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Nieuw veld Alliance mede 
dankzij Alie en Jans
Heemstede - Kinderen en ou-
ders stonden zondag jl. langs 
een van de hockeyvelden  toen 
in de schittering van de zon een 
gele helikopter op spectaculaire 
wijze zijn aantocht maakte.
Hierin zaten de directeur van de 
van de KNHB, de district mana-
ger ABN AMRO Bank Zuid-Ken-
nemerland en de voorzitter van 
Alliance die het nieuwe kunst-

gras waterveld om 12.00 uur of-
ficieel hebben geopend. Mixed 
Hockey Club Alliance is enorm 
blij met de extra capaciteit van 
het nieuwe veld waardoor alle 
hockeyers weer optimaal gefaci-
liteerd zijn.
Voorzitter Erik-Jan Verhulst be-
nadrukte dat de komst van het 
nieuwe kunstgras waterveld al-
leen tot stand is gekomen in 

goede harmonie met voetbal-
club RCH, de omwonenden van 
de sportparklaan, de gemeen-
te Heemstede en andere betrok-
ken partijen.
Door de opgezette sponsoractie 
‘Alie en Jans ‘ hebben de leden 
een heel groot deel van de kos-
ten van het nieuwe veld zelf op-
gebracht.
Mirjam Goossens

Dahlia met Heemsteedse historie
Heemstede - Corrien Visser 
stuurde van tijd tot tijd foto’s van 
de ‘Heemsteedse natuur’ in en 
om de tuin naar De Heemsteder. 
Ze is eind juni j.l. overleden en 
in haar agenda vond zoon Edwin 
Visser een aantekening dat ze 
van plan was de Dahlia ‘Glorie 
van Heemstede’ te fotograferen 
voor De Heemsteder.
Edwin toog daarop naar de Dah-
liatuin van Cor Geerlings aan de 
Kadijk in Heemstede om een fo-
to te maken. 
Hij schrijft: “Deze Dahlia is niet 
zomaar een Dahlia, maar een 
met historie, met Heemsteedse 
historie!
Het zal niet bij veel Heemste-

denaren bekend zijn dat aan de 
Kadijk een vooraanstaand Dah-
liaveredelaar woont met een 
mooie showtuin. Hij startte zijn 
zaak net na de Tweede Wereld-
oorlog. Reeds in 1947 zag de va-
rieteit ‘Glorie van Heemstede’ bij 
hem het licht. Deze is vele ja-
ren de standaard geweest voor 
het Waterleliedahlia type. Zo-
als de naam impliceert vertonen 
de bloemen een grote gelijkenis 
met waterlelies. 
Zelfs na al die jaren wordt ‘Glo-
rie van Heemstede’ nog steeds 
commercieel geteeld en verhan-
deld. Dit is echt bijzonder!
De botergele bloemen verschij-
nen de gehele zomer en herfst 

aan de lopende band en staan 
ook nog eens lang op de vaas! 
De planten worden ongeveer 
120 cm hoog.”

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

Podium Oude Slot
TONEEL

donderdag 21 oktober 2010    
Aanvang: 20:15 uur  Toegang: e 18,- / e 15,50

Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

      Helmert Woudenberg

Dankwoord?

Dit huwelijk krijgt een tien
Heemstede – Eerder berichtte de Heemsteder dat op 10-10-
10 geen huwelijksvoltrekkingen waren ‘geboekt’ bij de burger-
lijke stand in Heemstede. Zo leverde navraag bij deze dienst op. 
En dat op zo’n bijzondere datum!
Dennis en Jinda van Broeck-Boonkla hadden afgelopen zon-
dag echter wel uitgekozen om in het huwelijksbootje te 
stappen. Zij zeiden volmondig ‘ja’ tegen elkaar in restaurant 
Groenendaal. Op deze unieke datum en mooie locatie werden 
bruid en bruidgeom ook getrakteerd op zeer bijzonder weer. 
Dit huwelijk krijgt nu al een tien!

20 Oktober:
Woonspecial
in deze krant
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

VLOOIENMARKTEN
zondag 17 oktober

Sporthal Spaarnehal, Haarlem
zondag 24 oktober

Sportcentrum Groenendaal, 
Heemstede

(09.30-16.00 uur)
0229-244739/244649

Heemstede - www.mikki.nl

Met de rugzak de weg zoeken in Taizé.

Heemstede - Taizé is een ge-
meenschap in de buurt van Clu-
ny in Frans Bourgondië. Jonge-
ren en ouderen uit allerlei lan-
den komen daarnaartoe om stil-
te te zoeken en te mediteren. 
Een week in Taizé kan helpen 
om het dagelijks leven in een 
ander licht te zien: drie keer per 
dag samen bidden, reflecteren 
over de bronnen van geloof en 
werken voor anderen. In de dag-
programma’s is veel ruimte voor 
zingen, praten en peinzen.
In zijn boek Dieu ne peut 
qu’aimer (God kan slechts lief-
hebben) zei de stichter van Tai-
zé, broeder Roger, het zo: “Ik 

denk dat ik al sinds mijn jeugd 
intuïtief aanvoelde dat gemeen-
schapsleven een teken kan zijn 
dat God liefde is, enkel liefde. 
Langzamerhand ontstond in mij 
de overtuiging dat het belangrijk 
was een gemeenschap te stich-
ten met mensen die heel hun 
leven willen geven, die elkaar 
proberen te begrijpen en zich 
steeds weer met elkaar verzoe-
nen; een gemeenschap waarin 
eenvoud en goedheid van hart 
voor alles centraal staan.”
Om de sfeer van Taizé te proe-
ven hoeft u niet op reis, maar u 
kunt nu ook in Heemstede te-
recht. Aanstaande zondag 17 
oktober is er om 10 uur een Tai-

zé-dienst in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18. Voorafgaand 
aan de viering worden vanaf 
half tien al enkele liederen ge-
zongen. Er is een beperkte litur-
gie, geleid door dominee Arie 
Molendijk, met liederen, lezin-
gen en stilte voor bezinning.
Het thema van de viering is 
‘hoop en volharding’. In tijden 
van crisis en tegenslagen vin-
den mensen inspiratie in bij-
voorbeeld psalm 121: Vanwaar 
komt mijn hulp? Hoop kan wor-
den verbonden met volharden 
als het tegenzit. Na afloop is er 
koffie en thee. Belangstellen-
den, van binnen of buiten de 
kerk, zijn van harte uitgenodigd.

Uitverkocht 
in de Luifel

Heemstede - De volgende 
voorstellingen in theater 
de Luifel zijn uitverkocht:

Paulien Cornelissen met 
Hallo Aarde op vrijdag 15 
oktober;

Yvonne van den Hurk, 
Mylou Frencken en Ineke 
Veenhoven met de Hor-
monologen op vrijdag 22 
oktober.

Gekneusde enkels
Heemstede – Een 17-jari-
ge snorfietser uit Sassenheim 
is maandag 11 oktober, om-
streeks 10.00 uur gewond ge-
raakt. Hij werd bij het overste-
ken van de kruising Zandvoort-
selaan/ Leidsevaartweg aange-
reden door een 29-jarige Haar-
lemse automobilist. Het slacht-
offer is naar een ziekenhuis ge-
bracht, waar bleek dat hij twee 
gekneusde enkels aan de aan-
rijding heeft over gehouden. 
Daarnaast nog schaafwonden 
aan zijn benen en hoofd. Uit on-
derzoek door de politie is ge-
bleken dat de automobilist een 
rood verkeerslicht heeft gene-
geerd. Ook bleek de man onder 
invloed van alcohol. Hij had een 
promillage van 1,42. Zijn rijbe-
wijs is ingevorderd en er wordt 
proces-verbaal opgemaakt voor 
de verschillende verkeersmis-
drijven.

Tweemaal boete 
voor drankrijdster
Heemstede – Agenten heb-
ben woensdagmiddag 6 okto-
ber rond 16.30 uur een automo-
biliste met teveel drank op aan-
gehouden aan de Glipperdreef. 
De 58-jarige automobiliste, een 
Heemsteedse, was met een al-
coholpromillage van 2.9 ach-
ter het stuur gekropen, terwijl 
wettelijk maximaal 0.5 is toege-
staan. De vrouw is overgebracht 
naar het bureau waar zij is inge-
sloten voor verhoor. Ze kon re-
kenen op twee keer proces-ver-
baal. Eén boete voor het rijden 
onder invloed, maar omdat het 
rijbewijs van de vrouw al eerder 
was ingevorderd, kreeg ze daar 
ook nog een bekeuring voor.

Heemstede - De huizen aan de Jan van Goy-
enstraat zijn gebouwd tussen 1920 en 1925, 
dus ongeveer 90 jaar geleden. Maar het ont-
staan van de winkelstraat wordt geschat op 
zo’n 75 jaar geleden, want de straat heeft 
eerst alleen gefungeerd als ‘woonstraat’. En 
omdat Sigarenmagazijn van der Wal dit jaar 
75 jaar bestaat, hebben we ook maar ge-
steld dat de winkelstraat zo oud is.
Bij een jubileum hoort een feestje, en we ho-
pen dat binnen afzienbare tijd te kunnen vie-
ren. Maar in ieder geval is er op verschillen-
de plaatsen in de archieven gedoken en zijn 

een aantal oude foto’s tevoorschijn geko-
men. Daarnaast is de straat een paar maan-
den geleden helemaal opnieuw gefotogra-
feerd. Met deze foto’s is door de Winkeliers-
vereniging Jan van Goyen een fotoboek sa-
mengesteld dat een goed beeld geeft van 
de historie van deze unieke Heemsteedse 
winkelstraat. Dit boek is te koop voor 50,-
- euro, heeft het formaat van 21 bij 28 cm 
en is gedrukt op hoogglans fotopapier. Het 
is na telefonische afspraak in te zien en te 
bestellen bij Remco van den Berg, tel. 023 
– 5471319.

Taizé in 
Heemstede

Winkelstraat Jan van Goyen 75 jaar
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Met de Ko-Bus op stap
Herfstkleuren 

bewonderen in de duinen
Heemstede - Welzijn Ou-
deren Heemstede heeft een 
vergunning om met de 
KO-Bus in de Waterleidingdui-
nen te rijden.
Zo kan men in de herfst nog 
een keer genieten van de mooi 
gekleurde bladeren en wellicht 
zijn paddenstoelen te zien.
Die zijn er dit jaar in grotegeta-
len en ze zijn bijzonder groot. 
En heel misschien ziet u een 
kudde herten en/of een vos.

Deze herfsttoer is op woens-
dagmiddag 27 oktober.

De deelnemers worden vanaf 
13.00 uur van huis opgehaald 
en rond 16.00 uur weer terug-
gebracht. Er is plaats voor 7 
personen.
Kosten van dit uitstapje zijn 
17,00 euro inclusief koffie/thee 
met gebak.

Inschrijving bij Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24.
Geopend op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 
uur. Telefoon 023-528 85 10.

Welzijn Ouderen
Cursus mobiele telefonie
Heemstede - Stichting  Welzijn 
Ouderen Heemstede biedt een 
cursus mobiel bellen aan.
Leerlingen van het Nova-College 
leren ouderen de vele mogelijk-
heden van hun eigen mobiel.
Zoals een ontvangen sms-be-
richt openen en een sms-bericht 
sturen.
De cursus bestaant uit 3 bijeen-
komsten op donderdag 4 no-
vember, 11 november en ,18 no-

vember van 13.30 tot 15.30 uur.
Kosten cursus bedragen 15,00 
euro, (incl. koffie of thee).  Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij.
Voor verdere inlichtingen en re-
serveren:
Welzijn Ouderen Heemstede, 
Lieven de Keylaan 24 op maan-
dag t/m donderdag 
van 9.00-17.00 uur en op vrijdag 
van 9.00-13.00 uur.
Telefoon 023-528 85 10.

Dialezing ‘Istanbul’, 
culturele hoofdstad
Dinsdag 19 oktober                                           
In het jaar 330 stichtte de Romeinse keizer Con-
stantijn aan de Bosporus de stad Constantino-
pel. Meer dan 1000 jaar was deze stad het cen-
trum van het Oost-Romeinse en later Byzan-
tijnse Rijk. Constantinopel was het belangrijk-
ste handelscentrum en lag omslote dor water. 
Zij was een onneembare vesting, maar is des-
ondanks veel bevochten. Pas in 1453 lukte het 
de Ottomaanse legeraanvoerder sultan Mehmet 
II om de stad in te nemen. Kerken werden mos-
keeën, maar er werden ook nieuwe moskeeën 
en een paleis gebouwd voor de bezetter. Ook 
doopte hij de stad om tot “Istanbul”. Na het 
hoogtepunt van zijn macht in 1650 viel het lang-
zaam uiteen. In 1923 werd het restant van het 
rijk de republiek Turkije. Vanaf toen was Istan-
bul niet meer de hoofdstad van het huidige Tur-
kije, maar Ankara. Daarom is Istanbul, stad vol 
geschiedenis en cultuur uitgeroepen tot Cultu-
rele Hoofdstad van 2010. 
In deze tweede Trefpunt-Casca lezing vertelt 
Hans van Os u vol enthousiasme over deze bij-
zondere stad en haar geschiedenis.. De lezing is 
op dinsdag 19 oktober bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96,Heemstede. Aanvang 14.30 uur – en-
tree: 3,00 euro.Reserveren mag tel.: 023-548 38 
28-1, maar is niet noodzakelijk.

Voorlichtings-
bijeenkomst softdrugs 
Woensdag 20 oktober
Wat wil je als ouder weten van soft drugs? Hoe 
signaleer je dat je kind met soft drugs in aanra-
king is gekomen? Hoe maak je deze onderwer-
pen bespreekbaar? Het Centrum voor Jeugd en 
Gezin heeft samen met Casca een avond over 
softdrugs georganiseerd. Deze avond wordt in-
geleid door Floor van Blitterswijk, coördinator 
van het CJG. Vervolgens vertelt Yoram Stein, er-
varingsdeskundige en schrijver van het boek 
“Stoppen met blowen”, over de mythen en geva-
ren van een jointje en over ‘je laatste joint’. 
Tot slot geeft een medewerker van Brijder-ver-
slavingszorg - een stichting die informatie, voor-
lichting en zorg biedt bij verslavingsproblemen 
– informatie over softdrugs. Opvoeders krijgen 
tips en tools aangereikt. En er is volop gelegen-
heid om vragen te stellen. Ook kunt u de ver-
schillende drugs bekijken!
Deze bijeenkomst over softdrugs vindt plaats op 
woensdag 20 oktober om 19.30 uur bij Casca 
in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree is 
gratis. Graag van tevoren aanmelden, op werk-
dagen van 9-12 uur: tel. 023-548 38 28-1, maar 
u mag ook op de avond zelf binnenlopen. 

Diner&Film 
Donderdag 21 oktober
Eerst genieten van een heerlijk diner en dan 
ontspannen naar een dramafilm. Dat kan alle-
maal onder één dak bij Casca op donderdag 21 
oktober.  Voor het diner heeft u de keuze uit 3 
voor-, 3 hoofd- en 3 nagerechten. U kunt een 
tafel reserveren voor u alleen, voor uw gezel-
schap of, als u dat wilt, aanschuiven aan een ge-
zamenlijke tafel. Het diner begint tussen 18.00 
en 19.00 in eethuis in de Luifel. U kunt rustig 

van uw maaltijd genieten tot vlak voor het begin 
van de film. Deze begint om 20.00 uur. De kos-
ten van diner&film samen zijn 22,50 euro. Re-
serveren is noodzakelijk i.v.m. het diner en kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag zelf: tel. 023-548 
38 28-1. Alleen naar de film kan ook, die kost 
5,00 euro. Diner&Film zijn bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Voor meer informatie 
over de titel en inhoud van de film kunt u bellen 
met de receptie van Casca op werkdagen van 
9-12 uur: 023-548 38 28-1. 

Excursie Hermitage 
Amsterdam Alexander 
de Grote
Heemstede - Geen vorst uit de Oudheid 
spreekt zo tot de verbeelding als Alexander de 
Grote (356–323 v.Chr.).Vanaf zijn vroege jeugd 
wist hij mensen om zich heen te inspireren. In 
de Hermitage in Amsterdam is deze winter de 
tentoonstelling De onsterfelijke 
Alexander de Grote te zien. Deze omvat meer 
dan 350 topstukken, waaronder de beroemde 
Gonzaga-camee, uit het Staatsmuseum de Her-
mitga St. Petersburg. De expositie beslaat een 
periode van bijna 2500 jaar. 

De tentoonstelling vertelt niet alleen over de 
mythe rond Alexander de Grote, maar ook over 
zijn leven, zijn grote veldtocht en de erfenis die 
hij naliet. Op 22-jarige leeftijd startte hij zijn ver-
overingscampagne, die hem zo beroemd maak-
te. Door zijn veroveringen kwam hij in contact 
met veel landen en culturen en overal stichtte 
hij nieuwe steden, die hij vaak Alexandrië noem-
de. De plaatselijke architectuur, kunst, taal en 
levenswijze gingen na zijn komst altijd Griek-
se sporen vertonen, bekend als het Hellenisme. 
Schilderijen van beroemde schilders als Pietro 
Antonio Rotari en Sebastiano Ricci, wandtapij-
ten, objecten van zijn reizen, reliëfs en teksten in 
Grieks schrift, zij getuigen allen van zijn “onster-
felijkheid”. In 2004 heeft Oliver Stone zijn leven 
verfilmd. Via een hedendaagse fotografische in-
terpretatie, waarin de objecten uit de tentoon-
stelling zijn verweven met beelden van een echt 
model is fotograaf Erwin Olaf er in geslaagd de 
karaktertrekken en de schoonheid van Alexan-
der tot uiting te brengen. 

Wanneer?
Op dinsdag 26 oktober wordt om 9.15 uur in de 
hal van station Heemstede verzameld. 
U reist met Openbaar Vervoer. Kosten: 17,50 eu-
ro, MK 2,50 euro (incl. toegang en Cascakosten, 
excl. reiskosten en consumpties). Vergeet u uw 
kortingskaart, museumjaarkaart e.d. niet? 
Geef u snel op! Opgeven en betalen uiterlijk 
woensdag 20 oktober in de Luifel.

Blijven bewegen voorkomt klachten

Cursusaanbod Fit for Life
Heemstede - Casca heeft van 
de NISB (Nederlands Instituut 
voor Sport en Bewegen) en de 
Stichting Doen een subsidie-
cheque gewonnen, waarmee ze 
een project konden realiseren 
om beweging voor 50-plussers 
of mensen met gezondheids-
klachten te stimuleren. Dit is uit-
gemond in Fit for Life Heemste-
de: een gevarieerd aanbod van 
korte cursussen, gecombineerd 
met een fittest en een persoon-
lijk bewegingsadvies.
Het gaat dan om de volgende 
lessen:
 
Nordic Walking voor beginners, 
waarbij wordt gewandeld met 
poles. Hierdoor ontlast u uw 
nek, schouders en knieën. Start: 
woensdag 13 oktober van 10.00 
tot 11.00 uur. 
Bij Sportief Wandelen wandelt u 
in een groepje, maar op uw ei-
gen niveau. Start: dinsdag 12 ok-
tober van 9.30 tot 10.30 uur. 
Voor beide bovenstaande cur-
sussen kunt u nog instappen als 
u dat wilt. 
De cursus In Balans is voor men-
sen vanaf 65 jaar die wat meer 
moeite krijgen met lopen, bang 
zijn om te vallen of al eens geval-
len zijn. U krijgt advies en infor-
matie over val-preventie, en oe-

feningen om uw balans en con-
ditie te verbeteren. Start: dins-
dag 19 oktober van 13.00-14.30 
uur (introductieles, deze is gra-
tis, de cursus start op dinsdag 2 
november).
Bewust bewegen met artrose en 
osteoporose is een praktische 
cursus met informatie over aard 
en oorzaak van artrose en osteo-
porose. U leert hoe u (ook thuis) 
uw gewrichten kunt trainen en 
er is aandacht voor een goede 
en efficiënte houding. Start: vrij-
dag 12 november van 9.30 tot 
11.30 uur. 
Tot slot is er de cursus Thuisfit, 
voor mensen die thuis iets aan 
hun fitheid willen doen. Toegan-
kelijke oefeningen, die staand 
én zittend kunnen worden uit-
gevoerd gericht op kracht, be-
weeglijkheid, coördinatie, ont-
spanning en valpreventie kunt u 
na deze cursus zelfstandig thuis 
uitvoeren aan de hand van een 
dvd. Start: dinsdag 16 november 
van 11.00 tot 12.00 uur.

Opgeven voor één (of meer) van 
deze cursussen kan bij de recep-
tie van Casca de Luifel, op werk-
dagen van 9-12 uur: tel. 023-
548 38 28 kies 1. Meer informa-
tie vindt u in de speciale Fit for 
Life folder. 
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Heemstede - Jaarlijks rond de-
ze tijd, brengt het college van 
B&W van Heemstede een begro-
ting uit voor het volgende jaar. 
De komende weken krijgen de 
raadsleden de kans om schrifte-
lijk en mondeling vragen te stel-
len. Op 4 en 5 november wordt, 
tijdens twee extra raadsverga-
deringen, de uiteindelijke begro-
ting 2011 vastgesteld. Zoals ie-
der jaar neemt de Heemsteder 
de begroting voor het volgende 
jaar voor u door. De belangrijk-
ste voornemens, kosten en baten 
worden in het kort belicht. In dit 
tweede, en tevens laatste deel 
gaan wij in op de paragrafen 6 
t/m 9 van de begroting.

Maatschappelijke
ondersteuning en zorg
Onder deze noemer wordt een 
groot aantal posten verant-
woord. Met een totaalbedrag 
van 8,5 miljoen euro is dit de 
grootste post op de begroting. 
Het leeuwendeel gaat op aan 
kosten die verband houden met 
de WMO (wet maatschappelijk 
ondersteuning). Uit dit budget 
worden rolstoelen, huishoudelij-
ke zorg voor ouderen, woonvoor-
zieningen, e.d. bekostigd.
Ook Casca met ruim één mil-
joen euro slokt flink wat geld op 
evenveel als de kosten voor de 
gezondheidszorg. Peuterspeel-
zalen, naschoolse opvang, ou-
derenwerk en het centrum voor 

jeugd en gezin kosten enke-
le tonnen. Ongeveer 1.100 peu-
ters tot 4 jaar bezoeken samen 
jaarlijks 4.000 maal het consulta-
tiebureau. Voor deze groep kin-
deren is een ‘Elektronisch Kind 
Dossier’ opgesteld en in 2011 
worden ook de 4- tot 19-jarigen 
in dit dossier opgenomen.
Het laten inburgeren van nieuwe 
Nederlanders kost slechts 5.000 
euro, maar in 2011 dienen wel 
18 nieuwkomers woonruimte te 
krijgen van Heemstede.
Zowel Casca als de Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede en 
de peuterspeelzalen moet er 
rekening mee houden dat hun 
subsidie de komende jaren stel-
selmatig wordt verlaagd.

Groen en openbare ruimte
De gemeente werkt aan een 
vereenvoudiging van de kapver-
gunningen waardoor er, behou-
dens monumentale en beeldbe-
palende bomen, zonder vergun-
ning gekapt mag worden.
Ondanks bezuinigingen wil de 
gemeente bermen gaan omvor-
men tot kruidenrijke bloember-
men.
Het aantal gemeentelijke bomen 
zal in 2011 afnemen met 200 
stuks tot 10.300. De Nijverheids-
weg, Franz Leharlaan en het win-
kelgebied aan de Zandvoortse- 
laan mogen rekenen op nieuwe 
bomen.
Vijf mensen krijgen of behouden 

hun ‘begeleid werken plek’ op de 
kinderboerderij.
Het beheer en onderhoud van 
Groenendaal kost volgend jaar 
360.000 euro. De kosten van de 
begraafplaats worden volledig 
gedekt uit de opbrengsten van 
grafrechten.
Voor 89.000 euro wordt een nieu-
we graafmachine aangeschaft. 

Ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting
Alle aandacht wordt gericht op 
het tijdig klaar hebben van de 
verschillende bestemmingsplan-
nen.
In 2013 wil de rijksoverheid dat 
alle bestemmingsplannen in Ne-
derland actueel zijn. Heemstede 
heeft er nog een viertal te gaan 
tot 2013.
Per 1 oktober van 2010 is de uit-
breiding van het vergunningvrij 
bouwen aanzienlijk uitgebreid.
Het aantal af te geven vergun-
ningen - en daarmee de inkom-
sten - zal daardoor afnemen.
De gemeente wil zich in 2011 
meer gaan toeleggen op voor-
lichting en handhaving en daar-
toe wordt het budget met 43.000 
euro verhoogd. De woningbouw 
stagneert waardoor bouwprojec-
ten worden stilgelegd of worden 
heroverwogen. Er zijn plannen 
rond het Zilveren Kruis gebouw, 
het terrein van het Noava Colle-
ge, flats aan de Rijnlaan, Amstel-
laan het (oude)Postkantoor en 

Gemeentebegroting 2011 
nader bekeken (deel 2)

de Bibliotheek.
Ook het gebied rond het zieken-
huis wordt momenteel opnieuw 
bekeken door de projectontwik-
kelaar. Het tarief voor een bouw-
vergunning blijkt al tien jaar niet 
te zijn verhoogd. Het tarief op 
basis van 2,3% van de bouwsom 
excl. btw wordt geleidelijk ver-
hoogd tot 2,7% in 2014.
De opbrengst van de bouwle-
ges wordt voor 2011 geraamd 
op 438.000 euro. De welstand- 
en monumentencommissie kost-
te jaarlijks 38.000 euro. Overwo-
gen wordt om gemeentelijke ei-
gendommen aan grond en on-
roerend goed te verkopen.

Reiniging en riolering
De Heemsteedse burger gaat 
volgend jaar meer betalen voor 
het ophalen van het huisvuil en 
de heffing voor de riolering. De 
kleine rolemmer gaat 13 euro 
per jaar meer kosten en de gro-
te 14 euro. De rioolbelasting gaat 
met 5 euro omhoog, maar in de 
komende jaren gaat men aan-
zienlijk meer betalen. In 2014 
lopen de kosten op tot 170 eu-
ro per aansluiting (nu 133 euro). 
Vooral de kosten van het beheer 
van grondwater en het afkoppe-
len van het hemelwater van de 
riolering liggen aan de stijging 
ten grondslag. In 2011 zal de 
riolering op de Breitnerweg en 
de Dr. Piersonstraat  vervangen 
worden. Bij de herinrichting van 
de Herenweg en Nijverheidsweg 
zal de riolering worden gereno-
veerd. Op de Amstellaan komt 
een bergbezinkbak en drainage 
en een bergbezinkbak nabij de 
Lorentzlaan.  
Een besparing wordt bereikt 
doordat de burger jaarlijks niet 
meer dan 3m3 vuil mag aanle-
veren bij de milieustraat. Alles 
wat meer is moet betaald wor-
den. Ook de takkenronde wordt 
afgeschaft.
Het meest in het oog springt het 
afschaffen van het ophalen van 

het grofvuil. Al deze maatregelen 
leveren een besparing op van 
ruim 100.000 euro.
De totale lasten op deze on-
derdelen 3,7 miljoen euro wordt 
ruimschoots gedekt door een 
opbrengst van 4,3 miljoen euro.
   
Financiering en
dekkingsmiddelen
Het college geeft aan zuinig en 
creatief te zullen omspringen 
met de geldmiddelen van de 
gemeente.
Daarbij zal de ozb, het minima-
beleid en de maatschappelijke 
ondersteuning worden ontzien. 
Het gemeentefonds draagt nog 
steeds voor het overgrote deel 
bij aan de inkomsten van de ge-
meente, hoewel dit bedrag de 
komende jaren zal afnemen. Met 
een bijdrage van 20 miljoen euro 
is het Rijk een onmisbare scha-
kel in de inkomsten. Aan ozb 
ontvangt de gemeente in 2011 
5,2 miljoen. Overige inkomsten 
komen voort uit beleggingen en 
zijn goed voor ruim één miljoen.
De Heemsteedse honden bren-
gen via hun baasjes 110.000 
euro in het laatje via de honden-
belasting.
Een gemiddeld huishouden met 
een eigen woning van plusmi-
nus 450.00 euro betaalt in 2010 
719 euro aan belastingen, riool-
heffing en afvalstoffenheffing,  
dat wordt in 2011 745 euro. 
Totaal beloopt de begroting van 
Heemstede voor volgend jaar 
42,8 miljoen, tegen 43,1 in 2010.
In de komende weken zullen de 
verschillende commissies van 
de gemeenteraad de voorstel-
len bespreken en waar gewenst 
bijstellen. Op 4 en 5 november 
volgt behandeling in de raad. 
Burgers hebben de mogelijk-
heid om via hun vertegenwoor-
digers in de gemeenteraad of tij-
dens inspraak mogelijkheden in-
vloed op de besluitvorming uit te 
oefenen. 
Eric van Westerloo

Al 700 aanmeldingen voor Heemstede Loop
Heemstede - De gemeen-
te Heemstede heeft beslo-
ten om elk jaar in de gemeente 
een hardloopwedstrijd te orga-
niseren. Via de sportorganisatie 
Sport-Support uit Haarlem is op 
zondag 17 oktober een prach-
tige, afwisselende route uitge-
zet door de gemeente, die dwars 
door het Landgoed Groenendaal 
voert. Het loopevenement be-
looft, met nu al zoveel aanmel-
dingen, een waar spektakel te 
worden.
Er kan gekozen worden uit 3 af-
standen: de jongste deelnemers 
(scholieren) lopen de 1.6 km. 
Voor de junioren is er een ron-
de van 5 km uitgezet en de door-
zetters kunnen twee ronden lo-
pen, dus totaal 10 km. Bovendien 
is er een business-loop. De start 
en finish is bij het sportcentrum 
Groenendaal, Sportparklaan 16.
Om 12.00 uur klinkt het start-
schot voor de 1.6 km loop en om 
12.30 uur worden de 5 en 10 km 
‘weggeschoten’. Aanmelden kan 

via de website www.heemstede-
loop.nl
De loop heeft als motto ‘loop met 
je hart, blijf in beweging’ mee-
gekregen. Naast een verwijzing 
naar gezond bezig zijn, wordt 
hiermee ook goede doelen onder 
de aandacht gebracht. Dat gaat 
om  de Hartekamp Groep als 
plaatselijk goed doel en lande-
lijke Nederlandse Hartstichting.
De gemeente hoopt door de ve-
le deelnemers een groot bedrag 
aan deze instellingen te kunnen 
schenken.

Trimgroep jubileum
Gelijktijdig met deze loop viert 
de Heemsteedse Trimgroep 
EMWG haar 40-jarig jubileum.
Al vanaf 1970 verzamelt elke 
zaterdagochtend om precies 
8.00 uur een groep enthousi-
astelingen zich op de parkeer-
plaats in het Groenendaalse Bos.
EMWG staat voor ‘En maar Weer 
Gewoon’. Dit was de vaste uit-
spraak  van de eerste trainer in 

1970 na een oefening. EMWG is 
volgens woordvoerder Peter Gra-
jer vooral een gezellige mannen-
club. Rond de 25 tot 30 mannen, 
tussen de 40 en 70 jaar, komen 
elke zaterdag bij elkaar in Groe-
nendaal om een uurtje sportief 
bezig te zijn. Alles gebeurt op 
een vrijwillige basis naar eigen 
kunnen. Onder een deskundige 
leiding van trainer Gerald Gar-
relts worden de spieren in een 
uur tijd losgemaakt en aange-
pakt.Dit gaat altijd op een pretti-
ge en sportieve en leuke manier.
Trimmen wordt afgewisseld met 
oefeningen en het uur wordt al-
tijd besloten met een kort bal-
spel. Om even bij te komen ver-
telt een van de deelnemers tus-
sendoor iets over de natuur. Gra-
jer: “De groep kan best wat extra 
leden gebruiken. 8 Uur ‘s mor-
gens lijkt vroeg maar dat valt erg 
mee. De natuur is op dat tijd-
stip op zijn mooist in elk seizoen. 
In de praktijk blijkt dat het op 
zaterdag pas na negen uur gaat 

regenen.” Voor de saamhorig-
heid wordt er een paar keer per 
jaar iets leuks en origineels ge-
organiseerd. Bijvoorbeeld een 
dagje uit met de partners of een 
strandloop in januari met na af-
loop koffie en appelgebak of een 
gezamenlijke borrel. Zondag lo-
pen de meeste EMWGers met 
de Heemstedeloop mee. Daarna 
starten de feestelijkheden en de 
uitreiking van het jubileumboek. 
In dit boek staan veel anekdo-
tes en bijzonderheden.Einde-
lijk wordt bekend dat er ooit een 

vrouw lid is geweest en dat Sin-
terklaas in hoogsteigen persoon 
in het bos de gymoefeningen 
voordoet en laat zien dat hij nog 
steeds een krasse baas is.

Fietsen met Welzijn Bloemendaal
Bennebroek - Op dinsdag 19 
oktober is er weer een korte 
fietstocht in Bennebroek. Start 
is 10.00 uur bij het voormalig 
gemeentehuis. Aanmelden lo-
catie Zuid, tel. 023-584 5300.
Op donderdag 4 november 

wordt de workshop kertkaarten 
maken georganiseerd. Van 9.30 
uur – 12.00 uur. Kosten: 7,25 eu-
ro en dat is incl. koffie en mate-
riaal. Locatie  Zuid, Bennebroe-
kerlaan 5, Bennebroek. Tijdig 
aanmelden tel. 023-584 5300.
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

In memoriam Antonie Kamerling

De molen draaide door
in hevige tegenwind

de dag is niet meer blond
maar donker getint

Bart Jonker

----------------------
 

Ooit… ooit ben ik weer verliefd
 

De eeuwige glimlach is er niet meer
Ook de vlinders daalden neer

De roze wolken zijn opgetrokken
Weggeveegd zijn ook alle brokken

Alleen de herinneringen willen niet gaan
Die blijven maar in mijn hoofd bestaan 

Mooie momenten die ik niet was gewend
Een verliefdheid  die ik niet eerder heb gekend
Geen wonder dat ik er nog vaak aan terug denk

Want die verliefdheid gaf mij een groot geschenk
Het liet mij zien wat echte verliefdheid kan doen
Ik was totaal verliefd vanaf de allereerste zoen

Ooit zullen mijn wangen weer rood opgloeien
En zal een nieuwe verliefdheid weer opbloeien

 
Monique Philippo

Dichtstorten

Gedumpt door
onze onverantwoordelijke baas
Mijn zus en ik zijn deze week door onze baas uit huis gezet. Hij 
had geen zin meer om voor ons te zorgen. Ik dacht eerst nog dat 
ik naar de dierenarts zou gaan omdat mijn ondertanden als mes-
jes in mijn bovenlip vastzaten. Maar wat denk je? We zijn samen 
in de stromende regen voor het hek van de kinderboerderij gezet. 
Onze baas dacht dat we daar wel goed verzorgd zouden worden.

Gelukkig zijn we liefdevol opgevangen door de medewerkers 
van de kinderboerderij. De tanden zijn geknipt en we kregen een 
droog hok, goed voer en schoon water aangeboden. Ze hebben 
ons beloofd dat ze een lieve baas voor ons gaan zoeken waar we 
echt de rest van ons leven mogen blijven.
 
We hoorden van een paar andere dieren dat er wel vaker cavia’s, 
kippen en konijnen bij de kinderboerderij worden gedumpt. Wij 
begrijpen hier niets van. Een dier neem je weloverwogen en ver-
zorg je voor het leven. Dat horen alle mensen toch te weten!

Met vriendelijke groeten,
De gezusters Rat

Reactie van medewerkers van Kinderboerderij ’t Molentje:
De kinderboerderij is geen dierenopvang en heeft daar ook geen 
plek voor. De beheerder van de kinderboerderij geeft advies over 
hoe om te gaan met situaties wanneer baasjes niet meer voor hun 
dier kunnen zorgen. 

INGEZONDEN

Heemsteedse etalages vol leven

Heemstede – Een strijkende 
dame bij Hunkemoller, een ge-
verfde dame bij Verfhandel Ree 
en een Victoriaanse lady bij Van 
Vuuren... Deze vrouwen en an-
dere mooi uitgedoste etalagebe-
zoekers waren zaterdag jl te zien 
in Heemstede Centrum. Het werd 
nog een drukke zaterdag in de 
mooi vernieuwde winkelstraat. 
Niet alleen de ‘levende etalages’ 
zorgen voor oh’s en ah’s maar 
ook de talentenjacht bij Toddlers 
baarde opzien. Grappig gevon-
den was dat de kids die een lied 
zongen op de ‘stip’ in de etalage 
plaatsnamen om zo voor het pu-
bliek buiten hun zangkunsten te 
laten horen. Heel moedig, want 
het aantal toeschouwers groeide 
gestaag. Leuk evenement, voor 
herhaling vatbaar!

Casino in Plexat
Heemstede - Roulette, kaart-
spelen, rad van fortuin, bingo… 
het is weer tijd voor Bleekst Ca-
sine. Een avond vol spanning en 
sensatie met leuke prijzen. Bij de 
entree krijg je een stapel speel-
muntjes. Entree: 2,- euro. Bel: de 
receptie van de Luifel 023-548 

38 28–1 of Mike D: tel: 023-548 
38 47 of mail naar plexat@casca.
nl. Kijk ook op de Plexat hyves: 
www.plexat-heemstede.hyves.nl 
voor de filmpjes en foto’s van de 
vorige Plexat activiteiten. 
‘t Is weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
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Bennebroek - De kinderen van de Willink-
school in Bennebroek keken woensdagmorgen 
6 oktober naar het toneelstuk ‘De verjaardag 
van Olli’. Hiermee ging de kinderboekenweek 
van start. Aan het eind van het toneelstuk, ge-

speeld door de leraren, kregen de kinderen de 
opdracht om een mooi schilderij te maken.  Van-
daag, woensdag, hangt de school vol met deze 
schilderijen. Het is een echte Grote Teken Ten-
toonstelling.

Voedselbank Haarlem e.o. heeft 170 klanten

Steeds minder voedsel-
overschotten van bedrijven
Regio - Op zaterdag 16 oktober 
is het Wereldvoedseldag. In 150 
landen wordt op die dag aan-
dacht besteed aan het feit dat 
op deze wereld heel veel men-
sen honger lijden. Dit jaar is ver-
spilling het centrale thema van 
de Wereldvoedseldag. 
Ook de Voedselbank wil verspil-
ling vermijden en helpt mensen 
die het niet breed hebben. Op 
zaterdag 16 oktober is iedereen 
van harte welkom om een kijk-
je te nemen bij de Voedselbank 
aan de Oostvest 54-56 in Haar-
lem (vlakbij de Amsterdamse 
Poort). Tijdens een aantal rond-
leidingen wordt verteld wat de 
Voedselbank allemaal doet.
De openingstijden zijn van 11.00 
tot 13.00 uur. 
De Voedselbank Haarlem en om-
streken heeft 170 huishoudens 
als klant. Omdat die huishou-
dens vaak uit meerdere perso-
nen bestaan, worden er ca. 500 
monden gevoed. Alleen als het 
huishouden na aftrek van vas-
te lasten minder dan ca. 200 eu-
ro per maand te besteden heeft, 
komt iemand voor een voedsel-
pakket in aanmerking. Na drie 
jaar stopt de hulp. Enerzijds om 
te voorkomen dat mensen struc-
tureel afhankelijk blijven van 
hulp door de Voedselbank. An-
derzijds is die grens ook uit nood 
geboren, omdat de middelen om 
klanten langer te bedienen ge-
woonweg ontbreken.

Iedereen
De Voedselbank draait op 120 
vrijwilligers. Eén van hen is Loek 
van Bennekom, die sinds kort 
deel uitmaakt van het bestuur. 
Hij zegt: “Wat mij opvalt is hoe 
‘gewoon’ veel klanten van de 
Voedselbank zijn. Het is beslist 
niet zo dat er alleen maar men-
sen bij de Voedselbank terecht 
komen, omdat ze er maar een 
beetje op los leven.  We leven in 
een land waar succes en status 
worden afgemeten aan de auto 
waarin je rijdt en het huis waar-
in je  woont. Volgens mij willen 
mensen niet voor anderen on-
derdoen. Ze worden verleid veel 

te veel te lenen. Weinig mensen 
realiseren zich dat ze maar een 
paar maandsalarissen verwij-
derd zijn van een faillissement. 
Voordat je het weet zit je in grote 
problemen als een relatie spaak 
loopt of als je werkloos wordt. 
Dat kan soms heel snel gaan!”

Voedseloverschotten 
De Voedselbank is voor een 
groot deel afhankelijk van voed-
seloverschotten die bedrijven ter 
beschikking stellen. Maar langs 
die weg komt er de laatste tijd 
steeds minder binnen. Daardoor 
worden de voedselpakketten 
steeds kariger. “We zien dat be-
drijven in Nederland enorm veel 
voedsel vernietigen. Ze betalen 
daarvoor zelfs vernietigingskos-
ten.”

Open Dag
Tijdens de Open Dag wil de 
Voedselbank bedrijven vragen 
om overschotten aan de Voed-
selbank te schenken. Dat is niet 
alleen goedkoper voor die be-
drijven. Het motiveert ook de ei-
gen medewerkers. En het is uit 
menselijk oogpunt heel nuttig. 
Alles wat door een gezin ge-
bruikt wordt, is welkom, behal-
ve als het over de datum is. Eén 
telefoontje naar de Voedselbank 
volstaat: tel.: 06-38240141
De Voedselbank heeft ook een 
website: www.voedselbankhaar-
lem.nl. 

Loek van Bennekom.

Kinderboekenweek Bennebroek

Prijs voor de 
onzichtbare vrijwilliger

Heemstede - Elk jaar geeft 
de gemeente Heemstede een 
feest voor vrijwilligers als blijk 
van waardering voor al hun en-
thousiasme en inzet. Tijdens dit 
feest, dat dit jaar op woensdag 
17 november is, wordt de Vrij-
willigersprijs 2010 – de Pluim – 
uitgereikt door wethouder Jur 
Botter. 
Dit jaar is de prijs voor ‘De On-
zichtbare vrijwilliger van het 
Jaar’. 

Veel Heemstedenaren zetten 
zich belangeloos in als vrij-
williger in binnen de gemeen-
te Heemstede. Vrijwilligersor-
ganisaties zijn afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers. Bin-
nen uw organisaties zijn er vast 
ook vrijwilligers, die zonder op 
te vallen veel werk verzetten. 
Zij vinden wat zij doen van-
zelfsprekend en onbewust re-
kent uw organisatie op de inzet 
van deze vrijwilligers. Zij beho-
ren vaak tot de vaste kern van 
vrijwilligers. Het is daarom juist 
belangrijk hun inzet te waarde-
ren en hen af en toe in het zon-
netje te zetten. 
Met de uitreiking van de Vrij-
willigersprijs 2010 wordt aan-
dacht gegeven aan deze vrijwil-
liger, die onopvallend veel vrij-
willigerswerk verzet voor uw or-
ganisatie.
Heeft úw organisatie een on-

zichtbare vrijwilliger die een 
pluim verdiend?
Draag deze dan voor!

Iedere organisatie die met vrij-
willigers werkt kan nomine-
ren. Zo lang het maar gaat 
om Heemsteeds vrijwilligers-
werk. Ook regionale organisa-
ties, actief binnen de gemeente 
Heemstede kunnen een vrijwil-
liger nomineren.

De winnaar ontvangt een bij-
zondere herinnering en de or-
ganisatie ontvangt een geld-
prijs van 250,- euro, te gebrui-
ken voor het werven, begelei-
den en behouden van vrijwilli-
gers. 
De jury bestaat zoals altijd uit 
vertegenwoordigers van Zorg, 
Welzijn en Sport & Recreatie.

Wilt u een vrijwilliger nomine-
ren, vraag dan een nominatie-
formulier aan bij José van Duin 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk Heemstede. E-mail: jvan-
duin@casca.nl of telefoon 023 
– 548 38 28. U kunt het nomi-
natieformulier en de uitnodi-
ging ook downloaden van de 
website: www.vrijwilligerswerk-
heemstede.nl.
De ingevulde formulieren kun-
nen tot uiterlijk donderdag 28 
oktober 2010 worden ingele-
verd.

Griezelmiddag
Heemstede - Spoken, spinnen, 
mummies…. griezelig??? Niet 
als je ze zelf maakt! 
Kom je ook op woensdag 20 ok-
tober griezelige dingen maken? 
De woensdagmiddagclub is (bij-
na) elke week van 13.30-15.15 
uur bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-

slaan 11, Heemstede.
Kinderen kunnen hier vooral veel 
knutselen, maar ook meedoen 
met een spel of lekker buiten spe-
len. Kosten per keer zijn: 3,50 eu-
ro, een kaart voor 10x kost 30,00 
euro. Graag de kinderen per keer 
van tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie: 
www.casca.nl. 

Vlieg naar de maan in 
de herfstvakantie
Regio - Zaterdag 23 oktober tre-
den Tjalling en Kees op met hun 
programma ‘Vlieg naar de maan’. 
Deze kindervoorstelling begint 
om 11.00 uur en de toegang be-
draagt 6,00 euro en vindt plaats 
bij RHH aan de Hagestraat 10 in 
Haarlem.
Tjalling wil naar de maan vlie-
gen en dat is niet zo moeilijk, 
denkt hij. Hij probeert het op al-
lerlei manieren, waar Kees bijna 
dol van wordt. Ook gaat hij tus-
sendoor nog proberen koekjes 
te bakken, maar dat mislukt ook. 
En... hoe kom je eigenlijk op de 
maan? Vlieg naar de maan is een 
hilarische voorstelling waarin 
veel te zien en te horen is en het 

publiek lekker mee kan doen. 
Voor kinderen van 3 tot 8 jaar. 
Duur ca. 50 minuten. Kaarten re-
serveren: reserveer@snoeppro-
ducties.nl of 023-5409845.
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5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel
 2e regel G
 3e regel R
 4e regel A
 5e regel T
 6e regel I
 7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Kabalen: wat 
wel en wat niet?
Heemstede – Een waar ‘suc-
cesnummer’ in de Heemste-
der zijn de kabalen. De klei-
ne gratis advertenties waarin 
spullen te koop worden aan-
geboden of worden gevraagd. 
Het kan gaan om artikelen die 
bijvoorbeeld bij het verhuizen 
‘over’ blijven. Of een partij tuin-
tegels die nog mooi zijn maar 
in de weg liggen. U wilt ze wel 
gratis kwijt, dan maakt u er nog 
een ander blij mee! Op zoek 
naar oude legpuzzels voor uw 
verzameling? Of een bepaald 
boek of DVD? Een gratis ka-
baal in de krant werkt. Ze wor-
den ‘gespeld’ zoals dat zo mooi 
heet en ze staan tevens online 
via www.heemsteder.nl. 

De niet-gratis kabalen
De gratis kabalen zijn een ser-
vice van de krant.  U mag er 
zoveel inleveren als u wilt. Wel 
zijn er uiteraard uitzonderin-
gen die niet gratis worden ge-
plaatst:
-  Geen werk aangeboden/ge-

vraagd zoals oppas, tuinman, 
schoonmakers, klusbedrijven

-  Geen huizen(ruil) te huur of 
te koop aanbieden

-  Geen auto’s, brommers, 
brommobielen, fietsen en an-
dere artikelen boven de 500 
euro 

-  Geen kennismaking-adver-
tentie 

-  Geen cursussen en workshops

De voorwaarden staan ook 
netjes vermeld in de kabalen-
bon die u wekelijks in de krant 
ziet staan.

Betaal-kabaal
Natuurlijk kunt u als u op zoek 
bent naar een goede oppas bij 
‘de Heemsteder’ terecht. Alleen 
niet via een gratis kabaaltje. 

Wat te doen?
Stel u bent op zoek naar een 
goede oppas of uw ‘aanbod/
vraag valt op een andere ma-
nier buiten de gestelde voor-
waarden (garagebox te huur, 
auto te koop e.d.) dan betaalt u 
daar voor en wordt het kabaal-
tje geplaatst.
U vult de kabalenbon in maar 
voegt 10 euro bij. Bon en geld 
gaan in een enveloppe en u 
stuurt deze naar ons hoofd-
kantoor: Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Op de enveloppe 
vermeld u ‘betaalkabaal’. 

Dan nog even dit
De redactie krijgt soms ka-
balenbonnen binnen waarop 
geen telefoonnummer is inge-
vuld. Of onleesbare kabalen. 
Deze worden niet geplaatst. De 
redactie neemt ook geen con-
tact op. Tevens behoudt zij het 
recht om kabalen niet te plaat-
sen. Heeft u nog vragen, belt 
u dan gerust: 0297-368671 of 
mail: redactie@heemsteder.nl
Redactie

Religieuze 
bijeenkomst 

‘Tijd’
Regio - Op zondag 24 oktober 
leidt Annemike van der Meiden 
de religieuze bijeenkomst 
in De Kapel, Potgieterweg 4 te 
Bloemendaal. Het thema is Tijd. 
De bijeenkomst begint op 10.30 
uur.  Toegang is gratis.

Toneelspelen 
– voorstelling 
maken (50+)
Heemstede - Senioren met al 
enige toneelervaring kunnen 
naar een presentatie toewerken 
met als einddoel zelf eens op het 
toneel van Theater de Luifel te 
staan in de cursus Toneelspelen 
- voorstelling maken (50+). Ver-
schillende typetjes uitbeelden, 
emoties weergeven, erg leuk om 
te doen!
Heeft u vorig seizoen al een to-
neelcursus gevolgd of bent u op 
een andere manier zelf in aanra-
king geweest met toneelspelen, 
dan vindt u bij deze cursus een 
volgende uitdaging.
De cursus Toneelspelen – voor-
stelling maken (50+) start op 
maandag 8 november bij Casca 
in de Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede van 13.30 tot 15.30 
uur. Aanmelden of meer infor-
matie aanvragen kan telefonisch 
van maandag t/m vrijdag, van 
9.00 tot 12.00 uur, bel: 023 – 548 
38 28-1 of via www.casca.nl. 

De talentenjacht bij Todd- 
lers zaterdag jl. baarde op-
zien. Grappig was dat de kids 
die een lied zongen op de ‘stip’ 
in de etalage plaatsnamen om 
zo voor het publiek buiten hun 
zangkunsten te laten horen. 
Heel moedig, want het aantal 
toeschouwers groeide gestaag. 
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Frank en Jan.

Taalkunstenaars bij Kunstkring
Heemstede - Jan J. Pieterse 
is voor de Heemsteedse Kunst-
kring geen onbekende. Tijdens 
de viering van het 50-jarig be-
staan van de  Kunstkring in 2002 
was hij een van de artiesten die 
met  zijn droogkomische punt-
dichten optrad. Nu komt hij met 
zijn collega-cabaretier Frank van 
Pamelen naar Heemstede met 
het programma ‘Pieterse en Van 
Pamelen Schrijven Geschiede-
nis’.                                                                                                                       
Voor de taalkunstenaars Pieter-
se & Van Pamelen is geen on-
derwerp veilig. In hun histo-
risch denken verbinden zij al-
les met alles: politiek met pop-
muziek en het koningshuis met 
andere natuurrampen; naadloos 
gekoppeld aan de actualiteit van 
de dag. Niet eerder lagen histo-
rie en hysterie zo dicht bij elkaar. 
Pieterse & Van Pamelen herzien 
de gehele vaderlandse historie. 
Frank van Pamelen en Jan J. Pie-
terse brachten traditiegetrouw 
de Open Dichtshow; hilarisch 

tekstueel cabaret met een muzi-
kale gast. Samen rijmden ze de 
genomineerden voor de VSCD 
Cabaretprijzen de hemel in en 
Jan J. presenteert sinds men-
senheugenis de Cabarestafet-
te. Frank van Pamelen en Jan J. 
Pieterse schrijven geschiedenis. 
In nog geen uur gooien de twee 
woordkunstenaars de afgelopen 
500 jaar overhoop. Niets blijft zo-
als het was. Geen onderwerp is 
veilig. Alles wordt met alles ver-
bonden. Veldslagen met voetbal-
toernooien en politiek met pop-
muziek. 

Wanneer?
De voorstelling vindt plaats op 
zondagmiddag 24 oktober a.s. in 
theater De Luifel aan de Heren-
weg te Heemstede. De aanvang 
is 15.00 uur.  De voorstelling is 
gratis voor leden van de Heem-
steedse Kunstkring. Voor niet-le-
den bedraagt de entree 10 euro.  
Ieder is van harte welkom.
Informatie: tel. 023-5281348.

Middeleeuwse Toestanden op Brederode
Regio - Het eerste weekeinde – 16 en 17 okto-
ber - van ‘de Week van de Geschiedenis’ wordt de 
ruïne van Brederode in Santpoort ‘Middeleeuws’ 
bewoond. 
De ruïne zal aankomend weekend weer tot leven 
komen en - net zoals in de 15e eeuw-  bewoond 
worden door de Vrouwe Yolande de Lalaing van 
Brederode. Zij wil iedereen laten zien dat het kas-
teel wordt hersteld en heeft daarom enige goede 
vrienden uitgenodigd.

Op het kasteel heerst dan ook een gezellige druk-
te want de gasten verwachten goede maaltij-
den en het nodige vertier. De verhalenverteller 
en goochelaar zullen de gasten vermaken. Mon-
niken zorgen voor het noodzakelijke geestelijke 

evenwicht en er zullen een aantal handwerklie-
den aan het werk zijn. 
Voor verzorging van de inwendige mens is er een 
kraam met heerlijke middeleeuwse zoetwaren en 
de Compagnie van Brederode zal het kasteel be-
waken.
Kasteel Ruïne van Brederode vindt u aan de Vel-
serenderlaan 2 in Santpoort-Zuid. Inlichtingen: 
tel. (023)-5378763.
Openingstijden: Zaterdag 16 oktober 10.00 – 17.00 
en zondag 17 oktober 10.00-17.00 uur. Toegangs-
prijs: volwassenen 3 euro; Kinderen 1,50 euro. In 
het geval dat het weer te koud of te nat is, zullen  
alle beschikbare overdekte ruimtes van de ruïne 
gebruikt worden.
www.middeleeuwsetoestanden.com

Vrijwilliger worden in een hospice?
Heemstede - Als de dood drei-
gend in je leven komt, bij jou of 
bij je naaste(n), dan staat je le-
ven op zijn kop. Om dan door 
de bomen nog het bos te kun-
nen blijven zien, heb je onder-
steuning nodig. Ondersteuning 
van je naasten, je huisarts, ver-
pleging, wellicht een geestelij-
ke. Om dat aan iedereen dui-
delijk te maken is voor het zes-
de jaar achtereen de Interna-
tionale Dag van de Palliatieve 
Zorg gehouden, afgelopen za-
terdag 9 oktober. Stichting Hos-
pice Groep Haarlem e.o., dé or-
ganisatie in Zuid Kennemerland 
die al bijna 22 jaar mensen die 

terminaal ziek zijn thuis of in het 
Bijna Thuis Huis begeleidt en 
ondersteunt, heeft aan deze dag 
meegedaan. Een stand van deze 
stichting stond, bemensd door 
ervaren vrijwilligers, op de Bin-
nenweg in Heemstede waar ze 
samenwerkten met boekhan-
del Blokker. Laatstgenoemde 
had boeken en literatuurlijsten 
klaar die allen een thema had-
den rondom de dood. Daarnaast 
hield  de stichting open huis in 
het Bijna Thuis Huis in de Gier-
straat. Een huis waar mensen 
die in hun laatste levensfase ver-
keren vakkundige en liefdevol-
le verzorging kunnen krijgen als 

Plexat herfstvakantie-activiteiten
Film maken (10-15 jaar)
Maandag 25 oktober
Het is weer tijd voor een éch-
te Plexat film! Op maandag 25 
oktober gaan tieners van 11 tot 
15 jaar een echte ‘Plexywood’-
film maken. Met een ‘low bud-
get’ gaan de jongens en meiden 
in één dag een prachtige actie-
film bedenken en maken. Su-
percool!
Deze activiteit zit altijd snel vol, 
dus geef je snel op om teleur-
stellingen te voorkomen... 
De film wordt gemaakt bij 
Plexat in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op maandag 
25 oktober van 10-17 uur (incl. 
lunch). Kosten: 10,00 euro per 
deelnemer. Opgeven kan tele-
fonisch: 023-548 38 28 – 1 of 
023-548 38 47.

Zaalvoetbal (15+)
Donderdag 28 oktober
Wil je met je vrienden lekker 
zaalvoetballen? Kom dan don-
derdag 28 oktober naar de 
Sporthal van Sportcentrum 
Groenendaal. Er wordt gevoet-
bald van 17.30 tot 19.00 uur. 
Als jij ook mee wilt doen, geef 
je dan nu al op bij Mike D, de 

jongerenwerker van Plexat bij 
Casca, de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, telefoon (023 - 548 
38 28) of e-mail naar plexat@
casca.nl. Deelname is gratis. 
Neem je zaalschoenen mee! 

Saplaza Outdoor Adven-
turepark (12-21 jaar)
Vrijdag 29 oktober
Klimmen en klauteren op hoog 
niveau, dat kun je bij Sapla-
za Outdoor Adventurepark in 
Haarlem. Dit park is net nieuw 
en al veel waaghalzen hebben 
hier hun klimkunsten uitgepro-
beerd. Het park heeft 4 specta-
culaire parcoursen. Natuurlijk 
wordt je op grote hoogte geze-
kerd! Geef je snel op vóór 27 ok-
tober, want vol = vol. Voor meer 
informatie kun je mailen naar: 
plexat@casca.nl. 
Voor al de herfstvakantie-acti-
viteiten geldt: opgeven kan tij-
dens andere Plexat activiteiten, 
via de receptie van Casca de 
Luifel, op werkdagen van 9-12 
uur, Herenweg 96, Heemste-
de, tel: 023-548 38 28-1, via de 
Plexat hyves: plexat-heemste-
de.hyves.nl of via bovenstaand 
emailadres. 

het thuis, om welke reden dan 
ook, niet meer gaat. 
Als de dood… onafwendbaar is, 
als de dood je op wat voor een 
manier dan ook bezig houdt, 
weet dan dat er vrijwilligers zijn 
die ervaren zijn en op bekwa-
me manier ondersteuning kun-
nen verlenen. Als de dood je fas-
cineert of inspireert, dan kun je 
misschien wel vrijwilliger wor-
den bij Stichting Hospice Groep 
Haarlem e.o. 
Te bereiken tijdens kantoor-
uren op tel 023-5320030 of 023-
5477617 of e-mailadres: info@
hospicezk.nl 

Lees activiteiten bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - Van 22 oktober 
t/m 19 november vindt de vijf-
de editie plaats van Nederland 
Leest en ontvangen de leden van 
alle vestigingen van Bibliotheek 
Duinrand (waaronder de vesti-
ging Bennebroek) de roman ‘De 
grote zaal’ van Jacoba van Velde. 
(Op vertoon van een geldige bi-
bliotheekpas en zolang de voor-
raad strekt). 

‘De grote zaal’ van Jacoba van 
Velde verscheen in 1953 bij Que-
rido en werd zowel nationaal als 
internationaal door toonaan-

gevende recensenten als een 
meesterwerk bestempeld.

Superleeskring
Met de keuze voor ‘De grote zaal’ 
van Jacoba van Velde, wordt een 
vergeten parel van onder het stof 
gehaald: Bij verschijnen in 1953 
bij Querido werd deze roman 
over de laatste dagen van een 
bejaarde vrouw in een verpleeg-
tehuis zowel nationaal als inter-
nationaal door toonaangeven-
de recensenten als een mees-
terwerk bestempeld. Een boek 
dat volop stof biedt voor dis-

cussie. De bibliotheek organi-
seert daarom ook dit jaar weer 
een superleeskring. Iedereen die 
zijn of haar mening over ‘De gro-
te zaal’ wil delen met andere le-
zers wordt van harte uitgenodigd 
voor deze ideale gelegenheid om 
over het boek te praten op:
Op Vrijdagochtend 19 novem-
ber in vestiging Bennebroek om 
10.30 uur. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan tot 15 november 
op Bennebroekerlaan 3, Benne-
broek. Tel. 023-5847712, mail: 
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Opening Planetenpad langs zonnestelsel
Regio - Door vrijwilligers van 
de stichting Volkssterrenwacht 
Copernicus is er langs de toe-
gangsweg in Overveen naar de 
ingang van de sterrenwacht van 
de stichting een zogenoemd 
‘Planetenpad’ aangelegd. Langs 
het pad kunt u dan als het ware 
het zonnestelsel in het klein vol-
gen. Vanaf de sterrenwacht met 
de koepel van haar observato-

rium, die als de zon in het cen-
trum van het zonnestelsel staat, 
kunt u langs de planeten lopen 
en over elke planeet informatie 
lezen.

De planeet die het dichtst bij de 
zon, dus de sterrenwacht, staat 
is Mercurius. Daarna volgen in 
volgorde van hun afstand tot de 
zon de planeten Venus, Aarde, 

Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus 
en Neptunus.
Prachtig vormgegeven borden 
geven u veel informatie over de 
desbetreffende planeet. Het pla-
netenpad zal officieel worden 
geopend op 16 oktober om 15.00 
uur. Adres van de sterrenwacht: 
Tetterodeweg 27, 2051 EG Over-
veen (schuin achter het bezoe-
kerscentrum De Zandwaaier).

‘Omgeving basisscholen niet 
verkeersveilig genoeg’
Regio - Een belangrijke groep 
ouders (36%) vindt de schoolom-
geving van de eigen kinderen 
onveilig. Dat blijkt uit onder-
zoek dat Veilig Verkeer Neder-
land (VVN) tijdens de campag-
ne ‘De scholen zijn weer begon-
nen’ heeft laten uitvoeren door 
marktonderzoekbureau Ruig-
rok NetPanel. De drie belangrijk-
ste redenen om de schoolomge-
ving verkeersonveilig te vinden, 
zijn dat er te veel auto’s rond de 

school rijden (86%), ouders mid-
den op de weg parkeren of het 
andere verkeer blokkeren (79%) 
en automobilisten zich niet aan 
de snelheid houden (63%). VVN 
pleit in het belang van de kinde-
ren al geruime tijd voor een au-
tovrije of autoluwe schoolomge-
ving. Ruim twee vijfde van de on-
dervraagde Nederlanders (43%) 
blijkt eveneens voorstander van 
een autovrije zone bij basisscho-
len.

Recordaantal kerken vraagt subsidie
Regio - De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed heeft dit 
jaar aan 421 rijksmonumenten 
in totaal 69 miljoen euro subsi-
die toegekend voor onderhoud 
en restauratie. Het grootste deel 
van de subsidie, 50 miljoen eu-
ro, is toegekend voor de instand-
houding van 260 kerkgebouwen. 
In totaal is een recordaantal van 
1180 aanvragen ingediend. Meer 
dan de helft moest worden af-

gewezen, omdat de subsidiepot 
snel leeg was. 

De Rijksdienst was verrast door 
het hoge aantal aanvragen van 
1180, die in volgorde van bin-
nenkomst zijn afgehandeld. In 
andere jaren kwamen gemid-
deld 900 aanvragen binnen. De 
ingediende verzoeken dit jaar 
betreffen naast kerkgebouwen 
onder meer kastelen, landhui-

zen, kloosters, boerderijen en 
voor het eerst ook groene mo-
numenten zoals parken en be-
graafplaatsen. De aanvragen to-
nen aan dat de instandhouding 
van monumentale gebouwen en 
groen veel geld vergt. Eigena-
ren krijgen maximaal 65% van 
de kosten voor instandhouding 
in hun 6-jarig plan gesubsidi-
eerd en dragen zelf bij in de ove-
rige kosten.

Haarlems Heftigste Jongeren Popkoor
Regio – Op woensdag 20 ok-
tober is er een gratis inloop-
repetitie in het Patronaat Ca-
fé van 19.30 tot 21.00 uur voor 
het Haarlems Heftigste Jongeren 

Popkoor. Deze wordt georgani-
seerd door het Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland. Dit unieke 
nieuwe Jongeren Popkoor, voor 
zangers en zangeressen van 14 

tot 24 jaar, gaat zich vol overga-
ve storten op eigentijdse, betere 
popmuziek met vooral veel soul, 
rock en alternative songs. Kijk 
ook eens op: www.mzk.nl.

Expositie Joyce Brink

‘Tussen fantasie en werkelijkheid’
Heemstede – Joyce Brink toont 
vanaf heden tot 26 november 
landschapsschilderijen in het 
raadhuis van Heemstede. Al ruim 
25 jaar schildert Joyce Brink stil-
levens-bloemen-abstract, maar 
vooral Hollandse landschap-
pen. Haar schilderijen betitelt ze 
graag als figuratief-impresseio-
nistisch, nieuw-romantisch met 
klassieke inslag ofwel ‘tussen 
fantasie en werkelijkheid’.
Joyce trekt er regelmatig op uit 
met camera en schetsboek. Ie-
der rustig plekje waar weilanden, 
wilgen en plassen voor komen 
wordt door haar op doek gezet. 
Zo ook dieren die op het platte-
land te vinden zijn, zoals koeien 
en eenden. Joyce geeft uiting en 
bewondering aan de soms on-
metelijke vlakten van weilanden. 
Alhoewel ze hier niet is geboren, 
heeft dat Joyce altijd enorm ge-
boeid. In haar atelier werkt en 
schildert ze haar doeken met de 
bestaande elementen af.
Door wolkenpartijen en met 
lichteffecten moet er dan iets 
spannends ontstaan. Maar de 
sfeer van het natuurlijke blijft be-
houden. Zo probeert de schilde-
res er een nostaligisch en rustiek 
geheel van te maken. 
Joyce genoot haar opleiding aan 
de Minerva Kunstacademie in 
Groningen en heeft in de regio’s 
Haarlem en Amsterdam en voor-
al in Heemstede met succes di-
verse malen geëxposeerd. Inlich-
tingen: 023-5280416.

Kook- en bakclub (6-8 jaar)
Heemstede - Vind je het leuk 
om te helpen met koken en bak-
ken? Dan kun je bij de Kook- en 
bakclub gezellig aan de slag. Je 
leert allerlei gerechten klaarma-
ken, zoals soep, pizza’s, koekjes 
en broodjes. De kinderen maken 
allerlei lekkere hapjes, die na-
tuurlijk ook mee naar huis gaan 
om te proeven. Mmmmm, dat is 
smullen!

Op dinsdag van 15.45 tot 17.15 
uur is er een Kook en bakclub 
voor kinderen van 6 tot 8 jaar, 
deze start op 9 november.
De Kook- en bakclub is bij Casca 
in de keuken van de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen van 9-12 uur: tel: 
023-548 38 28 – 1 of via de web-
site: www.casca.nl. 

‘Verruiming valkerij 
ramp voor natuur’

Heemstede - Op 30 juni dit 
jaar werd Park Meermond ge-
opend. De Heemsteder bericht-
te er over. Bij de opening werd 
een buizerd ingezet, een roof-
vogel die afgericht is. Het dier 
bracht een sleutel om de ope-
ning symbolisch kracht bij te 
zetten.

De vissenbescherming, die zich 
ook bekommert om andere (on-
beschermde) dieren dan vis-
sen maakt bezwaar. “Wat jam-
mer dat hier gebruik werd ge-
maakt van een afgerichte roof-
vogel. Mensen weten vaak niet 
wat het houden van roofvogels 
inhoudt. Het is zeker voor de 
roofvogel geen goede zaak. 
De vissenbescherming, geves-
tigd in Heemstede, bij monde 
van mevrouw Santen staaft de-
ze opmerkingen met een artikel 
uit ‘Faunabescherming’ waarin 
wordt gesteld dat het met het 
houden van roofvogels nogal 
eens mis gaat. Zo ontsnappen 
ze regelmatig om zich vervol-
gens in de vrije natuur te kun-
nen vestigen. Doordat er spra-
ke is van een welige handel 
in roofvogels die het product 
zijn van allerlei kruisingen zo-
als valken en allerlei exotische 
roofvogels, is er sprake van 
faunavervalsing als deze vogels 
ontsnappen.

Daarnaat is er een probleem op 
gebied van huisvesting. Roof-
vogels hebben veel ruimte no-
dig om hun natuurlijk gedrag 

te kunnen ontplooien. In de 
praktijk moeten de dieren ech-
ter hun dagen slijten in kleine 
kooien of met een ketting vast-
gebonden aan een stok in de 
tuin. Regelmatig worden roof-
vogels in de vrije natuur aan-
getroffen met leren veters of 
bellen aan hun poten. Ook het 
aanbrengen van kapjes over 
hun kop om ze rustig te hou-
den is uit dierenbeschermings-
oogpunt laakbaar. Het is over-
duidelijk dat dit vergelijkbaar 
is met kistkalveren of kippen in 
de legbatterij. Het is daarom lo-
gisch dat de natuurlijke voort-
planting onder dergelijke on-
natuurlijke omstandigheden 
moeilijk tot niet tot stand komt. 
Dat betekent dat het aanbod 
van daadwerkelijk in gevang-
schap gefokte roofvogels vele 
malen kleiner is dan de vraag, 
hetgeen illegale roof uit de na-
tuur in de hand werkt. 

Ten slotte het systeem van de 
valkerij. De valkenier wil dat zijn 
vogels op jacht gaan zodra hij 
daar zin in heeft en op zijn be-
vel. Dat betekent dat de vogels 
voortdurend hongerig worden 
gehouden. Ook voorafgaand 
aan de training wordt de die-
ren voedsel ontzegd om ervoor 
te zorgen dat ze terugkeren bij 
de eigenaar.
Aldus de informatie in het na-
tuurmagazine. Meer inlichtin-
gen hierover bij:
Mevrouw Santen, telefoon 023 
– 528 75 74.
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Slenders Wasserij Stomerij:
Service en betrouwbaarheid
Heemstede – Slenders Wasse-
rij Stomerij is voor velen al ja-
ren het adres voor een uitste-
kende service, klantvriendelijk-
heid en betrouwbaarheid, zo-
wel voor bedrijven als voor par-
ticulieren. Steeds meer men-
sen ontdekken het gemak van 
een stralend schone was, zon-
der daar zelf moeite voor hoe-
ven te doen.
In Santpoort-Noord zit het be-
drijf sinds anderhalf jaar in 
een nieuw pand aan de Nar-
cissenstraat. Dat bevalt pri-
ma, het personeel mocht daar 
veel nieuwe klanten begroeten. 
Sinds een jaar is Slenders ook 
in Heemstede gevestigd, aan 
de Raadhuisstraat. Ook daar 
gaan de zaken goed, er zit een 
stijgende lijn in. 
Slenders biedt veel extra ser-
vice, zoals het halen en brengen 
van de was bij de mensen thuis. 
Dat scheelt een hoop gesjouw 
en gesleep. De was wordt thuis 
opgehaald en de klant krijgt het 
fris en schoon terug, netjes ge-
vouwen en glad gestreken. Het 
personeel strijkt de overhem-
den nog met de hand. En wat 
is er heerlijker dan ’s avonds 
in een bed met glad gestre-
ken lakens te stappen? Som-
mige mensen laten hun was al 
meer dan 30 jaar door Slenders 

verzorgen, zij zijn de chauffeurs 
een beetje als familie gaan be-
schouwen. En die staan graag 
voor de mensen klaar. Net dat 
beetje extra service meer en 
oog voor detail, dat maakt dat 
Slenders er uitspringt.
Slenders Wasserij Stomerij be-
staat al sinds 1868, het ging 
al die jaren over van vader op 
zoon. Sinds 2000 staan er twee 
zussen Slenders in de zaak: Ni-
colette en Annemieke, samen 
met hun partners Martin en 
Pascal. Samen met een groep 
vaste medewerkers zetten zij de 
zaak met liefde voor het vak en 
zorg voor kwaliteit voort. Voor 
de snelle beslissers is er nog 
een leuke actie: tot en met 16 
oktober krijgt de klant 10 pro-
cent korting op het stoomgoed, 
zowel in Santpoort als in Heem-
stede. Hiervan wordt ook mel-
ding gemaakt in een reclame-
spotje, dat twee keer per dag 
te horen is op radio Noord-Hol-
land.

Slenders Wasserij Stomerij is 
in Santpoort-Noord gevestigd 
aan de Narcissenstraat 4, in 
Heemstede aan de Raadhuis-
straat 53. Beide vestigingen zijn 
telefonisch bereikbaar via tele-
foonnummer 023-5377611. Zie 
ook www.slen.nl

Afslankmethode LaRiva 
bewezen in onderzoek

Heemstede - Honderden ki-
lo’s verdwijnen er aan de Heem-
steedse Raadhuisstraat. Het in-
stituut voor natuurlijke figuur-
correctie begeleidt mannen en 
vrouwen bij het afvallen. On-
langs kreeg de methode die het 
instituut gebruikt bijval van voe-
dingswetenschappers van de 
Wageningen Universiteit.
Renate Boer oprichter en eige-
naar van LaRiva, is opgetogen 
over het onderzoek. ”Wij wisten 
zelf natuurlijk dat onze methode 
werkt, maar met wetenschappe-
lijk bewijs in handen is het mak-
kelijker om mensen te overtui-
gen dat onze weg de ideale route 
is naar blijvend en verantwoord 
afvallen.” De onderzoekers van 
de Wageningen Universiteit 
volgden vrouwen bijna een jaar 
lang bij diverse pogingen om ge-
wicht kwijt te raken. Het bleek 
dat vrouwen die de boeken van 

Sonja Bakker gebruikten, in die 
periode slechts 4 procent ge-
wicht kwijtraakten. Vrouwen die 
een programma volgden waarbij 
verantwoord eten gecombineerd 
wordt met het doen van oefenin-
gen- de methode die LaRiva pro-
pageert – verloren maar liefst 12 
procent gewicht.

Ten einde raad
“Ik ben van mening dat alle mo-
de diëten vooral een effect op 
korte termijn hebben”, zegt Pas-
cale Zwaan, voedingsdeskundi-
ge bij LaRiva. “Het is fijn om snel 
gewicht te verliezen, maar het is 
beter dat die kilo’s ook weg blij-
ven. Wij krijgen soms te maken 
met mensen die ten einde raad 
zijn,” vervolgt Zwaan.
LaRiva gebruikt de Thermo Fy-
sische Methode die internatio-
naal al ruim 25 jaar een succes 
is. In het instituut wordt gebruik 

gemaakt van warmtecabines. 
Daarin worden  -liggend op een 
matras- bij een weldadige tem-
peratuur oefeningen verricht. 
Deze oefeningen zijn gericht op 
afslanken van het totale lichaam 
of op specifieke probleemzones. 
LaRiva geeft persoonlijk voe-
dingsadvies. Geen strenge dië-
ten, maar richtlijnen voor gezon-
de, lichte voeding die past bij de 
leefwijze van de mensen.
LaRiva biedt ook de Ozon Zuur-
stoftherapie die de stofwisseling 
stimuleert, de huid soepel houdt 
en cellulite vermindert. Deze the-
rapie werkt heel ontspannend.
Informatie: LaRiva, Raadhuis-
straat 27 , Heemstede. Tel: 023-
547 44 19. E-mail: www.lariva.nl

Op de foto Cecil Hengeveld.

Ook Menzis vergoedt 
fitness bij FM HealthClub
Heemstede - Menzis heeft 
zich aangesloten bij de  zorg-
verzekeraars die een deel van 
het lidmaatschap vergoeden 
bij FM HealthClub.

“Uiteraard zijn wij zeer blij dat nu 
ook Menzis zich heeft aangeslo-
ten, zij zien in ons een goede lo-
catie waar verzekerden aan hun 
gezondheid kunnen werken”,  al-
dus Wouter Brans van FM He-
althClub. 
Menzis heeft een uniek aanbod 
voor haar verzekerden.  Gedu-
rende de maand oktober bie-
den zij al hun verzekerden 4 gra-
tis dagpassen aan waarmee ze 

4 dagen de club kunnen uitpro-
beren. Worden ze hierna lid, dan 
hoeven verzekerden geen in-
schrijfgeld te
betalen en wordt een deel van 
het lidmaatschap vergoed. 

Voor meer informatie kunnen 
verzekerden bij FM HealthClub 
terecht op de Kerklaan 113. Te-
lefoon 023 5478171.

Zorgverzekeraars die aangeslo-
ten zijn bij FM HealthClub:
Univé, VGZ, IZA, Trias, Zekur, 
SIZ, Nedasco, Turien&Co, IZZ, 
IAK, Eavitae , VPZ, Menzis, CZ 
en OHRA.

KLEURworkshops bij 
Verfhandel Ree

Heemstede - Vindt u het ook 
eng om met kleur in uw interi-
eur te werken? Komt u uitein-
delijk ook telkens weer thuis 
met neutrale tinten verf en 
een niet-opvallend behange-
tje? Geeft u zich dan op voor 
de Kleur workshop bij Verfhan-
del Ree. 
U krijgt dit najaar twee woens-
dagavonden bij Ree de gele-
genheid om uw eigen kleur-
stijl te ontdekken! Naast een al-
gemene presentatie over wat 
kleur precies doet in een ruim-
te, gaat u zelf aan de slag met 
het maken van een moodboard. 
Met diverse materialen en per-
soonlijke adviezen van de 
kleurspecialisten van Sikkens 
ontwikkelt u op dit moodboard 

uiteindelijk uw eigen stijl. Wilt 
u een advies voor een speci-
fieke ruimte? Neemt u dan ook 
eventueel foto’s of plattegron-
den mee. Na deze gezellige en 
vooral inspirerende workshop 
durft u zeker meer kleur in uw 
interieur te brengen!
U kunt kiezen uit twee da-
ta voor de Kleur workshops: 
20 oktober of 17 november 
vanaf 19.30 uur. Vanwege het 
persoonlijke karakter worden 
de workshops georganiseerd 
voor een beperkt aantal per-
sonen en vinden deze plaats in 
de winkel (Verfhandel Ree - 
Binnenweg 89).
U kunt zich aanmelden via het 
inschrijfformulier in de winkel 
of via www.verfhandelree.nl. 

Vlooienmarkt Spaarnehal Haarlem
Regio - Op zondag 17 okto-
ber is er van 9.30-16 uur in de 
Spaarnehal aan het Fie Ca-
relsenplein 1 te  Haarlem een 
grote snuffelmarkt. U komt er 
de meest uiteenlopende din-
gen tegen. Van glas, tin, aarde-
werk, porselein tot instrumen-

ten, machines, meubels, zeld-
zame boeken, verlichting en 
keukengerei. Veel belangstel-
lenden kijken reikhalzend uit of 
er bij die bonte mengeling van 
spulletjes uit grootmoeders en 
moeders tijd iets voor hun ga-
ding tussen zit.

Charlotte Groutars exposeert bij De Praktijk
Heemstede – Aanstaande zon-
dag en het weekend daarop ex-
poseert Charlotte Groutars bij 
De Praktijk Heemstede, geves-
tigd aan de Jan van Goyenstraat. 
Charlotte is geboren en geto-
gen in Amsterdam (1962). Na 
een lange periode in het bui-
tenland (Frankrijk, Denemarken 
en Ivoorkust) woont zij nu met 
haar gezin (man en 4 kinderen) 
in Haarlem. Zij ontwerpt siera-
den en heeft zich ontwikkeld in 
beeldhouwen. 
“Sinds een aantal jaren heb ik 
het edelsmeden, waar ik in mijn 
studententijd aan begonnen 
was, weer opgepakt (les van Si-
mone van der Plas). Ook ben ik 
in 2007 gaan beeldhouwen met 
als leermeester Jan Verburg, 
van wie ik vele aspecten van het 
vormgeven leer. Sinds dit najaar 

volg ik de 3-jarige kunstoplei-
ding bij Crejat in Alkmaar in de 
richting ruimtelijk vormgeving en 
beeldhouwen. Hier worden weer 
nieuwe technieken aangeboden 
en word ik verder uitgedaagd 
me te verdiepen in mijn eigen 
kunstuitingen. Ik probeer in mijn 
beelden een gevoel weer te ge-

ven, vaak  is het een gevoel wat 
op dat moment bij mij speelt. Dit 
hoeft nog niet altijd bewust bij 
mij te zijn maar al werkend komt 
dat vanzelf naar boven.  Ook haal 
ik mijn inspiratie uit vormen in de 
natuur of aangrijpende gebeur-
tenissen uit het dagelijks leven 
die ik dan probeer te verbeelden.
Mijn beelden zijn voornamelijk 
abstract maar wel met een her-
kenbare realistische vorm. Bij 
een stenen beeld ga ik, afhan-
kelijk van vorm en type steen, 
eerst een klei- of een wasmo-
del maken. Als de steen zelf al 
een vorm in zich heeft probeer 
ik die te versterken en komt er 
al hakkend een beeld uit. Het 
beeldhouwen  is een heel boei-
end proces, van grof naar fijn 
werkend net zo lang tot ik tevre-
den ben.
Met klei werken is eigenlijk het 
tegenovergestelde, hier voeg je 
toe en kan je makkelijk blijven 
veranderen. Het werken gaat 
sneller en je kan andere vormen 
maken maar de spanning die 
een steen vanuit zichzelf mee-
brengt is er niet. Metaal vind ik 
ook een boeiend materiaal, het 
is hard maar kan wel in allerlei 
vormen gebogen worden. Het is 
in principe ‘koud’ materiaal maar 
kan door z’n vorm warm aanvoe-
len. 
In 2009 heb ik mijn eerste brons 
gegoten. Het voordeel van brons 
is dat je een mal maakt en je een 
beeld meerdere malen kan gie-
ten. Door de patinering kan je 
dan toch uiteindelijk verschillend 
ogende beelden krijgen.
Ik vind het ook erg leuk om sie-
raden te maken;  ik maak ze of 
voor iemand die ik ken of voor 
mezelf bijvoorbeeld bij een be-
paald kledingstuk. Ik vind het 
heerlijk om zo klein en precies 
bezig te zijn, een plat plaatje zil-
ver vorm ik dan om tot een mooi 
sieraad.”



Alliance Française 
Verband spreek- en toneeltaal
Heemstede - Alliance Françai-
se bijt het spits van het nieuwe 
culturele jaar af met lezing over 
het verband tussen de Franse 
spreektaal en de Franse toneel-
taal. De lezing wordt gehouden 
op donderdag 14 oktober, 20.15 
uur in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan. Agnès Pierron, to-
neelspeelster en taalkundige, is 
gespecialiseerd in de theater-
uitdrukkingen waar het heden-
daagse Frans mee doorspekt is. 
Zij heeft een omvangrijk oeuvre 
op haar naam staan. Haar werk 
is haar hobby, hetgeen tot uit-
drukking komt in haar belang-
rijkste boek le Dictionnaire de 
la langue du theater (Le Robert), 
dat door de recensenten gepre-
zen is om de originele bena-

dering van het onderwerp. Het 
blijkt dat theateruitdrukkingen in 
de loop van de tijd hun weg heb-
ben gevonden in de spreektaal, 
van het klassieke theater naar 
het hedendaagse. De toehoor-
ders zullen aangenaam verrast 
worden tijdens deze voordracht, 
die als ware het in een traditio-
neel theater plaatsvindt. 

Frans café 
Iedere laatste maandag van de 
maand van 17.00 tot 19.00 uur 
kunnen belangstellenden in het 
Frans met elkaar van gedachten 
wisselen in het ‘Café Français du 
Kennemerland’, nieuwe naam ‘5 
K 7’ (Uitspraak : le cinqu’à sept), 
in Café Batifol, Binnenweg 140, 
Heemstede. 

Heemstede - In deze periode 
vliegen vogels massaal naar het 
zuiden om er de winter door te 
brengen. Boswachter Ron Dam 
van Landschap Noord-Holland 
vertelt er op zondag 17 oktober 
van 9.00-10.30 uur over en laat 
het graag zien. 

Vink en keep zijn twee vogels 
die in Leyduin momenteel veel 
rondvliegen. Ze eten er onder 
meer van eikels en beukennoot-
jes. Vroeger was deze omgeving 
een gevaarlijke plek voor ze. Met 
duizenden tegelijk werden ze in 
de vinkenbaan gelokt, onder een 
net gevangen en voor consump-
tie verkocht. 

Ook de bessen van struiken als 
kardinaalsmuts en vlier worden 
veel gegeten door vogels die 
langstrekken. Bijvoorbeeld ko-
perwiek en kramsvogel. 
 Zin om mee te gaan? Aanmel-

den is noodzakelijk en kan bij de 
InformatieWinkel van Landschap 
Noord-Holland, tel.088-0064455. 
De kosten bedragen 6,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro. 
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin bij het informa-

tiecentrum ‘de Kakelye’ aan de 
Manpadslaan 1 op de grens van 
Heemstede en Vogelenzang. 

Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. Alle bui-
tenactiviteiten in Noord-Hol-
land staan op www.natuurweg-
wijzer.nl
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Workshop Triggerpointmassage tegen 
krachtverlies en pijnbestrijding
Regio - Heb je pijnlijke of ver-
moeide spieren of zelfs kracht-
verlies? Dan is een  workshop 
pijnbestrijding door zelfbehan-
deling iets voor jou!
Nicky’s Place Haarlem organi-
seert de workshop ‘Triggerpoint-
massage’.  Er is keuze uit de vol-
gende data: Maandagavond 25 

oktober, van 19.00 - 22.00 uur of 
zaterdagmiddag 16 oktober, van 
14.00 - 17.00 uur. In de workshop 
komt de inhoud aan bod van 
‘triggerpoints’ en ‘afgeleide pijn’. 
Uiteraard wordt uitgelegd hoe 
je Triggerpoint-massage toepast 
en gebruik van het boek. Boven-
dien komt aan de orde de toe-

passing van vierpoot, theracane 
en massagebal alsook het oefe-
nen op jezelf om het geleerde in 
praktijk te brengen. 
Kijk voor meer informatie op de 
website www.nickysplace.nl en 
kijk bij ‘massage’. Opgave kan 
per mail naar: nickysplace@
gmail.com of via 06-41041509.

Vlooienmarkt op zondag 24 oktober
Heemstede - Op zondag 24 ok-
tober is er van 9.30 tot 16 uur in 
sportcentrum Groenendaal te 
Heemstede  een grote snuffel-
markt en kunnen de liefhebbers 
gezellig rondstruinen en zeker 
iets van hun gading vinden.  Veel 
standhouders bieden de meest 

uiteenlopende spullen aan. Je 
kunt het zo gek niet opnoemen 
of het is er wel: glas, tin, aarde-
werk, porselein, instrumenten, 
machines, meubels, zeldzame 
boeken, verlichting, verzamelar-
tikelen, emaille keukengerei en 
nog veel meer.

Organisator Mikki verwacht 
veel bezoekers op deze populai-
re vlooienmarkt. Kom ook eens 
een kijkje nemen.
De volgende markten zijn op 28 
november en in het nieuwe jaar 
op 16 januari, 13 februari en 
27 maart.

Woudenberg in Oude Slot
Prikkelende, geestige en 
ontroerende monoloog
Heemstede - Helmert Wouden-
berg speelt de monoloog ‘Dank-
woord’ op donderdag 21 oktober 
in Heemstede.  Deze prikkelen-
de, geestige en ontroerende mo-
noloog komt binnen de sfeer van 
Het Oude Slot nog meer tot zijn 
recht. ‘Dankwoord’ is een ‘mo-
noloog, vermomd als toespraak’. 
Bij de ontvangst van een pen-
ning van verdienste als ‘fulmi-
nant polemist’ vertelt de spre-
ker over zijn leven in een denk-
beeldige stad. We worden deel-
genoot gemaakt van een aantal 
observaties en bekommernissen. 
Door zijn persoonlijke en uitda-
gende manier van spreken zaait 
de verteller steeds meer twijfel 
over de realiteit waarover hij be-
richt. Toch lijkt die fictieve stad in 
elk opzicht op een wereld die wij 
goed kennen. De verteller pro-

beert niet zozeer de toehoorders 
te overtuigen maar ook zichzelf 
staande te houden. Is dit dank-
woord wel een dankwoord? Is 
het een toespraak, afrekening, 
een kunsthistorische uitwij-
ding of een begeleidend praat-
je bij een toeristische excursie? 
Regie en tekst Frans Strijards 
de springlevende Nederlandse 
schrijver die wel dertig toneel-
stukken heeft geschreven. Zijn 
werk is eigentijds, intelligent, 
maar ook bijzonder toegankelijk 
en geestig.  
Donderdag 21 oktober. Aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- euro 
/ 15,50 euro. Reserveren kaar-
ten 06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. Indien voorradig 
aan de zaal.
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Couzy: inspirerend en kleurrijk
Heemstede – Een week voor 
Kunstlijn, in het weekend van 
30 en 31 oktober, kunnen be-
langstellenden de expositie van 
Annemieke Couzy bezoeken op 
het adres Glipperdreef 205 te 
Heemstede.
Welkom tussen 11.00 en 17.00 
uur. 
Koffie, thee, wijn zijn aanwezig; 
de kunstenaar uiteraard ook.

Heemstede - Leoni is een veel-
zijdige, zeer productieve zange-
res en theatermaakster. De Kel-
tische folk zit de Nederlandse in 
het bloed en met het Afrikaan-
se continent heeft ze al jaren een 
innige relatie. Maar ook de tijd-
loze popliedjes en ballads uit 
haar jeugd hebben diepe indruk 
achtergelaten. Leoni heeft in de 
loop der jaren bewezen van ve-
le markten thuis te zijn. Ze heeft 
alle invloeden weten samen te 
brengen in haar kloeke, ontroe-
rende en betoverende liedjes. 
Zij lardeert The Third Road bo-
vendien met pure verhalen over 
het hier en nu.   
In haar sprankelende theater-
programma The Third Road be-
wijst ze dat ze geen keuze hoeft 
te maken tussen haar muzikale 

liefdes. Simpelweg omdat ze met 
haar persoonlijke benadering, 
een brug slaat tussen de ver-
schillende muziekculturen. 
Leoni Jansen is behalve een be-
genadigd zangeres ook de re-
gisseur van de theatervoorstel-

lingen van de bands Room Ele-
ven en Sensuàl en samensteller 
en regisseur van de theaterpro-
gramma’s She Got Game (XL), 
The African Mama’s en de op-
volger Daughters of Africa. 
Luister naar een voorproefje van 
deze bijzondere zangeres op de 
website van Theater de Luifel: 
www.theaterdeluifel.nl

Wanneer?
Zaterdag 23 oktober is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 

Leoni Jansen in Theater de Luifel

Fotograaf: Nick van Ormondt.

Kramsvogel met bessen (foto: Ger Tik).

Excursie
Trekvogels op het landgoed Leyduin
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Eindelijk drie punten voor VEW
Heemstede - Na één nederlaag 
en viermaal gelijkspel slaag-
de VEW er nu in om drie punten 
mee te nemen bij Sporting Mar-
tinus. Het zag er in het begin niet 
naar uit dat de winst naar Heem-
stede zou gaan. Martinus begon 
aanvallend en de eerste de beste 
aanval verdween voor langs het 
doel.Na  een kwartier nam VEW 
het heft in handen met als enig 
resultaat een vlot lopende aan-
val, een voorzet van Michiel Dek-
ker maar broer Niels kwam net 
te laat om de bal er in te lopen. 
Rust 0-0.
De tweede helft drie minuten 
oud. Een vrije trap van VEW werd 
snel overgenomen door Marti-
nus en Michiel van Rooijen had 
het nakijken, 1-0. Eén minuut la-
ter was het alweer gelijk. Voor-
zet Michiel Dekker en de afron-
ding was voor Niels Dekker, 1-1. 

Gert Rothert, licht geblesseerd 
aan de wedstrijd begonnen kon 
niet verder en werd vervangen 
door Robin Philippo. Hierdoor 
werd Martijn Roozen laatste 
man en Philippo werd de twee-
de spits. Zijn eerste actie lever-
de al succes op, Michiel Dekker 
werd aangespeeld, een voorzet 
en Niels Dekker scoorde 1-2.Het 
derde doelpunt was een mooie 
lob van M. Dekker, 1-3.
Beide trainers gingen nog wisse-
len maar er kwam geen verande-
ring meer in de stand.

Het programma voor
zaterdag 16 oktober
VEW-1- UNO-1     14.30 uur
VEW-2-  Roda-3     12.00  uur
Concordia-2- VEW-3 13.00 uur
VEW-4- Ymuiden-4    14.30 uur
Schoten-vet- VEW-vet 14.45 uur
VEW-b1- VVC-b2  12.30 uur

VEW-b2- HBC-b3  10.30 uur
VEW-d- DIOS-d     10.30 uur
Overbos-e- VEW-e   11.00 uur

KNVB-selectietrainingen
Elke woensdag middag is de 
KNVB te gast op het kunstgras-
veld. Vanaf 15.00 uur waren er 
66 meisjes uit de regio die hun 
kunsten konden laten zien aan 
Rob Gansner (ex-trainer VEW). 
Om 16.30 uur was het de beurt 
aan 80 jongens die onder leiding 
van vier KNVB trainers onderlin-
ge partijtjes speelden. 

Klaverjas
Tweede ronde klaverjas toernooi. 
De uitslag is: 1. Nelly v.d. Win-
kel, 5329 punten, 2. Ineke Phi-
lippo, 5141 punten, 3. Juul Kühn      
5112 punten. De Poedel ging 
naar Art van Egmond, 4052 pun-
ten. De derde ronde wordt ge-
speeld op vrijdag 12 november, 
aanvang 20.00 uur.

G-voetbal
Uitgeest – HBC: 0-7

Regio - Bij Uitgeest treffen we een ruime selectie aan. De boys 
worden aan de warming-up gezet door coach Rolf. Het ultieme 
begin van de wedstrijd. Om een minimaal aantal wissels te heb-
ben, wordt besloten met 10 tegen 10 te gaan spelen. Frank heeft 
vandaag de eer aanvoerder te zijn. Die rol neemt hij heel serieus. 
Na de plichtplegingen voor de aftrap geeft hij zijn team direct het 
goede voorbeeld. Met de eerste de beste aanval mee naar voren 
en scoren! Het succes begint altijd ergens. Zo eenvoudig wilde 
Uitgeest zich echter niet overgeven, zodat tot tegen de rust ge-
wacht moest worden alvorens Davy de marge verdubbelde. In de 
rust werd de te volgen tactiek nog eens uitgelegd. Als het druk is 
in de verdediging moet je dat met combinaties uit elkaar spelen. 
Zo gezegd, zo gedaan. De tweede helft begint en direct gooit Da-
vy de wedstrijd op slot zoals dat in het jargon heet. Uitgeest geeft 
het eigenlijk ook op en HBC de kans uit te lopen naar een grotere 
score. Weer een negenklapper? Nou, zover komt het niet. De tel-
ler stopt op 7. Een Jeroen in vorm weet twee keer het net te raken, 
en ook Davy aat er nog een bijschrijven. Slechts door de twee vin-
gers in de lucht werd het het talrijke publiek zichtbaar dat Rick on-
opvallend zijn doelpuntje gemaakt had. Pech stond de middenvel-
ders MICHAEL, JUR, LIBAN en BAUKE een doelpunt in de weg. 
En ondanks vele verwoede pogingen van de verdedigers SEBAS-
TIAAN en ABDESSALAM kwamen zijn niet tot scoren. Zij gaven 
door de aanvallende aspiraties wel de kans aan WESLEY zich nog 
te onderscheiden. Met een uiterste redding wist hij de bal net uit 
de rechter benedenhoek te tikken en de nul te behouden. 
Zo werd zaterdag een belangrijke overwinning gehaald tegen een 
concurrent. 
Leo Holdorp

INGEZONDEN

HPC breekt record in Zaandam
Heemstede - Tijdens de Speedo 
voorrondes die afgelopen week-
end in Zaandam zijn gehouden 
hebben de wedstrijdzwemmers 
van HPC Heemstede een record 
gebroken. Er werd 26 keer door 
een HPC’er gestart en er wer-
den maar liefst 19 persoonlij-
ke records gezwommen. Wesley 
Bos (2 x zilver) heeft zijn eigen 
clubrecord op de 100 meter rug-
slag met 2 seconden verbeterd. 
Ook David van Groen (1 x goud, 
1 x zilver) was weer in super-
vorm en liet een geweldige race 
zien op de 200 meter schoolslag. 
Daniël Trouwen keek na zijn 
race op de 200 meter vrije slag 
verbaasd om waar de andere 
zwemmers toch bleven, want in 
zijn serie tikte hij als eerste aan 
met ruim een halve baan voor-
sprong op de rest. Bram Kerk-
hof werd op dezelfde afstand in 
zijn serie geen eerste maar wist 
iedereen wel te verbazen door 
zijn persoonlijke record met 25 
seconden (!) aan te scherpen. 
Veerle Claassen en Carmen Me-
ijer waren zoals gewoonlijk weer 
aan elkaar gewaagd en tikten op 
de 200 meter schoolslag en de 
200 meter vrije slag net na el-
kaar aan. Op de eerste afstand 
was Veerle iets sneller en op de 
andere afstand Carmen. Hetzelf-
de geldt voor Sam van Groen en 
Lex Lubbers. Ook zij zitten el-
kaar aardig op de hielen, waarbij 
Sam op dit moment nog net iets 
te snel is voor Lex. Sophie Bra-
bander en Nadine Dolfing lieten 
zien dat hun techniek op de ver-
schillende zwemslagen erg voor-

uit is gegaan en zwommen zich-
zelf naar een paar mooie tijden. 
Gijs van de Woord zwom een pri-
ma 200 meter rugslag maar ver-
zuchtte na afloop van zijn race 
op de schoolslag dat hij lie-
ver een 200 meter vlinderslag 
zwemt, een afstand waar over 
het algemeen iedereen erg te-
gen opziet. Hij mag zijn kunsten 
de volgende Speedo wedstrijd 
vertonen want dan staat deze af-
stand op het programma.
Het is uitzonderlijk dat er zo 
vroeg in het seizoen zoveel per-
soonlijke records gebroken wor-
den. 
Trainer Niels Derksen was dan 
ook uitermate tevreden en ver-
klaarde: “Het is geweldig om te 
zien dat de lijn die wij hebben 
doorgetrokken na de clinic van 
Bastiaan Tamminga (meervou-
dig Nederlands kampioen), nu 
na 4 weken al zoveel resultaat 
laat zien. Ik ben dan ook erg blij 
dat onze sponsor, de Van Oosten 
Groep, geld beschikbaar heeft 
gesteld om al onze zwemmers 
een aantal trainingsweekenden 
per jaar aan te bieden die plaats 
gaan vinden in het trainingsbad 
van het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindho-
ven. Tijdens de trainingsstage in 
december zal er opnieuw een cli-
nic gegeven worden waarop wij 
als trainers kunnen voortbordu-
ren.” Op de vraag wie de volgen-
de clinic gaat geven kon Niels 
nog geen antwoord geven. Wel 
verklapte hij dat de naam Marcel 
Wouda de laatste tijd veelvuldig 
valt in de wandelgangen! 

Roda ‘46 – Kon HFC   2 – 2 
HFC op alle posities sterker
Regio - Zondag 10 oktober jl. 
moest de Kon HFC tegen de voor 
hen bekende tegenstander Ro-
da ‘46 aantreden. In het seizoen 
2008 – 2009 was HFC tweemaal 
de bovenliggende partij hetgeen 
erin resulteerde dat Roda in hun 
wedstrijdprogramma HFC als 
favoriet bestempelde. Het be-
gin van de wedstrijd was onrus-
tig. Roda hanteerde het principe 
lange en hoge ballen terwijl HFC 
liever strak in de voeten speelt 
en de korte passes gebruikt. Op 
het middenveld was de Konink-
lijke de bovenliggende partij met 
wederom Bart Nelis als de regis-
seur. De achterhoede werd door 
Carlos Opoku gedirigeerd. Na 

ruim een half uur spelen was het 
de fysiek sterkte Wouter Haar-
mans die de Koninklijke op 1-0 
bracht kort nadat Steve Beverley 
zijn prachtige omhaal gekeerd 
zag door de keeper van Roda.  
Helaas kwam door een onoplet-
tendheid in de achterhoede Ro-
da vrij snel op 1-1, wat tevens 
de ruststand was. Na rust was 
HFC, ondanks het rommelige 
spel, duidelijk de bovenliggende 
partij. Door een domme overtre-
ding bij een hoekschop was de 
scheidsrechter genoodzaakt de 
bal op de stip te leggen, waar-
na Roda de bal achter Gerard 
van Rossem wist te leggen. HFC 
was daarna bijna voortdurend in 

de aanval. De goed invallende en 
sterk spelende Bianco Carolina 
was er duidelijk op uit om zijn in-
valbeurt met een doelpunt te be-
kronen. Ongeveer halverwege de 
tweede helft werd de doorgebro-
ken Haarmans in de zestien me-
ter onderuit gehaald waarna de 
bal op de stip werd gelegd. De 
penalty werd feilloos door Opo-
ku benut. Vlak voor tijd werd een 
corner van Nelis door Carolina 
snoeihard op de kruising gekopt 
waardoor er geen punt werd ge-
wonnen maar helaas twee pun-
ten werden verloren. HFC had 
deze wedstrijd moeten winnen 
en staat nu op de tweede plaats 
in de ranglijst. Volgende week 
wacht Purmersteyn. Een ploeg 
die onderaan de lijst bungelt, 
wat niet wegneemt dat het team 
er alles aan zal doen om de pun-
ten in Purmerend te houden.

A lijn: De regerende kampioenen Tine 
Posthuma en Irma v. Roosmalen heb-
ben voor deze serie de 100 punten bij-
na al binnen. Zij staan met 19% voor-
sprong vast op de 1e plaats en het ge-
vecht om de 2e plaats is een fami-
lie aangelegenheid. Jan en Joop War-
merdam hebben dat in hun voordeel 
beslist. Met 55,97% bleven zij Lies-
beth Warmerdam en Ans Pieters voor 
(51,53%). Jan Pieters en Piet v.d. Raad 
blijven de top drie goed volgen en hebben 2% ach-
terstand. Hilda en Henk Uittenbroek moesten met 
47,57% een plaatsje inleveren. De spanning zat ei-
genlijk in het spel 12 van deze lijn. Wie bood er groot 
slem uit in SANS en wie niet. Zuid was daar verant-
woordelijk voor met een hele lange dichte klaveren-
kaart, maar met geen enkele aankomer daarnaast. 
Als partner geen klaveren had, dan was de kaart 
waardeloos. Menig paar nam de gok en had geluk. 
Partner had er één. Hannie Koek en Yvon Tromp bo-
den het contract van 7 klaveren, maar scoorden daar 
weinig punten mee. 
B lijn: Fia de Kluijver en Marrie Mesman hebben 
met 57,92% toegeslagen en hebben de kopposi-
tie overgenomen van Ali Boeder en Roos v.d. Elst. 
Ali kwam met haar oude partner Els Zonneveld (C 
lijn) en scoorde met 56,25% behoorlijk, maar niet 
genoeg voor de 1e plaats. Tinus Spreeuw en Ge-
rard v.d. Berk herstelden zich uitstekend en kwamen 
met een score van 55,83% op plaats drie terecht. 
Ook Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw deden het 

goed. Hun score van
55,42% was niet genoeg om uit de ge-
varenzone te komen. Met 38,75% ne-
men Kees Doorn en Niek Ferwerda 
de laatste plaats in. Vorige week num-
mer 1 met 65,97% en nu voorlaatste 
met 43,33%. Dat was het lot van Jet 
en Kees Gilijamse. Ook in de B lijn was 
er een fraai spel bij, waarbij klein slem 
Sans was te bieden en te halen. Van 
de zeven paren deden alleen Marijke 

v. Lamoen en Ronald v.d. Holst dat op spel 14. An 
Heemskerk en Henk Vledder wilden meer en boden 
groot slem harten, dat ging echter 1 down. Op spel 
20 boven en haalden Corrie Warmerdam en Bert 
Spreeuw als enige klein slem harten. 
C lijn: Diny en Piet Clemens behaalden de eerste 
plaats met 60,83% en sprongen van plaats negen 
naar de tweede. Tonny Westra moest verstek laten 
gaan, zodat Klaas met een invalster moest spelen. 
Met Diny Hartman als partner kwam hij tot 56,96%. 
Met de reglementaire 55% neemt het echtpaar de 
eerste plaats in. Rietje Koopman en Ingrid Roosen-
daal lieten wat steekjes vallen en hun 48,67% was er 
verantwoordelijk voor dat zij afzakten naar de vierde 
plaats. Jenny v. Heuckelum en Herre Mostert kon-
den zich met een score van 57,08% handhaven in 
de top drie. Emmy en Jan v. Stijn kwamen tot 47% 
en konden daarmede de laatste plaats overdoen aan 
Truus Rekké en Diny Heidema die met een resultaat 
van 43,91% nog niet tevreden waren.
Piet van den Raad.

INGEZONDENDe top drie wordt goed gevolgd



Haarlem. Aanmelden verplicht 
bij Historisch Museum Haar-
lem, tel:  023-5422427 of via 
info@historischmuseumhaar-
lem.nl 

• Pianiste Nino Gvetadze 
Tweede Prijswinnaar 8ste 
Internationaal Franz Liszt 
Pianoconcours in Museum 
de Cruquius. Aanvang: 20.15 
uur. Bestellen van kaarten 
voor het nieuwe seizoen kan 
via de website www.Cruqui-
usConcerten.nl  via het be-
stelformulier in de toegestuur-
de brochure of telefonisch 023 
5563707.

• Kunstmarkt op de Kunst-
werkplaats a/d Spieringweg 
913 in Zwaanshoek. Van 10-
17 uur. Div. activiteiten, ook 
voor kinderen. Ook kunstob-
jecten te koop en een hapje 
en drankje.

Zaterdag 16 en
zondag 17 oktober
• Paraview spirituele beurs 
in Kennemer Sportcenter,  
Haarlem. Openingstijden: za-
terdag van 12.00 – 17.30 uur 
en zondag van 11.00 – 17.30  
uur. Entreeprijs: Volwasse-
nen: 6,50 euro / met kortings-
bon (zie de site) of 65+: 5 eu-
ro / kinderen tot 12 jaar onder 
begeleiding: gratis. Voor ver-
dere praktische informatie 
en actueel lezingenoverzicht: 
www.paraview.nl

• Sieradenbeurs in Kenne-
mer Sportcenter Haarlem. 
Openingstijden: zaterdag van 
12.00 – 17.30 en zondag van 
11.00 – 17.30 uur. Entreeprijs:  
Volwassenen: 5,- euro / met 
kortingsbon (zie de websi-
te) of 65+: 3,5 euro / kinderen  
tot 12 jaar onder begeleiding: 
gratis. www.sieradenbeurs.nl

Zondag 17 oktober
• In de Adventskerk, Leeuwe-
rikenlaan 7, Aerdenhout op-
treden Marianne Schade, 
sopraan, Gerrie Meijers, 
orgel en piano. Op het pro-

pagina 20 de Heemsteder - 13 oktober 2010

Heemstede
Donderdag 14 oktober
• Lezing bij Alliance Fran-
çaise ‘Verband spreek- en 
toneeltaal’, om 20.15 uur in 
de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan. 

Zaterdag 16 oktober,
zaterdag 23 en zondag
24 oktober
• Edelsmid en beeldhouwster 
Charlotte Groutars expo-
seert bij De Praktijk, Jan van 
Goyenstraat. 

Zondag 17 oktober 
• Om 15.00 uur Theeconcert 
in de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein te Heemstede.
Het Lotos Ensemble; Muziek 
en zang van Beethoven tot 
Villa Lobos uitgevoerd op 
piano, fluit, cello en sopraan. 
Toegang gratis (met deurcol-
lecte).
Na afloop thee, koffie en ge-
bak in de Pauwehof.

Donderdag 21 oktober
• Helmert Woudenberg speelt 
de monoloog ‘Dankwoord’ in 
Oude Slot Heemstede.
Ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- 
euro / 15,50 euro. Reserve-
ren kaarten 06-13133626 of  
www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

• Lezing Passage om 19.45 
uur in de Pinksterkerk aan de 
Camplaan door de heer C.M. 
Schilder. Onderwerp: ‘Naar de 
wereld van de opera’.

Zaterdag 23 oktober
• The Third Road, theater-
programma met Leoni Jan-
sen. Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. De entree is 
17,50 euro. CJP/65+ 16,50 eu-
ro. Kaartverkoop van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserve-
ren via theaterlijn: (023) 548 
38 38. 

Zondag 24 oktober
• Vlooienmarkt van 9.30 tot 
16 uur in sportcentrum Groe-
nendaal te Heemstede.

• Taalkunstenaars bij 
Kunstkring. Pieterse & Van 
Pamelen in theater De Luifel 
aan de Herenweg te Heem-
stede. De aanvang is 15.00 
uur.  De voorstelling is gratis 
voor leden van de Heemsteed-
se Kunstkring.
Voor niet-leden bedraagt de 
entree 10 euro.  Ieder is van 
harte welkom. Informatie: tel. 
023-5281348.  

Agenda
Cultuur

Zaterdag 30 oktober
• Beelden- en schilderijen-
expositie Ellen Wolf en Je-
roen Gerlach in het raadhuis 
Heemstede tot 30 oktober. Of-
ficiële opening op  7 oktober, 
16.00 uur. De expositie is tot 
30 oktober te zien.  

Zaterdag 30 en
zondag 31 oktober 
• Voorafgaand aan het kunst-
lijnweekend (6 en 7 novem-
ber) toont Annemieke Couzy 
werk in villa Meerzicht, Glip-
perdreef 205b Heemstede. 
Geopend: van 11.00 tot 17.00 
uur. Aantrekkelijk, energiek en 
kleurrijk werk.

T/m zondag 31 oktober
• Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek, Julianaplein 1 
te Heemstede. 
Kijk voor meer informatie op 
www.sbhaarlem.nl.
Kijk ook eens op www.NBvP.nl 
en op www.quiltersgilde.nl. De 
expositie is gratis toegankelijk. 

• Mozaïekkunst in De Lui-
fel van Annemarie Sybran-
dy. Herenweg 96, Heemste-
de, expositie te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

Regio
Vrijdag 15 oktober
• Lezing in Bennebroek 
‘Bloemenpracht in Engels 
landschap’. Het Trefpunt van 
de Protestantse Kerk, Akonie-
tenplein in Bennebroek, aan-
vang 20.00 uur. Gratis entree. 

Zaterdag 16 oktober
• Concert ‘Bach in de
Binnenstad’. Solisten zijn:
Caroline Stam (sopraan), 
Geert-Jan Borgstein (coun-
ter-tenor), Albert Edelman 
(tenor) en Matthijs Mesdag 
(bariton). Locatie: Doopsge-
zinde Kerk in Haarlem, ingang 
Frankestraat 24. Start om 17.00 
uur. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraagd (richtbe-
drag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensem-
ble.nl

• De Avonden, Reves klassie-
ker. Première in Stadsschouw-
burg Haarlem. Reves debuut-
roman beleefde ruim 50 druk-
ken en is in zeven talen ver-
schenen. Het is klassiek ge-
worden als de aangrijpende 
beschrijving van de verstik-
kende saaiheid die Nederland 
in de naoorlogse jaren ken-
merkte. Info: www.bostheater-
producties.nl

• Historische stadswande-
ling ‘Land en Water’ door het 
centrum van Haarlem langs de 
oude beek en de oevers van 
het Spaarne over de bijzonde-
re rol die water in de geschie-
denis van Haarlem heeft ge-
speeld. Start om 12.00 en om 
14.00 uur bij Stadsbibliotheek 
Haarlem, Gasthuisstraat 32 te 

gramma orgel-/pianower-
ken en liederen van Albert 
de Klerk en Hendrik Andries-
sen. Start: 15.00 uur. Het con-
cert duurt een uur.Toegang is 
gratis.

T/m zondag 17 oktober
• Tentoonstelling ‘De on-
bedwingbare waterwolf...- 
de lange weg tot de droog-
making van het Haarlem-
mermeer’. Locatie: st. Jans-
kerk, publiekscentrum van 
Noord-Hollands Archief. Jans-
straat 40.

Dinsdag 19 oktober
• Natuurlijk bouwen met 
Aarde. Transition Town Haar-
lem presenteert de film ‘Eerst 
Aarde’ over hoe mensen  
wereldwijd zelf hun huizen 
bouwen met natuurlijke ma-
terialen uit de omgeving. Een 
traditie die van generatie op 
generatie wordt doorgegeven 
en zich verder ontwikkelt.
Mondiaal Centrum Haar-
lem – Lange Herenvest 122, 
aanvang: 20.00 uur , toegang: 
2.50 euro.
Voor meer informatie kijk op /
www.transitiontownhaarlem.nl

Woensdag 20 oktober
• Café Globaal met onder-
werp ‘Miljarden besparen 
door opheffing drugsver-
bod’. Locatie: MCH, Lange 
Herenvest 122, Haarlem.
Met mr. Raimond Dufour, 
voorzitter van de  Stichting 
Drugsbeleid en opponent 
Lea Bouwmeester (Tweede-
Kamerlid PvdA), woordvoer-
der drugsbeleid. Reserveren: 
reserveren@mondiaalcen-
trumhaarlem.nl, 023-5423540. 
Kosten: 7,50 euro. 

T/m woensdag 20 oktober
• Foto-expositie en lezing 
van Global Initiative on Psy-
chiatry (GIP). Opening van 
een expositie van aangrijpen-
de foto’s over geestelijke ge-
zondheidszorg in ontwikke-
lingslanden. Aanvang 20 uur. 
Toegang gratis.
Mondiaal Centrum Haarlem, 
Lange Herenvest 122, Haar-
lem. Telefoon 023 542 3540 
www.mondiaalcentrumhaar-
lem.nl

Vrijdag 22 oktober t/m
zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost!
Bierbrouwen in Haarlem, 
1250-1650. Grote Markt 18k, 
Haarlem.

T/m zondag 24 oktober
• De werken van Mapje Kee-
reweer te bezichtigen in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. (Openingstijden: 
donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur) Zie ook: 
www.kzod.nl 

Donderdag 28 oktober
• Quiltgroep Kakelbont houdt 
een quilt- en patchworkten-
toonstelling in Haarlem.
In de Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem aan de 
Grote Markt 2.  Toegang gra-
tis. Open: maa tot en met vrij 
van 10.00 tot 16.30 uur.

T/m zondag 31 oktober
• Achter de Zuilen, gemeen-
tehuis Bloemendaal organi-
seert verkoopexpositie Jo-
han Abeling – schilderij-
en Frank Letterie - beelden. 
Open: donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. De 
toegang is gratis.
Achter de Zuilen, ingang 
achterzijde Bloemendaals 
gemeentehuis, Bloemen-
daalseweg 158, Overveen.  
www.achterdezuilen.nl.

T/m dinsdag 2 november
• Expositie in het voorma-
lig gemeentehuis Bennebroek 
aan de Bennebroekerlaan 5 
van Auke Meenks en Maai-
ke Bijvoet. Auke Meenks 
maakt abstractie schilderijen 
en Maaike Bijvoet ontwerpt 
kleurige collages op vintage 
tassen. Open: maandag t/m 
vrijdag van 8.30 - 12.30 uur 
en op woensdagmiddag van 
13.30 - 17.00 uur.

Zondag 7 november
• Van 10.00 - 15.00 uur rom-
melmarkt in Dorpshuis Het 
Oude Fort, Spaarneweg 57, 
Cruquius. Voor informatie en 
reservering bel: 023-5290326.

T/m december
• Museumfavorieten van 
meesterkopieerder Leo 
Hortensius in Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 87. Ope-
ningstijden: donderdag, vrij-
dag en zaterdag van 10.00 – 
17.00 uur. Tevens designob-
jecten van ontwerper Brendan 
Boots en zeldzame Aziatische 
beelden en boeddha’s.

T/m zondag12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (zie ook: www.
museumdezwartetulp.nl). In 
de tentoonstelling zijn vazen 
te zien van 48 keramisten. Gerrie Meijers.

Marianne Schade.



Heemstede

NIEUWS

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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Wat mag er met de ruimte in het centrum 
en omgeving gebeuren? Waar en wat 
mag er bijvoorbeeld gebouwd worden? 
Dat staat in het ontwerpbestemmings-
plan ‘Centrum en omgeving’. 
Van 14 oktober tot en met 27 november 
2010 ligt dit plan ter inzage en kunt u 
hierop reageren.

Het bestemmingsplan is gericht op behoud 

van het dorpse karakter en heeft oog voor 

de noodzakelijke dynamiek van het winkel-

centrum. Ondernemers en inwoners krijgen 

de ruimte om eigentijdse aanpassingen te 

doen. Dit leidt tot onder andere de volgende 

wijzigingen:

- Bij verbouw of nieuwbouw aan Binnenweg 

en Raadhuisstraat geldt voor de meeste 

situaties een maximale bouwhoogte van 

11 m (voorheen 12 m).

- Voor horeca als restaurants, grand cafés en 

koffiehoekjes zijn meer mogelijkheden, 

maar dat geldt niet voor cafés.

- De regels voor het aan-, uit- en bijbouwen 

in de achtertuin zijn vereenvoudigd.

- Om de parkeercapaciteit van het centrum te 

kunnen verbeteren, is ruimte ingebouwd 

om de regels voor bepaalde locaties te 

wijzigen.

- Plannen om locaties te ontwikkelen zijn, voor-

zien van een ruimtelijke onderbouwing, 

verwerkt in het bestemmingsplan. 

Het volledige overzicht van de belangrijkste 

wijzigingen, het complete bestemmings-

plan en voorafgaande documenten vindt u 

op www.heemstede.nl. Het bestemmings-

plan kunt u ook inzien in het raadhuis en 

raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatieavond
Op maandag 1 november om 19.30 uur 

houdt de gemeente een informatieavond in 

het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. 

Hier geven wij een toelichting op de 

achtergronden en de verdere procedure 

rond het bestemmingsplan ‘Centrum en 

omgeving’. Daarna is het mogelijk uw vragen 

over het plan met de medewerkers van de 

gemeente Heemstede te bespreken. 

U bent van harte welkom op deze informatie-

avond.

Wilt u reageren?
Van 14 oktober t/m 27 november kunt u op 

verschillende manieren reageren op dit 

bestemmingsplan:

- Schriftelijk: stuur een brief aan de 

gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede, of een e-mail aan 

gemeente@heemstede.nl. 

- Mondeling: neem contact op met de heer 

R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid, telefoon (023) 548 57 64. Bij 

hem kunt u ook terecht voor vragen of een 

nadere toelichting.

Vervolg
Na de inspraakperiode worden de ingekomen 

zienswijzen beantwoord en - als daar aan-

leiding toe is - verwerkt in het defi nitieve 

bestemmingsplan. 

De gemeenteraad stelt het plan uiteindelijk 

vast. Naar verwachting zal dit in maart of 

april 2011 gebeuren. Tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan staat beroep open bij de 

Raad van State. 

Op zondag 17 oktober 2010 vindt voor de 

eerste keer de Heemstede Loop plaats. 

De lopers starten en fi nishen bij het sport-

complex Groenendaal en zullen onder 

andere het Groenendaalse Bos en diverse 

wijken van Heemstede aandoen. 

Om 12.00 uur gaat de Familyrun van 1.6 km 

van start. Aan de Familyrun is speciaal voor 

Heemsteedse scholen de prestigieuze 

scholenbokaal gekoppeld. De school die met 

de meeste leerlingen deelneemt sleept de 

1e Heemsteedse Scholenbokaal in de 

wacht. De winnaar van de Scholenbokaal 

mag zich ook een jaar lang de sportiefste 

basisschool van Heemstede noemen! 

Om 12.30 uur is het de beurt aan de lopers 

van de 5 en 10 km. De 5 en 10 km lopen 

hetzelfde parcours, waarbij de 10 km-lopers 

twee ronden afl eggen en de 5 km-lopers 

een ronde. Op www.heemstedeloop.nl 

vindt u de route.

Kom op de fiets!
Het hardloopevenement telt op dit moment 

al meer dan 1000 deelnemers! En natuur-

lijk verwachten we vele toeschouwers langs 

de mooie Heemsteedse route. Wij adviseren 

daarom op de fi ets te komen. Gaat u toch 

met de auto? Parkeren kan op het parkeer-

terrein van het Oude Slot aan de 

Ringvaartlaan en achter het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 in Heemstede. 

Start inspraak bestemmingsplan 
‘Centrum en omgeving’
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Softdrugs …
Wat moeten wij als ouders 
daarvan weten?
Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze steeds meer activiteiten ondernemen en 

mensen ontmoeten zonder uw aanwezigheid als ouder. Wat moet je als ouder weten van 

softdrugs? Hoe kun je als ouder signaleren of je kind in aanraking is gekomen met soft-

drugs? Is je kind weerbaar genoeg om de verleiding te weerstaan? Hoe kun je dit onderwerp 

thuis bespreekbaar maken? 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede organiseert in samenwerking met Casca 

een voorlichtingsbijeenkomst over softdrugs. Yoram Stein, ervaringsdeskundige en schrijver 

van het boek ‘Stoppen met blowen’ , vertelt over de mythen en gevaren van een jointje en 

over 'je laatste joint'. 

Een preventiemedewerker van de Brijderverslavingszorg - een stichting die informatie, 

voorlichting en zorg biedt bij problemen alcohol, drugs, medicijnen en gokken - geeft u 

inhoudelijke informatie over softdrugs en reikt u tips en tools aan. Er is volop gelegenheid 

om vragen te kunnen stellen. Deze voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op 20 oktober om 

20.00 uur in de Luifel. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze voorlichtingsbijeen-

komst. Aanmelding voor deze bijeenkomst is niet nodig.

Wilt u meer weten over deze voorlichtingsbijeenkomst of heeft u een andere vraag? Voor 

alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak 

langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze 

dienstverlening.

Werk aan de weg   
Rijnlaan, tussen Merwedeplantsoen en Maaslaan
Op maandag 18 oktober 2010 is het gedeelte van de Rijnlaan, tussen Merwedeplantsoen 

en Maaslaan, afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege rioleringswerkzaamheden. 

De omleidingsroute wordt met bebording aangegeven.

Aanleg fietspad Cruquiusweg-Hageveld (Scholierenpad)
Tot eind oktober 2010 wordt een nieuw fi etspad aangelegd tussen de Cruquiusweg en Hage-

veld. Een deel van dit nieuwe fi etspad komt te liggen op hetzelfde tracé als het bestaande 

recreatiepad tussen Meermond en Hageveld. Tot eind oktober 2010 is dit recreatiepad 

afgesloten voor voetgangers en fi etsers. De afsluiting staat aangegeven op tekstborden bij 

Hageveld en park Meermond.

Drenthelaan
Tot 22 oktober 2010 wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd en de bestrating opnieuw 

gelegd in het gebied tussen de garageboxen aan de Drenthelaan en de winkels/woningen 

aan de westzijde van de Raadhuisstraat. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk het 

gebied gefaseerd af te sluiten voor autoverkeer.

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de 

Van den Eijndekade gebruikmaken.

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Agenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 21 oktober a.s. om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 21 oktober 2010 

2. Vragenuur

3. Najaarsnota 2010 - bespreekpunt

4. Nota reserves en voorzieningen- weerstandsvermogen 2010 - bespreekpunt

5. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland - bespreekpunt

6. Notitie Duurzaamheid - bespreekpunt

7. Conceptbegroting 2011 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) 

- bespreekpunt

8. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

9. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Wijziging algemene Mandaatregeling Heemstede 2010

Bij besluit van 14 september 2010 heeft het college van burgemeester en wethouders de 

Mandaatregeling Heemstede 2010 gewijzigd. De wijzigingen zijn het gevolg van de inwerking-

treding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) die per 1 oktober 2010 

van kracht is geworden. De wijzigingen van de Mandaatregeling Heemstede 2010 zijn op 

1 oktober 2010 in werking getreden. 

De Mandaatregeling ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De Mandaat-

regeling is ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Verordening Winkeltijden Heemstede

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

Verordening Winkeltijden Heemstede, besloten

- zondag 28 november 2010 en zondag 19 december 2010 aan te wijzen als dagen waarop de 

winkels voor het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Jan van Goyenstraat’ open mogen zijn;

- zondag 28 november 2010, zondag 12 december 2010 en zondag 19 december 2010 aan 

te wijzen als dagen waarop de winkels voor het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum 

Binnenweg/Raadhuisstraat’ open mogen zijn. 

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

telefoonnummer (023) 548 56 07.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening

Op 30 september 2010 heeft de raad besloten tot wijziging van een aantal bepalingen in de 

Algemene plaatselijke verordening (APV). De wijzigingen houden met name verband met 

de op 1 oktober 2010 in werking getreden Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

De wijzigingen zijn per 1 oktober 2010 in werking getreden.

De verordening ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De verordening is na de 

inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 
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Projectbesluit Binnenweg 141C

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Heemstede maken ingevolge artikel 3.11 juncto artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het bouwplan Binnenweg 141C 

een besluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wro (projectbesluit) is genomen en tevens een bouw-

vergunning is verleend.

Door de eigenaar van de Binnenweg 141C is een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van 

het winkelplan. Dit past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Centrum’, omdat niet kan worden 

voldaan aan de verplichting uit het bestemmingsplan om de volgens de parkeernormen aan 

te leggen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren. Met het nemen van het projectbesluit 

is hiervoor ontheffing verleend, zodat de uitbreiding planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn geen andere inhoudelijke wijzigingen aangebracht 

dan de verwerking van het advies van de commissie welstand en twee zienswijzen.

Terinzagelegging
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf woensdag 13 oktober 2010 voor 

een periode van 6 weken voor eenieder ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 en in de 

openbare bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede. Het besluit en de daarbij behorende 

stukken kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.Heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuurs-

recht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit 

bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, met ingang van donderdag 

14 oktober 2010 gedurende zes weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 

belanghebbenden, die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet toe in staat te zijn geweest.

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht en moet 

uiterlijk 24 november 2010 worden ingediend. Zie kader.

Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Haarlem, 

wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank Haarlem.

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.

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschil-

lende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevings-

vergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook 

nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het oude 

recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kap-

vergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
2010.001 het vergroten van een bovenwoning - Wilhelminaplein 18

2010.002 het plaatsen van een dakkapel en - Havenstraat 36

 een dakopbouw

2010.004 het vervangen van een glaspui - Binnenweg 163

2010.006 het plaatsen van een dakkapel op het - Johannes Verhulstlaan 13

 voordakvlak

2010.007 het veranderen en vergroten van een - Drenthelaan 22

 magazijn

2010.009 het veranderen van een opslagruimte - Kerklaan 25 en 27 

 tot een winkel

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
2010.005 het uitbreiden van een woonhuis - Heemsteedse Dreef 250

Omgevingsvergunning voor kappen
2010.003 het kappen van 1 boom - Sportparklaan 59

2010.010 het kappen van 1 boom - Van Merlenlaan 29

Omgevingsvergunning voor slopen
2010.008 het verwijderen van asbest - Lorentzlaan 36

Aanvragen bouwvergunning
Aanvraag reguliere bouwvergunning
2010.215 het uitbreiden van een winkelruimte - Binnenweg 141C

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 14 oktober 2010 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 bouwvergunning (verzonden 8 oktober  2010)
2010.201 het plaatsen van een dakkapel op - Prof. Asserlaan 4

 beide zijgeveldakvlakken

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 14 oktober 2010 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 Woning-

toezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 8 oktober 2010 )
en ontheffing bestemmingsplan
2010.170 het uitbreiden van de zolder - Bernard Zweerslaan 79

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 14 oktober 2010 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 Woning-

toezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de recht-

bank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 18 november 2010 worden ingediend. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure monumentenvergunning                             
2010.147 herstel cultuurhistorische waarden - Landgoed De Overplaats

 inlopen achterstallig onderhoud   tussen Glipperweg en Herenweg

 beplanting bij landgoed De Overplaats 

Het ontwerpbesluit tot verlening van de monumentenvergunning  ligt vanaf 14 oktober 2010 

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 52.
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Hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Centrum en 
omgeving te Heemstede
Burgemeester en wethouders van Heemstede hebben ten behoeve van het bestemmings-

plan Centrum en omgeving, een verzoek om vaststelling van hogere waarden in het kader 

van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het Hogere waardenbesluit 

heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 

een hogere waarde is gemandateerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst 

IJmond.

De directeur van de Milieudienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd dage-

lijks bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit hogere waarden is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 14 oktober 2010, 

gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan Centrum en omgeving, ter 

inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemstede en in de openbare bibliotheken 

(adressen en openingstijden conform advertentie ontwerp bestemmingsplan) en bij 

Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan eenieder schriftelijk dan wel mondeling 

zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij 

de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van ‘Zienswijze 

ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden bestemmingsplan Centrum en Omgeving’ , 

Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst 

IJmond, telefoonnummer (0251) 26 38 63. 

Milieudienst IJmond

Ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ 

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders 

van Heemstede bekend dat met ingang van 14 oktober 2010 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’. 

Het ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande planologische situatie voor het 

gebied tussen de Koediefslaan, het zuidelijke deel van de Bronsteeweg en de Lanckhorstlaan 

aan de noordzijde, de Heemsteedse Dreef aan de oostzijde, de Camplaan, het 

Raadhuisplein, de Van Merlenlaan, de perceelsgrens van de bebouwing ten zuiden van de 

Van Merlenlaan, de Burgemeester van Doornkade en de Ritzema Boskade aan de zuid-

zijde en de Herenweg, de perceelsgrens van de bebouwing ten noorden van de Oude 

Posthuisstraat en de Burgemeester van Lennepweg aan de oostzijde.

De belangrijkste wijzigingen in het bestemmingsplan zijn:

Bestemmingen:
- De bouwvlakken en maximale bouwhoogten worden meer afgestemd op de feitelijke 

situatie.

- De toelaatbare bouwhoogte van de meeste panden in de winkelstraat wordt verlaagd van 

12 m naar 11 m; voor bijgebouwen en uitbouwen wordt de maximale bouwhoogte 4 m.

- Bij het verlenen van ontheffingen binnen het bestemmingsplan zullen aspecten als straat- 

en bebouwingsbeeld en verkeersveiligheid worden meegewogen.

- De parkeernormen worden niet in het bestemmingsplan, maar in het gemeentelijk parkeer-

beleid opgenomen. Kleinere ontwikkelingen kunnen via een ontheffing worden vrijgesteld 

van de parkeernormen.

- Het horecabeleid voor het centrum wordt aangepast:

- maximaal 20 volwaardige horecavestigingen (incl. de 2 cafés);

- cafés zijn alleen toegestaan op de huidige 2 locaties;

- belastende horeca (discotheek e.d.) is niet toegestaan;

- koffiehoekjes (zoals bij banketbakker, ijssalon e.d.) zijn toegestaan.

- De voor winkels geldende maximale grootte van 1000 m2 wordt losgelaten voor super-

markten.

- Van een erf mag 70 m2 worden bebouwd met uitbouwen, schuren e.d., mits minimaal 25 m2 

onbebouwd blijft. Op relatief kleine erven mag in elk geval 25 m2 worden bijgebouwd. 

- Het wordt niet toegestaan twee dakkapellen boven elkaar te bouwen. 

- Een dakterras op een uitbouw of aangebouwd bijgebouw wordt toegestaan, mits ten minste 

2 m van de perceelgrens.

- Kelders worden toegestaan onder een bouwvlak en - mits met instemming van het 

Hoogheemraadschap Rijnland - ook onder een deel van de achtertuin. 

- Bijgebouwen mogen niet worden gebruikt als woonruimte of voor een aan huis gebonden 

beroep.

Ontwikkelingsinitiatieven:
Tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn twee verzoeken tot wijziging van het 

bestemmingsplan ingekomen, die hebben geleid tot opname in het ontwerpbestemmings-

plan. Het betreft:

- een bouwplan voor een ruimte voor centrumdoeleinden en 14 woningen op de locatie van 

het voormalige post- en telegraafkantoor aan de Raadhuisstraat 22a-24a;

- een verzoek van de eigenaren van de percelen Binnenweg 133-145 om de diepte van het 

te bebouwen deel van het bestemmingsvlak met ca. 3,5 meter te vergroten.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien? 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 14 oktober 2010 gedurende zes weken 

voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

De openingstijden van het raadhuis vindt u op de website www.heemstede.nl.

Het plan (kaart, regels en toelichting) kan digitaal worden ingezien op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende de bovengenoemde termijn (14 oktober t/m 27 november 2010) kan eenieder 

reageren. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel 

schriftelijk als mondeling indienen. Als u schriftelijk wilt reageren, dan kunt u uw zienswijze 

richten aan de gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt 

uw zienswijze ook via een e-mail vesturen aan gemeente@heemstede.nl.

Wilt u mondeling reageren dan kunt u een afspraak maken met de heer R. van der Aar van 

de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer is (023) 548 57 64. Ook voor nadere 

informatie over het ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer Van der Aar wenden.

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 burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn onder-
tekend 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 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-
ging, 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 aan-
tekenen 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 onderte-
kend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-
tegen 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). 




