KO-BUS starten. Met 
weer nieuwe projecten als: vrij-
dag boodschappen doen, don-
derdag Binnenweg bezoek en 
rijden naar de wekelijkse markt. 
WOH blijft in beweging met de 
nieuwe bus!
Ton van den Brink

Podium Oude Slot brengt 
‘Hildegard von Bingen’
Heemstede - Het Ensemble für 
Frühe Musik Augsburg is één 
van de internationaal gerenom-
meerde ensembles die gespe-
cialiseerd zijn in de muziek van 
Hildegard von Bingen. Dit en-
semble komt zaterdag 11 okto-
ber naar Heemstede en treedt 
op in De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein. De aanvang is 
20.15 uur.
In de kerk laten zij u kennisma-
ken met deze unieke persoon en 
haar muziek. Wie was Hildegard 
von Bingen die in Duitsland leef-
de van 1098 tot 1179. Zij trad op 
haar 14e jaar toe tot het kloos-
ter waar zij door middel van haar 
brieven en geschriften niet al-
leen religieuze maar ook een ze-
kere  politieke invloed had op 
het Europa van haar tijd? Haar 
visioenen, teksten en muziek 
gebaseerd op fi losofi e en eso-
terie zijn ook nu nog een inspi-
ratiebron voor zangers, compo-
nisten en theatermakers. Kort-
om, haar invloed op het culture-
le leven is na ruim acht eeuwen 
nog steeds actueel! Het con-
cert wordt vooraf gegaan door 
een inleiding over Hildegard von 

Bingen. Het ensemble bestaat 
uit: Sabine Lutzenberger, zang, 
blokfl uit, schalmei / Hans Gan-
ser, zang, psalterium, slagwerk /
Rainer Herpichböhm, zang, chi-
tarra saracenica, harp, slagwerk 
/ Heinz Schwamm, zang fi del, 
schalmei, draailier. 
Voor het concert start is er een 
extra inleiding over Hildegard 
von Bingen om 19.45 uur. Toe-
gang: 17,50 euro/ 15,00 euro. Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. of 
aan de zaal.
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Baklucht
Heemstede – Dit land is dringend toe aan een psychiatrische 
behandeling of misschien nog beter, volledige afzondering van 
de buitenwereld. Alle verstandelijke overwegingen worden het 
slachtoffer van regelgeving die in de meest waanzinnigste vor-
men kunnen toeslaan. Terwijl er in diverse plaatsen in het land 
overlast is van groepen jongeren die weigeren zich aan te pas-
sen aan de Nederlandse cultuur en dit uiten door crimineel 
gedrag wordt een in Heemstede woonachtige pianist de deur 
gewezen. Sergei Smirnov, want daar heb ik het over, is afkom-
stig uit Wit-Rusland, en de enige ‘overlast’ die deze getalen-
teerde musicus veroorzaakt is dat hij vele mensen in dit land 
luistergenot biedt met zijn prachtige pianospel. En hij moet nu 
maar terug naar zijn geboorteland want dat land maakt geen 
deel uit van de Europese Unie. Nog moet ik denken aan de 
heldhaftige woorden van de burgemeester van Amsterdam, 
Job Cohen “poten af van ambulancepersoneel” om daarna 
een ernstig incident in de wijk Wittenburg ruim een week voor 
de media te verzwijgen. Ik weet het wel, de uitwijzing van die 
pianist zal volgens de wet– en regelgeving wel in orde zijn, 
maar een beetje menselijk verstand zou bij de afweging toch 
wel te wensen zijn. Met de cultuur die Smirnov brengt wil ik 
mij graag vermengen maar die andere cultuur met al die over-
last kan wat mij betreft gestolen worden. Daarom wil ik af-
sluiten met een kleine aanpassing van het citaat van Cohen
“poten af van Sergei Smirnov”.
Wim Bak.

Mesjokke

De Dag van de Mantelzorg 
is op maandag 10 november
Heemstede - Tandem organi-
seert op maandag 10 november 
in samenwerking met Draag-
net, Zorgbalans, MEE, GGZ Dijk 
en Duin een verwendag voor 
mantelzorgers die woonachting 
zijn in Midden of Zuid-Kenne-
merland. Het thema dit jaar is: 
Mantelzorg is topsport, dit is te-
rug te zien in de programma’s 
op de diverse feestlocaties. De 
toegang is gratis maar verzocht 
wordt u wel graag van tevoren 
aan te melden bij Tandem. 

U bent van harte welkom in
Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede. De dag start om 
10.00 uur en eindigt om 15.00 
uur. Er zijn leuke workshops zo-
als jongleren, Tiffany, Manda-
la tekenen, er is een heerlijke 

lunch en u kunt andere mantel-
zorgers ontmoeten. 
Meer informatie over dit pro-
gramma en de programma’s in 
andere gemeenten vindt u op 
www.tandemzorg.nl.
Bent u zelf mantelzorger en wilt 
u graag deze dag meemaken, 
neem contact op met Tandem. 
Graag opgeven voor 18 oktober. 
Kunt u zich niet gemakkelijk vrij-
maken voor deze dag omdat u 
degene die u verzorgt niet alleen 
kunt laten? Bel of mail met Tan-
dem dan zoeken zij samen met u 
naar een oplossing.

Meer informatie over deze dag: 
www.tandemzorg.nl 
Mailen kan naar info@tandem-
zorg.nl en bellen met 023-89 10 
610. 

Heemstede - Kleding is een be-
langrijk en boeiend middel om te 
laten zien wie je bent. Wat wil je 
uitstralen? Welk aspect van jezelf 
wil je laten zien?

Aspecten van kleding staan cen-
traal op de netwerkavond van ViB 
op donderdag 9 oktober in Cas-
ca te Heemstede. ViB, Vrouw in 
bedrijf, is het netwerk voor vrou-
welijke ondernemers in de regio 
Haarlem. Inloop begint om 19.30 
uur. De avond is gratis voor ViB-
leden. Introducees betalen 15 
of 30 euro (vraag naar de voor-
waarden).
Image consultant Janny ter 
Meer, die haar liefde voor tekst 
en textiel combineert in haar be-
drijf Het Stijlmeer (www.hetstijl-

meer.nl), zal laten zien hoe je met
behulp van het stijlkwadranten-
spel kunt spelen met stijl. Uit
welke elementen bestaat de taal 
van kleding? Wat is het effect er-
van? Hoe kun je ze effectief toe-
passen in je (zakelijke) contac-
ten?

De avond wordt afgesloten met 
een modeshow van de prach-
tige jasjes van Alice en Anita.
De jasjes kunnen de aanwezigen 
na afl oop van de show passen en 
meteen bestellen.
Voor meer informatie, zie www.
alice-anita.nl.
Je kunt je voor deze avond op-
geven bij Joke Brandhorst-Porte-
gies, secretaris van ViB: secreta-
riaat@vrouwinbedrijf.nl. 

Kleding als thema
Vrouw in Bedrijf avond bij Casca

Niet Schieten!
Heemstede - De mannen van 
Niet Schieten! willen u hun ex-
cuses aanbieden. In hun vori-
ge programma ‘Loverboys’ heb-
ben ze u voorgelogen, gemani-
puleerd, gechanteerd, bedreigd 
en afgeperst. Puur uit eigenbe-
lang. Hiermee hebben zij de spe-
ciale band, die zij met u hebben, 
op het spel gezet. Daarom krijgt 
ú het in Nymfomannen voor het 
zeggen. U bepaalt het verloop 
van de avond en welke zintui-
gen er geprikkeld moeten wor-
den. Verleidelijk, toch?
Op www.theaterdeluifel.nl en 
www.nietschieten.nl meer infor-
matie over de voorstelling.
Vrijdag 17 oktober is deze (try-
out) voorstelling te zien  in The-
ater de Luifel,  Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 16,50 euro. 
Met CJP/65+ 15,50 euro. Inclu-
sief een consumptie. Kaartver-
koop van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 16.00 uur en 45 mi-
nuten voor aanvang. Telefonisch 
reserveren via theaterlijn: (023) 
548 38 38.
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Nieuwe KO-bus houdt 
Welzijn Ouderen in beweging
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Fototerugblik op ‘Beestenboel’
Heemstede – Een prachtige 
dag was het zaterdag jl. Wel wat 
‘herfstachtig fris’ maar droog 
en met een zonnetje. Prima ge- 
legenheid om even de Jan van 
Goyenstraat te bezoeken en ge-
lijk een kijkje te nemen bij de 
Beestenboel-activiteit achter-
in de straat. Daar konden huis-
dierenliefhebbers hun hart op-
halen bij de standjes met onder 
meer heel veel dierenboeken, 
benodigdheden voor je paard als 
paardrijden je hobby is en even 
een praatje maken bij het aar-
dige meisje van de kraam waar 
onder meer gratis zakjes Roy-
al Canin kattenvoer werden ca-
deau gedaan.

Helemaal leuk was het bij het 
aanschouwen van de sportieve 
honden die het parcours afleg-
den van de Kynologenclub Ken-
nemerland. En de kinderen? Die 
wilden niet meer weg deze mid-
dag, want de opblaas-rodeostier 
op het kleurige luchtkussen was 
véél te leuk!
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

•  De gemeente vraagt 
om uw oordeel

•  Verkeer in 
Heemstede

•  Nieuwe KO-Bus 
in gebruik

• Bouwplannen

• Agenda

• Meldpunt overlast

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Waarstaatjegemeente.nl
De gemeente Heemstede doet mee aan de 

gemeentemonitor  ‘Waarstaatjegemeente.nl'.

Dit is een landelijke monitor die op basis van 

marktonderzoek in kaart brengt hoe inwoners 

oordelen over een gemeente. In de vragenlijs-

ten kunnen burgers hun waardering geven 

over een aantal aspecten van de gemeente. 

Als een groot aantal inwoners dit doet, kan het 

gemeentebestuur op hoofdlijnen de ‘staat’ 

van de gemeente aangeven: hoe staat de

gemeente er op dit moment volgens haar 

inwoners voor? De vragenlijsten van 

‘Waarstaatjegemeente.nl’ worden ook in een 

aantal andere gemeenten aan burgers voor-

gelegd, zodat de prestatiesvergeleken kunnen 

worden met die van deze andere gemeenten. 

Rapportcijfers
De gemeentemonitor gaat uit van zes 

burgerrollen: de burger als kiezer, klant, 

partner, onderdaan, wijkbewoner en belas-

tingbetaler. Vanuit deze rollen worden er 

door inwoners rapportcijfers aan de ge-

meente gegeven. De rapportcijfers geven 

een indicatie van hoe een gemeente 

ervoor staat. Deze cijfers krijgen vooral be-

tekenis als gekeken wordt naar de ontwik-

keling in de tijd en naar de vergelijking met 

andere gemeenten. Het uiteindelijke doel is 

om met de uitkomsten aan de slag te gaan 

en de prestaties van de gemeente te 

verbeteren. De uitkomsten zullen naar ver-

wachting in maart 2009 beschikbaar zijn.

De gemeente vraagt 
om uw oordeel
Om erachter te komen hoe burgers denken over de gemeente Heemstede ontvangen 
1.200 willekeurig gekozen inwoners een brief met een vragenlijst. Hierin komen vragen 
aan de orde als: Hoe denkt u over uw woonomgeving? Wat vindt u van de voorzieningen 
in Heemstede. Wat is uw oordeel over het gemeentebestuur? Wat vindt u van de 
gemeentelijke regels? Daarnaast kunnen burgers na een baliebezoek in het Raadhuis 
een vragenlijst invullen over de dienstverlening van de gemeente.

Henny Beenders 

Van 1 tot 31 oktober 2008 is in de hal van het 

Raadhuis te Heemstede een aantal kunst-

werken opgesteld van de Heem-steedse 

kunstenaar Henny Beenders. Het zijn 3 beel-

den, uitgevoerd in bijzondere steensoorten. 

Elk beeld is uniek en gemaakt van b.v. al-

bast, steatiet en serpetijn. Henny is autodi-

dact en pas in 2002 begonnen met haar 

beeldhouwkunst. Haar werk is al op veel 

plaatsen te bewonderen geweest, zoals in 

Den Haag bij Lewis Guy, Het Kunstbedrijf in 

Heemstede en in 2006 bij diverse Ministeries. 

Naast  beeldhouwen is zij ook bezig met 

boetseren; zij maakt abstracte kunst maar 

ook hoofdjes die bewerkt worden met zilver-

wax. Volgend jaar zullen exposities in 

Engeland en Ierland volgen. Voor meer infor-

matie over haar werken: www.beenders.nl.

Hanne Draijer-Drogger 

Van 1 tot 31 oktober is in de garderobe van 

het Raadhuis te Heemstede een expositie te 

zien van de Heemsteedse kunstenaar Hanne 

Draijer-Drogger. Een deel van haar aquarel-

len is daar te bewonderen.

U kunt beide exposities tot en met 31 oktober 

bezichtigen gedurende de openingstijden 

van het Raadhuis.

Nieuwe exposities 
in Raadhuis



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  8  O K T O B E R  2 0 0 8

Nieuwe KO-Bus in gebruik
De gemeente heeft een nieuwe “KO-Bus” 

gekocht en deze in bruikleen gegeven aan 

de Stichting Welzijn Ouderen Heemstede 

(WOH). De KO-Bus wordt vooral gebruikt 

voor het vervoer van ouderen naar dag-

centrum Lieven de Key. Ook voor het ver-

voer van kinderen naar de naschoolse op-

vang wordt de KO-Bus ingezet.  De bus is 

volledig aangepast voor vervoer van oude-

ren en is o.a. voorzien van een liftje. 

Op vrijdag 3 oktober werd de KO-Bus op 

feestelijke wijze overgedragen aan WOH. 

Deze stichting heeft overigens ook nog de 

‘oude’ KO-bus in gebruik; hiermee zullen 

extra ritten worden verzorgd, bijvoorbeeld 

voor vervoer van ouderen naar de markt, 

wekelijks op woensdag op de 

Valkenburgerlaan. Het vervoer wordt 

geregeld door WOH, tel. (023) 528 85 10, 

www.welzijnouderenheemstede.nl.

Op de foto links  wethouder Sjaak Struijf 

die de sleutel overhandigt aan de chauf-

feur van de KO-Bus. Voor de bus van links 

naar rechts mevrouw Ted Herkes van WOH 

en wethouder Christa Kuiper.

Regionale samenwerking
In samenwerking met de provincie Noord-

Holland zijn recent enkele projecten gestart op 

het gebied van verkeer en vervoer. Regionale 

knelpunten zijn in kaart gebracht en er worden 

suggesties gedaan voor verbeteringsmaat-

regelen. De Commissie Ruimte gaat hier op 

maandag 13 oktober over praten. 

Voorafgaand aan de discussie is er een pre-

sentatie over de verkeersproblematiek en de 

samenhang tussen een lokale, regionale en 

provinciale aanpak van de knelpunten. Daarna 

zal de discussie zich vooral richten op de 

mogelijkheden en marges van Heemstede in 

het bereiken van oplossingen.

Bijwonen van de vergadering
U bent als inwoner van Heemstede van harte 

welkom bij de commissievergadering, als toe-

hoorder of als inspreker. Raadscommissies zijn 

immers bedoeld voor het vergaren van informa-

tie en het uitwisselen van opvattingen. Inbreng 

van inwoners is hier van wezenlijk belang. 

De commissie Ruimte begint maandag 13 
oktober a.s. om 20.00 uur. De “special” 

verkeer is gepland tussen 21.00 en 23.00 uur.

Aanvragen bouwvergunning
2008.263 Plaatsen lichtreclame - Raadhuisstraat 14

2008.264 Plaatsen dakopbouw op garage  - Grevelingen 28

 en dakkapel op voorgevel 

2008.265 Het wijzigen van de indeling en het maken - Herenweg 2A 

 van diverse constructieve doorbraken

2007.357 Uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 270  

         

2008.067 Uitbreiden van de  entree,  - M. Vaumontlaan 152-192 

 wijziging kozijnindeling en dakrand      

Aanvragen sloopvergunning
Inpandig en achtergevel slopen woningen,  - Gelderlandlaan, Utrechtlaan,

leeghalen tuinen, slopen stenen bergingen   Brabantlaan, Zeelandlaan

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Starten voorbereidingsprocedure vrijstelling 
bestemmingsplan (aanvraag voor 1 juli 2008)
2008.183 het bouwen van een tijdelijke huisvesting  - Herenweg 5

 voor de duur van 5 jaar voor 142 cliënten,

 locatie “Noordkop” Hartekamp  

  

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 9 oktober 2008 gedurende 6 weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op 

het Raadhuisplein 1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen 

van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) - 548 57 52.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing 
bestemmingsplan (aanvraag na 1 juli 2008)
2008.257 het uitbreiden van een woonhuis  - Camplaan 28

Het verzoek en  het ontwerpbesluit liggen vanaf 9 oktober 2008 gedurende 6 weken van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht  in het raadhuis op het 

Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar 

maken. 

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

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

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

tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot 

M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) - 548 57 52. 

Bouwplannen

Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Verkeer in Heemstede
De Heemsteedse Dreef, Cruquiusweg, het kruispunt Herenweg – Zandvoortselaan… 
Dit zijn voorbeelden van lokaties in Heemstede waar veel verkeer rijdt. Maar verkeers-
stromen houden niet op bij de gemeentegrens. Bereikbaarheids- en doorstromingsproble-
men worden daarom meer en meer samen met andere gemeenten in de regio aangepakt.

Door het college van burgemeester en wethouders is, op grond van artikel 8 van de 

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten zondag 19 oktober 2008, aan te wijzen als 

dag waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied “Industrieterrein Cruquius” open 

mogen zijn. 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 

telefoon-nummer (023) - 548 56 07.

Verordening Winkeltijden Heemstede

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  8  O K T O B E R  2 0 0 8

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 13 oktober a.s. om 
20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

- Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (A-stuk)

- Herziening Beheersverordening Algemene Begraafplaats Heemstede (A-stuk)

-  Vrijstelling bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden verleggen gasleiding (A-stuk)

-  Voorlopige vaststelling defi nitief ontwerp verkeersveiligheidsaanpassingen 

Johan Wagenaarlaan (B-stuk)

- Special Verkeer (B-stuk)

- Bereikbaarheid Kust en DVM/Gebiedsgericht Benutten Zuid-Kennemerland (B-stuk)

-  Besluit tot aanvraag verklaring van geen bezwaar t.b.v. artikel 19 procedure Van Lent (C-stuk) 

o.v.v. D66

- Overzicht bouwprojecten (overige punten)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op dinsdag 14 oktober 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

- Nota ‘Sport en bewegen in Heemstede’ (A-stuk)

- Kunstgrasvoetbalveld Stichting Sportpark HBC (A-stuk)

- Krediet vervanging WETRA-veld gemeentelijk sportpark door kunstgrasveld (A-stuk)

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

- Subsidies Wet maatschappelijke ondersteuning (C-stuk) o.v.v. D66

- Brief t.a.v. Planontwikkeling Zorgcentrum Het Overbos (overige punten)

-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur van Paswerk (overige punten; dit agendapunt wordt 

betrokken bij ‘conceptbegroting Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op woensdag 15 oktober 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

- Programmabegroting 2009/Meerjarenbegroting 2010-2012 (A-stuk)

- Najaarsnota 2008 (A-stuk)

-  Project uitbreiding raadhuis: evaluatie bouwproces en een tussenstand van de 

kredietbewaking (C-stuk) o.v.v. VVD

- Stand van zaken aandeelhouderschap (C-stuk) o.v.v. GroenLinks

-  Oprichten en deelnemen in stichting ten behoeve van regionaal bureau voor inkoop 

en aanbestedingen (C-stuk) o.v.v. GroenLinks

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur van de VRK (overige punten)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda’s. Tevens treft u hier informatie over het 

spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A, B of C stukken. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 16 oktober 
2008 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om handhaving 

van bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden

 - openbaar -

20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring 

 - niet openbaar -      

21.00 uur bezwaar tegen deelname aan een inburgeringsexamen      

 - niet openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) - 548 56 07

Agenda's

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden van gevaar en schade op 

straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het “Meldpunt overlast” kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare ruimte. 

Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, kapot straat-

meubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. Meldingen worden 

in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). 

Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van 

de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openings-

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

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Op 23 september 2008 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.3.1.2. 

van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Proefl okaal 

De Groene Druif om het gehele jaar een gedeelte van het trottoir, gelegen voor het pand 

aan de Jan van Goyenstraat 33 te Heemstede, te gebruiken als terras.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling

Algemene & Juridische Zaken, tel. (023) - 548 56 07.

Verleende terrasvergunning

Perceel van S.E.I.N., Achterweg 5
Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 6 berken, 1 beuk, en 1 eik op het perceel van S.E.I.N., Achterweg 5, 

kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie C. nr: 2863  

Cruquiusweg
Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 3 populieren in de zijberm van de Cruquiusweg, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede, sectie C. nr: 05101  ten behoeve van de aanleg van een fi etstunnel.

Aan bovenstaande vergunningen zijn de volgende bijzondere voorschrift verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de 

bezwaartermijn  afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om 

voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat 

op dat verzoek is beslist. 

Verzonden 8-10-2008.

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 oktober 2008 gedurende 

6 weken ter inzage in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit 

bezwaar maken. 

Kapvergunning(en)
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De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben 

geconstateerd dat op onderstaande twee plaatsen langer dan 3 achtereenvolgende dagen 

aanhangwagens staan geparkeerd: 

Aanhangwagen op Eikenlaan:
een beige aanhangwagen met grijs/groen zeil

Aanhangwagen op parallelweg Cruquiusweg t.h.v. milieustraat:
een blauw/groene aanhangwagen

Het is op grond van artikel 5.1.5 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening verboden om 

een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, woonwagen of 

ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend of mede voor 

andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen 

op de weg te plaatsen of te hebben. 

De eigenaar / beheerder van bovengenoemde aanhangwagens krijgt tot 17 oktober 2008 

de gelegenheid om de aanhangwagen te verwijderen. Is op de genoemde datum de aan-

hangwagen niet van de weg verwijderd, dan zal het college van burgemeester en wethouders 

de aanhangwagen door middel van bestuursdwang laten verwijderen. De aanhangwagen 

wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan 

de eigenaar de aanhangwagen binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor vragen, kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving (023) - 548 56 30.

Aanhangwagens
Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken 
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na 
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien 
van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
ostbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 
Meer weten? 
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) - 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

Nieuw concept gericht op leeftijdscategorie 25+

“Night Fever” vindt letterlijk 
onderdak in “Bon Ami”
Regio - Vanaf vrijdag 17 oktober 
zullen de jaren ‘80 en ‘90 cen-
traal staan in Partycentrum “Bon 
Ami”. Onder de naam “Night Fe-
ver” zal er iedere vrijdagavond 

vanaf 21.30 uur tot 03.00 uur uit-
gebreid geswingd kunnen wor-
den op de klanken van weleer. 
Marco, Sandra en Jan hopen 
met dit nieuwe concept zowel 

singles als niet-singles tussen 
circa 25 en 45 jaar te bereiken 
die even lekker uit willen. De 
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door top DJ’s die lande-

lijk grote bekendheid genieten. 
Zo zal DJ Ger van den Brink, be-
kend van Radio 10 Gold op vrij-
dagavond 17 oktober het spits 
afbijten. Een week later, vrijdag 
24 oktober komt niemand min-
der dan mastermixer DJ Ben Lie-
brand (Radio Veronica) zijn niet 
geringe kunsten vertonen. En-
tertainment speelt dan ook een 
belangrijke rol en daar houdt 
“Night Fever” rekening mee.

De grote zaal zal geheel in stijl 
worden aangepast en in een vol-
wassen jasje worden gestoken 
en dat geldt ook voor de geser-
veerde drankjes en niet in de 
laatste plaats voor het personeel. 
Ook rokers zijn welkom in Par-
tycentrum “Bon Ami” want on-
langs is inpandig een speciale 
ruim bemeten rookruimte in ge-
bruik genomen die voldoet aan 
al de daarvoor geldende wet-
telijke eisen en deze ruimte is 
dusdanig gelegen, dat het con-
tact met de zaal toch niet verlo-
ren gaat. In de periode dat de “r” 
weer in maand is toch een pret-
tige gedachte. 

Toezichthouders
“Night Fever” moet een begrip 
worden in de regio en aan GRA-
TIS parkeergelegenheid ont-
breekt het dan ook niet aan de 
Dreef. Speciale toezichthou-
ders zullen een oogje in het zeil 
houden en desgewenst de auto 
wegzetten en ook weer voorrij-
den. Niets is aan het toeval over-
gelaten. De entreeprijs voor een 

avondje “Night Fever” in Par-
tycentrum “Bon Ami” bedraagt 
slechts 5 euro en dat is inclusief 
garderobe en het gebruik van de 
toiletten. Geen extra bijkomen-
de kosten dus en dat is wel zo 
prettig. Net zo prettig als de mu-
ziek uit de jaren ‘80 en ‘90 die 
ongetwijfeld mooie herinnerin-
gen zal oproepen en menigeen 
zal doen besluiten de dansvloer 
op te gaan.
“Night Fever” heeft onderdak 
gevonden in Partycentrum  “Bon 
Ami” aan de Dreef 5 in Aalsmeer. 
Het telefoonnummer is 0297-
329168 of 06-33047104 en meer 
informatie is te vinden op www.
nightfever-aalsmeer.nl.

NLP-
informatieavond
Regio - NLP geeft krachtige 
manieren om je denken, doen 
en voelen zodanig te verbete-
ren dat je de grootst moge-
lijke kans hebt om te berei-
ken wat werkelijk belangrijk 
voor je is.

Op dinsdag 28 oktober om 
20.30 uur is er een gra-
tis NLP-informatieavond in 
Santpoort-Noord.

Aanmelden of meer informa-
tie bij K+EFFEKT training & 
coaching (www.keffekt.nl)


