
Krant deze 
week op 

ander formaat
Door ernstige softwareproble-
men aan de drukpers bij onze 
huidige krantendrukker moes-
ten wij besluiten deze week 
een andere drukker bereid te 
vinden onze 11 krantentitels 
te drukken. De adverteerder 
en lezer zal het gewijzigde for-
maat opvallen. Voor het onge-
mak hierdoor ontstaan bieden 
wij u onze excuses aan. Met 
dank aan de snelle collegiale 
inzet van RODI Druk/Broek op 
Langedijk & Dijkman/Diemen.
Directie
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depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

6.00

HacHeepakket

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

samen

(500 gram vlees, 
gesneden uien 

en kruiden)

S E L E C T W I N D O W S
D A G L I C H T + R U I M T E

Subsidie

SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN.
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00,  za 10.00-16.00.

Uw Select Windows dealer:

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem

www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

• Ramen • Deuren • Serres • Kozijnen • Carports • Veranda’s 
• Zonwering • Schuifpuien • Vouwwanden • Dakkapellen 
• Garagedeuren • Balkonbeglazing

SKG

SubsidieSubsidie

NIEUWE SUBSIDIEREGELINGEN!
NIEUWE SUBSIDIEREGELINGEN!

VOOR NADERE INFORMATIE, 

                 VRAAG HET SUBSIDIEBOEKJE AAN!

Uw Select Windows dealer:

                 VRAAG HET SUBSIDIEBOEKJE AAN!
                 VRAAG HET SUBSIDIEBOEKJE AAN!

• SUBSIDIE ISOLATIEGLAS
• BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN 
• SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE

St. Michael geeft op 100-jarig 
jubileum een familieconcert
Heemstede - Bij een verjaar-
dag hoort een feestje. Als je 
honderd wordt komt meestal 
de burgemeester langs.  Als de 
Harmonie St. Michael in Heem-
stede honderd jaar wordt, komt 
de Commissaris van de Konin-
gin met een speech en de Ko-
ninklijke Erepenning. CvK Har-
ry Borghouts feliciteerde het be-
stuur van harte en beschreef 
hoe in een ministerie de raderen 
gaan draaien als een Harmonie 
van het kaliber St. Michael hon-
derd jaar bestaat. Dat resulteert 
in een Koninklijke Erepenning.  
Een onderscheiding voor vereni-
gingen en instellingen die ten-
minste 50 jaar bestaan. Uit de 
toekenning van de Koninklijke 
Erepenning aan Harmonie Sint 
Michaël blijkt de waardering 
voor de activiteiten van de ver-
eniging. De harmonie brengt im-
mers al een eeuw lang genera-
ties Heemstedenaren bij elkaar 
en draagt bij aan het culture-
le leven in Heemstede. Voorzit-
ter Ben van der Goes wist gelijk 
wel raad met de erepenning, die 
hoort op de kroon van het zojuist 
gerenoveerde vaandel. Daar was 
nog net één ereplaats tussen al-
le penningen die in de loop van 
honderd jaar bij elkaar gebla-
zen waren op muziekevenemen-
ten.  Zondagmiddag begon het 
jubileumconcert in de aula van 
College Hageveld met het bin-
nenbrengen van dat vaandel uit 
1912 door twee neven en oud-
gedienden van de Harmonie, 
Frans en Jan Gozeling, nazaten 
van een van de oprichters. 
Er bleken later nog meer Go-
zelingen in de orkestbak te zit-
ten. Want tussen de muzika-
le hoogtepunten als Windkracht 
6, An American Symphony en de 
Huckleberry Finn Suite, een sa-
menspel van de Harmonie met 
Leonie Jansen met ontroeren-

de uitvoeringen van To Ramo-
na en I will give my love an Ap-
ple, werden familiebanden bin-
nen de St. Michael duidelijk. 
Ben van der Goes vroeg alle or-
kestleden die een familielid in de 
vereniging hebben, nu opstaan. 
De halve bezetting stond al bij-
na. Daarna de leden die een re-
latie hebben met iemand binnen 
het orkest, alle leeftijden! St. Mi-
chael bleek een hechte familie.  
Dat spelletje werd ook nog eens 
gespeeld met de trouw aan de 
vereniging en ook daar bleek het 
aantal 25 jarige, 40 en nog lan-
gere muziekjaren bij St. Michael, 
het hoogst met Kees Gozeling 
nu 61 jaar lid. Het was nu welle-
tjes vond de voorzitter die Kees 
benoemde tot erelid, hetgeen 
betekent dat hij geen contributie 
meer hoeft te betalen, maar ook 
niet meer hoeft te spelen. Kees 
accepteerde graag maar zonder 
de bijkomende voorwaarden. 
Hij blijft dus spelen! Even later 
speelde hij weer voluit een ode 
aan Boudewijn de Groot, waar 
St. Michael leuke herinneringen 
aan heeft. Dirigent Gerhart Drij-
vers had bekende liedjes van de 
troubadour gearrangeerd met 

als laatste de melodie ‘Ik Geloof’. 
Echt Boudewijn, echt St.Michael. 
Bij het laatse lied, samen met Le-
onie Jansen, mochten alle kinde-
ren een plaatsje zoeken tussen 
de instrumenten. Een heel ge-
doe met al die prachtige galajur-
ken en het mooiste pak; de bij-
na twee jaar oude Marthe Ver-
nooy voelde zich gelijk thuis op 
de arm van dirigent Gerhart Drij-
vers, die zijn Harmonie naar een 
prachtig slot dirigeerde. Jeroen 
Zaal had de projectie op het wit-
te doek verzorgd van felicitaties 
van burgemeester, gemeente-
secretaris, wethouder, jonge en 
oude orkestleden en oud-diri-
gent Wim van Duin en met com-
pilaties van filmbeelden en tek-
sten tijdens de muziekstukken. 
Elles de Koning bedankte na af-
loop terecht alle werkgroepen in 
de vereniging voor hun inspan-
ningen om dit jubileum zo ont-
spannen, feestelijk en muzikaal 
te laten verlopen. Een jubileum, 
waar de postbode Theo Tellings 
uit Thorn, waar het allemaal mee 
begon op 4 oktober 1909, had hij 
het meegemaakt, trots zou zijn 
geweest. 
Ton van den Brink

www.heemsteder.nl

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Van dinsdag 13 
oktober tot maandag 23 no-
vember exposeert May van der
Wal-Elink Schuurman haar
tekeningen in Bibliotheek Heem-
stede. Iedereen is uitgenodigd 
om deze gratis tentoonstelling 

te bezoeken tijdensopenings-
tijden van de bibliotheek.
De expositie bestaat uit tekenin-
gen met diverse technieken, zo-
als potlood, pen en krijt. De na-
tuur is haar belangrijkste inspi-
ratiebron. Bloemen, kleine die-
ren, schelpen en fantasiefigu-
ren zijn op natuurlijke en soms 
humoristische wijze weergege-
ven. Daarnaast zijn er een aan-
tal portretten te zien. Het werk 
wordt tentoongesteld in vitrines 
en zo kan de bezoeker de teke-
ningen goed in detail bekijken.
May van der Wal (1912) heeft 
van tekenen graag haar beroep 
willen maken, maar haar leven 
verliep anders. Pas op 70-ja-
rige leeftijd pakte zij het teke-
nen weer op en volgde inten-
sief teken- en schilderlessen bij 
Els Benjamins en Ger Daniëls.
Waren de tekenlessen bij Els 
Benjamins heel inspirerend van-

wege de kennismaking met ver-
schillende technieken, Ger Da-
niëls hielp haar met het maken 
van keuzes.
May ervaart nog tot de dag van 
vandaag hoe belangrijk het is 
om ook op hoge leeftijd crea-
tief bezig te blijven. Ze wil met 
deze tentoonstelling ook ande-
re ouderen inspireren. ‘Zet je
talent niet onder de korenmaat’ 
is haar devies!
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl

Tekeningen in bibliotheek Heemstede

97-Jarige wil met tentoonstelling 
ook ouderen inspireren

Schilderwerk in oorlogsmuseum
Bennebroek - Van Bennebroe-
ker Rob Hinse is werk te zien 
in het nieuwe onderkomen van 
Luchtoorlog en verzetsmuseum 
Crash ‘40-’45 in Aalsmeerder-
brug. Hinse bekwaamt zich in 
het fijnschilderen en maakt bij-
voorbeeld stillevens en auto’s. 
Een bevriende vrijwilliger bij
het Crash museum vroeg de 
fijnschilder of hij een bescha-
digde wandschildering kon
restaureren.
Hierover zegt Rob: “In het werk 

van een ander schilderen is heel 
wat anders dan het zelf maken 
van een schildering, maar ik 
klaarde de klus naar volle tevre-
denheid. Het gevolg was: kun je 
nog wat voor ons doen...? Ik kan 
moeilijk nee zeggen en begon 
aan een paar wandschilderin-
gen. Momenteel leg ik de laat-
ste hand aan twee reuze-schil-
derijen, die het uitzicht vanuit 
een controle-toren op een En-
gels vliegveldje uit de Tweede 
Wereldoorlog voorstellen.”BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

WINKELCENTRUM HEEMSTEDE PRESENTEERT: 
FEESTELIJKE (HER-)OPENING WINKELSTRAAT

ZATERDAG 10 OKTOBER
12.00 - 17.00 uur LEVENDE ETALAGE ACTS 

12.00 - 15.00 uur BALLONNENWEDSTRIJD

KOOPZONDAG 11 OKTOBER
12.00 - 17.00 uur LEVENDE STANDBEELDEN

MEER INFORMATIE OP WWW.WCH.NL 

Bij de oude,
grote beukeboom
Heemstede - “Waarschijn-
lijk in een week tijd zijn de-
ze zwammen zo gegroeid. 

Het gaat zo snel, dat houd 
je niet voor mogelijk”, ver-
telt F.G.J. van Wensen uit 
de Lorentzlaan. Hij maakt 
foto’s van de oude, gro-
te beukeboom aan de Van 
Merlenlaan. Echt herfst!

Heeft u ook een mooie 
herfstfoto? Mail naar de
redactie: redactie@heem-
steder.nlWaarachtig prachtig!

Explosie auto 
Glipperdreef 
was opzet
Heemstede – Uit onder-
zoek is naar voren geko-
men, dat de explosie van een
auto, donderdagochtend 1 
oktober omstreeks 10.30 uur 
op de Glipperdreef, geen 
technische oorzaak heeft. 
De politie gaat ervan uit dat 
er opzet in het spel is. Als ge-
volg van de explosie raakte 
de inzittende, een 34-jarige 
man uit Heemstede, gewond. 
Het Team Grootschalige Op-
sporing onderzoekt wie ver-
antwoordelijk is voor de aan-
slag en wat voor explosief 
gebruikt is. Daarnaast is het 
motief onderwerp van onder-
zoek. De politie wil graag in 
contact komen met mensen 
die getuige zijn geweest van 
de explosie. Maar ook als u in 
de uren of misschien dagen 
vóór het incident iets bijzon-
ders gezien heeft, wat (wel-
licht achteraf gezien) in ver-
band kan worden gebracht 
met het incident of het slacht-
offer, dan spreekt de politie u 
graag. Ook als u anderszins 
informatie heeft, die de poli-
tie kan helpen in het onder-
zoek, dan wordt u vriendelijk 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.
Wilt u anoniem iets melden, 
dan kan dit ook, via Meld 
Misdaad Anoniem, 0800-
7000.



Restaurant de Tulp 
bloeit al 7 jaar

Het lag helemaal niet voor de 
hand dat de uit Egypte afkom-
stige Shafi een restaurateur zou 
worden. De afgestudeerde ar-
chitect had een passie voor de 
horeca. Hij zocht altijd naar een 
locatie om zijn passie waar te 
maken en dat vond hij hier in 
Heemstede. Nog steeds heeft 
Shafi een architectenbureau in 
Amsterdam.  Maar hij is er in-
middels achter dat restaurant-
houder een fulltime job is. “Je 
klanten rekenen erop dat je er 
bent.” 
Dus is hij zeven dagen in de 
week aanwezig in zijn zaak. 
“Voor mijn gasten, die voor ne-
gentig procent uit Heemstede 
komen, is persoonlijke benade-
ring zeer belangrijk. Ze hebben 
veel verstand van lekker eten. In 
het begin kijken ze de kat uit de 
boom. Maar als je hun vertrou-
wen hebt gewonnen, zijn ze erg 
trouw.” 
De Tulp heeft  internationale ge-
rechten op de kaart staan met 
als basis de Franse keuken. De 
prijzen van een 3-gangenmenu 
variëren van 21 euro tot 38 euro.
Shafi: “Voor deze 21 euro krijg 
je een lekker soepje, Thaise 
gewokte kip met rijst en ver-
se groenten en daarna koffie of 
ijs. Het menu van 38 euro houdt 
in:  huisgemaakte gnocchi met 
langoustines in saliebotersaus 
vooraf. Vervolgens een duo van 
gestoofd en gegrild kalfsvlees 
met een heerlijk sausje, verse 
salade en natuurlijk frites die bij 
alle hoofdgerechten geserveerd 
worden. Het nagerecht bestaat 

uit truffels van witte en brui-
ne chocolade roomijs. Ter ge-
legenheid van ons 7-jarig be-
staan gaan we dit duurste menu 
voor een speciale prijs van 27,50 
brengen.”
De Tulp heeft naast de ver-
nieuwde gerechten enkele fa-
vorieten op het menu staan. Zo-
als de soep in brood. Heerlijke 
versgemaakte bospaddenstoe-
lensoep verpakt in een speci-
aal voor de Tulp gebakken cha-
peau-brood. Al zeven jaar een 
topper bij de Tulp.
Hoofdgerechten als gegrilde to-
nijn met kruidenharissa, kabel-
jauw caprése met linguinipesto, 
gegrilde ribeye met toeval aard-
appelen, slibtongen met aardap-
pelpuree, varkenshaassaté en 
een vegetarisch taartje van au-
bergine en courgette comple-
menteren de kaart.
De Tulp serveert 5 dagen per 
week Lunch van 12.00 tot 16.00 
uur en voor de  zakenmen-
sen die steeds vaker een werk-
lunch houden bieden zij als eni-
ge een draadloze internetservice 
- hotspot van T-Mobile - zodat er 
met de geopende laptops gege-
ten en gewerkt kan worden.
Shafi is blij dat zijn restaurant 
een vaste plaats heeft veroverd in 
Heemstede. Hij ziet de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.
Restaurant De Tulp is iedere 
dag geopend. Van dinsdag t/m 
zaterdag van 12.00- 23.00 uur. 
Zondag en maandag van 17.00-
23.00 uur. Tel. 023-5286970,
www.grandcafedetulp.nl
Mirjam Goossens

Heemstede – Sinds de oplevering van het appartementen-
complex op de hoek van de Raadhuisstraat  en de Provin-
ciënlaan is er beneden een horecagelegenheid gevestigd. 
Op het terrein van de voormalige wasserij ‘’t Raadhuys’ kwa-
men en gingen in rap tempo ‘Massada’ en ‘Merlet’. Met Res-
taurant De Tulp kwam er rust in de tent. De Tulp bleek een 
blijvertje. Eigenaar Shafi (42) is niet over een nacht ijs ge-
gaan met zijn concept. Een goede prijs-kwaliteitverhouding 
voor lekker eten in een sfeervolle en gastvrije omgeving. “In 
Heemstede wonen kritische mensen die weten wat ze wil-
len. Ze vertellen me ook meteen wat ze van een nieuw ge-
recht vinden en komen met tips”, aldus de eigenaar. “Daar-
mee bouw je een relatie op en blijven de gasten terugkomen. 
Bovendien houdt het je scherp.” Hij heeft geen last van een 
seven year itch. Mensen gaan nog steeds uit eten. Maar ze 
worden wel kieskeuriger waar ze hun geld gaan besteden. 
Daarmee moet je rekening houden. Door jezelf steeds te ver-
beteren, blijven de klanten  graag terugkomen.”
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Als een windvaan
is het leven.

Luchtkastelen hoog
boven ons verheven.

Kwetsbaarheid in vele
vrije vormen.

Door de wind bewogen
waaiert het in de 

ruimte uit.

Atlantis
Land van voorbije dromen.
Onder een deken van zand

is er een einde gekomen
aan glooiende vlaktes
met bergen omrand

Men leefde er vrolijk en vredig
in de glans van goud en licht.

Dit huis van de toekomst
door honger naar macht

te gronde gericht.

Boom aan  het water
Boom aan het water

met je kruin naar de zon
wortels in de aarde

naar de wind gebogen stam
verstilling suist door

wiegelende blaren
bloei en versterving bij
wisseling der seizoenen
opgekomen uit de bron 

van levend water

De cirkel van de zon
De aarde draait.

De zon gaat onder
binnen de tred van 

haar eigen baan
om aan de andere zijde 

van de aarde op te gaan.
Een scheidslijn is er niet.

Reis met de zon
de wereld rond

en
het zal nooit donker zijn.

De schoonheid 
van de herfst.

stijgt op
in diepe warme kleuren

door sneeuw en ijs
naar 

gevormd nieuw leven

De schoonheid 
van de mens

lost op
in diepe warme kleuren

om door de kilte 
van de dood heen 

naar 
zuiver licht
te zweven. 

Mente Mare

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

Dichtstorten

Voorstelling ‘Prins Pips’
Heemstede - Op zaterdag 10 oktober is er in het Lilaluna Ver-
teltheater een voorstelling speciaal geschreven voor de Kinder-
boekenweek. De titel is ‘Prins Pips’. Prins Pips is een hele onge-
zonde prins. Hij zit altijd binnen en eet heel erg ongezond, want 
hij lust bijna niets. Daarom ziet hij ook altijd zo pips. Op een dag 
wordt hij verliefd op de dochter van een beroemde kok. En dat 
geeft natuurlijk grote problemen! Locatie: Ir. Lelylaan 10 (oude 
Nova-college) in Heemstede. Aanvang: 14.30 uur. Kaarten 6,50 
euro per kind en 7,50 per volwassene. Reserveren op info@lila-
luna.nl of 023-5475892. 

College presenteert 
evenwichtige begroting
Heemstede - De behandeling 
van de begroting via de algeme-
ne beschouwing op 5 en 6 no-
vember zal de parijen in de raad 
weinig aanleiding geven om het 
de burgemeester en wethouders 
moeilijk te maken. In 2010 ver-
wacht Heemstede 1,8 miljoen 
euro minder uit te geven dan in 
2009. De reden is dat er in voor-
gaande jaren flink is afgelost op 
leningen waardoor de rentelas-
ten afnemen. Er staan geen ex-
pliciete bezuinigingsvoorstellen 
in de begroting voor 2010.
Dat de crisis zou kunnen lei-
den tot enige terughoudendheid 
in het uitgavenpatroon van on-
ze gemeente blijkt niet direct uit 
de cijfers. Zorgen maakt het be-
stuur zich wel over de toekom-
stige bijdrage die het rijk levert 
via uitkeringen uit het gemeen-
tefonds. De burgers van Heem-
stede worden voor hun woon-
lasten aangeslagen op het ni-
veau van 2009 omdat de OZB 
niet stijgt en er ook geen infla-
tiecorrectie wordt toegepast.

Rioollasten en vuilverwerking
omhoog
Wel gaat ieder huishouden meer 
betalen aan het afvoeren en ver-
werken van het rioolwater en 
ook het ophalen van het huisvuil 
gaat meer kosten.
De rioolheffing gaat voor een 
doorsnee huishouden van 124 
euro naar 134 euro in 2010 
en 169 euro in 2013. De kos-
ten voor rolemmer van 120 liter 
gaat van 186 euro naar 196 en 

de 240 liter container gaat van 
234 euro naar 246 euro in 2010. 
In de meerjarenbegroting wordt 
er van uitgegaan dat deze be-
dragen gelijk blijven tot en met 
2013. De totale kosten voor een 
huishouden met een woning van 
rond de 434.000 euro stijgt van 
698 euro in 2009 naar 719 eu-
ro in 2010. 
Veel geld wordt uitgegeven aan 
maatschappelijk zorg 9,2 mil-
joen euro en als goede tweede 
staat werk en inkomen met 7,4 
miljoen.
Met de verkiezingen in zicht 
(maart 2010) is dit de laatste 
begroting die dit college aan-
biedt aan de gemeenteraad. De 
meeste projecten, zoals opge-
nomen in het collegeprogram-
ma, zijn intussen uitgevoerd en 
het is nu slechts zaak op de win-
kel te passen en de lopende za-
ken verder af te wikkelen.
Gezien de geringe speelruim-
te die de begroting biedt, zal er 
weinig ruimte zijn voor nieuw 
beleid en dus nieuwe investe-
ring.
Mochten de raadsleden wensen 
hebben dan zullen zij elders op 
de begroting ruimte moeten vin-
den of een greep doen in de re-
serves. Het volgende jaar gaat 
Heemstede naar verwachting 
44,5 miljoen euro uitgeven.
De volgende week wordt nader 
ingegaan op waar dit geld al-
lemaal naar toe gaat en wat de 
burger daarvoor aan voorzienin-
gen kan verwachten. 
Eric van Westerloo

Werelddans
Regio - ORO, Vereniging voor 
werelddans organiseert zondag 
11 oktober een MIX van dansen 
dag voor iedereen. Een work-

shop MIX van werelddansen 
onder leiding van Mariette van 
Gelder. Locatie HZW, Kamerling 
Onnesstraat 83, Haarlem.
Voor meer informatie: www.oro-
dans.nl of info@orodans.nl. 
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Dag van de Ouderen 2009 Heemstede 
Familie Boterbloem uit de jaren 50
Heemstede – Katinka Ver-
donk van Casca vroeg donder-
dag 1 oktober in de Luifel voor 
een volle zaal Heemsteedse
ouderen eerst even aandacht 
voor cursussen en een uitleg 
over thema`s waar ouderen in Nl 
en dus ook in Heemstede, nu en 
in de komende periode mee te 
maken hebben: groeiende groep 
ouderen, discussies over de
kosten, hun plek in de samenle-
ving. Crisis, bezuinigingen, ver-
anderingen in AWBZ en Zorg. 
Achteruitgang in inkomen chro-
nisch zieken en gehandicapten. 
Gezondheidsproblemen door 
bijvoorbeeld toenemend alco-
holgebruik en overgewicht. Dis-
cussies over langer doorwer-
ken, de AOW, de pensioenen. 
Wat directer: invoering OV chip-
kaart, verdwijnen van postkan-
toren en bankfilialen, verdere
digitalisering, wat zijn de
consequenties en gevolgen voor
ouderen in hun dagelijks leven? 
Komend jaar verkiezingen voor 
de gemeenteraad.

Genoeg om het over te heb-
ben om over na te denken met
elkaar, ook in Nederland. 

Veertien Boterbloemen
Waarom kiezen wij dan nu voor 
een gezellige middag waarin we 
lekker mee kunnen zingen? Op 
de Dag van de Ouderen zetten 
Willie Chermin van Welzijn Ou-
deren en Katinka  Verdonk van 
Casca,  de ouderen van Heem-
stede in het zonnetje. Niet alleen 
de problemen, maar juist ook de 
vitaliteit die veel ouderen heb-
ben en hun enthousiasme. Hoe 
kan dat beter door met elkaar te 
zingen: Muziek verbindt, brengt 
mensen samen. Daar was direc-
teur Casca, Henk Engel, het roe-
rend mee eens. Muziek wordt 
veel als therapie gebruikt, het 
ontspant, verbindt, herinnert, 
maar al samen zingend, beleef 
je er nog veel meer lol aan. Hij 
las het  gedicht van “zingende 
kinderen”  van Willem Wilmink 
voor.
Het zangkoor Familie Boter-
bloem, speelde vader, moeder 
en het gezin van veertien kin-
deren,  die in de jaren 50 en 60 
op de toen wat beroemde en be-
ruchte Botermarkt een filiaal van 
de Gruyter hadden. Belevenis-
sen van de kinderen waren de 
verbindende schakels tussen 

de liedjes van toen en nog ou-
der, maar nog altijd geliefd bij 
het publiek. Marijke Kots, tekst-
schrijver en regisseur, echt wo-
nend op dat kleine hofje aan de 
Botermarkt, wist op een bijzon-
dere manier de liedjes aan el-
kaar te praten. Ze had negen 
van de veertien kinderen nu al-
lemaal tussen de 40 en 60 jaar, 
meegenomen, inclusief enkele 
broers met gitaren en accorde-
on. Het was altijd al een vrolijke 
boel in Huize Boterbloem, waar 
muziek net zo belangrijk was als 
de grutterswaren van de winkel. 
Mooi is het verhaal van Marij-
ke waarin ze vertelt dat de oud-
ste kinderen in een wieg kwa-
men die gestoffeerd was met 
de prachtigste kant en witte 
stof van de bruidsjurk van moe-
der, de tweede en derde er ook 
nog in lagen, maar Marijke als 
laatste kind in een stijfselkissie. 
Hoe de dingdong van de Dami-
aantjes lijkt op de Klok van Ar-
nemuiden en Mijn Opa elke dag 
een andere dropsoort bij van der 
Pigge kocht. Liedjes waar een 
volle zaal van de Luifel herinne-
ringen aan ophaalde.
Ton van den Brink

Bokbier speciaaldag
Heemstede - Zondag 11 ok-
tober a.s. vieren 13 cafés in en 
rond Haarlem herfst met een 
Kennemerland bokbierdag. De 
gehele zondag staat in het te-
ken van het bokkige speciaal-
bier en bij  diverse cafés wordt 
u ontvangen met live muziek en 
speciale acties om deze dag een 
feestelijke herfstsfeer te geven. 
In Heemstede treed bij Café de 
1ste Aanleg de band Like Jazz 
op. Deze zeer diverse band is 
een goede bekende van de 1ste 
Aanleg en trad al op als ope-
ningsact op Heemstede Jazz in 
juli van dit jaar. 
De deelnemende cafés zijn;
Café bartje in Santpoort, in 
Haarlem de Tapuit, Koops, Flap-
can, van Gunsteren, Briljant,
’t kantoor, Roemer, in den Uij-
ver, de Vijfhoek, de witte Zwaan 
en het wapen van Bloemendaal. 
Om één of meerdere van deze 
cafés te bezoeken is geen in-
schrijving noodzakelijk, vanaf 14 
uur staat bij deze cafés de deur 
voor u open. Hoewel de vaste 
garde van de bokbierfietstocht 
geheel vertegenwoordigd is is 
aan deze dag is geen fietstocht 
verbonden. Het staat u natuur-
lijk vrij om zelf een route enke-
le van deze cafés te maken maar 
de organisatie deelt geen stem-
pels of vlaggetjes uit.
Voor de 1ste Aanleg is deze nieu-

we opzet een manier om het 
bokbier weer terug te brengen 
waar het hoort. Namelijk in het 
café en in een echt bokbier-
glas. Het succes van de bok-
bierfietstocht had als keerzij-
de dat dat de laatste 10 toch-
ten niet meer mogelijk was. De-
ze tocht wordt tevens gezien als 
een opzet naar een nog groter te 
presenteren bokbierdag waar-
bij meerdere horecagelegen-
heden zich aan kunnen sluiten.

Ieder café schenkt zijn
eigen bokbieren, de 1ste Aanleg 
schenkt u naast het huismerk 
Grolsch herfstbok, het Duitse 
Aventinus  bockbier, Jopen vier-
granenbok en Klein Duimpje 
Slobberbok uit Hillegom.

Marc van Biezen draagt 
voor uit nieuwe dichtbundel

Heemstede - Het werk van Van 
Biezen behandelt donkere the-
ma’s, maar is licht van toon. Ook 
in Ex-mondschilder gaat het niet 
goed met de mens en de we-
reld. Ziekte, verval, ongeluk en 
de dood zijn niet van de lucht. 
Maar er is ook hoop, want er zijn 
mensen die het beter hebben, 
zit doofheid soms tussen de 
oren, en er zijn borsten om een 
lied over te zingen. Net als in de 
twee voorgangers van Ex-mond-
schilder poogt de dichter ook in 
deze bundel het leed dat leven 
heet te bezweren met troosten-
de relativering en absurdisti-

sche humor. Een nieuwe bun-
del vol scherpe aforismen en re-
lativerende gedichten. Marc van 
Biezen debuteerde in 2007 met 
de bundel Afwezigheidsassi-
stente. In 2008 verscheen Erva-
ringsdeskundige. Ex-mondschil-
der is zijn derde bundel. Samen 
met collega-dichter Jaap Stie-
mer maakte hij de cd KRANK 
ZIN, een ‘ontluisterboek voor 
zachthorenden’.  Het voordra-
gen uit zijn nieuwe bundel vindt 
plaats tussen 14.00 en 16.00 uur 
achter de ramen op de ‘Leven-
de etalagedag’. Jaap Stiemer zal 
zijn gedichten op cartooneske 
wijze verbeelden.  Toegang vrij. 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede, 023-5282472,
info@boekhandelblokker.nl; 
www.boekhandelblokker.nl

Nieuwe borden bij 
speelplaatsen
Heemstede - In heel Heem-
stede komen borden bij speel-
plaatsen waarop beeldend is 
gemaakt dat de locatie bedoeld 
is om te spelen. De Heemsteed-
se kunstenaar Henk Koeleme-
ijer heeft in Cobrastijl hiervoor 
een passend ontwerp gemaakt. 
Met het universele bord is voor 
alle gebruikers en omwonenden 
op een ‘speelse’ manier duide-
lijk welke drie ‘spelregels’ gel-
den op het terrein. Bij sommi-

ge speelplaatsen staan op dit 
moment al borden met regels;
deze borden verdwijnen en wor-
den vervangen door de nieuwe 
borden.

Donderdag 8 oktober om 12.00 
uur wordt door wethouder Sjaak 
Struijf samen met kunstenaar 
Henk Koelemeijer het eerste 
bord geplaatst bij de speelplaats 
aan het Jan Miense Molenaer-
plein.
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Arteka blikt terug op succesvolle 
week van de smaak
Heemstede - Afgelopen zater-
dag was het hoogte punt van de 
week van de smaak bij Arteka, 
met veel proeverijen, leuke aan-
biedingen en een kok die stond 
te koken met het nieuwe oer-
graan Fonio uit Zuid-Afrika. Het 
was een leuke en gezellige dag 
waar met veel plezier op wordt 
terug gekeken door het perso-
neel en de klanten.
De dag begon al vroeg door al-
le voorbereidingen maar dat is 
juist een gedeelte van de char-
me vindt bedrijfsleider Tessa, 

het is echt leuk om met elkaar 
er voor te zorgen dat de winkel 
er op zijn mooist uit ziet en dat 
ook de klanten die vroeg komen 
wat te proeven hebben en in 
een mooie gezellige winkel hun 
boodschappen kunnen doen. 
“Als dat allemaal lukt en je krijgt 
enthousiaste reacties is dat echt 
een kick”, zegt ze.
Daarna werd de dag alleen maar 
leuker, de kok die er stond te ko-
ken was heel goed en gezellig en 
wist ook veel achtergrondinfor-
matie te geven. “Voor onze klan-

ten is dat altijd erg leuk. Dat het 
oergraan Fonio van nature glu-
tenvrij is maakt het alleen maar 
aantrekkelijker. We hebben veel 
klanten met coeliakie en het is 
dan ook leuk om een proeverij 
te hebben die voor al onze klan-
ten interessant is.
Al met al kunnen we terug kij-
ken op een heel geslaagde dag 
en we hopen onze klanten vol-
gend jaar weer te kunnen ver-
assen met een leuke dag vol
proeverijen en scherpe aanbie-
dingen.”

Damclub Heemstede van slag
Heemstede - Zaterdag 3 okto-
ber werd al weer de tweede ron-
de in de nationale damcompeti-
tie gespeeld.
Stipt om 12.00 uur zette arbiter 
Frans Langeveld in de Princehof 
de klokken in werking. Nadat op 
zaterdag 19 september de eer-
ste wedstrijd door collectief fa-
len met 16 – 4 tegen Zaanstreek 
2 verloren was gegaan ( alleen 
Paul Jopp, Ricardo Koopman en 
de verdienstelijk spelende re-
serves Frans Langeveld en Cees 
Weijers wisten remise te berei-
ken ), wilde damclub Heemste-
de nu thuis tegen de Westlandse 
Dam Combinatie uit een ander 
vaatje tappen. Op bord 1 speel-
de Ron Tielrooij tegen het pas 
twaalfjarige supertalent Martijn 
van IJzendoorn.
Martijn werd twee jaar geleden 
al dubbel Europees welpenkam-
pioen, bij het dammen en het 
sneldammen. Nu wordt hij per-
soonlijk getraind door ex-we-
reldkampioen blind simultaan-
dammen Erno Prosman. Ron 
maakte er een gecompliceerde 
partij van, wat tegen zo’n goed 
dammertje tactisch gezien waar-
schijnlijk niet zo slim is en werd 

dan ook van het bord gezet. 
Toen Haye Berger op bord 7 in 
een damcombinatie trapte te-
gen J. Lommers, de uit vorm zij-
nde Pieter Schoonderbeek te-
gen J. de Koning (bord 4) en 
Ricardo Koopman tegen J. v.d. 
Voort (bord 9) verloren, stond 
damclub Heemstede al met 8–
0 achter.
Frans Elzenga speelde op bord 5 
tegen Wim Boer een verdienste-
lijke partij, maar meer dan remi-
se zat er niet in. Het eerste punt-
je werd hiermee voor damclub 
Heemstede gescoord: 1 - 9.
Voorzitter Carlo Koopman wist 
op bord 3 de speler met de 
hoogste rating van Westland, 
Walter Thoen, op remise te hou-
den, een knappe prestatie: 2 – 
10. Ook Paul Jopp (bord 6) be-
reikte remise tegen de veel ster-
ker geachte F. Slot: 3 – 11. Jan 
Esselman speelde op bord 2 
als enige de sterren van de he-
mel en haalde de volle buit voor 
Heemstede binnen: 5 – 11. Inval-
ler Theo Winkelaar speelde te-
gen D. Boom (bord 10) remise: 6 
– 12 en Gerard van der Eem ten-
slotte liet op bord 8 zijn winnen-
de stand tegen E. Remmerswaal 

toch nog remise lopen, waar-
door de einduitslag 7 – 13 voor 
de Westlandse Dam Combina-
tie werd.
Damclub Heemstede staat nu 
troosteloos onderaan en zal zich 
ernstig moeten bezinnen hoe 
het dit jaar verder moet. Ver-
zachtende omstandigheid is wel 
dat damclub Heemstede twee 
sterke spelers moet missen: Ste-
fan Stolwijk door andere bezig-
heden op de zaterdag en John 
Dalman wegens vertrek naar het 
buitenland. Zaterdag 17 oktober 
speelt Heemstede uit tegen Den 
Haag 2 en op zaterdag 31 okto-
ber volgt de thuiswedstrijd in de 
Princehof tegen HDV Ons Doel 
Bereikt 3.

Heemstede 2
Heemstede speelt ook met een 
viertal mee in de provinciale 
hoofdklasse van Noord Holland.
Op dinsdagavond 29 septem-
ber werd op de clubavond in de 
Princehof de eerste ronde af-
gewerkt tegen de Beverwijkse 
Dam Club (B.D.C.). Deze wed-
strijd eindigde in een gelijk spel:
4 – 4.
Frans Elzenga 

Lezing: De kracht van het Nu    
Heemstede - Aan het begin 
van deze lezing over het Nieu-
we Bewustzijn gaan we een deel 
van de DVD over de Findhorn 
retraite ‘Stilte midden in de we-
reld’ van Eckhart Tolle met el-
kaar bekijken.  Het is bijzonder 
om naar Eckhart Tolle te kijken 
en te luisteren. Hij vertelt onge-
lofelijk boeiend, begrijpelijk en 
met humor over hoe je met her-
nieuwd, anders denken je leven 
positief kunt beïnvloeden. 
Docente Helena van Dansik 
geeft daarna een toelichting en 
in interactie met elkaar wordt 
dieper op één of twee onder-
werpen ingegaan. 
Op 29 oktober start bij Casca 
een cursus over de Kracht van 
het Nu bestaand uit 8 lessen 

op donderdagmorgen van 10.00 
tot 12.00 uur. Tijdens deze cur-
sus wordt meer helder waar jij 
staat, wat jouw rol is in je le-
ven. En ook zoals Eckhart Tol-
le vertelt: hoe je met hernieuwd, 
anders denken je leven posi-
tief kunt beïnvloeden. Je zult 
meer aanwezig zijn in het Nu. 
De kostbaarheid van zijn in het 
Nu maakt je leven werkelijk bij-
zonder. 
De lezing De kracht van het Nu  
is op woensdag 14 oktober om 
10.00 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 6,00 euro. Opgeven kan 
bij de receptie van de Luifel op 
werkdagen van 9 – 12 uur, of te-
lefonisch: 023- 548 38 28 kies 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl.

Natuur in gouden licht
Heemstede – Vroeg in de morgen schoot Trudy Polman 
deze mooie foto in de waterleidingsduinen.

Waarachtig prachtig!

Oktoberactiviteiten 
Vrouwen Netwerk

Heemstede – Vrouwen van 
Nu heeft een afwisselend pro-
gramma voor oktober. Dins-
dag 13 oktober om 14.00 uur is 
er een lezing over de schilder 
Anton Mauve, verzorgd door 
mevrouw L. ’t Hooft, werk-
zaam in het Teylers Museum. 
Locatie is: De Herberg, Wes-
terhoutpark 46 te Haarlem.
Op woensdag 14 oktober gaat 
de Museumclub de tentoon-
stelling van en over Anton 
Mauve bekijken in het Tey-
lers Museum. Verzamelen om 
11.30 uur bij het Teylers Mu-
seum.

Op vrijdag 16 oktober brengen 
de leden een werkbezoek aan 
RTV-Noord Holland in Nieuw 

Sloten. De rondleiding is van 
10.30-12.00 uur. Dit werkbe-
zoek past in ons jaarthema 
‘Publicatie en Voorlichting’.

Donderdag 22 oktober staat 
op veler verzoek een busdag-
tocht op het programma. Ver-
trek is om 9.15 uur bij de bi-
bliotheek Julianaplein Heem-
stede. Bekeken wordt de regio 
Vechtstreek, het Gooi en La-
ge Vuursche. Op woensdag 28 
oktober staat een etentje op 
de agenda in Bistro le Cheva-
lier, Generaal Cronjéstraat 10 
te Haarlem-Noord. Aanwezig 
vanaf 17.30 uur.
Meer informatie over deze ac-
tieve 55+ vrouwenvereniging: 
023-5477486.



29,75 euro. Uiteraard kunt u deze 
aansprekende en vrolijke kunst 
ook kopen op zaterdag 10 ok-
tober bij JUUL. Meer informatie 
treft u onder andere ook aan op 
www.snoes.nu en op www.juul3.
nl. Bij JUUL kan men u meer ver-
tellen over linnendoeken, acryl-
verf, kwasten en schildertechnie-
ken. Op zondag 11 oktober zul-
len de winkels geopend zijn van 
12.00-17.00 uur en zullen er op de 
Binnenweg levende standbeel-
den te zien zijn. Een zeer leven-
dige winkelstraat in Heemstede 
heet u van harte welkom!

Vrouwen van Nu
Heemstede - Op woensdag-
middag 14 oktober zullen ‘De 
Vrouwen van Nu’, afd. Heem-
stede, mw. Engels, logopedis-
te te Heemstede, ontvangen. Zij 
zal een lezing geven over afasie. 
Aanvang: 14.00 uur. Locatie: De 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Ingang achterom. 
Entree: 2,50. Inl. tel. 5280340.

Toneel – kennismakingsles 50+

Heemstede - Wilt u graag iets 
nieuws proberen, dat ook nog 
eens erg veel plezier geeft? In 
deze kennismakingsles kunt u 
toekijken of meedoen met to-
neel. Improviseren en samen-
spelen en u verplaatsen in ver-
schillende typetjes en emoties 
werkt heel ontspannend en u 
zult van uzelf en uw kunnen ver-
baasd staan! De les is een leu-
ke introductie op de 50+ Toneel-
cursus die bestaat uit 15 bij-
eenkomsten op maandagmid-

dag vanaf 26 oktober. Leuk om 
te kijken of mee te spelen, en te 
ervaren of het wat voor u is. Wie 
weet krijgt u de smaak te pak-
ken! De Kennismakingsles To-
neel is op donderdag 15 oktober 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang: 10.30 
uur. Entree: gratis. Wel graag 
vooraf reserveren. Opgeven kan 
bij de receptie van de Luifel op 
werkdagen van 9 – 12 uur, of te-
lefonisch: 023- 548 38 28 kies 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl.

Heemstede – In de Kinderboe-
kenweek, op woensdag 14 okto-
ber, signeert Ronald van Haar-
lem boeken over 50 Stoere be-
roepen. Dit boek staat deze mid-
dag centraal, er staan stoere 
beroepen in als fietsenmaker, 
bloemist, sportinstructeur, boer, 
cameraman, modestylist en ook 
patissier, taartjesmaker dus,
zoals Ronald die in zijn vak als 
een wel heel jonge patissier vo-
rig jaar wereldkampioen taart-
jesbakken werd. Moet je niet zo 
zeggen tegen Ronald, want het 
heet echt Patissier. In het boek 
staat hoe je dat kan worden, 
patissier dus en nog niet we-
reldkampioen. Met veel foto`s 
en makkelijke tekst. Een span-
nend boek, waar jonge men-
sen zelf vertellen hoe zij zon-
der schoolopleiding of met wel-
ke opleiding op de werkvloer, zij 
een stoer beroep leerden. Wat is 
het moeilijkste en leukste in hun 

beroep? Hoe kan je het worden? 
Met de honderden foto`s krijg 
je letterlijk een kijkje achter de 
schermen van 50stoere beroe-
pen. Woensdagmiddag zal Ro-
nald tussen drie en half vijf, na-
men van kinderen op chocola-
de zetten. Dan kan je zien hoe 
een patissier in  het echt werkt. 
Een Wereldkampioen! Hij werkt 
schuin tegenover Boekhan-
del Blokker bij Patisserie Passi-
onelle Tummers op de Binnen-
weg., Lisette Weijs  assisteert 
Ronald bij het tekenen op cho-
colade, daar is ze al heel goed 
in. Vorig jaar kreeg zij de pu-
blieksprijs bij de Nederlandse 
Wedstrijd voor leerlingen op de 
ROC`s. Dan heb je al heel wat 
in je mars. Jongens en meisjes, 
tot woensdag 14 oktober bij Ro-
nald van Haarlem van Tummers 
Patisserie bij Boekhandel Blok-
ker aan de Binnenweg 138.
Ton van den Brink
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Ronald van Haarlem signeert, 
vertelt en tekent je naam in chocola

Aanbevelingen welkom!
Wie krijgt de Minerva-
cultuurprijs 2009?
Heemstede - Eens in de drie 
jaar reikt de Heemsteedse 
Kunstkring de Minerva-cul-
tuurprijs uit. De prijs bestaat 
uit een bedrag van 1.000 euro. 
Tijdens het nieuwjaarsconcert 
van de Heemsteedse Kunst-
kring op 10 januari a.s. zal de 
prijs voor de zevende keer 
worden toegekend. De prijs  is 
in 1994 voor het eerst uitge-
reikt aan beeldend kunstenaar 
en galeriehouder Willem Snit-
ker. Daarna volgde in 1996 de 
uitreiking aan de dirigent van 
het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest Iman Soeteman, 
in 1998 aan artistiek directeur 
van het Oude Slot Juliska Kok, 
in 2000 aan archivaris Hans 
Krol, in 2003 aan de pianiste 
Mariana Izman en in 2006 aan 
de dirigent van het Symfonisch 
Blaasorkest Bert Steinmann. 
Voor de prijs komen diegenen 
in aanmerking die op eniger-
lei wijze een bijzondere bijdra-
ge aan het culturele leven in 
Heemstede hebben  geleverd. 
Het gaat om culturele uitin-

gen op het gebied van theater, 
muziek, literatuur en beelden-
de kunst. De prijs is voor per-
sonen of organisaties en kan 
worden beschouwd als blijk 
van waardering en/of als sti-
mulans voor culturele presta-
ties en initiatieven. 
Voor het opstellen van een 
voordracht voor de toeken-
ning van de Minerva-cultuur-
prijs is een commissie samen-
gesteld. Deze commissie be-
staat uit  Nera Otsen, oud-wet-
houder voor culturele zaken 
van de gemeente Heemste-
de, Hans Levelt, voorzitter van 
de Stichting Podiumprogram-
mering Heemstede en  Ad van 
Amerongen, voorzitter van de 
Heemsteedse Kunstkring.
Suggesties voor de toekenning 
van de prijs zijn zeer welkom 
en kunnen tot 1 november a.s.  
worden ingediend. Het corres-
pondentie-adres  van de Mi-
nervacommissie is:  Kerklaan 
76  2101 HS Heemstede. 
email: ad@heemsteedsekunst-
kring.nl

Snoes bij JUUL op zaterdag 10 oktober
Heemstede - Op zaterdag 10 
oktober zal het groot feest zijn op 
de Binnenweg in Heemstede om-
dat het eerste deel van de her-
bestrating en de nieuwe indeling 
dan afgerond is. Tot en met janu-
ari 2010 zullen er dan geen weg-
werkzaamheden meer plaatsvin-
den om het winkelend publiek in 
de drukste maanden van het jaar 
de ruimte te geven op het prach-
tige straatwerk. De winkeliers 
omarmen dit weekend massaal 
om de opening van het eerste 
deel van de Binnenweg feestelijk 
kracht bij te zetten op 10 en zelfs 

op 11 oktober. Op zaterdag zullen 
er levende etalages te zien zijn 
bij verschillende winkeliers, zo 
ook bij JUUL op de Julianalaan 
waar Maxime Faassen (17 jaar) 
en woonachtig in Nieuw-Ven-
nep live schilderijen zal maken 
in de etalage. Zij volgt op dit mo-
ment een opleiding aan het MA-
college in Amsterdam. Zij schil-
dert en tekent al sinds jonge leef-
tijd en heeft de door haar aange-
meten stijl, de naam ‘Snoes’ ge-
geven. Deze cartoon-achtige stijl, 
met acrylverf op linnen in diver-
se formaten is al leverbaar vanaf 

PLUS opnieuw Beste Wijnsupermarkt
Heemstede - PLUS is onlangs in 
de Wijnalmanak van de bekende 
wijnschrijver Harold Hamersma  
bekroond tot Beste Wijnsuper-
markt van Nederland. Maar liefst 
74 wijnen hebben het predikaat 
‘Sterwijn’ ontvangen. 69 van de-
ze wijnen vallen in de prijscate-
gorie tot 5 euro.  In de catego-
rie ‘Wijnen onder de 5 euro’ ont-
vingen maar liefst 133 wijnen uit 
het PLUS-assortiment een ver-
melding. Hiervan kregen maar 
liefst 69 wijnen één of twee ster-
ren. Ook in de categorie ‘Wijnen 
tussen de 5 en 10 euro’ scoorde 

PLUS 11 vermeldingen en 6 Ster-
wijnen. Om dit alles te vieren ver-
schijnt er in de week van 28 sep-
tember a.s. een speciaal Wijnma-
gazine. Dit magazine loopt over 
van de Sterwijn-aanbiedingen. 
PLUS heeft een naam hoog te 
houden op wijngebied. Niet al-
leen op grond van het uitsteken-
de assortiment, maar ook als het 
gaat om de wijnkennis van de 
medewerkers en het heldere Wij-
ninformatiesysteem in de win-
kel. Consumenten die thuis al-
vast een lekkere wijn willen uit-
kiezen, worden bovendien be-

diend via de speciale WijnWeb-
site van PLUS (www.wijnenvan-
plus.nl). Daarop is alle informa-
tie (prijs, kwaliteit, herkomst, cu-
linaire mogelijkheden) over de 
wijnen van PLUS te vinden. Dat 
dit alles tesamen leidt tot een 
hoog kwaliteitsniveau op wijn-
gebied, onderschrijft Harold Ha-
mersma met zijn hoge waarde-
ringen in de Wijnalmanakken en 
de toekenning van de titel Beste 
Wijnsupermarkt van Nederland. 
Voor de 6e  keer alweer! PLUS. 
Wat een verschil. PLUS vindt u in 
de Jan van Goyenstraat.

Culinaire cursus: Thaise keuken
Heemstede - Bij Casca leert u 
in een korte kookcursus van 4 
lessen iedere keer een andere 
wereldkeuken kennen. Op dins-
dag 27 oktober start een culinai-
re cursus met gerechten uit de 
Thaise keuken.
Het pure en verse karakter van 

deze keuken past heel goed in 
de trend om licht, vers en ge-
zond te eten. Vanaf dinsdag-
avond 27 oktober van 19.30-
22.30 uur in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanmelden:
023 – 548 38 28 kies 1 of via 
www.casca.nl.

Open
Molendagen
Heemstede - Op 10 en 11 ok-
tober vindt het jaarlijkse Molen-
weekend Noord-Holland Zuid 
plaats. Veel molenaars zullen 
hun molens open stellen voor 
belangstellenden. In Heemstede 
zal op beide dagen het Molentje 
van Groenendaal tussen 10.00 
en 17.00 uur open zijn voor be-
zoekers. Molenaar Rob Hinse zal 
dan uitleg geven over de histo-

rie en de werking van de molen 
die al sinds 1780 de rand van het 
Groenendaalse Bos siert.
Op zondag 11 oktober zal, als de 
weersomstandigheden het toe-
laten, bij de molen een work-
shop servetten kleuren voor kin-
deren plaats vinden onder lei-
ding van de Bennebroekse kun-
stenares Lisanne Marlijn. Dat zal 
zijn tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Deelnemen aan de workshop 
kost 2 euro per kind.
De openingstijden van de overi-
ge molens in de regio kunt u vin-
den op www.smzk.nl. 



Kinderboekenweek ladder
Heemstede - Het Kinderboe-
kenweekgeschenk 2009 draait 
om het spruitje. Jan Paul Schut-
ten gaat op zoek naar het ge-
heim van lekker en ondervraagt 
de ‘lekkerexperts’ van Neder-
land. De wraak van het spruitje 
is tijdens de Kinderboekenweek  
gratis bij aankoop van ten min-
ste 10,- euro aan kinderboeken.

Koekjes! is het Prentenboek van 
de Kinderboekenweek, gemaakt 
door Theo Thijssenprijs winnaar 
2009 Ted van Lieshout en Gou-
den Penseelwinnaar 2009 Sieb 
Posthuma. Vanaf woensdag 7 
oktober is Koekjes! voor 5,- eu-
ro verkrijgbaar in de boekwinkel. 
Wees er snel bij, want op = op! 

Zaterdag 10 oktober
Zit jij in groep 6,7 of 8? Doe dan 
mee met de schrijfwedstrijd van 
Casca en boekhandel Blokker 
(zie www.boekhandelblokker.
nl). Tussen 13.30 en 15.00 uur 
ben je welkom om op het terras 
voor boekhandel Blokker heerlij-
ke gerechten te eten zoals Snos-
kommers en Braakbabbelaars. 
Het eten is gratis. De prijsuitrei-
king van de schrijfwedstrijd is 

om 14.00 uur. Kom allemaal!
Woensdag 14 oktober -
Snoepen mag!
Ronald van Haarlem is bonbon- 
en taartenmaker bij Tummers  in 
Heemstede. In  2006 was hij we-
reldkampioen banketbakker, dus 
hij kan waanzinnig lekkere bon-
bons en taarten maken. 
Speciaal voor de Kinderboeken-
week maakt hij bij boekhandel 
Blokker gesigneerde chocola-
de met bonbon en jouw eigen 
naam! Ronald is in onze winkel 
van 15.00 uur tot  16.30 uur.  Een 
interview over zijn werk is opge-
nomen in het boek Stoere be-
roepen 2 van uitgeverij Lemnis-
caat. Natuurlijk wil hij dit boek 
ook vast wel voor jou signeren! 
Deze activiteit is mede mogelijk 
gemaakt dankzij Tummers patis-
serie passionnelle.
Tot ziens bij boekhandel Blok-
ker  Binnenweg 138  Heemste-
de, 023-5282472, www.Boek-
handelblokker.nl; info@boek-
handelblokker.nl
Mocht je nog vragen hebben 
over een van de bovengenoem-
de activiteiten, vraag dan naar 
Arno Koek of Willeke van der 
Meer.
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Viering ouderendag in 
Bennebroek groot succes

Bennebroek - De oude-
renbonden KBO en PCOB, 
welzijn Bloemendaal loka-
tie Bennebroek en de Zon-
nebloem organiseerden 
donderdag 1 oktober geza-
menlijk de Dag van de Ou-
deren in Bennebroek. Het 
thema van deze dag was 
Bruisend de winter in en 
met ruim 130 gasten werd 
het een bruisende, gezelli-
ge feestdag. Iedereen heeft 
genoten van de gezamen-
lijke lunch en het optreden 
van zangkoor Eigenwijs.

Nieuw seizoen
Groei & Bloei Bennebroek
Bennebroek - Groei & Bloei 
afdeling Bennebroek start op 
vrijdag 9 oktober het seizoen 
2009-2010 met een lezing van 
mw. Henny van der Wilt. Het 
thema is buitenplaatsen en tui-
nen langs de Utrechtse Vecht. 
De Vecht was vroeger (15e

eeuw) een belangrijke ver-
keersader. Stichtse edelen en 
Utrechtse bisschoppen bouw-
den langs de Vecht hun burch-
ten en kastelen. In de 17e  en 
18e  eeuw kochten Amsterdam-

se kooplieden percelen grond 
lang de Vecht, als geldbeleg-
ging. Van de ongeveer 180 bui-
tens zijn er een 60 overgeble-
ven. Een aantal daarvan komt 
over het voetlicht met zijn ge-
schiedenis, tuinaanleg en be-
planting; restanten van vroe-
ger met de natuur van nu. De 
avond wordt gehouden in Het 
Trefpunt van de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein in Benne-
broek, aanvang 20.00 uur. En-
tree is gratis. 

Wagnerkade in oorlogstijd
Heemstede – In de serie ‘De 
Oorlog’ die de NPS uitzendt 
op Nederland 2 komt ook 
Heemstede aan bod. Het gaat 
om de Wagnerkade, waar een 
bewoonster is geïnterviewd 
die in oorlogstijd ook aan de 
Wagnerkade woonde.
De documentaireserie gaat 

van start op zondag 25 okto-
ber (20.15 uur). De uitzending 
over de Wagnerkade komt op 
29 november aan bod.

Ook te zien zijn filmbeelden 
van Dick Laan over de Wag-
nerkade (‘Onze Wagnerkade 
in oorlogstijd’).

Nieuwe editie 
Gemeentegids
Heemstede - De gemeente en 
uitgeverij Akse Media zijn be-
gonnen met de voorbereidingen 
voor de nieuwe gemeentegids 
voor Heemstede. De gids be-
vat belangrijke informatie van de 
gemeente Heemstede, adressen 
van verenigingen, instellingen, 
organisaties en instanties die in 
en om Heemstede actief zijn, en 
wordt medio februari 2010 door 
TNT Post gratis huis-aan-huis en 
bij bedrijven verspreid.

Speuren naar reeën een belevenis!
Heemstede - Vrijdagavond 9 
oktober tussen 17.30 en 19.00 
uur kun je op zoek gaan naar 
reeën op Landgoed Leyduin. In 
het bos leven ongeveer twintig 
van deze dieren. In de scheme-
ring gaan ze op zoek naar voed-
sel en dan is er een goede kans 
om ze te zien. Ook als de dieren 
zich niet vertonen is de excur-
sie de moeite waard, want het is 
leuk om naar pootafdrukken en 
andere sporen te zoeken. Voor 
kinderen is deze excursie altijd 
een belevenis! 

Boswachter Jeroen Engelhart 
van Landschap Noord-Holland 
heet belangstellenden om 17.30 
uur welkom op het parkeerter-

rein aan de Manpadslaan 2.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel.088-0064455. De kosten be-
dragen 5,50 euro, Beschermers 
van Landschap Noord-Holland 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. Geadvi-
seerd wordt een verrekijker mee 
te nemen.

Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 2, grens Heemstede 
en Vogelenzang. Meer informa-
tie op www.landschapnoordhol-
land.nl. Alle buitenactiviteiten in 
Noord-Holland staan op www.
natuurwegwijzer.nl. 

Helmert Woudenberg speelt 
Wel en Wee
Heemstede - Een gezin (vader, 
moeder en twee dochters) krijgt 
te maken met het verlies van één 
van de gezinsleden. Hoe verwer-
ken de achterblijvers dit overlij-
den? En welke invloed heeft dat 
op hun onderlinge relaties. Een 
stuk over wel en wee… onlos-
makelijk met elkaar verbonden.
‘Annemarie raakt in het zieken-
huis in conflict met de onco-
loog, om de stervenswens van 
haar moeder te vervullen. De al-
leenstaande Barbara, ziek thuis, 
worstelt met de vraag of ze wel 
of niet een einde aan haar leven 
wil laten maken. En ten slotte 
het echtpaar Frans en Els, die de 
grootste moeite moeten doen, 
om het duidelijke verlangen van 
de doodzieke Frans naar eutha-
nasie gehonoreerd te krijgen.’

Wel en Wee is een stuk in de 
sfeer van de film Opname van 
theatercollectief Het Werkthea-
ter. Een stuk met als thema eu-
thanasie. Woudenberg is al ja-
renlang actief als acteur, toneel-
regisseur en schrijver en maak-
te een lange rij van voorstellin-
gen, waaronder solovoorstel-
lingen over het leven van Jezus 
Christus en Pim Fortuyn. Hij was 
onder meer één van de oprich-
ters van het theatercollectief Het 
Werktheater. De Theatervoor-
stelling Wel en Wee is op don-
derdag 15 oktober bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 20.00 uur. En-
tree: 7,50 euro. Opgeven kan bij 
de Luifel op werkdagen van 9 – 
12 uur, of telefonisch: 023- 548 
38 28 kies 1. op www.casca.nl.



Heemstede - Alle ruimte voor bonnetterie bij Van Vuuren Mode. De opvallendste trend is de gebreide 
stof. Lange vesten en jumpers waar je heerlijk in weg kan kruipen. Er zijn zelfs leuke gebreide jurkjes. 
Veel vesten met een losse voorkant, met de tuniek blouse, nu de grote mode. De gebreide imitatiebon-
ten voorpanden zijn de hit van de herfst.  
Drie mannequins verzorgden zaterdag op de muziek van Gustav op zijn veelzijdig orgel, driemaal een 
modeshow met actuele mode. Met als belangrijkste kleuren zwart en grijs als de basis;  dankbare kleu-
ren om te combineren met rood, groen en wit. Een prachtige aanvulling op deze basiskleuren is de 
kleur taupe, een kleur die je niet beschrijven moet, maar gaan zien. Gelijk gaan combineren met paars,
cyclaam, dahlia en petrol. Bent u voor het hele najaar direct klaar. Blazerjasjes, winterjassen en voor-
al ook winterjasjes, in wol, gewatteerd, leer of met [nep]bont, een wel heel ruime keuze dit jaar in over-
kleding, wat kan duiden op een strenge winter, want mode heeft 
of krijgt altijd gelijk! In bonnette-
rie is de ruit favoriet. Leuk met 
felle kleuren als rood met groen, 
paars met rode accenten of zelfs 
oranjetinten. Durven passen en 
combineren, dat is mode bele-
ven bij Van Vuuren. Die ruiten 
kunnen variëren van een kleine 
of grotere pied de poule, naar ar-
gyleruiten  tot  hele grote ruiten 
in bijvoorbeeld zwart-wit-grijs 
in mantels. Kan ook in prachtig 
zwart met petrol. Turqoois, de ty-
pische trendkleur voor de zomer 
zien we nu terug, gecombineerd 
met bruin en beige tinten. Die-
renprinten van classy tot trend 
zijn er in vernieuwende varia-
ties. Frank Walder, Gerry Weber 
en Taifun zijn belangrijke mer-
ken waar van Vuuren eindeloos 
mee combineert. U kunt mee 
combineren bij Van Vuuren aan 
de Binnenweg 75 waar we deze 
show zagen, maar ook op Bin-
nenweg 113, waar Van Vuuren een andere collectie voert.
Ton van den Brink

Van Vuuren, welkom bij 
de herfst en wintermode
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WOONWijzer

Zaterdag 10 oktober

Open Huizen route: 
eerst kijken, dan kopen

ERA-makelaars organiseren al 
sinds 2000 een landelijke Open 
Huizen Route. Op zaterdag 10 
oktober is het weer zover. Tus-
sen 11.00 en 15.00 uur kunnen 
huizenzoekers zonder afspraak 
binnen lopen bij te koop staan-
de huizen. De deelnemers zijn te 
herkennen aan een Open Hui-
zen Route poster of opzetbord-
je boven het tuinbord. Jaarlijks 
komen er zo’n 20.000 mensen 
kijken naar de ruim 7000 hui-
zen die aan deze actie meedoen. 
Traditioneel worden er zo’n 1000 
huizen verkocht op de dag zelf 
of net voor de Open Huizen 
Route. Lopende onderhandelin-
gen worden vaak op het nipper-
tje toch afgerond, om het risico 
te vermijden dat er ineens toch 
weer een nieuwe bieder tijdens 
de Open Huizen Route opduikt.
“Het internet is reuze handig bij 
het maken van een eerste se-
lectie. Maar je koopt natuurlijk 
meer dan een verzameling ka-
mers. Je koopt een thuis. De om-
geving en de sfeer van het huis 
is minstens zo belangrijk, zo-
niet belangrijker, dan de uiter-

lijke kenmerken. En het aardi-
ge is, dat een bezoeker binnen 
een paar minuten al wel weet of 
hij verliefd gaat worden op het 
huis. Wij raden consumenten 
dan ook altijd aan om altijd bij 
een Open Huizen Route te gaan 
sfeer proeven op basis van hun 
eerder gemaakte internetlijstje. 
Als de klik er dan is, dan wordt 
er een afspraak gemaakt voor 
een bezichtiging samen met de 
verkopende ERA-makelaar. Tij-
dens de Open Huizen Route 
leidt de verkoper de kijkers kort 
rond, maar het doel van de oefe-
ning is vooral dat men zich een 
goede indruk van het huis kan 
vormen. Er wordt dan ook niet 
met verkopers onderhandeld. 
Een verkoper verwijst altijd door 
naar ons kantoor bij vragen over 
prijs of levertermijn van het huis 
en mocht U serieuze belangstel-
ling hebben in een woning wel-
ke U heeft bezichtigd ligt er op 
ons kantoor een uitgebreide 
brochure voor U klaar. Zo hel-
pen wij kopers om hun volgende 
huis te vinden, zonder dat we de 
verkoper belasten met zaken die 

Heemstede - Snel en makkelijk een paar huizen bekijken. Ei-
genlijk een ‘speeddate’ met je nieuwe huis. Dat kenmerkt de 
landelijke Open Huizen Route. “Wij vinden het superhandig. 
Het schiet lekker op en het huis is in werkelijkheid vrijwel al-
tijd net iets anders dan op internet”,  is de mening van een hui-
zenzoekster, die al eerder huizen kwam kijken. ERA-makelaar 
George van den Putten uit Heemstede is het daar hartgrondig 
mee eens. “Je moet echt veel huizen bekijken als je serieus op 
zoek bent. De foto’s op internet geven een te plat beeld. De 
sfeer en de omgeving kunnen dan niet op je inwerken.”  

op ons bordje horen.” ERA-ma-
kelaar John van den Putten ver-
wacht een hoge opkomst. “Ok-
tober is woonmaand, dus altijd 
goed voor veel bezoekers. Ge-
lukkig hebben we op onze site 
www.era.nl enkele handige hulp-
jes om je route efficiënt te plan-
nen. Met ERA Earth kun je pre-
cies zien hoe en waar een huis 
ligt. Daarmee voorkom je teleur-
stellingen. Met de ERA Navigator 
kun je je lijstje downloaden naar 
je TomTom. Zo hoef je geen tijd 
te verliezen met zoeken naar de 
huizen die je wilt zien. Veel van 
onze bezoekers komen namelijk 
uit een andere plaats of regio en 
vinden dit reuze handig.”
Mocht u tijdens de Open Huizen 
Route vragen hebben over een 
huis wat u van plan bent te gaan 
bezichtigen of heeft bezichtigd 
dan kunt u uiteraard contact met 
het kantoor van Van den Putten 
opnemen, telefoonnummer 023- 
528.54.12, eveneens van 11.00 
uur tot 15.00 uur geopend aan 
de Bronsteeweg 45, t/o de roton-
de te Heemstede. Die dag is ook 
de erkende hypotheekadviseur 
Hans Nelissen aanwezig voor al-
le vragen.

De huizen die meedoen aan 
ERA’s Open Huizen Route zijn 
uitgebreid te bekijken op www.
vandenputten.com of www.era.
nl. Alle ERA-makelaars in Neder-
land zijn aangesloten bij de Ne-
derlandse Vereniging van Make-
laars (NVM).

Kinheim doet mee met
Open Huizen Dag op 10 oktober

Regio - Serviceflat Kinheim in 
Haarlem houdt op zaterdag 10 
oktober van 11.00 tot 15.00 uur 
Open Huis. Er is volop gelegen-
heid voor belangstellenden om 
vrije appartementen te bezich-
tigen, zowel twee- als drieka-
merappartementen. Leden van 
het Bestuur verzorgen op ver-
zoek een rondleiding door het 
gebouw, waarbij de gezamen-
lijke en algemene ruimten aan 
bod komen.
Zij wachten de bezoekers in de 
recreatiezaal op om bij een kop-
je koffie of thee alle mogelijke 
vragen te beantwoorden.
Meer informatie over de service-
flat en het actuele aanbod van 
appartementen is te vinden op 
de website www.serviceflat-kin-
heim.nl
Serviceflat Kinheim is gevestigd 
aan de Zandvoorter Allee 40 te 
Haarlem, net over de grens met 
Heemstede.

Regio - Op zaterdag 10 ok-
tober vinden er bij Rob Woud 
Keukens Inbouwapparatuur in 
Haarlem divers demonstraties 
plaats van de nieuwste tech-
nieken op kookgebied. Rob 
Woud organiseert deze de-
monstraties circa tweemaal 
per jaar om de consument be-
kend te maken met bijvoor-
beeld de stoomoven, combi-
magnetron en inductie kook-
plaat. Er zal doorlopend ge-
demonstreerd worden tus-
sen 11.00 uur en 16.00 uur. De 
demonstraties zullen worden 
verzorgd door Baukje van der 
Neut van AEG. Zij neemt deze 
demonstraties al vele jaren op 
zich bij Rob Woud Keukens en 
heeft door de jaren heen een 
‘fanclub’ van kookliefhebbers 
bij Rob Woud vergaard.

Nieuwe keukens worden bij 
Rob Woud ontworpen volgens 
de laatste trends. Keukenof-
fertes worden per item ge-
specificeerd en geprijsd. De-
ze manier van werken geeft 
een duidelijk en transparant 
overzicht van de prijsopbouw. 
Er wordt gewerkt met de keu-
kenmerken ALNO en GEBA 
die een zeer goede prijs/kwa-
liteit verhouding hebben. Te-
vens bestaat de mogelijkheid 
om de totale verbouwing van 
de keuken in één hand te hou-
den. Door de samenwerking 
met Zwaag Bouwadvies (die 
ook te vinden is in de show-
room) biedt Rob Woud Keu-
kens een totaal concept aan. 
Op deze manier hoeft de con-
sument niet meer op zoek naar 
bijvoorbeeld een loodgieter, 
stukadoor of elektricien. Met 
een vast team biedt Zwaag 
Bouwadvies altijd een conti-
nue kwaliteit van werkzaam-
heden aan. Uiteraard wordt 
voor een verbouwing altijd 

een gespecificeerde offerte en 
daarna een werkplanning ge-
maakt. Door deze samenwer-
king wordt de periode tussen 
het slopen van de oude keu-
ken en het koken in de nieu-
we keuken zo kort mogelijk 
gemaakt en heeft de consu-
ment geen zorgen meer over 
de planning. Bij Rob Woud 
staat het woord service hoog 
in het vaandel, waardoor de 
zaak al jaren wel vaart bij goe-
de mond-tot-mond reclame.

Rob Woud Keukens Inbouw-
apparatuur is tevens specialist 
in het vervangen van keuken-
inbouwapparatuur in keukens 
die meestal tussen de 10 en 
15 jaar oud zijn.
Ook renovatie van de keuken 
zoals bijvoorbeeld werkbladen 
vervangen behoort tot de mo-
gelijkheden. De prijsstelling 
van de apparatuur is scherp, 
dit wordt gerealiseerd door 
partij-inkoop. Wanneer u een 
keukenofferte wilt laten ma-
ken, wordt u verzocht een af-
spraak te maken zodat u de 
onverdeelde aandacht van de 
keukenontwerper krijgt. Een 
goed adviesgesprek neemt 
al gauw 1 tot 2 uur in be-
slag. Heeft u interesse in al-
leen inbouwapparatuur of wilt 
u oriënteren, dan bent u ge-
heel vrijblijvend welkom in de 
showroom, er staan ruim 300 
inbouwapparaten opgesteld. 
Daarbij is een groot aantal ap-
paraten uit voorraad leverbaar. 
U vindt Rob Woud Keukens In-
bouwapparatuur bij het spoor-
wegviaduct op de Zijlweg, te-
genover Albert Hein Vos. 

U bent van harte welkom tij-
dens de demonstraties op za-
terdag 10 oktober.
Kijk ook op de website:
www.robwoud.nl

Op zaterdag 10 oktober: 

Kookdemonstratie bij 
Rob Woud Keukens 
Inbouwapparatuur

Toneel ‘De Thuiskomst’
Regio - Op dinsdagavond 20 
oktober speelt de Rederijkers-
kamer Alberdingk Thijm  het 
stuk De Thuiskomst van Harold 
Pinter.
De thuiskomst gaat over een 
man die na negen jaar samen 
met zijn vrouw terug gaat naar 
zijn ouderlijke huis.  Daar treft 
hij zijn vader, oom en broers aan 
en voor de ogen van het publiek 
ontrolt zich een spel waarin de 
gevoelens van haat, walging en 
afkeer voor de ander een strijd 
met elkaar aangaan.  De thuis-

komst vraagt een enorm inle-
vingsvermogen van de spelers 
maar biedt hen ook de gelegen-
heid  om het publiek te fascine-
ren, te irriteren en te verrassen 
met een geweldige plot.

Kaarten voor De Thuiskomst 
zijn te verkrijgen bij de Philhar-
monie en op de avond van de 
voorstelling aan de kassa van 
de schouwburg. De kosten be-
dragen 12,50 euro exclusief 3,50 
euro voor garderobe en pauze-
drankje.



WOONWijzer
Geur verse appeltaart niet meer voldoende

Kleurkleur styling voor uw huis
Heemstede - Iedereen kent de 
tips om je huis te verkopen: op-
ruimen, de geur van verse appel-
taart en koffie, verse bloemen op 
tafel… Door de gezellige sfeer 
zou de koper zich thuis voelen 
en sneller kopen. Tegenwoordig 
is dat echter niet meer genoeg. 
De eisen aan de presentatie zijn 
door gebruik van internet en de 
economische crisis toegenomen. 
Door de economische crisis is er 
een kopersmarkt ontstaan. Er is 
veel aanbod en kopers zijn kri-
tisch.  Achterstallig onderhoud 
is uit den boze, en presentatie is 
nog belangrijker geworden. Ko-
pers willen alleen kiezen voor de 
mooiste krent uit de pap. Het is 
dus heel belangrijk om je huis 
zo aantrekkelijk mogelijk te ma-
ken voor toekomstige bewoners.  
“Voor toekomstige bewoners is 
het vaak lastig om door de smaak 
van de huidige bewoners heen te 
kijken. Dáár draait het om bij ver-
koopstyling”, vertelt Nancy de 
Bruin van kleurkleur, LNV gecer-
tificeerd verkoopstyliste.
Op internet vindt de eerste se-
lectie plaats. De beslissing om 
wel of niet daadwerkelijk de wo-
ning te gaan bezichtigen wordt 
in luttele seconden genomen. 
Woningen die niet goed gepre-
senteerd worden op diverse di-
rect weggeklikt. Steeds meer 

makelaars beseffen het be-
lang van een goede presenta-
tie en werken actief samen met 
een verkoopstylist, of verkopers 
schakelen zelf een verkoopsty-
list in om de woning optimaal 
klaar te maken voor de verkoop.  
“Mensen denken dat het inhu-
ren van een verkoopstylist duur 
is, of dat ze enorm moeten gaan 
klussen. In de praktijd valt dat 
reuze mee. In 99% van de geval-
len hoeft er weinig of niets ge-
kocht te worden, hooguit een 
nieuwe prullenbak of wat leven-
de plantjes. Vaak is een andere 
meubelopstelling en het wegha-
len van overtollige spullen vol-
doende”, aldus Nancy. Het  ren-
dement van verkoopstyling blijkt 
enorm te zijn. Vrijwel elke  op-
dracht uitgevoerd door kleur-
kleur heeft geresulteerd in een 
opvallend snelle verkoop van de 
woning… meestal binnen 6 we-
ken. “Het liefst ga ik aan de slag 
vóórdat het huis in de verkoop 
komt,” vertelt Nancy van kleur-
kleur. “Maar het is eigenlijk nooit 
te laat voor verkoopstyling!”
kleurkleur kan u niet alleen hel-
pen uw woning sneller en te-
gen een betere prijs te verko-
pen. Nancy van kleurkleur heeft 
in de afgelopen maanden veel 
verschillende opdrachten uit-
gevoerd. “Natuurlijk heb ik wo-

ningen samen met de bewoners 
verkoopklaar gemaakt, maar 
daarnaast heb ik een boot om-
getoverd tot locatie voor een 
trouwfeest, de styling van de 
beursstand op Puur 2009 voor 
het tijdschrift Seasons verzorgd 
en diverse mensen begeleid bij 
de aanschaf van nieuw meubi-
lair.  “Het geeft me heel veel vol-
doening om mensen te begelei-
den bij de aanschaf van nieuw 
meubilair. Soms wonen mensen 
al jaren in een interieur waarin 
ze zich niet meer gelukkig voe-
len. Uit angst voor een miskoop, 
tijdgebrek of botsende smaken 
van de bewoners komt het niet 
tot aankoop van iets nieuws. 
Door ze een beetje te begelei-
den kan ik de impasse helpen 
doorbreken. Vaak krijgen men-
sen nieuwe inspiratie waardoor 
ze na een beetje hulp weer zelf 
aan de slag kunnen.” 
Als speciale woonwijzer actie 
geeft kleurkleur 1 uur gratis ver-
koopstyling of interieur advies 
aan de eerste en tweede op-
drachtgever die kleurkleur in-
schakelt na plaatsing van dit 
artikel. Beslis dus snel en mail 
naar nancy@kleurkleur.nl, on-
der vermelding van ‘woonwijzer 
actie’. Voor meer informatie: e-
mail: nancy@kleurkleur.nl, web-
site: www.kleurkleur.nl. 

Heemstede - Halskraag Dahlia Alstergruss. Deze dahlia staat 
nog steeds in bloei in eigen tuin.
De dahlia is genoemd naar de Zweedse plantkundige Dahl. Dah-
lia’s zijn knollen met holle sappige stengel; zij zijn zeer vorstge-
voelig. De knollen moeten gerooid worden en droog, vorstvrij 
overwinteren. Dahlia’s behoeven een zonnige standplaats, niet 
te rijke tuingrond en vrij vochtig. Dahlia Alstergruss is kleinbloe-
mig en 40 cm. hoog en zeer geschikt voor border en pot. 
Bloei: juni tot najaar.

Waarachtig prachtig!
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True colours, 
eerlijke stijl
Regio – De bloementrend 
voor dit najaar is True Co-
lours. In deze trend gaat het 
om een woonstijl die een 
eerlijke uitstraling heeft. Je 
omringen met uitsluitend 
basics en pure materialen, 
aangevuld met de energie 
van prachtige herfstbloe-
men. Bloemen in de True 
Colours stijl creëren een 
eenvoudige, stoere setting 
met een ecologisch tintje. 
De stijl, voor leven en licht 
in je interieur, zorgt daarbij 
voor de energie en het na-
tuurlijke accent. De bloe-
men, sierlijk en nonchalant, 
geven toch een uitgespro-
ken krachtige uitstraling 
aan je living.
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Heemstede – Kamerpalmen zijn 
er in alle soorten en maten, ieder 
met een eigen effect voor het in-
terieur. Eén van hen is Livistona, 
een aanwinst voor thuis. Livisto-
na heeft de spirit: zij stelt maar 
weinig eisen en is een duurzame 
designer. Geheel terecht is Livis-
tona verkozen tot de Woonplant 
van oktober, de woonmaand bij 
uitstek.
Foto: Bloemenburreau Holland

Kamerpalm met pit, de woonplant van oktober
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Cursus mobiel bellen
Vanaf 7 oktober wordt op drie woensdagen de 
cursus mobiel bellen gegeven. Kosten: 10,- euro. 
Aanmelden bij locatie Bennebroek. 

Workshop kaarten maken
Op vrijdag 16 oktober kunt u kerstkaarten ma-
ken. Kosten: 7,- euro incl. materiaal. Aanmelden: 
vóór 9 oktober bij locatie Bennebroek.

Rode Kruis-uitstapje naar Spaarnwoude
Dit uitstapje in een klein busje wordt gehou-
den op vrijdagmiddag 16 oktober. Het is bestemd 
voor degenen die er niet meer zelfstandig op uit 
kunnen gaan. Opgave vóór 9 oktober.
Bijdrage per persoon 6,- euro. Eventuele gezon-
de partners kunnen mee.
Opgave bij locatie Bennebroek.

Filmmiddag in Meerleven voor grootouders en 
kleinkinderen
In de herfstvakantie wordt op maandag 19 ok-
tober een fi lm vertoond waarin o.a. de fi guren 
uit Sesamstraat optreden. De fi lm is geschikt 
voor alle leeftijden. 
Entree voor volwassenen 4,- euro p.p. en voor 
kinderen 1,- euro p.p. incl. een consumptie. Loca-
tie: Meerleven, W. de Withlaan 1 in Bennebroek. 
Aanvangstijd: 14.45 uur, deur open 14.30 uur.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.

Cursus De kunst van plezierig ouder worden
De cursus wordt gegeven op vier woensdagen 
vanaf 28 oktober. Opgave vóór 20 oktober. Kos-
ten: 30,- euro + 5,- euro voor een cursusmap. 
Vooraf aanmelden bij locatie Bennebroek. 

Blijf in beweging!
Duinwandeling van 1 uur: maandag 12 oktober 
om 10.00 uur vanaf ingang ‘t Panneland.
Herfstwandeling van ca. 7 km: woensdag 28 ok-
tober om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek. 
Nordic Walking in de duinen: iedere zaterdag en 
iedere eerste dinsdag van de maand. 

Start om 10.00 uur bij ’t Panneland. 
Fietsen. Op dinsdag 20 oktober wordt er 30 /35 
km gefi etst in rustig tempo. Start vanaf locatie 
Bennebroek. Graag vooraf aanmelden.

Nieuwe Cursussen Nordic Walking
Informatie en aanmelden bij locatie Benne-
broek.
Cursus Nordic Fitwalk.
Bestemd voor diegenen die de techniek van Nor-
dic Walking beheersen en hun conditie willen 
verbeteren. Het is een pittige training waarbij 
het lopen wordt afgewisseld met oefeningen. 
Start vanaf zaterdag 17 oktober. Kosten: 40,- 
euro voor 10 lessen. Materiaal: eigen stokken en 
lage wandelschoenen.

Opfriscursus Nordic Walking
Een cursus om de techniek van Nordic Walking 
te verbeteren, maar ook beginners kunnen zich 
aanmelden. 
Start vanaf donderdagmiddag 29 oktober.
Kosten: 24,- euro voor 6 lessen.
Materiaal: eigen stokken en lage wandelschoe-
nen. 

Cursus mobiel bellen
Vanaf 7 oktober wordt op drie woensdagen de 

Filmmiddag in Meerleven voor grootouders en 
kleinkinderen
In de herfstvakantie wordt op maandag 19 ok-
tober een fi lm vertoond waarin o.a. de fi guren 
uit Sesamstraat optreden. De fi lm is geschikt 
voor alle leeftijden. 
Entree voor volwassenen 4,- euro p.p. en voor 
kinderen 1,- euro p.p. incl. een consumptie. Loca-

Met deze rubriek wil Welzijn Bloemendaal, lo-

catie Bennebroek de inwoners van de gemeen-

te informeren over de activiteiten en zaken die 

voor hen van belang kunnen  zijn. U vindt ons 

aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek, tel. 

023-5845300. Openingstijden: maandag t/m 

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. E-mail: kan-

toorvrijwilligers@bloemendaal.nl

Seniorennieuws BennebroekSeniorennieuws Bennebroek

Heemstede - Op het landgoed 
Leyduin op de grens van Heem-
stede en Vogelenzang is goed te 
zien dat de trektijd voor vogels 
is aangebroken. Ze zijn op door-
reis van Noord- naar Zuid-Euro-
pa en Afrika. In de bossen is ge-
lukkig een overvloed aan voed-
sel te vinden. Vinken en kepen 
eten de beukennootjes en eikels 
die dit jaar in overvloed in Ley-
duin te vinden zijn. De koper-
wiek en Kramsvogel eten graag 
van de bessen in het gebied.
Boswachter Ron Dam weet veel 
te vertellen over vogels en vo-
geltrek en bezorgt u graag een 
leuke excursie. Die vindt plaat-
sop zondag 11 oktober van 9.00 
tot 10.30 uur.
Aanmelden is verplicht en kan 
bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-0064455. 
De kosten bedragen 5,50 euro, 
Beschermers betalen 3,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar 2,50 eu-

ro. Geadviseerd wordt een ver-
rekijker mee te nemen.
Verzamelen om 9.00 uur op 
het parkeerterrein bij de Kake-
lye aan de ingang van Leyduin 
aan de Manpadslaan te Voge-
lenzang, 2 km. ten zuiden van 
station Heemstede/Aerdenhout. 
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl

Kijken naar de vogeltrek 
op het landgoed Leyduin

Kramsvogel door Ger Tik.

Spreekuur Urologie in Heemstede
Heemstede - Een afspraak met 
de specialist buiten kantoortij-
den is een extra service, die het 
Spaarne Ziekenhuis graag aan 
haar patiënten biedt. Met in-
gang van 6 oktober kunnen pa-
tiënten nu ook ’s avonds terecht 
voor een afspraak met de spe-
cialist bij de polikliniek Urolo-
gie in Heemstede. Een proef met 
het avondspreekuur Verloskun-
de/Gynaecologie wordt gecon-
tinueerd.

De afdeling Urologie start met 

een avondspreekuur op de po-
likliniek in Heemstede. Alle pa-
tiënten zijn iedere dinsdag van 
11.30 tot 20.00 uur welkom voor 
een afspraak met de specialist. 
De afspraken kunnen telefo-
nisch gemaakt worden na ver-
wijzing door de huisarts.
Het spreekuur wordt moge-
lijk verder uitgebreid naar het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp. Bel voor afspraken: Uro-
logie: T (023) 890 7650; Verlos-
kunde/Gynaecologie: T (023) 
890 7540.

Kamermuziek in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 18 okto-
ber kunt u in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein genieten 
van een uur kamermuziek. Het 
concert start om 15.00 uur.
Het Groenendaal Trio, voor velen 
al bekend door eerdere succes-
volle optredens, zal muziek van 
Mozart en Tchaikovsky spelen.
Van Mozart het pianotrio E gro-
te terts KV 542. Dit is het enige 
van de vele kamermuziekwer-
ken van Mozart dat in E grote 
terts is geschreven. Deze toon-
soort is lyrisch en gracieus van 
aard, hetgeen goed te horen is 
in het langzame middendeel.
Van Tchaikovsky staat het pia-
notrio a kleine terts opus 50 op 
het programma.
Tchaikovsky schreef het trio ter 
nagedachtenis aan de pianist/ 
componist en conservatorium-
directeur Nikolai Rubenstein die 
in 1881 overleed. Het trio be-
staat uit twee zeer breed uitge-
meten delen met veel Russische 
hoogte en dieptepunten, met als 

basisthema een klaagzang ter 
nagedachtenis aan Rubenstein.
Over de musici: Geerten Kooi 
was lange tijd violist, docent en 
dirigent. Thans legt hij zich toe 
op het ambacht van vioolbou-
wer. Hij bespeelt op een door 
hem zelfgebouwde viool.
Kees Melief, cello, is hoogleraar 
te Leiden. 
Hij speelt vaak in kamermuziek-
ensembles , zo ook in het Groe-
nendaal Trio.
Peter van Heerde, piano, was in 
zijn werkzame leven klinisch pa-
tholoog in het Amsterdam. Hij is 
een fervent muziekbeoefenaar 
en is een dorpsgenoot.

De toegang tot dit concert is 
gratis, bij de uitgang is er een 
collecte om de onkosten te be-
strijden.
Na dit uur is er in de naastge-
legen Pauwehof gelegenheid  
om de musici te ontmoeten on-
der het genot van taart, thee en 
koffi e.

Bennebroek - Plat du Jour, de 
heerlijke dinerservice voor se-
nioren in Kennemerland, orga-
niseert een culinaire prijsvraag. 
Stuur het recept van uw lekker-
ste Hollandse recept toe. De win-
naar krijgt een voucher voor 6 di-
ners ter waarde van 45,- euro en 
het gerecht komt natuurlijk op 
de menukaart van Plat du Jour. 
Elk seizoen is er een winnaar. 
Plat du Jour bezorgt dagelijks 
met zorg bereide diners aan 
mensen die niet meer kunnen of 
willen koken, maar wel zelfstan-
dig willen blijven wonen. 
Stuur uw recept naar: Plat du 
Jour, Zwarteweg 35, 2121 BA 
Bennebroek. Info: 023-5842766.

Prijsvraag 
Plat du jour 
Bennebroek

Busuitstapje
Spaarnwoude 
Bennebroek - Een schitterend 
aanbod van het Rode Kruis be-
stemd voor senioren die er niet 
meer alleen op uit kunnen gaan. 
Met een busje, tevens ruimte voor 
2 kleine rolstoelen, rijdt u richting 
Spaarnwoude, waar u een zorg-
boerderij gaat bezoeken. Tussen 
12.30 en 13.00 uur wordt u op-
gehaald en tegen 17.00 uur weer 
thuisgebracht. Kosten p.p. 6,00 
euro incl. koffi e/thee. Partners 
mogen ook mee. De tocht vindt 
plaats op 16 oktober. Opgave 
vóór 9 oktober bij welzijn Bloe-
mendaal, locatie Bennebroek, tel. 
584 53 00. Aan de hand van een 
aantal criteria wordt bepaald wie 
er met het bustochtje meegaan.
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Bridgedrive op locatie 
Hartekamp
Heemstede - Op vrijdagavond 
30 oktober organiseert De Harte-
kamp Groep een bridgedrive op 
locatie Hartekamp in Heemstede, 
die aanvangt om 19.30 uur. De 
ontvangst is 18.45 uur.
De Hartekamp Groep is een zorg-
organisatie in de regio Kenne-
merland en omgeving, die zorg- 
en dienstverlening biedt aan cir-
ca 1800 mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelijke be-
perking. Dit zijn mensen van alle 
leeftijden, van licht tot zeer ern-
stig gehandicapt. De opbrengst 
van de bridgedrive komt geheel 
ten goede aan Stichting Fonds 
Hartewensen, die met dit geld 
projecten realiseert naast de re-
guliere zorg. Voorbeelden van 

projecten zijn een lammetje voor 
de boerderij, duofietsen, speel-
toestellen en aangepast spelma-
teriaal. Dit jaar gaat de opbrengst 
van de bridgedrive naar nieuwe 
kerstspullen voor diverse woon-
locaties op het terrein van De 
Hartekamp. Kosten van deelna-
me zijn 20,- euro per paar, te be-
talen aan de zaal. Inschrijven kan 
tot 23 oktober bij Piet van den 
Raad (pira@quicknet.nl). 023-
5847156 – 06-22983867 of via 
e-mail adres: hartewensen@de-
hartekampgroep.nl S.v.p. bij in-
schrijving speelsterkte vermel-
den. Maximaal 100  paren (vol is 
vol). Er zal een aparte beginners-
lijn worden ingesteld (6 ronden 
van 3 spellen).

Terrazza MC verovert Nederland
Milieuvriendelijk reinigen 
met borstel en kraanwater

“Iedereen kan zich wel de ou-
de buurvrouw herinneren die 
vroeger op haar knieën het ter-
ras boende”, vertelt Willem van 
der Schoot van Terrazza MC. 
,,Dat was een enorme klus, maar 
schoon werd het wel. In princi-
pe doen we wij hetzelfde, alleen 
dan met een machine. Daarmee 
reinigen we niet alleen de op-
pervlakte, maar ook de voegen. 
Op verzoek kunnen we de voe-
gen naderhand weer opvullen 
met zand.”

In België is Terrazza MC al jaren 
een hit. Duizenden particulieren 
en bedrijven verkozen het reini-
gen met borstel en water boven 
de hogedrukspuit. Niet zo ver-
wonderlijk, vindt Van der Schoot: 
“Schoonmaken met hogedruk 
heeft twee grote nadelen: de 
omgeving wordt smerig en het 
oppervlak raakt onherstelbaar 
beschadigd. Onze borstel ver-
oorzaakt geen opspattend water, 
waardoor muren en plantenbak-
ken schoon blijven. Bovendien is 
onze borstel ‘zacht’ voor tegels 
en voegen. Met hogedruk spuit 
je de voegen leeg, waardoor te-
gels gaan verzakken. Dat heb je 
met onze werkwijze niet. Daar-
naast werken wij milieuvriende-
lijk. Wij gebruiken geen chemi-
sche producten, maar uitslui-
tend kraanwater.’’

In deze regio was restaurant ’t 
Wapen van Kennemerland in 
Haarlem één van de eerste be-
drijven die het terras liet reini-
gen door Terrazza MC. Op fo-

to’s is goed te zien dat mos en 
andere aanslag als sneeuw voor 
de zon verdwijnen. “We doen al-
tijd eerst een klein stukje om het 
verschil te laten zien’’, legt Van 
der Schoot uit. ‘’De reacties zijn 
altijd positief. We horen vaak dat 
het er weer als nieuw uit ziet. 
Een groter compliment kun je 
natuurlijk niet krijgen.” Overi-
gens heeft de werkwijze van Ter-
razza MC niet alleen bedrijven 
en particulieren overtuigd. Ook 
de lokale overheden hebben in-
teresse getoond. Op dit moment 
wordt een straatveegmachine 
ontworpen met een borstel van 
Terrazza MC waarmee trottoirs 
en pleinen gereinigd kunnen 
worden. Het reinigen met de mi-
lieuvriendelijke borstel gaat re-
latief snel. Over een terras van 
veertig vierkante meter doen 
de medewerkers van Terrazza 
MC ongeveer twee uur. ‘’Dat is 
wel een indicatie’’, zegt Van der 
Schoot. “De snelheid waarmee 
wij reinigen hangt sterk af van 
de ondergrond en het aantal ta-
fels, stoelen en plantenbakken 
die we moeten verschuiven.” Tij-
dens een kosteloos kennisma-
kingsbezoek maakt Terrazza MC 
op basis van de werkelijke situ-
atie een vrijblijvende inschatting 
van de kosten. Op verzoek wordt 
gratis een demonstratiereiniging 
gegeven.

Meer weten over Terrazza MC? 
Kijk dan op www.terrazzamc.nl 
of bel 06-12070866 (ook voor 
het maken van een afspraak 
voor een gratis demonstratie).

Regio - Het Bloemendaalse bedrijf Terrazza MC is hard op weg 
om Nederland te veroveren. Steeds meer mensen ontdekken 
de voordelen van de milieuvriendelijke manier om terrassen 
en opritten te reinigen. Terrazza MC gebruikt geen hogedruk-
reiniger, maar reinigt uw terras of oprit met behulp van een 
speciaal ontwikkelde borstel en water uit de kraan.

Kijkje achter de schermen van huisartsen en fysiotherapie

ZOED, Zorg Onder Een Dak, 
nu al druk bezocht 
Heemstede - Boven verwach-
ting veel mensen kwamen vrij-
dagavond naar de Frieslandlaan 
34 om een kijkje te nemen ach-
ter de schermen van een dok-
terspraktijk en een instituut voor 
fysiotherapie. Huisarts C. Criel-
aard hield een inleidend ver-
haal over de totstandkoming 
van de ZOED, Zorg Onder Een 
Dak, waar drie huisartsenprak-
tijken, het Instituut voor Fysio-
therapie, een diëtiste, een psy-
chologenpraktijk, podotherapie 
en Zorgbalans onderdak heb-
ben gevonden. Zo begonnen de 
eerste gesprekken al in 2001. In 
de loop van de tijd sloten steeds 
meer disciplines aan, waardoor 
uiteindelijk een complete ZOED 
gerealiseerd kon worden.  In 

2004  begon de renovatie van de 
Provinciënwijk, waarbij ruimt ex-
tra kwam voor sociale projecten 
als een kinderdagverblijf en de 
ZOED. 
Huisarts Nicole Troost was een 
van de voortrekkers in dit pro-
ject, samen met fysiotherapeut 
Aad van der Kwast.  Nadat wet-
houder Christa Kuiper het doek 
wegtrok en een bord met al-
le medewerkers bij de entree 
zichtbaar werd, kon men ge-
nieten van onvervalst huisart-
sencabaret met medische lie-
deren, voor ieder  leed een lied, 
veel humor en grappige zaken, 
die meestal achter de goed ge-
sloten deur van de spreekkamer 
blijven. Nu gingen alle deuren 
even open voor collega`s vrien-

den, familie, oude en nieuwe bu-
ren. Even kijken waar de dokter 
in een bescheiden laboratorium 
zelf wat onderzoeken kan doen 
met bloed en urine. Een kijkje in 
de backoffice van de assistenten 
van een huisarts en de spreek-
kamers. Hoe een fysiopraktijk 
er vandaag de dag uitziet. Hoe 
bepaalde oefeningen veel leu-
ker met de hulp van een beeld-
scherm gedaan kunnen wor-
den en men de coördinatie van 
de bewegingen via een beeld-
scherm kan trainen, waardoor 
oefeningen echt veel leuker wor-
den. Veel apparaten in zo`n mo-
derne praktijk vragen een duide-
lijke uitleg, daarin zat met name 
de waarde van de open dag. 
Ton van den Brink

Werken met 
speksteen
Bennebroek - Werken met 
speksteen is een geweldige cre-
atieve uitdaging met heel veel 

mogelijkheden. Atelier De Keet 
in Bennebroek biedt diverse cur-
sussen. Deelname vindt plaats 
door middel van een strippen-
kaart voor 6 avonden. Informatie 
bij Wim Wissingh: 023-5848072 
of www.dekeet.net.

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 11 okto-
ber om 10.00 uur vindt in de 
kerkzaal in het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp een 
kerkdienst plaats.
Het is een dienst van Woord 
en Tafel met een oecume-
nisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten 
alsook bezoek. De kerkzaal 
bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant 
(volg route 55). 

Voorganger is ds. me-
vrouw G. de Jong. De zang 
wordt ondersteund door het 
Exoduskoor uit Hillegom. 
(avondmaalviering)
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Dag van de Mantelzorg 
op dinsdag 10 november
Heemstede - Zorgt u voor een 
naaste die ziek of gehandicapt 
is? Dan is de dag van de Man-
telzorg voor ù!
Tandem organiseert in samen-
werking met Draagnet, Zorgba-
lans, ViVa! Zorggroep, MEE, GGZ 
Dijk en Duin, Stichting Thuiszorg 
Gehandicapten en Stichting 
Maatschappelijke Dienstverle-
ning Midden-Kennemerland op 
dinsdag 10 november een ver-
wendag voor mantelzorgers die 
woonachting zijn in Midden of 
Zuid-Kennemerland. Het the-
ma dit jaar is: ‘Mantelzorg? Doe 
het samen!’ dit is terug te zien 
in de programma’s op de diverse 
feestlocaties. De toegang is gra-
tis en de reacties van de bezoe-
kende mantelzorgers zijn altijd 
enthousiast, wel graag van tevo-
ren opgeven bij Tandem.

Casca de Luifel
U bent van 10.30-15.00 uur van 
harte welkom in bij Casca, de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Er zijn diverse leuke work-
shops, u krijgt een lekkere lunch 
en kunt andere mantelzorgers 
ontmoeten.  Meer informatie 
over dit programma en de pro-
gramma’s op de andere locaties 
in de regio vindt u op www.tan-
demzorg.nl

Jaarlijks is deze speciale dag. 
Steeds meer mensen zorgen 
voor een ouder wordend fami-
lielid, een partner met demen-
tie, een gehandicapt kind of een 
buurvrouw die kanker heeft. De-
ze zorg wordt mantelzorg ge-
noemd. Men doet dit uit liefde, 
persoonlijke betrokkenheid of 
plichtsgevoel. Niettemin kan dit 
op een gegeven moment zo in-
tensief worden dat het iemands 
leven erg bepaalt. 

Opgave voor 19 oktober
Bent u zelf mantelzorger en wilt 
u graag deze gratis dag meema-
ken, neem contact op met Tan-
dem. Graag opgeven voor 19 ok-
tober. Kunt u zich niet gemakke-
lijk vrijmaken voor deze dag om-
dat u degene die u verzorgt niet 
alleen kunt laten? Bel of mail 
met Tandem dan zoeken zij sa-
men met u naar een oplossing.
Deze dag is mede mogelijk ge-
maakt door medewerking of fi-
nanciële tegemoetkoming van 
Zorgbalans, Servicepaspoort, 
More Balls than Most, Pré Wo-
nen, Elan Wonen en lachpsy-
choloog.nl. Meer informatie over 
deze dag: www.tandemzorg.nl., 
mailen kan naar info@tandem-
zorg.nl en bellen met 023-89 10 
610. 

Vlag hijsen 
voor MS Fonds
Heemstede - Heb je geen tijd 
om te collecteren maar wil je 
toch een steentje bijdragen? 
Het Nationaal MS Fonds zoekt 
mensen met vlaggenmasten of 
vlaggenstokken die tijdens de 
collecteweek van 23 t/m 28 no-
vember de vlag van het Natio-
naal MS Fonds willen hijsen!
Wilt u een vlag hijsen, zich aan-
melden als collectant of heeft u 
andere vragen? Neem contact 
op met het Nationaal MS Fonds, 
010-591 98 39 of via www.natio-
naalmsfonds.nl of doe een dona-
tie op giro 5057.
MS is geen spierziekte – zoals 
nog steeds veel mensen denken. 
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Maar hoe ontstaat 
het? Waarom hebben meer vrou-
wen dan mannen MS? Waarom 
komt de ziekte meer voor in lan-
den met een koel klimaat? Het 
Nationaal MS Fonds blijft zich 
inzetten om zoveel mogelijk van 
deze vragen te beantwoorden en 
mensen met Multiple Sclerose te 
blijven ondersteunen. 
Dit kan worden gedaan dankzij 
de inzet van vrijwilligers, collec-
tanten, donateurs en coördina-
toren. De huis-aan-huiscollec-
te is de belangrijkste inkomsten-
bron van het MS Fonds.

Pluim voor vrijwilligersbeleid
Heemstede - Veel Heemstede-
naren zetten zich vrijwillig in bin-
nen de gemeente Heemstede. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 
tal van organisaties. Toch is er 
weinig bekend over 
hoe om te gaan met vrijwilligers 
en de band tussen vrijwilliger en 
vrijwilligersorganisaties. 
Vrijwilligers die zich gewaar-
deerd voelen door hun organi-
satie, voelen zich ook meer be-
trokken. Vrijwilligers dragen po-
sitief bij aan de samenleving en 
mogen daar best trots op zijn 
en hiervoor gewaardeerd wor-
den. Om vrijwilligers te werven 
en te behouden is het belang-
rijk te communiceren over het 
nut van het werk en de te ver-
wachten ondersteuning. Weet u 
een organisatie die haar vrijwil-
ligers hun welverdiende gevoe-
lens van respect, trots en waar-
dering geeft? En die dit mis-
schien ook wel heel normaal 
vindt of er niet veel ruchtbaar-
heid aan geeft? Deel dan die 
Pluim uit en nomineer deze or-
ganisatie voor hun vrijwilligers-
beleid voor de Gemeentelijke 
Vrijwilligersprijs 2009.
Elk jaar geeft de gemeente 
Heemstede een feest voor vrij-
willigers als blijk van waarde-
ring voor al hun enthousiasme 
en inzet. 

Tijdens dit feest, dat dit jaar 
op donderdag 12 november is, 
wordt de Vrijwilligersprijs 2009 – 

de Pluim - uitgereikt. Dit jaar is 
de prijs voor ‘het Vrijwilligersbe-
leid van het Jaar’. 
Iedereen kan een organisatie 
die met vrijwilligers werkt nomi-
neren. Zo lang het maar gaat om 
Heemsteeds vrijwilligerswerk. 
Ook regionale organisaties, ac-
tief binnen de gemeente Heem-
stede kunnen genomineerd 
worden. Vindt u dat een organi-
satie een pluim verdient voor al-
le inspanningen die hij/zij ver-
richt om vrijwilligers binnen te 
halen, te behouden, belonen en 
op een goede manier afscheid 
van hen te nemen? Draag deze 
dan voor!
De  winnaar ontvangt een bij-
zondere herinnering en de or-
ganisatie ontvangt een geldprijs 
van 250,- euro, te gebruiken 
voor het werven, begeleiden en 
behouden van vrijwilligers. 
De jury bestaat zoals altijd uit 
vertegenwoordigers van Zorg, 
Welzijn, Sociaal-Cultureel Werk 
en Sport & Recreatie.
Vindt u van een organisatie dat 
zij in aanmerking komt voor de 
prijs, vraag dan een nomina-
tieformulier aan. Dat kan via e-
mail: jvanduin@casca.nl
telefonisch of per post bij Jo-
sé van Duin, Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk, Herenweg 96, 
Postbus 578, 2100 AN Heemste-
de, telefoon 023 – 548 38 28.
De ingevulde formulieren kun-
nen tot uiterlijk woensdag 28 
oktober worden ingeleverd.

Diabetes Fonds zoekt 
collectanten

Veel mensen denken dat dia-
betes wel meevalt, maar helaas 
kan het ernstig zijn. Diabetes 
leidt ook vaak tot andere ziekten 
of klachten. Zoals hart- en vaat-
ziekten, dementie en problemen 
met ogen, nieren en voeten.
Het Diabetes Fonds houdt elk 
jaar een collecte. Het opgehaal-
de geld gaat naar onderzoek om 
diabetes beter te behandelen of 
te voorkomen. Vorig jaar haalden 
de collectanten ruim 2 miljoen 
euro op. Het Diabetes Fonds be-
taalt in Nederland het meeste 
onderzoek naar diabetes. In de 
week van 1 tot en met 7 novem-
ber gaan mensen met de collec-
tebus op pad voor het Diabetes 
Fonds. Helpt u dit jaar mee?
U zegt in die week zelf op welke 
dag u collecteert en hoeveel u 
wilt doen. Het hoeft niet veel tijd 
te kosten: twee uur van uw tijd 

maken al verschil! Of neem de 
collectebus mee naar uw werk 
of naar school.

Er is al veel bereikt waardoor 
mensen met diabetes gezonder 
en langer kunnen leven. Zo is 
ontdekt hoe diabetes type 1 ont-
staat, dat is een fout van het af-
weersysteem. Daardoor kunnen 
we nu bij sommige kinderen di-
abetes afremmen. Ook is er nu 
bijvoorbeeld betere begeleiding 
van mensen met diabetes en 
depressie, wat vaak samengaat. 
Daardoor voelen mensen zich 
beter en ze blijven gezonder.
Geld voor meer onderzoek is 
hard nodig. Geef een paar uur 
van uw tijd om diabetes aan te 
pakken, neem contact op met:
Collecteleider: André Beekman, 
06-557 21 600 of 023-542 25 82. 
E-mail:  a.beekman@chello.nl

Heemstede - Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabe-
tes, suikerziekte. Iedereen kan het krijgen, en iedere dag ko-
men er in ons land 200 mensen met diabetes bij. Dus waar-
schijnlijk kent u al iemand met diabetes.

SWOB-nieuws
Bennebroek - Op vrijdag 16 ok-
tober organiseert stichting Wel-
zijn Ouderen Bennebroek een 
workshop kerstkaarten maken. 
Tijden: van 9.30-12.00 uur. Loca-
tie: Welzijn Bloemendaal, loca-
tie Bennebroek. Kosten: 7,00 eu-
ro incl. materiaal en koffie/thee. 
Aanmelden voor vrijdag 9 okto-
ber, tel. 5845300. 

Busuitstapje
Met een klein busje, waar tevens 
ruimte is voor 2 kleine rolstoelen, 
rijdt u richting Spaarnwoude, 
waar u een zorgboerderij gaat 
bezoeken. Deze trip wordt geor-
ganiseerd door het Rode Kruis. 
Tussen 12.30 en 13.00 uur wordt 
u thuis opgehaald en tegen 17.00 
uur weer thuisgebracht. Bijdra-
ge: 6,00 euro incl. koffie/thee. 
Datum: vrijdag 16 oktober. Op-
gave vóór vrijdag 9 oktober bij 
welzijn Bloemendaal, locatie 
Bennebroek, tel. 584 53 00. 

Duinwandeling 
De duinwandeling vindt plaats 
op maandagochtend 12 oktober. 
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf 
ingang ’t Panneland. Vervoer no-
dig: tel. 5845300.

Rood lichtcontrole
Heemstede – De politie heeft 
dinsdag 29 september een con-
trole gehouden op de kruising 
van de Javalaan en de Cruqui-
uslaan. Hierbij zijn 14 automobi-
listen bekeurd omdat ze het ro-
de licht negeerden. Deze krijgen 
hun bekeuring thuisgestuurd.

Kerkdienst PKN
Heemstede - Zondag 11 oktober is er om 10.00 uur in de
Oude Kerk op het Wilhelminaplein een kerkdienst van de Pro-
testantse Gemeente Heemstede. Voorganger is ds. A. Molen-
dijk. Het is een dienst van Schrift en Tafel en de cantorij o.l.v.
Wil Bakker verleent medewerking. Kennemerduin: 10.30 uur, mw. 
Hennie Kooistra. In de Pinksterkerk vindt geen dienst plaats.



Humanistisch
Verbond
Haarlemmerland
Regio – Op 8 oktober vindt in 
het kader van de seizoensope-
ning een lezing plaats, verzorgd 
door Bart Ris. Het onderwerp is 
‘Recht op Vrijheid van menings-
uiting of de plicht tot debat - de 
filosofie van Spinoza nader be-
schouwd’. De spanning  tussen 
vrijheid van meningsuiting en to-
lerantie blijft de actualiteit al jaren 
beheersen. Ligt de grens van de 
vrijheid van meningsuiting daar 
waar de rechten van anderen be-
ginnen? In het debat over de vra-
gen wordt vaak verwezen naar 
de Verlichting en naar opvattin-
gen van Spinoza. Locatie: Wijk-
centrum ‘Binnensteeds’ aan de 
Nieuwe Groenmarkt 20 te Haar-
lem. Aanvang: 20.00 uur.
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Kinderexcursie in de herfstvakantie 
op zoek naar sporen van dieren

Regio – Op zoek naar sporen 
van dieren. Hoe weet je of er ’s 
nachts uilen door het bos vlie-
gen? En ken jij het verschil tus-
sen een pootafdruk van een ree 
en die van een damhert? De bos-
wachter van Landschap Noord-
Holland neemt kinderen mee op 
excursie op zaterdag 24 okto-
ber van 14.00 tot 15.30 uur. Ga 
je mee? 
Als je vader of moeder Bescher-
mer van Landschap Noord-Hol-
land is, mag jij gratis mee. Neem 
dan wel het Beschermerspas-
je mee. Aanmelden is noodza-
kelijk en kan bij de Informatie-
Winkel van Landschap Noord-
Holland, tel. 088-0064455. Ook 
niet-Beschermers zijn van har-
te welkom. De kosten bedragen 
dan 5,50 euro per volwassene en 
kinderen tot 12 jaar betalen 2,50 
euro.
Verzamelen om 14.00 uur op het 
parkeerterrein bij Natuurinfor-
matiecentrum De Kakelye. Het is 
te vinden bij de ingang van Ley-
duin, Woestduin en Vinkenduin. 
Het adres is Manpadslaan 2, Vo-
gelenzang; ten zuiden van NS 
station Heemstede/Aerdenhout, 
aan de westzijde van de Leidse-
vaart. Meer informatie op www.
landschapnoordholland.nl.

Damhert
door Jeroen Engelhart.

Stadsgezichten en meer 
in Schalkweide
Regio - Rob de Groot exposeert 
in Zorgcentrum Schalkweide. 
Zijn werk bestaat uit acrylschil-
derijen met diverse onderwer-
pen zoals stadsgezichten, grach-
tengevels, dieren en schepen.

De expositie van Rob de Groot is 
te bekijken van 23 september t/
m 23 november en is geduren-
de deze gehele periode dage-

lijks van 09.00-19.00 uur te be-
zichtigen.
Zorgcentrum Schalkweide ligt 
aan de Floris van Adrichemlaan 
15, Haarlem. Tel.: 023-8922900.
Amsterdammer Rob de Groot 
(1941) is zijn liefde voor het te-
kenen en schilderen na zijn pen-
sionering daadwerkelijk gaan 
oppakken en beleeft hier veel 
plezier in.

Herfstfietstocht door De Zilk
Regio - Toerclub Vogelenzang 
organiseert dinsdag 13 oktober 
een fietsrit door de streek. Het 
blijft de vraag of oktober net zo 
mooi zal worden als september. 
Toch waagt toerclub Vogelen-
zang het om te veronderstellen 
dat het die dinsdag mooi fiets-
weer zal zijn! U wordt daarom 
uitgenodigd mee te fietsen en 
te genieten van de mooie herfst-

kleuren in de natuur. Halverwege 
wordt een rustpauze ingelast. In 
rustig tempo wordt ongeveer 30 
á 35 km. gereden.

De start is bij De Doofpot, Zilker-
duinweg 325 in De Zilk. 
Inschrijving á 1,50 euro vanaf 
13.15 uur.
Start 13.30 uur. Informatie: 0252-
374434 of t.mariposa@planet.nl

Frans Bauer en Wim Sonneveld
Regio - Zondag 11 oktober kunt 
u genieten van een heerlijk op-
treden van zanger en entertai-
ner Peter Dons in Zorgcentrum 
Sint Jacob in de Hout. Met  een 
repertoire variërend van Frans 
Bauer tot Wim Sonneveld, Cor-
rie Konings tot Jantje Koop-
mans, de Havenzangers tot Va-
der Abraham heeft Dons al heel 

wat optredens verzorgd binnen 
de sector van de gezondheids-
zorg. U bent vanaf 14.00 uur van 
harte welkom in Jacob’s Plaza. 
Het optreden zal om 14.30 uur 
starten en kost 4,- euro (incl. 
koffie/thee). Zorgcentrum Sint 
Jacob in de Hout vindt u aan de 
Zuiderhoutlaan 1 te Haarlem.Tel: 
892 7900.

Gezichtsbehandeling aangeboden
Themabijeenkomst Borstkanker
Regio – De Borstkankervereni-
ging houdt woensdag 21 okto-
ber een bijeenkomst in het Ken-
nemer Gasthuis, locatie noord, 
Vondelweg 999 Haarlem. Tij-
den: Tijd 10.00 tot 12.30 uur.

Ter gelegenheid van Oktober 
Borstkankermaand organiseert 
de Borstkankervereniging in 
samenwerking met het Kenne-
mer Gasthuis, een aangepaste 
inloopbijeenkomst voor borst-
kankerpatiënten en hun naas-
ten.
Het thema van deze bijeen-
komst is protheses, lingerie en 
badpakken.
Er zijn enkele lingeriefirma’s 
aanwezig, we hopen u iets te 

kunnen laten zien over het ma-
ken van borstprotheses en er 
wordt een ontspannende ge-
zichtsverzorgingbehandeling 
aangeboden.
Er is volop de gelegenheid tot 
het stellen van vragen aan ver-
pleegkundig specialist, Aukje 
Cnossen en tot informeel lot-
genotencontact.

Graag van tevoren aanmelden 
en aangeven of u een gezichts-
behandeling wilt. Het bijwonen 
van de bijeenkomst  is gratis. 
Aanmelden en informatie: 023-
5630899 of  023-5845500.
Of via het Kennemer Gasthuis 
023-545 3138/4138.  Per e-mail 
via info@kg.nl

25 Jaar vrijwillige thuishulp bij 
mensen met een beperking
Regio - Op 30 september vier-
de Stichting Thuiszorg Gehandi-
capten Midden- en Zuid-Kenne-
merland (STG) haar 25-jarig be-
staan met een drukbezochte re-
ceptie. In de Gravenzaal van het 
Haarlemse stadhuis roemde de 
Haarlemse wethouder Van der 
Molen de STG en sprak van een 
organisatie van formaat, waar 
alles draait om mensen met een 
beperking.
De feestelijkheden werden bij-
gewoond door wethouders uit 
vrijwel alle deelnemende ge-
meenten, waaronder Heemste-
de en Bloemendaal. Vrolijk inter-
mezzo was het optreden van de 
gelegenheidsformatie ‘De STG-
band’ die de wethouders met 
succes uitnodigde om mee te 
‘jammen’ op potten en pannen. 

STG
Al 25 jaar laat de STG kinderen 
en volwassenen met een beper-
king de keuze en biedt de mo-
gelijkheid om in hun eigen om-
geving te blijven functioneren. 
Dat gebeurt door vrijwilligers in 
te zetten die het leven van men-
sen met een beperking verrij-
ken en de mantelzorgers onder-
steunen en ontlasten. Dat ge-

beurt ook via ondersteunings-
groepen voor ouders van kinde-
ren met een beperking en via de 
bijeenkomsten van Brusjes, voor 
broertjes en zusjes van kinderen 
met een beperking. “Nu is thuis 
wonen voor mensen met een 
beperking vanzelfsprekend,” zo 
memoreert voorzitter Millenaar, 
“maar dat was 25 jaar geleden 
niet het geval. Toen lag het ac-
cent vooral op wat een kind niet 
kon en volgde meestal een ver-
huizing naar een tehuis. Nu zijn 
de mogelijkheden van een kind 
doorslaggevend en is alles er op 
gericht hem of haar thuis te la-
ten wonen en deel te laten ne-
men aan de samenleving.” Mille-
naar roept op tot solidariteit, es-
sentieel voor mensen met een 
beperking en noemt de vrijwilli-
gers het sociale kapitaal van on-
ze samenleving. Wethouder Van 
der Molen refereert in haar toe-
spraak aan het experiment in 
drie Haarlemse wijken, waar via 
een ‘marktplaats’ bekeken wordt 
wat inwoners van die wijk voor 
elkaar op vrijwillige basis kun-
nen betekenen. “Vrijwilligers en 
mantelzorgers, zonder hen geen 
goed draaiende samenleving,” 
aldus de wethouder. 
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Samenwerking met 
Sportfondsen Nederland
Heemstede - Dinsdag 6 okto-
ber om 12.00 uur heeft de wet-
houder Sport van de gemeente 
Heemstede, de heer Sjaak Struijf, 
in sportcentrum Groenendaal de 
samenwerking voor de exploita-
tie van zwembad, sportcentrum 
en - park Groenendaal officieel 
vastgelegd in een nieuwe over-
eenkomst met SportPlaza Groe-
nendaal Heemstede B.V.
Sportfondsen Nederland exploi-
teert sinds 1 juli 2009 het zwem-
bad, sportcen-trum en –park, 
onder de nieuwe naam ‘SportP-
laza Groenendaal Heemstede 
B.V.’
SportPlaza Groenendaal Heem-
stede is tevens verantwoor-
delijk voor het on-derhoud 
van de sportvelden op sport-

park Groenendaal. Vanuit haar 
maat-schappelijke functie heeft 
SportPlaza Groenendaal Heem-
stede gekozen om voor dit on-
derhoud een samenwerking 
aan te gaan met Paswerk, de 
uitvoerder van de Wet sociale 
werkvoorziening (sw) in de regio 
Zuid-Kennemerland.
De vrijwilligers van de sportver-
enigingen die gebruik maken 
van de sportvel-den op Groe-
nendaal worden betrokken bij 
de samenwerking met Paswerk. 
De verenigingen zijn enthousiast 
over deze inzet van Paswerk. De 
komende maanden worden er 
dan ook nieuwe werkafspraken 
met Paswerk gemaakt, zodat er 
een optimale samenwerking kan 
ontstaan.

Beker terug naar Icarus 
bij roeiwedstrijden

Heemstede - Zaterdag 27 sep-
tember vonden de jaarlijkse roei-
wedstrijden voor basisscholen 
weer plaats bij Nautische Jon-
geren Vereniging (NJV) De Ha-
ven te Heemstede. Tien ploegen 
van vier basisscholen uit Heem-
stede namen het tegen elkaar 
op. Een gezellige opkomst van 
ouders, broertjes, zusjes, vriend-
jes, vriendinnetjes en leerkrach-
ten om aan te moedigen. Dit jaar 
werden er poffertjes gebakken 
en er stonden natuurlijk ook li-
monade, koffie en thee klaar. 
Vier scholen deden mee: Bosch 
en Hoven, Icarus, Crayenester 
en de Nicolaas Beets. Alle teams 
kwamen twee keer uit, waarna 
de vier snelste teams nog een 
keer voor de ereplaatsen het 
water op gingen. Dit jaar ging 

de strijd om de eerste en twee-
de plaats tussen Crayenester en 
Icarus. De uiteindelijke uitslag: 
Icarus op nummer één en twee 
teams van de Craeyenester op 
de tweede en derde plaats.

Kijk voor meer informatie op: 
www.haventje.nl of kom eens 
langs op een zaterdagmiddag 
vanaf 13.30 uur. Het vereni-
gingsterrein ligt aan de Nijver-
heidsweg 43 in Heemstede.

Zumba bij T-line echte knaller!
T-Line-instructrices 

ontmoeten Beto Perez
Regio - Afgelopen week-
end zijn Linda en Patricia, in-
structrices van T-line Cruqui-
us, naar Utrecht geweest om 
les te krijgen van de ‘Meester 
van de Zumba’, Beto Perez. Hij 
ging graag met hen op de fo-
to. “Beto is fantastisch,” vertelt 
Linda, “Eerst zie je hem op TV 
op RTL Boulevard en dan ont-
moet je hem in het echt!” Pa-
tricia vult aan: “Hij danst goed, 
geeft inspirerende lessen en is 
nog grappig ook. We hebben 
veel van hem geleerd. Dat zul-
len ze merken bij T-Line!” 
Het waren twee lange lesda-
gen in Utrecht. “En ook best 
pittig’’, vonden de T-Line in-
structrices. Maar het was ab-
soluut de moeite waard. “Er 
waren best een aantal mensen 
jaloers dat ze niet mee konden. 
Terecht!’’ Linda: “Het leuke was 
dat Beto Perez in de pauzes al-
le tijd nam om met iedereen 
een praatje te maken. Hij was 
heel open en makkelijk bena-
derbaar. Dat komt vast door 
z’n Zuid-Amerikaans tempera-
ment. Binnen de cursus gaf hij 
aan dat alle Zumba-instructri-

ces ‘One Big Family’ zijn.’’ 
Afgelopen maandag en dins-
dag zijn bij T-Line de eerste 
lessen Zumba van start ge-
gaan. Vooral maandag was 
een daverend succes. Met een 
kleine veertig deelnemers zijn 
de eerste passen gezet op de 
vrolijke Latijns-Amerikaanse 
muziek. “Na twee opleidingen 
en veel voorbereiding was het 
leuk om nu eens zelf les te ge-
ven. Het was echt een feestje,” 
vertelt Patricia enthousiast. 
Bij T-line wordt op vier tijden 
Zumba gegeven, op maandag- 
en vrijdagavond en op dins-
dag- en donderdagochtend. 
Naast de reguliere abonne-
menten is er speciale tien-rit-
tenkaart, speciaal voor men-
sen die alleen Zumba-les-
sen willen volgen. Opgeven 
van tevoren is een must. Het 
loopt storm, met name op de 
avonden. Op de ochtenden is 
er nog plaats voldoende. Voor 
meer informatie verwijzen we 
naar de web-site www.t-line.
nl. Opgeven kan telefonisch op 
023-5282018 of per mail, in-
fo@t-line.nl

Uitreiking prijs schrijfwedstrijd 
Kinderboekenweek

Heemstede - Heeft uw kind 
meegedaan aan de schrijfwed-
strijd van Boekhandel Blokker 
en Casca?  En een leuk verhaal 
geschreven over ‘Aan tafel, eten 
en snoepen’, het thema van de 
Kinderboekenweek?
Van 7 tot 17 oktober is de Kin-
derboekenweek, met in het mid-
den – op zaterdag 10 oktober 
om 14.00 uur – de prijsuitreiking 
van de schrijfwedstrijd, waar op 
feestelijke wijze de prijswinnaars 
bekend worden gemaakt. 
Maar ook als uw kind niet heeft 
meegedaan, bent u van harte 
welkom op het terras vóór Boek-
handel Blokker, waar kinderen 
aan tafeltjes een keuze kunnen 
maken uit een speciaal kinder-
menu van eten en snoep uit be-
kende kinderboeken. 
Eten en drinken hebben een 
speciale plaats binnen de kin-
derliteratuur.
Naast kinderkookboeken, zijn
er ook veel verhalen waarin 
schrijvers zelf fantasie-eten be-
denken.
Het menu op zaterdag 10 okto-
ber bestaat uit:

1. Wraak van het Spruitje: 
- Soep rechtsstreeks uit Sjakie’s 

Chocoladefabriek
-Boterbier gebrouwen door Har-
ry Potter

2. Honderd Bunder Hap:
- Verse Snoskommers uit de tuin 

van de GVR
- Een honinghapje van Poeh 

Beer met een kopje thee
3. Knibbel Knabbel Knuisje:
- Vers gebrokte speculaas van 

banketbakkerij Hans & Grietje
- Spinaziedrankje vers geleverd 

door matroos Popeye

Heb je zelf ideeën voor lekkere 
hapjes of zoetigheid die je in één 
van de kinderboeken hebt ge-
lezen, dan zijn deze welkom. Je 
mag deze sturen naar: plexat@
casca.nl. Het terras is open van 
13.30 tot 15.00 uur. Wie de eerste 
prijs heeft gewonnen krijgt zijn of 
haar verhaal op de Casca websi-
te en in Boekhandel Blokker. Je 
komt zelfs in de krant! Ook win je 
een boek. Nu kun je echt proe-
ven van fantasie eten en –snoep, 
waarover je hebt gelezen in één 
van je favoriete boeken!

Vrijwilligers gevraagd
Feestje bouwen 
met verstandelijk 
gehandicapten
Heemstede - Mix-it is dé maan-
delijkse dance-avond in de Prin-
cehof in Heemstede. Niet alleen 
de muziek wordt goed gemixed, 
maar ook het publiek van deze 
avond is een goede mix tussen 
mensen met en zonder verstan-
delijke beperking. In septem-
ber is alweer het vijfde seizoen 
voor Mix-it van start gegaan. De 
dansavonden zijn elke 3e zater-
dag van de maand van 19.30-
22.00 uur (behalve in december 
en in de zomervakantie).
Er zijn nog enthousiaste vrijwil-
ligers nodig die het leuk vinden 
om deze dance-avonden tot een 
swingend succes maken. Ben je 
elke maand beschikbaar en heb 
je affiniteit met de doelgroep? 
Vind je het leuk om te helpen met 
opbouwen en om de entree of de 
bar te bemannen? En misschien 
wel het belangrijkste: bouw je 
graag gezellig met de bezoekers 
een feestje? Neem dan contact 
op met Mike Doodeman, mdood-
eman@casca.nl of 023-5483828.
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Kon. HFC wint met ruime cijfers
Regio - Uiteindelijk bleef de tel-
ler staan op 2-5 in het voordeel 
van HFC. Bij de aanvang van de 
wedstrijd, tegen het Amsterdam-
se DCG, probeerden de gasthe-
ren HFC vast te zetten door di-
rect op de speler in balbezit te 
gaan storen. Het lukte DCG om 
het HFC een kwartiertje moei-
lijk te maken, maar het kostte 
het team van aanvoerder Zijlstra 
duidelijk te veel kracht.
DCG kwam zo nu en dan ge-
vaarlijk voor het doel van HFC 
waarbij Vos de beste mogelijk-
heid kreeg maar zijn inzet ge-
stopt zag door doelman van 
Rossum. Bij corners bleek DCG 
over voldoende kopkracht te be-
schikken om het HFC lastig te 
maken, maar doelpunten lever-
de dit niet op. Via snelle aanval-
len over de vleugels stichtte HFC 
gevaar en bij een verkeerde te-
rugspeelbal was Steve Bever-
ly net iets te laat. Het duurde tot 
de 23e minuut toen was het Pas-
cal Averdijk die de bal verleng-
de op Ajnaoua. Zijn voorzet op 
maat gaf Steve Beverley een niet 
te missen kans 0-1.
Drie minuten later lag de vol-
gende in het net. Een verre uit-
trap van  Van Rossum bereikte 
Hakim Ajnaoua en met wat ge-
luk belandde zijn pass, tussen 
de benen van een verdediger 
door, bij Averdijk die de bal kei-
hard achter DCG doelman Al-
bers wist te werken 0-2.
Kort voor rust verwerkte de DCG 

doelman nog een fraai afstand-
schot van Fabian Munsterman 
tot corner.
Na rust bleek er voor HFC geen 
vuiltje aan de lucht. Zij domi-
neerden het spel dat zich voor-
al op de helft van DCG afspeel-
de. Bij een van de aanvallen van 
DCG bracht Opoku, in de ogen 
van de goed leidende scheids-
rechter Wigchers uit Amers-
foort, de DCG aanvoerder Zijl-
stra ten val binnen de zestien. 
De toegekende strafschop werd 
door Zijlstra uitstekend benut
1-2.
DCG rook kansen en zette al-
les op de aanval. Hierdoor ont-
stond er meer ruimte voor HFC 
om met snelle counters gevaar-
lijk te worden. DCG liep zo in het 

Zuid Afrika hokkie 
Hageveld 0-9
Heemstede – Vrijdagmiddag 
speelde het jongenshockey-
team van een highschool uit 
Kaapstad, Zuid- Afrika. Ma-
lan Hokkie, tegen het hockey-
team van Hageveld, een mix 
van de bovenbouw. Het team 
van de Zuid-Afrikaners is een 
hecht team, dat vorige week 
nog tegen de grote jongens van 
Amsterdam B1 met 7-7 gelijk 
speelde. Het Hageveld team is 
een mix van spelers van Bloe-
mendaal Pinoké en Hoofddorp, 
Noord-Hollands kampioen van 
het Shell NK Schoolhockey. 
De Hageveld meisjes zijn dit 
jaar landskampioen geworden 
en speelden de Zuid-Afrikaan-
se meisjes weg met 5-1. Leuke 
wedstrijden die  de teams van 

Malan hokkie kunnen spelen in 
een toer door Nederland omdat 
het nu vakantietijd is in Kaap-
stad.  Zo vriendelijk ze voor de 
foto gebroederlijk wilden pose-
ren, zo hard maar sportief ging 
het op het veld. De uitslag doet 
vermoeden dat zowel de jon-
gens als de meisjes gemak-
kelijk aan hun overwinningen 
kwamen, bij het uithijgen van 
alle Hagevelders al na het eer-
ste  halfuurtje kreeg je van hen 
te horen dat het taaie rakkers 
waren met het uithoudingsver-
mogen van antilopen. Ze zijn 
niet kapot te krijgen! Teamleid-
ster Alexa Oosterling van Hage-
veld was dik tevreden,  Ze blij-
ven leren op Hageveld.
Ton van den Brink

eigen mes. Na 70 minuten voetbal 
was het weer raak en kwam de bal 
via weer een verre uittrap bij Aver-
dijk. Hij verlengde de bal op Ajna-
oua die hard op doel schoot. De 
bal ging voorlangs maar Steve Be-
verley was er als de kippen bij om 
de bal alsnog in het doel te prik-
ken 1-3.
De 1-4 was een cadeau van CDG 
doordat verdediger Bourajjaj de 
bal, na weer een messcherpe aan-
val en dito voorzet van HFC, achter 
zijn eigen doelman werkte.
DCG probeerde van alles en kwam 
zo nu en dan gevaarlijk dicht 
bij doelman van Rossum. Vooral 
Maarten Vos bleek als rechtsbui-
ten van DCG over een goede voor-
zet te beschikken.
Echt in gevaar kwam HFC niet en 
zienderogen zag men de krachten 
uit het team van CDG weg vloeien.
Het lekkerste werd door HFC tot 
het laatste bewaard. Met een for-
midabel doelpunt bracht, de uit-
stekend spelende Bart Nelis de 
eindstand op 2-5. Dat HFC nog 
een tegendoelpunt toestond in de 
laatste minuten van deze wedstrijd 
was onnodig en het gevolg van 
ongeconcentreerd verdedigen.
Met deze grote overwinning neemt 
HFC nu de koppositie op de rang-
lijst in. De volgende week spe-
len de Haarlemmers thuis aan de 
Spanjaardslaan tegen het laag ge-
plaatste Roda ‘23. Bij winst kan 
HFC zich versterken aan de kop 
van de ranglijst.
Eric van Westerloo Jongens Hageveld mixed met Cape Town.

Meisjes Hageveld met ladies Cape Town.

In het weekend feestelijke 
her-)opening winkelstraat
In het weekend feestelijke 
her-)opening winkelstraat

Heemstede - Winkelcentrum Heemstede 
viert feest in het weekend van 10 en 11 okto-
ber, ter afsluiting van de 1e fase van de herin-
richting. De prachtig vernieuwde winkelstraat 
is uw bezichtiging waard, helemaal wanneer 
diverse winkeliers op zaterdag 10 oktober
tussen 12.00 en 17.00 uur hun etalages tot
leven brengen!
Er zijn levende acts; van bodypainting bij Verf-
handel Ree tot voorlezen bij Boekhandel Blok-
ker. Kinderen t/m 16 jaar kunnen vanaf 12 uur 
meedoen aan een ballonnenwedstrijd, tegen-
over Slagerij Van ’t Hoff. Rond 15.00 uur wor-

den alle ballonnen losgelaten en maak je kans 
op een spectaculaire hoofdprijs als jouw bal-
lon het verst terecht komt!

Zondag 
Ook op zondag 11 oktober bent u van harte 
welkom in het winkelcentrum, want vele win-
keliers hebben op van 12 - 17 u hun deuren 
voor u geopend. Tevens waant u zich die dag 
op de ‘Ramblas’ van Heemstede! Op de Raad-
huisstraat en de Binnenweg staan allerlei
Levende Standbeelden. Neem uw camera 
mee en geniet van deze dag! 

Woensdagmiddagclub 
gaat herfstkrans maken
Heemstede - De blaadjes val-
len van de bomen en in het bos 
kun je weer kastanjes, eikeltjes 
en beukennootjes vinden. Ook 
verschijnen overal paddestoe-
len met prachtige vormen en 
kleuren.
Op twee woensdagmiddagen 
deze keer, op 14 en 21 okto-
ber gaan de kinderen bij de 
woensdagmiddagclub van Cas-
ca een mooie herfstkrans ma-
ken met natuurlijk mooie bla-
deren, maar ook paddenstoelen 
en kabouters. 
Kinderen die niet zo van knut-

selen houden kunnen meedoen 
met een bord- of kringspel of – 
als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen. 
De woensdagmiddagclub is el-
ke woensdag van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. De 
woensdagmiddagclub kost per 
keer: 3,50 euro, een kaart voor 
10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden.
Kijk ook eens op: www.casca.nl, 
voor alle leuke kindercursussen 
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

paspoort en identiteitskaart

•  Werk aan de weg 

•  Nieuwe borden voor speellocaties

•  Word vrijwilliger bij Tandem!

In deze HeemstedeNieuws:

Op het centrale plein, ter hoogte van 

het pand van het Kruidvat, wordt in de 

bestrating een interactief spelelement 

aangelegd. Dit spel is in overleg met de 

gemeente ontwikkeld en is daardoor 

een primeur in de openbare ruimte in 

Nederland! Het spel bestaat uit vijf 

lichtgevende en drukgevoelige tegels. 

Door op een 'start'-tegel te gaan staan, 

kunnen kinderen een spel starten. Via 

een kleine geïntegreerde speaker wordt 

een toelichting op het spel gegeven. 

Onthulling zaterdag 
10 oktober 11.30 uur
Op zaterdag 10 oktober om 11.30 uur 

nemen wethouder Christa Kuiper en 

wethouder Sjaak Struijf dit bijzondere 

spel in gebruik. Dit gebeurt vooraf-

gaand aan de door de winkeliersver-

eniging georganiseerde activiteiten op 

zaterdag en zondag. Het spel is vanaf 

dan actief tijdens de openingstijden 

van de winkels. 

Onthulling 
spel   

straatmeubilair en de beeld-

kwaliteit van de panden krijgt 

de Binnenweg een rustige, 

voorname en herkenbare uit-

straling. De inrichting is tot 

stand gekomen na een inten-

sief afstemmingstraject en 

wordt breed gedragen door 

verschillende belanghebben-

den. Want de Binnenweg is 

van en voor iedereen in 

Heemstede. 

Nog even 
wennen…
Met de nieuwe indeling 

van de weg is de maxi-

male mix gevonden tussen meer ruimte 

voor voetgangers en fi etsers en voldoende 

parkeergelegenheid voor auto’s. Voor het 

parkeren van auto’s zijn markerings-

steentjes aangebracht en voor de fi etsen 

staan op diverse locaties roestvrijstalen 

fi etshekken. Wij zijn ons ervan bewust 

dat het parkeren op de nieuwe 

Binnenweg voor veel bezoekers nog 

even wennen is. Toch gaan we ervan uit 

dat als vanaf 9 oktober het heringerichte 

deel compleet is en vrij van werkzaam-

heden, dit meer inzicht in de situatie 

verschaft. Het gebruik van de nieuwe 

indeling zullen we de eerste weken na 

voltooiing dan ook onder de aandacht 

brengen met een fl yer. 

Vanaf februari dit jaar is hard gewerkt aan de herinrichting en renovatie van de Binnenweg. Op vrijdag 9 oktober 2009 worden de 
laatste werkzaamheden van de eerste fase afgerond in het werkvak tussen de Kastanjelaan en Julianalaan. Vanaf dan is de helft van 
de Binnenweg voorzien van nieuwe bestrating en is de hele Binnenweg weer toegankelijk voor alle verkeer. Alle omleidingsborden 
en afzethekken zijn dan ook verwijderd. In de aanloop naar en tijdens de feestdagen wordt er niet gewerkt. Vanaf februari 2010 
starten de werkzaamheden voor fase 2:  vanaf de Julianalaan tot aan de Koediefslaan. 

De Binnenweg is dus 

nog niet af! Wel is nu al 

goed te zien hoe de 

nieuwe inrichting voor 

de hele straat gaat wor-

den. Op het brede deel 

komt een ontmoetings-

plein, ook dat wordt 

steeds duidelijker zicht-

baar. De gehele inrichting 

is erop gericht de winkel-

straat goed en veilig bereik-

baar te maken voor alle 

soorten weggebruikers waar-

bij de ruimte voor voet-

gangers en fi etsers voorop 

staat. Door de bestrating, het 
Deze borden komen op 
de Binnenweg te staan. 

Afronding eerste fase Binnenweg

Plaatsing straatmeubilair
De afvalbakken en fi etsenrekken hebben 

inmiddels hun plek gekregen. De laatste 

elementen worden de komende week 

geplaatst, evenals de nieuwe lichtmasten. 

Vanwege productieredenen volgen de licht-

armaturen een maand later. Tot die tijd 

worden de nieuwe masten voorzien van 

een tijdelijke verlichting.

Aanplant nieuwe bomen
Het aanplanten van nieuwe platanen in het 

1e deel gebeurt in november 2009. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd op 

Vervolg op pagina 2



En natuurlijk krijgen alle winkeliers in het 
opgeleverde deel weer een Heemsteedse 
deurmat.

HeemstedeNieuws
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maandagochtenden zodat de mogelijke 

overlast tot een minimum wordt beperkt.  

Start 2e fase herinrichting
In februari 2010 wordt gestart met de 2e 

fase van de herinrichting van de Binnenweg. 

Vanaf november kunt op de website van de 

gemeente Heemstede (www.heemstede.nl 

-> actueel -> plannen & projecten -> lopende 

projecten -> herinrichting Binnenweg) een 

globale planning voor de 2e fase vinden. 

Wij verwachten de totale herinrichting van 

het project rond september 2010 te kunnen 

afsluiten.

Invoering van vingerafdrukken in 
paspoort en identiteitskaart 
Vanaf 21 september 2009 zal, als u een 
nieuw paspoort of Nederlandse identiteits-
kaart gaat aanvragen, de medewerker 
achter de balie u ook om uw vinger-
afdrukken vragen. Het doel daarvan is 
misbruik van reisdocumenten zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Het opnemen 
van vingerafdrukken is verplicht. 

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

- indien het fysiek onmogelijk is om van u 

vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u 

een reisdocument voor vijf jaar zonder dat 

daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;

- in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is 

vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u 

een keuze. U wacht totdat het wel moge-

lijk is vingerafdrukken van u op te nemen 

of u krijgt een reisdocument met een gel-

digheidsduur van maximaal 12 maanden;

- van kinderen tot 12 jaar worden geen vinger-

afdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat 

waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch 

opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken 

worden opgeslagen in de reisdocumenten-

administratie. Twee vingerafdrukken worden ook 

opgeslagen in de chip van het reisdocument. 

Wat heeft u nodig als u een 
nieuw paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart of ander reis-
document gaat aanvragen?: 
- al uw oude reisdocumenten in uw bezit;

- een foto die voldoet aan de wettelijke 

eisen;

- indien uw documenten kwijt of gestolen 

zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het 

proces-verbaal dat u van de politie heeft 

gekregen toen u aangifte deed van verlies 

of diefstal;

- contant geld, maar bij voorkeur uw pinpas 

om te betalen.

Controle van uw vingers
De baliemedewerker controleert of van uw 

vingers wel vingerafdrukken kunnen wor-

den opgenomen. Verfresten of ander vuil 

kunnen namelijk problemen geven bij het 

opnemen van de vingerafdrukken.

De controle is ook bedoeld om na te gaan 

of geprobeerd wordt de eigen vinger af te 

dekken.

Afhalen reisdocument 
Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocu-

ment kan de chip uitgelezen worden. In dat 

geval zullen de vingerafdrukken die in de 

chip zijn opgeslagen worden gecontro-

leerd. Zo wordt vastgesteld of uw vinger-

afdrukken overeenkomen met de vinger-

afdrukken die in de chip zijn opgeslagen. 

Bijschrijven kinderen
Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet 

meer bijgeschreven in het paspoort van de 

ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reis-

document hebben. Alle bijschrijvingen in 

het paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 

2012 dus niet meer geldig. Het paspoort 

zelf blijft wel geldig: u kunt er gewoon mee 

blijven reizen. De prijs voor de Nederlandse 

identiteitskaart voor kinderen onder de 14 

jaar gaat op 1 januari 2010 omlaag. Met 

deze kaart kunt u reizen binnen de EU en 

naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, 

Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland 

en Zwitserland.

De gratis Nederlandse identiteitskaart voor 

14-jarigen bestaat vanaf 1 januari 2010 niet 

meer.

Meer informatie 
U kunt meer informatie krijgen bij de 

publieksbalie van de gemeente, telefoon-

nummer (023 548 58 68) of op de website: 

www.paspoortinformatie.nl.

Winkelgebied Binnenweg
Tot 9 oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot de Julianalaan). Over de gehele 

breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. De Binnenweg is tussen de 

Kastanjelaan en Julianalaan afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fi ets aan de 

hand) kunnen over loopschotten langs het werkgebied. 

Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. 

Deze routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project 

‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

César Francklaan, van Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) tot 
Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan 

tussen de Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) en de Schouwbroekerbrug. Het werk 

bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm, het aan-

planten van nieuwe bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne Ziekenhuis. 

Fietsers en auto’s moeten rekening houden met aanzienlijke verkeershinder. Uitgebreide 

informatie over dit project vindt u via www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer 

kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vracht-

wagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Werk aan de weg Nieuwe borden voor 
speellocaties
In heel Heemstede komen 

speciale borden bij speel-

locaties. Op deze borden 

(die veelal in combinatie 

met een afvalbak worden 

geplaatst) komt duidelijk te 

staan waar de speellocatie 

voor bedoeld is: namelijk 

spelen! 

De Heemsteedse kunste-

naar Henk Koelemeijer 

heeft voor dit bord in 

cobrastijl een passend 

ontwerp gemaakt. Met dit 

universele bord voor speel- 

en sportlocaties wordt het 

voor alle gebruikers en 

omwonenden op een 

'speelse' manier duidelijk 

welke 'spelregels' gelden. 

Vanaf deze week worden de borden 

geplaatst. Bij sommige speelplaatsen 

staan al borden met regels die gelden voor 

Bouwaanvragen 
bij u in de buurt?

www.heemstede.nl

dat terrein. Deze bestaande borden 

worden vervangen door de nieuwe 

borden.



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  -  7  O K T O B E R  2 0 0 9

Marja (34 jaar) is al enige tijd vrijwilliger 
bij Tandem:
“Ik ben druk op zoek naar een nieuwe 

baan maar dat lukt nog niet erg. Ik ging op 

zoek naar een zinvolle invulling van mijn 

vrije tijd. Dit vond ik bij Tandem.  Ik kon een 

training volgen en ik vind ontzettend veel 

voldoening in het werk. Ik ondersteun een 

jonge man met MS en kom bij een demen-

terende man zodat zijn vrouw naar haar 

zangkoor kan. De mensen zijn ontzettend 

blij als ik bij ze kom. Tijdens de interessante 

bijeenkomsten van Tandem leer ik nieuwe 

mensen kennen en sommigen geven mij 

zelfs tips voor het solliciteren.” 

U kunt verschillende dingen doen als 
vrijwilliger. 
- Als zorgvrijwilliger bezoekt u wekelijks of 

tweewekelijks iemand die ziek of gehan-

dicapt is, zo heeft de mantelzorger even 

zijn handen vrij. 

- Ook zet Tandem mensen in als vrijwilliger 

bij chronisch zieken, dit wordt een buddy 

genoemd. De buddy is een maatje voor 

een chronisch zieke, gaat met hem of 

haar op pad, begeleidt bij ziekenhuis-

bezoek of gaat samen gewoon leuke 

dingen doen. 

- U kunt aan de slag als coach, in deze 

functie begeleidt u een kleine groep zorg-

vrijwilligers/buddy’s of u begeleidt een 

lotgenotengroep van mantelzorgers. 

Tandem is dringend op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers. Zoals u kunt lezen is er voor 

elk persoon een geschikte functie denk-

baar. U kunt altijd in een vrijblijvend ge-

sprek uw mogelijkheden bespreken. Mail of 

bel naar: vrijwilligershulp@tandemzorg.nl 

of tel. 023-89 10 610. Meer informatie: 

www.tandemzorg.nl  

Toe aan een nieuwe uitdaging? 

Word vrijwilliger bij Tandem!
Tandem is een non-profi torganisatie die met subsidies van gemeenten, waaronder de 
gemeente Heemstede, mantelzorgers ondersteunt en buddy’s inzet bij chronisch zieken. 
Vrijwilliger zijn bij Tandem geeft veel voldoening. De mensen die de ondersteuning 
ontvangen zijn heel dankbaar maar dat is niet het enige dat vrijwilligerswerk oplevert. 

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 12 oktober 2009 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Uitgangspuntennotitie Reconstructie Herenweg (A-stuk)

- Grenscorrectie Heemstede-Bloemendaal (A-stuk)

- Herenweg 57-59, ontheffing bestemmingsplan bedrijfspand (B-stuk)

- Brief van de heer J. Langemeyer, namens een aantal ondernemers aan de Binnenweg 

27 t/m 41 (overige punten)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 13 oktober 2009 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Evaluatie beleidsnota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 (A-stuk)

- Conceptbegroting 2010 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (A-stuk)

- Conceptnota archeologie in Heemstede (B-stuk)

- Gunning verplaatsen honkbalveld (B-stuk)

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 14 oktober 2009 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.  

Op de agenda:

- Lokale prioriteiten politie basisteam Duinrand 2010 (B-stuk)

- Najaarsnota 2009 (A-stuk)

- Programmabegroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2013 (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2010 (A-stuk)

- Vaststelling Algemene plaatselijke verordening (APV) (A-stuk)

- Begroting 2009 en 2010 Stichting Rijk (A-stuk)

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, telefoonnummer (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 15 oktober 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaren tegen de defi nitieve vaststelling van het PGB 2008 - niet openbaar -
20.45 uur bezwaren tegen het bevel tot stillegging van werkzaamheden aan het pand 

Camplaan 40, het besluit tot het opleggen van een dwangsom en bestuurs-

dwang - openbaar -     
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoonnummer 

(023) 548 56 07.

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Agenda's

Uw grof snoeihout afgevoerd 
via de ‘takkenronde’!
Als inwoner van Heemstede kunt u jaar-

lijks, in april en november, zonder een 
afspraak te maken, grof snoeihout/takken 

aanbieden. Het snoeihout wordt ingeza-

meld in een week waarin ook uw gft-rolemmer 

wordt geleegd. De takken kunt u naast uw 

gft-rolemmer leggen op de voor u gebrui-

kelijke aanbiedplaats. De inzameldata van 

de takkenronde in november 2009 zijn:

Maandag 16 november: wijk 1A;

Dinsdag 17 november: wijk 2A;

Donderdag 19 november: inzamelwijk 3A;

Maandag 23 november: wijk 1B;

Dinsdag 24 november: wijk 2B;

Donderdag 26 november: wijk 3B;

De wijknummering vindt u terug op de kaart 

van uw afvalkalender en op de sticker van 

uw grijze rolemmer. 

Spelregels aanbieden grof snoeihout
Bij het aanbieden van snoeihout/takken 

vragen wij u rekening te houden met de 

volgende zaken:

- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bij-

voorbeeld geen complete coniferen of 

stammen dikker dan 15 cm.);

- Bundel de takken met touw (niet met 

ijzerdraad of plastic);

- De bundel mag niet zwaarder zijn dan 25 

kilo (dit is door 1 persoon te tillen);

- Takken mogen niet langer zijn dan 1,50 

meter;

- Leg de takken voor 07.30 uur op de aan-

biedplaats van uw rolemmer. Let hierbij 

op dat het verkeer geen hinder onder-

vindt van de takken;

- Bied geen zakken met blad en klein 

snoeiafval aan. Dit kan, zonder vuilnis-

zak, in de gft-rolemmer.

Vanwege de verwerking is het belangrijk 

dat er tussen de takken geen ander afval 

aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en schut-

tingen worden niet meegenomen. Deze 

producten kunt u, na het maken van een 

afspraak met De Meerlanden, aanbieden 

als grofvuil. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met de afdeling Publieksinformatie 

van De Meerlanden via telefoonnummer 

(0297) 38 17 17 of via de website van de 

Meerlanden www.meerlanden.nl
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Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw

vraag te stellen.

Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag

van 09.00 tot 13.00 uur.

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2009.210 het plaatsen van een erfafscheiding - Julianaplein 2

2009.211 het splitsen van het pand in 2 woonhuizen - Leidsevaartweg 17-19

2009.212 het wijzigen van de zijgevel - Prinsenlaan 25

2009.213 wijziging raamkozijn van de dakkapel - Raadhuisstraat 1

 op het voorgeveldakvlak

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  8 oktober 2009 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 2 oktober 2009)
2009.201 het uitbreiden van een woonhuis - Drieherenlaan 32

2009.206 het vergroten van een dakkapel - Glipper Dreef 52

 op het voordakvlak

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 2 oktober 2009)
2009.133 het wijzigen van de pui - Binnenweg 127

2009.174 het veranderen van een praktijkruimte  - Raadhuisstraat 49

 naar een kinderdagverblijf 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  8 oktober 2009 op maandag tot en met don-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 2 oktober 2009) 
met ontheffing bestemmingsplan
2009.125 het uitbreiden van een woonhuis - Dinkellaan 2

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 2 oktober 2009)
met ontheffing bestemmingsplan
2009.161 het bouwen van een erker - Laan van Insulinde 7

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  8 oktober 2009 op maandag tot en met don-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep 

gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro)
2009.204 het uitbreiden van een woonhuis - Postlaan 19

Het verzoek ligt vanaf 8 oktober  2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Starten voorbereidingsprocedure monumentenvergunning
2009.183 het bouwen van een 'Zwitserse' brug - in het bos bij Linnaeushof

    kadastraal bekend C 4056

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning  ligt vanaf 8 oktober 2009 

gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag 

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

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

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer J. van Wanum van de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 55.

Verordening Wet Kinderopvang

De gemeenteraad van Heemstede heeft op 24 september 2009 de Verordening Wet
Kinderopvang Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede vastgesteld.

De verordening regelt de aanspraak op een fi nanciële tegemoetkoming voor de kosten van 

kinderopvang voor specifi eke doelgroepen en treedt in werking op 1 oktober 2009. 

De Verordening Wet Kinderopvang gemeente Heemstede, vastgesteld op 25 november 

2004, nr. 64 en de regeling tegemoetkoming kinderopvang sociaal-medische indicatie, vast-

gesteld op 28 oktober 2008 zijn ingetrokken. 

De verordening kunt u terugvinden op website www.iasz.nl (via downloads/beleid en 

verordeningen).

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester 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 in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 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). 

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl


