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Mag ik deze dans van u?
heemstede - Heeft u het al gehoord? Oktober is dansmaand.
In het hele land worden meer
dan 280 dansfeesten georganiseerd onder de noemer Mag
ik deze dans van u? Natuurlijk
is Heemstede ook van de partij.
Casca, Sportservice Heemstede
en Sportservice Noord-Holland
organiseren eenmalig een feestelijke dansworkshop.
Daar wilt u natuurlijk bij zijn!
Kom, kijk en doe mee aan de
workshop
Zuid-Amerikaanse
Dans door docente Chawlyn Mezas. Ervaring is niet nodig. En er
zijn geen kosten aan verbonden.
Speciaal
uitgenodigd
zijn
65-plussers. Voor u heeft dansen
namelijk veel extra’s te bieden:
ongemerkt bent u gezond in beweging en werkt u aan uithoudingsvermogen, coördinatie, reactie en balansgevoel. Dansend
verenigt u dus het nuttige met
het aangename en het is nog gezellig ook.
Goed om te weten: u kunt alleen
komen, maar uiteraard zijn uw
kinderen, buren, vrienden, familie of andere kennissen ook van
harte welkom!

In Sportplaza Groenendaal,
Sportparklaan 16, Heemstede
gaan op zaterdag 22 oktober van
12.00 tot 13.00 uur bij Mag ik deze (Zuid Amerikaanse) dans van
u? de voetjes van de vloer.
Voor meer informatie kunt u
bellen met Katinka Verdonk,
Seniorenwerk Casca - de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, tel.
(023) 548 38 28 – kies 1.
Geeft u les?
Na het dansevenement is er
een speciale bijeenkomst voor
lesgevers - en voor wie dat willen worden - van activiteiten
dans, sport en bewegen voor
senioren.
Lesgeven aan senioren is meer
gericht op sociale interactie dan
op competitie, op het in beweging blijven op zowel sociaal,
geestelijk als lichamelijk gebied. Groene spelen (om 14.20
uur door Sportservice NoordHolland), maar ook bewegen
op muziek zijn hier goede voorbeelden van. Bewegen op muziek kan ook een belangrijke rol
spelen in het kader van valpreventie. Na de opening om 12.00

nieuw: www.cdaheemstede.nl

uur door wethouder Jur Botter
en het dansevenement zijn er
om 13.00 uur koffie en broodjes
voor alle docenten. Daarna volgen informatie, een quiz en meet
& greet met elkaar.
Zo wordt met elkaar het belang
en de kenmerken van lesgeven
aan senioren op een rij gezet en
kan je onderling kennismaken
en ideeën uitwisselen. Ook toekomstige lesgevers worden op
die manier vast enthousiast gemaakt voor lesgeven aan deze
doelgroep.
Deze dag wordt georganiseerd
door Casca, Sportservice Heemstede-Zandvoort en Sportservice
Noord-Holland gezamenlijk.
Voor informatie: Katinka Verdonk, seniorenwerker bij Casca,
e-mail: kverdonk@casca.nl
Aanmelden kan tot uiterlijk 15
oktober bij de receptie van Casca - de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, tel. 023-5483828 –
kies 1. Dat kan van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00.
Deze middag wordt docenten
aangeboden op zaterdag 22 oktober van 12.00 tot 15.00 uur in
Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16. Heemstede.
Aan deze dag zijn geen kosten
verbonden!

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Wij zijn weer open!

Met een nieuwe, ruime
uitbouw, nieuwe kaart, terras
en moderne inrichting zal
ons personeel u graag
ontvangen.
Natuurlijk kunt u ook bij
ons afhalen, bijv. het
Sam Sing Menu voor
maar 18 euro!
Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

4 stuks

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl
023 - 584 73 25

**

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

**
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Het spoor van toen

Er valt veel te vertellen over
de Zandvoortselaan. Vroeger Gasthuislaan geheten
en ook nog eens Den Aardenhoutslaan. Deze foto
uit de 50’er jaren geeft een
beeld van een wel heel erg
rustige straat die nog lang
niet was geasfalteerd en in
de verte zien we nog het
oude station HeemstedeAerdenhout (gesloopt in
1957). Links de Jacques
Perklaan en rechts de
Zandvoorter Allee en deze
twee straten vormen meteen de grens wat men kan
zien vanaf het perron huidige station.
Rechts zien we de groentenhandelwinkel van Sloof,
gesloopt in de 60’er jaren
en destijds is de weg wat
breder gemaakt en de ABN
bank werd dus wat naar
achter gebouwd. Rond 1972
kwam er een scheiding van
de wegdelen in de vorm van

redactie@heemsteder.nl

COLOFON
van 1930
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plantsoen in middenberm (tegelijk met verbreding brug over Leidsevaart) en in 2000 is
diezelfde middenberm weer verbreed en ook
hoger gemaakt alsmede voorzien van gras en
bomen.

Er is dus veel gesloopt aan de noordzijde van
de Zandvoortselaan, het oostelijk deel en dat
maakt het interessant om te beschrijven.
Informatie? Mail: info@stationhad.nl
Gertjan Stamer

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Ingezonden
brieven

Wilt u iets delen met de lezers
van de Heemsteder? Schrijf
ons. Via mail: redactie@heemsteder.nl of per post: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
Vermeld wèl uw naam en
(mail-)adresgegevens. Anonieme brieven of zonder
naamsvermelding worden niet
gepubliceerd. De redactie behoudt het recht brieven in te
korten of te weigeren.
Redactie.

INGEZONDEN

‘Meld schade op straat’ - nou bekijk het maar!

Ruim anderhalve maand geleden ben ik tegenover Albert Heijn met mijn fiets behoorlijk gevallen door een scheur in het asfalt die ik niet zag
omdat ik omkeek en mijn hand uitstak om over te
steken. Daardoor werd het stuur uit mijn hand geslagen. Een medewerker van AH heeft mijn wonden verbonden. Gelukkig niets gebroken met m’n
80 jaar! Mijn partner en ik hebben dit viermaal gemeld bij de balie van de gemeente en ook bij ons
aan de overkant bij de gemeentewerkers en daar
stond de melding niet in de computer! Een medewerker zou ter plekke gaan kijken maar tot op heden is er niets ondernomen! Treurig, treurig.
Iets anders. De gemeente sommeert de mensen

om hun overhangend groen te snoeien, maar de
gemeente kan zijn eigen overhangend groen niet
bijhouden, of het gebeurt met de Franse slag. Het
is vaak een zooitje. Net zoals na de storm, afgewaaide takken opruimen, daar gaan weken overheen, net als de vele hopen bladeren zoals in de
goot van de Heemsteedse Dreef. Straks tijdens de
regebuien zitten de putten verstopt met alle gevolgen! Ik stond ervan te kijken dat bij ons op de
weg, waar bijna geen blad lag, een veegwagen de
goten schoonveegt…
De heer T. Sluiter,
Cruquiusweg 182
2103 LW Heemstede

Wascorner doet laatste wasje
Weer controle
op Herenweg

Heemstede – Nogal eens controleert de politie op snelheid
langs de Herenweg. Ook op
maandag 10 oktober deed zij
dat. Ruim tien procent van de
weggebruikers reed tijdens de
controle te hard. Dat was tusen
09.00 en 11.45 uur.
Op de Herenweg geldt een
maximale snelheid van 50 kilometer per uur, maar in de
praktijk houden veel weggebruikers zich hier niet aan. Tijdens
de controle werd de snelheid
van ruim 1400 voertuigen gecontroleerd. Hiervan reden er
ruim 170 te hard. De hoogstgemeten snelheid was 75 kilometer per uur.

Heemstede – De broers J.C.A.
en J.J.A. Beelen met een wasserij op de Blekersvaartweg wilden
begin jaren zestig de slag om
de particuliere klant niet missen en openden een moderne
wassalon naast het Minervatheater op de Binnenweg onder de

naam Muntwas Beelen. Vijf kilo was voor twee munten, guldens in die tijd. Het mooiste moment was als in de avonduren de
munten geteld werden, daar had
J.C.A. een systeempje voor. Tien
guldens op een rij naar rechts en
tien naar beneden. Het vierkant

vullen met munten en hupsakee,
de honderd guldens konden zo
de doos in gezwiept worden. Of
Mieke van Andel dat in 2011 nog
doet? In 1984 namen Mieke en
Bert van Andel de wassalon over.
Er is veel veranderd in die 47 jaar
dat de wasserette bestond, want
het doek gaat vallen voor deze
service. De tien wasmachines,
vier drogers en de strijkmangel
hebben hun diensten jarenlang
verleend, op 3 december draaien ze hun laatste wasje. Dan is
het ook over voor Bert van Andel die als technisch adviseur
ook de machines van deze wasserij onderhield. Samen gaan ze
met pensioen. Een stukje nostalgie op de Binnenweg achterlatend, maar het is economisch
niet meer haalbaar. Op 3 december het laatste wasje, het afhalen
van kleding kan tot 10 december en krijgt het pand een andere bestemming.
Ton van den Brink

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. 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 toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Heerlijk Heemstede in
de Jan van Goyenstraat

Kiebert 70 jaar gezond en wel

Jubileum 15 oktober met open huis
Heemstede - Opa Kiebert begon in vlak na het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog met
zijn twee broers een winkel op
de Binnenweg, maar al gauw
bleek dat drie kapiteins op één
schip niet werkte. Daarom begon
de boerenzoon uit de Liede voor
zichzelf met een kaaswinkel op
Binnenweg 119. Hij kon praten
als Brugman en kreeg bij leveranciers veel voor elkaar, vooral
toen de tijden moeilijker werden.
Je kan je nu niet meer voorstellen hoe moeilijk dat soms was.
Hij haalde zelfs de kaas uit Friesland. Op de fiets!
Zeventig jaar later staat kleindochter Susanne met haar man
Frank in een pas uitgebreide en
vernieuwde winkel die een naam
in natuurvoeding heeft opgebouwd in heel Kennemerland.
Met die natuurvoeding ging het
heel geleidelijk. Moeder Kiebert
maakte tussen de kaas en delicatessen een plankje leeg en
begon er met reformartikelen. Er
waren meer plankjes nodig, het
assortiment groeide en Kiebert
kreeg een naam in reformartikelen. Dochter Susanne kwam
in de winkel en zij nam langzamerhand met Frank de zaak over
van pa en ma Kiebert. De zaak

Kerkdienst
Spaarne
Ziekenhuis
Regio - Zondag 16 oktober
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst
van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is
welkom, zowel patiënten alsook
bezoek. De kerkzaal bevindt zich
op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55).
Voorganger is ds. mw. P. Renes. De zang wordt ondersteund
door het koor Cantate Domino
uit Haarlem. (avondmaalviering)

groeide uit tot een natuurvoedingswinkel met verse waren als
biologische groenten, vers afgebakken brood, zuivel en gezondheidsproducten voor de fysieke
en spirituele mens.
Kiebert is afhaalpunt van de
Vitatas, de wekelijkse tas met
biologische groenten en fruit.
Voedingssupplementen
van
kruid tot vitaminen zijn bedoeld als aanvulling op de normale voeding en voor therapeutische doeleinden. Cosmetica
met een natuurlijke oorsprong
krijgen steeds meer een voorsprong bij veel vrouwelijke gebruikers. Liever gezonde natuur
op je gezicht met natuurlijke olien en crèmes, met als toppers de
rozenolie en lavendel. Maar ook
natuur in deodoranten, haarverzorging, badschuim en babyverzorging. Voor veel coeliakiepatiënten was het vinden en kopen van glutenvrije producten
ooit een behoorlijke zoektocht.
Kiebert heeft nu een grote sortering glutenvrije producten. Koffie van Simon Levelt en thee van
Wijs & Zonen, broodbeleg zonder suiker, wen even aan de pure smaak en je wilt niet anders
meer. Babyvoeding en gezonde sappen waaronder de echte

cranberry. Muesli`s, zaden, pitten, zuidvruchten, granen, peulvruchten, wijnen en ciders van
de biologische boeren, het boodschappenlijstje van Susanne is
zeer uitgebreid en dan zien we
nog wierook, kaarsen en sierraden in een heel apart sfeertje,
leuk als cadeaus.
Verbouwd en vernieuwd
Na de verbouwing is de winkel is
een derde groter geworden., De
magazijnruimte en de keuken
zijn bij de winkel getrokken. Nu
hebben alle artikelen hun royale plaats en zijn in de logische
volgorde eigenlijk gemakkelijk te
vinden. Frank en Susanne staan
altijd klaar om u vrijblijvend advies te geven over voeding en
gezondheid. Ze weten alles van
biologisch eten en drinken, van
vitaminen en aanvullingen voor
uw vitaliteit. Met de zeventig jaar
een jong bedrijf, want de vierde
generatie loopt zich al warm. Het
familiebedrijf Kiebert viert zaterdag 15 oktober hun 70 jarig jubileum met een gezond hapje en
drankje in Italiaanse sfeer op een
gezonde toekomst. U bent van
harte welkom op hun feest op de
Binnenweg 119.
Ton van den Brink

Thema-avond
‘ Hoe lees ik een boek?’
Heemstede - Alleen met een
boek op de bank is leuk. Maar
het is nog leuker als je over
een boek, de schrijver en literatuur kunt praten met anderen. Daarom zijn veel mensen
lid van een leeskring of leesclub. Lidewijde Paris (uitgever
Nieuw Amsterdam) geeft deze
avond tips hoe je kunt lezen.
Wat valt er allemaal uit een
boek te halen? Als uitgangspunt nemen we Het negerboek van Lawrence Hill (het is

niet noodzakelijk dat u dit gelezen heeft). Maar ook uit andere boeken zullen voorbeelden worden gehaald. Voor leden en niet-leden van boekenclubs! De avond vindt plaats
op 20 oktober bij Boekhandel
Blokker.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang
3,- euro. Reserveren gewenst.
Tel. 023 – 5282472
webshop:
www.boekhandelblokker.nl

Heemstede - Inmiddels is het
echte Heerlijk Heemstede ontdekt door menig Heemstedenaar
op de Jan van Goyenstraat 26.
Eigenaar Roeland Smit en Cor
van Meeteren presenteren een
bijzonder mooi nieuw winkelconcept wat dan ook bijzonder
in de smaak is gevallen.
Heemstede is een ware speciaalzaak rijker door de komst van
deze traiteur.
Heerlijk Heemstede sluit perfekt
aan bij uw dagelijkse en wekelijkse boodschappen op de Jan
van Goyenstraat.
Zij presenteert u een mooi assortiment aan delicatessen en
delen graag de passie die zij voor
eten hebben met u.
Met gepaste trots vindt u bij
Heerlijk Heemstede een aantal
heerlijkheden uit het Tummers
Patisserie assortiment. Het bekende gebak en andere zoetigheden.
Rechtstreeks uit Italie mooie
olijfolie en pesto’s, balsamico,
deegwaren en rijstsoorten. Kruiden om uw maaltijd nog lekkerder te maken. Vele soorten pasta en heerlijke soepen uit eigen
keuken.
Verder een verrassend kaasassortiment, noten en zuidvruchten en een aantal Heerlijke witte
en rode wijnen en natuurlijk een
fantastische prosecco.
Dagelijks verse maaltijden
Naast een goed verzorgd delicatessenassortiment zijn er bij
Heerlijk Heemstede
lekkere

vleeswaren, salades, tapenades
en kant en klare maaltijden verkrijgbaar.
Om mee te nemen Heerlijk belegde stokbroodjes, ciabatta’s
met diverse soorten beleg.
Kopje koffie met gebak
of een belegd broodje?
Naast al deze heerlijke lekkernijen ontvangt men u graag in de
proeverij voor een lekkere koffie
met een gebakje of voor een belegd broodje en natuurlijk in de
middag voor de High-Tea.
Een ander belangrijk onderdeeel
is de catering bij u thuis, van een
opgemaakte schaal met hapjes
of de catering voor bijvoorbeeld
een verjaardag, open huis, jubilaris of een gezellige avond met
vrienden.
Op verschillende momenten in
de maand bent u van harte welkom bij de Kookworkshops. In
de winkel aan de Jan van Goyenstraat ligt de nodige informatie voor u klaar, informeer ernaar!
Speciale December relatiegeschenken voor de bedrijven
Met de komst van de komende
feestdagen heeft Heerlijk Heemstede een mooi assortiment relatiegeschenken samengesteld.
Originele en goed verzorgde geschenken. In de winkel aan de
Jan van Goyenstraat is alle informatie en voorbeelden aanwezig.
Met de komst van deze nieuwe
speciaalzaak op de Jan van Goyenstraat is Heemstede nog heerlijker geworden!

Onbegrensde digitale mogelijkheden

Cursus Excel 2010
voor beginners

Heemstede - Excel is een rekenprogramma, waarmee u eenvoudige, maar ook zeer ingewikkelde berekeningen kunt maken.
Zoals bijv. de meterstanden bijhouden, maar ook een elektronisch huishoudboekje. Aan de
orde komen: opmaken van cellen en getallen, formules en koppelingen, basisfuncties en grafieken. Onder leiding van docent

IJf de Jong wordt veel geoefend.
De cursus Excel 2010 - beginners bestaat uit 4 lessen en start
op donderdag 13 oktober van
19.00 tot 22.00 uur.
De cursus wordt gegeven bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Opgeven kan telefonisch: tel. 023-548 38 28-1 of via
de website www.casca.nl.
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Dichtstorten
101 Te snel op
Rijksstraatweg

Bennebroek – De politie hield
woensdagmorgen 5 oktober tussen 09.45 en 12.15 uur een snelheidscontrole op de Rijksstraatweg. Van de 1600 passanten
reden er 101 harder dan de daar
wettelijke maximaal toegestane
50 km/u.

Kinderen tekenen hun helden in de
Kinderboekenweek bij Blokker

Vrijwilligers zingen op de
Dag van de Palliatieve Zorg
Heemstede – “Het lijkt erg,
maar dat is het niet altijd”. Ze
doelde op de mensen die het
laatste stadium van hun leven in
een hospice verblijven. Met die

woorden leidde Els Verburg het
miniconcert in, dat vrijwilligers
van de Hospice zaterdagmiddag
opvoerden bij Boekhandel Blokker aan de Binnenweg. Een ge-

legenheidskoor van dames en
heren die zich als vrijwilliger inzetten in het Bijna Thuis Huis in
Haarlem en in het Tweede Huis
Heemstede aan de Heemsteedse
Dreef 287. Ze hebben een aantal
malen gerepeteerd onder leiding
van dirigent Riemke en zongen
meerstemmige liederen en canons. In een kraam lagen romans, boeken over sterven, kinderboeken over de dood en rouw
en een boekenlijst met een palliatieve inhoud.
Kinderboekenweek
Alle medewerkers van Boekhandel Blokker liepen er zaterdag
op het hoogtepunt van de Kinderboekenweek bij als de superhelden die dapper durven te zijn.
Soms zelfs helden tegen wil en
dank zoals Harry Potter. De hel-

Gebroken
sleutelbeen

Bennebroek – Op de Schoollaan raakte vrijdagmiddag 7 oktober een 17-jarige Bennebroekse bromfietser gewond, nadat hij
een geparkeerde auto inhaalde.
De jongen botste op een tegemoetkomende auto en kwam ten
val. Hij is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis vervoerd waar een gebroken sleutelbeen werd geconstateerd.
din was ongetwijfeld eigenaresse Willeke van der Meer als Pippi Langkous met de sproeten en
vlechten. Zij had vriend en kunstenaar Robbert uit Leiden meegenomen om workshops tekenen voor kinderen te geven. Kinderen konden leren om hun held
te tekenen, te schilderen. De
jongsten waren bezig met Dolfje
Weerwolfje, Puk van de Petteflet
en Pippi Langkous. Bij de kinderen van 9 en 10 waren Geronimo
Stilton en Harry Potter de superhelden. De kinderen hadden al
snel door hoe Robbert een voorbeeld in vier vakken verdeelde en zo het nateken makkelijke
maakte. In veertig kinderkamers
in Heemstede hangen nu hun
eigen geschilderde helden boven het bed.
Ton van den Brink

Honden verboden op wandelpad Heemstederveld

Neospora, een ziekte die veel ellende veroorzaakt bij koeien
Heemstede – Veel honden
zijn ongemerkt drager van de
“neospora” parasiet. Daarom
zijn honden verboden op het
wandel-/fietspad ‘Heemstederveld’, dat loopt vanaf het Oude Slot, langs de Ringvaart,
onder de Cruquiusbrug door,
langs het Spaarne, voorbij het
pontje, nog een stuk langs het
Spaarne en zo door naar Hageveld. De gemeente heeft bordjes “verboden voor honden” geplaatst, maar deze worden door
de – onwetende of eigenwijze –
wandelaar met hond, zeer regelmatig genegeerd. De weilanden
langs het wandel-/fietspad zijn in
gebruik voor het weiden van vee
en voor voederwinning. In uitwerpselen van honden zitten pa-

rasieten, de “neospora”-parasiet.
Ook als de honden hun behoefte doen op het pad komen deze
parasieten in het gras terecht, en
zo dus in het eten voor de koeien. Door deze parasiet worden
koeien ziek, en ontstaat er een

sterk verhoogde kans dat ze een
miskraam krijgen. Voordat het
wandel-/fietspad werd geopend
hadden de koeien geen last van
deze parasiet, maar nu wordt deze parasiet in toenemende mate
teruggevonden onder de koeien.

Ook zijn er al meerdere miskramen geweest. Behandeling van
besmette koeien is niet mogelijk. Een grote schadepost voor
de betreffende boer, en ook zeer
nadelig voor de koe. Want niet
alleen verliest zij haar kalf, ze
wordt hierna niet meer drachtig,
hetgeen veelal een vroegtijdig
einde van haar leven betekent.
Dus echt, het is niet voor niets
dat er geen honden mogen komen op het pad. Als u wilt blijven wandelen langs dit pad, kom
er dan niet met uw hond. Met
deze wetenschap moet het niet
moeilijk zijn om de wandelpaden
tussen de Cruquiusweg en Hageveld toch te mijden als u met
de hond bent?
Ton van den Brink

Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Slavernij,
Een opgezweept lijf
trekt krom
beladen met gespannen
spieren
roeit het op het ritme van
de geldtrom
Met striemen op de bast
slaat het hart op tilt
bij de groeiende last
Geboeid door de poen
zittend in vlies van zweet
in een benauwd galjoen
wat tegenwoordig trein heet
Siebe Groen
Heemstede

Inbraak
bakkerij

Heemstede – Bij de politie
kwam net na middernacht op
dinsdag 4 oktober de melding
binnen dat een oplettende getuige een groepje van vijf personen
op de Binnenweg had zien staan
die zich verdacht gedroegen. Ter
plekke bleek er te zijn ingebroken bij een bakkerij. Een groepje personen dat in de Hendrik
Peeperkornstraat stond, ging er
bij het zien van de agenten direct vandoor. Hierop werd door
de agenten een achtervolging
te voet ingezet. De groep personen verspreidde zich, waardoor
er kort geen zicht was op hen.
Korte tijd later zagen de agenten
in een auto die op de Binnenweg stond een drietal personen
op de achterbank zitten. De drie
konden niet vertellen van wie de
auto was of waar de bestuurder
was. De tenaamgestelde van de
auto, een 31-jarige man uit Putten, werd in de omgeving van de
Dreef aangetroffen. In de auto
werd gereedschap aangetroffen.
In de omgeving werd een breekijzer gevonden. Op basis van de
feiten en omstandigheden zijn
zowel de man uit Putten als de
drie mannen, Haarlemmers van
20, 19 en 18 jaar oud, aangehouden verdacht van de inbraak. Alle verdachten zijn overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor. De rol van
eenieder wordt onderzocht.
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Waarom bouwen in
Heemstede zo duur is
Heemstede - Naar aanleiding
van vragen van raadsleden heeft
wethouder Van de Stadt laten
uitzoeken waarom aan het bouwen van woningen in Heemstede
zo’n hoog prijskaartje hangt en
waarom het moeilijk is om voor
de sociale sector te bouwen.

‘Het nieuwe gezellige interieur van restaurant Cozy’.

Restaurant Cozy: een
doordachte culinaire reis
Heemstede - Er zijn restaurants
en restaurants. Maar er zijn ook
unieke restaurants. Neem nu
restaurant Cozy, al zes en een
half jaar een begrip in Heemstede. Medio augustus van dit jaar
liet eigenaar en chefkok Bob Divendal het restaurant een drastische metamorfose ondergaan
die resulteerde in een compleet
nieuwe look: smaakvol, creatief,
intiem, warm en uitnodigend. Dit
hoogstaande concept vertaalt
zich door in de gerechten, kortom: op en top Cozy! Een culinair
reisverslag.
Cozy staat reeds bekend om zijn
bijzondere keuken en topgerechten van een doordachte creativiteit en smaak. Bob Divendal
beschrijft zijn restaurant Cozy als
de ‘place to be’ waar topkwaliteit en gezelligheid de boventoon
voeren. Het nieuwe stijlvolle interieur, de bijzondere gerechten
en de presentatie hiervan geven
de gasten van Cozy een ultieme
onvergetelijke culinaire ervaring:
je gaat ook echt ‘uit eten’. Ook
de bediening is supervriendelijk.
“Gasten komen regelmatig terug naar Cozy”, vertelt Bob met
volle trots. En dit alles tegen een
redelijke prijs.
De kaart van Cozy is dusdanig
gevarieerd dat vele doelgroepen
hun weg naar dit restaurant weten te vinden: er is immers voor
elk wat wils. Om de 2 à 3 maanden wordt de menukaart aangepast, naar gelang het seizoen.
Bob zorgt ervoor dat zijn menukaart altijd bijzonder is en toch

gevarieerd. Naast de culinaire
hoogstandjes, zoals bijvoorbeeld
eendeborst met cantharellen op
een bedje van risotto of drie verschillende kroketjes van schaaldieren, kan men ook bijvoorbeeld een vegetarisch gerecht of
een gerecht als spareribs kiezen.
Cozy onderscheidt zich op dit
punt al van andere restaurants.
Tevens biedt Cozy de mogelijkheid aan om een verrassingsmenu te kiezen. Men heeft de
mogelijkheid om uit verrassingsmenu’s te kiezen van 4, 5
of 6 gangen. Een 4-gangen verrassingsmenu is er reeds vanaf
29,95 euro.
“De Franse keuken vormt de

basis voor de gerechten van
Cozy, aangevuld met invloeden
van andere buitenlandse keukens, de zgn. ‘fusioninvloeden’”,
legt Bob uit. “Op deze wijze kan
Cozy een bijzondere en creatieve keuken aanbieden met ongekende smaaksensaties. En dit in
een aangename, gezellige ambiance.”
Daarnaast biedt Cozy bedrijven
of gezelschappen het restaurant
aan t.b.v. vergaderingen of besloten feestjes, aangevuld met
culinaire faciliteiten.
Bob Divendal en zijn staf hoopt
u binnenkort te verwelkomen bij
restaurant Cozy!
Bart Jonker
Voor meer informatie
of reserveringen:
Cozy restaurant
Wipperplein 3
2103 LR Heemstede
023 5293186
www.cozyrestaurant.nl
info@cozyrestaurant.nl

Een kavel al snel
210.000 euro
De gemeente Heemstede doet
zelf niet aan grondpolitiek, omdat er vrijwel geen grond in
handen is van de gemeente en
bouwgrond zo wie zo schaars is
binnen de gemeentegrens.
Prijzen worden dus vastgesteld
door de marktpartijen, verkopende particulieren, dedrijven
en ontwikkelaars. Uit recente gegevens blijkt dat er voor
grond in het Vogelpark 760 euro p/m2 is betaald en een particulier 777 euro p/m2 heeft ontvangen voor zijn grond. Voor een
los woonhuis of een huis in een
rijtje wordt rekening gehouden
met ongeveer 300m2 perceeloppervlak, want mensen willen
naast een huis ook een tuin, een
carport of een schuurtje hebben.
Dat maakt dat, voordat er maar
iets is gebouwd, de startkosten
210.000 euro bedragen.
Voor 400.000 euro heb je
nog niets
Bij grotere projecten zoals het
Vogelpark draait de ontwikkelaar
ook op voor de kosten van de
wegen, stoepen en het openbare groen. Deze openbare ruimte,
waarop dus niet wordt gebouwd
maakt 50% uit van de totale kosten. Als de wegen zijn aangelegd draagt de bouwer de grond,
met daarop de weg, om niet
over aan de gemeente die dan
verder tot in lengte van jaren
voor het onderhoud zal zorgen.
De kosten van de aankoop van
de grond voor de wegen, stoepen
en groen verhaalt de ontwikkelaar op de kopers van de huizen.
Voor de inrichting van de open-

bare ruimte rekent de ontwikkelaar 150 euro p/m2 door in de
prijs van het huis evenals de kosten van de te betalen rente op leningen en ontwerpkosten.
Zo kan het zijn dat de startkosten oplopen tot een bedrag van
rond de vier ton nog voordat er
een steen is gelegd.
Het bouwen zelf een schijntje
Het bouwen van een eenvoudige
vrijstaande woning kost rond de
200.000 euro. Dit afgezet tegen
alle kosten die al zijn gemaakt
voordat met de bouw is begonnen is dit een schijntje.
Zou iemand een mooi perceel
in eigendom hebben dan zal hij
dus voor dit bedrag een aardig
huis kunnen laten bouwen. Zelfs
het vervangen van een oud huis
door een nieuw huis zal, inclusief de sloopkosten voor het oude huis, nog voordelig uitpakken.
De totale stichtingskosten voor
een vrijstaand huis komen uit op
een bedrag rond de 600.000,-.
De ontwikkelaar wil ook nog wat
verdienen aan zijn project, zodat prijzen van 800.000 euro en
meer geen uitzondering zijn. De
verkoopprijzen in Nederland van
een vrijstaande woning ligt rond
de 2011 382.000 euro in 2011 en
een eengezinswoning 259.000
euro. Het zal duidelijk zijn dat
in Heemstede deze prijzen nooit
haalbaar zijn.
Hoogbouw drukt de prijs
Niet voor niets bouwen de ontwikkelaars het liefste appartementen. Op een relatief kleine
ruimte kunnen veel appartementen worden gebouwd. De totale
opbrengst van alle appartementen samen levert ook meer geld
op. Gezien het voorgaande is
het volstrekt onmogelijk om
nog sociale woningbouw te
realiseren. Alleen grote corporaties kunnen het zich veroorloven grote projecten in de sociale sector te verwezenlijken.
Zij incasseren dan jaren lang de
huur en zij weten dat de overheid zal bijspringen met huursubsidie voor de bewoners. Ook
de optie om appartementen in
de sociale sector te realiseren
door daarnaast koopwoningen
te bouwen die met een hoge verkoopprijs de sociale bouw subsidiëren wordt toegepast.
Conclusie
De gemeenteraad kan alleen invloed uitoefenen op bestemmingsplannen en met welke projecten zij al dan niet instemmen.
De gemeente kan geen invloed
uitoefenen op de grondprijs. Als
men al voor een brede groep wil
bouwen ontkomt men niet aan
hoogbouw of een mix van hoog
en laagbouw waarbij de laagbouw de hoogbouw mede financiert. Een aantal partijen in de
raad heeft al laten weten tegen
verdere hoogbouw te zijn.
Eric van Westerloo
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Mike Walker zal cheque in ontvangst nemen

Hartekamp Groep actief
tijdens Heemstedeloop

Hockey vanaf 3 jaar bij
hockeyschool van IKK Sport
Regio - Heerlijk achter een bal
aanrennen en intussen werken
aan een brede motorische ontwikkeling. Vanaf de leeftijd van 3
jaar kunnen kinderen in de regio
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Velsen terecht bij de IKKI hockeyschool van IKK Sport.
Nog geen jaar geleden begon
Isabella Kruiswijk met haar hockeyschool. Inmiddels is wel duidelijk dat het hier om een schot
in de roos gaat!
Voor Isabella vormt het plezier in
de hockeysport de rode draad.
Zelf heeft zij in haar jonge jaren
heel veel verschillende sporten
beoefend, maar is ze uiteindelijk
in het hockey ‘blijven hangen’.
Haar ervaring met al die sporten neemt ze nu mee in het oefenmateriaal dat zij ‘haar’ kinde-

ren wekelijks aanbiedt. Door het
gebruik van veel kleur en variatie zorgen de lessen bovendien
voor de nodige afwisseling en
ontwikkelen de kinderen al op
jonge leeftijd capaciteiten die in
het hockey van pas komen, zoals
teamwork en behendigheid.
Kledingsponsor
De passie voor de hockeysport
van Isabella en haar team is voor
het bedrijf Brandsonsale reden
geweest om kledingsponsor van
de hockeyschool te worden. Alle
kinderen die lid zijn, krijgen een
polo met daarop de logo’s van
IKK Sport en de sponsor.
Kinderen kunnen al vanaf de
leeftijd van 3 jaar deelnemen
aan de lessen van IKK Sport, zie
www.ikksport.nl voor contactgegevens en activiteiten.

Cursussen Creatief Schrijven
in de Egelantier
Regio - Op dinsdagavond 1 en
donderdagochtend 3 november
start in Cultureel Centrum de
Egelantier in Haarlem een cursus Creatief Schrijven.
Iedereen die zijn of haar verbeelding wil omzetten in aansprekend proza is van harte welkom
op deze cursus onder leiding van
Iris van der Putten, ervaren en
enthousiast schrijfdocent.
Schrijven is een verrijkende bezigheid en het brengt je tot in alle uithoeken van je verbeelding.
Door oefeningen te maken en de
ambachtelijke kant van schrijven
te onderkennen, vergroot je de
schrijfvaardigheid en daarmee

jouw schrijfplezier. Leer je zwakke kanten kennen en werk daar
tijdens en naast de cursus aan.
Ontdek waar je talenten liggen
en ontwikkel deze. Schrijven is
een individueel tijdverdrijf, maar
de ervaring leert dat de meerwaarde van schrijven in groepsverband niet te overschatten is.
Er is ruimte voor maximaal 12
deelnemers. Meer informatie en
inschrijfmogelijkheden zijn te
vinden op de website:
www.partnerinteksten.nl

Heemstede - Na het grote succes van de Heemstedeloop van
vorig jaar doen veel medewerkers en cliënten van De Hartekamp Groep ook dit jaar weer
actief mee.
Veel cliënten hebben zich goed
voorbereid door te trainen met
hulp van de bewegingsagogie
en ook diverse medewerkers zijn
gesignaleerd op trainingslocaties in de regio. Het is duidelijk
iedereen wil goed presteren en
de eer van De Hartekamp Groep
hoog houden.
Door hun deelname aan de
Heemstedeloop werken de medewerkers en cliënten aan hun
conditie en een goed doel van
Fonds Hartewensen. Een fonds
dat kleine en grote wensen van
de cliënten van De Hartekamp
Groep wil realiseren die niet
vanuit de reguliere financiering

Mike Walker.
(AWBZ) betaald kunnen worden.
De Hartekamp Groep krijgt voor
elke inschrijving een bijdrage
om daarmee een duofiets aan te
kunnen schaffen.
Dit jaar vindt dit evenement voor

de tweede keer plaats op zondag
16 oktober.
De start en finish zijn bij Sportcentrum Groenendaal aan de
Sportparklaan 16 in Heemstede.
De lopers van De Hartekamp
Groep zijn duidelijk herkenbaar
aan hun T-shirt met het logo van
De Hartekamp Groep. Zij verwachten vele enthousiaste supporters om hen aan te moedigen.
Niemand minder dan de bekende gitarist Mike Walker van de
formatie Garden of Love neemt
de cheque in ontvangst voor
de aanschaf van de duofietsen.
Mike is bekend van het televisieprogramma ‘Down with Johnny
Rocks’ en heeft op Pinkpop gestaan afgelopen zomer. Garden
of Love heeft inmiddels hun eerste single uit via I-Tunes.
Voor meer informatie:
www.heemstedeloop.nl. of
www.dehartekampgroep.nl

Kom naar de Paddenstoelendag
op de Overplaats
Heemstede - Zondag 16 oktober, van 10.00 tot 16.00 uur is
in Heemstede de jaarlijkse Paddenstoelendag. Omdat Landschap Noord-Holland 75 jaar
bestaat, is het dit jaar extra feestelijk. Er is van alles te beleven,
voor jong en oud. Er is een informatiemarkt, een terras en gratis
paddenstoelenhapjes. De hele
dag door zijn er Paddenstoelenexcursies o.l.v. IVN-gidsen. Kinderen kunnen zelf een kabouterpuzzeltocht door het bos lopen (1,50 euro). Bastiaan Buissink maakt natuurmuziek en Het
Harde Potlood nodigt u uit mee
te doen aan het maken van een
natuurkunstwerk.
Wilt u de benen lekker strekken, dan is er een fraaie wandeltocht van 14 km over de schitterende buitenplaatsen rondom de
Overplaats.
De
tocht
is
bewegwijzerd en de beschrijving van
de Buitenplaatsentocht kost 1,euro. Verkrijgbaar bij de kraam
van Landschap Noord-Holland.
Programma
10.00 uur Workshop Nordic walking
10.30 uur Workshop GPS basisles en tocht
11.00 uur Workshop de slak van
Natuurkids en Kinderpaddenstoelenexcursie
12.00 uur Lezing Geschiedenis
van de Hartekamp door Ad van
Unnik
Workshop Nordic walking en
voor de kinderen Clown Niekie

12.30 uur Lezing Planten en bomen landgoederen door Joop
Mourik
Workshop GPS basisles en tocht
en optreden Kabouter Pierelier
13.00 uur Lezing Vogels van de
landgoederen door Gert Baeyens
Workshop de krekel van Natuurkids
13.30 uur Optreden Clown Niekie
en Kinderpaddenstoelenexcursie
14.00 uur Lezing Beheer landgoederen door Robbert-Jan de
Bruijne
Workshop Nordic walking
14.30 uur Lezing Herstel de
Overplaats door Saskia Bloemen
Workshop GPS basisles en tocht
en optreden Kabouter Pierelier

15.00 uur Clown Niekie: Palmboom maken van ballonnen
Handig om te weten
Voor alle workshops moet u zich
inschrijven op de dag zelf bij de
kraam van Landschap NoordHolland.
De Overplaats, naast Speeltuin
de Linnaeushof, Glipperweg 4c,
Heemstede/Bennebroek. Parkeren voor 2 euro op het parkeerterrein van Linnaeushof. Buslijnen 50 en 51 rijden vanaf Station Haarlem naar de speeltuin.
Bel voor meer informatie naar
Landschap Noord-Holland, 0880064455. De Paddenstoelendag
wordt georganiseerd samen met
IVN afd. Zuid-Kennemerland.
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Nieuwe voorstelling
Poppentheater de
Zilveren Maan

Vogels tekenen met de boswachter, door Ton Visser.

Porceleinzwammen,
Harkmans.

door

Co

Herfstvakantie in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland
Regio - Heerlijk uitwaaien en genieten in het Nationaal Park!
Oranje duindoornbessen verleiden trekvogels om neer te strijken, herfstbladeren knisperen onder je voeten en de harde najaarswind brengt schuim op de koppen van de zee. Wat is er
fijner dan na afloop van een wandeling lekker bij te komen bij
een van de vele horecagelegenheden in het park?
In de herfstvakantie van 17 t/m
22 oktober kunnen jong en oud
onder leiding van een gids paddenstoelen gaan kijken op landgoed Koningshof, een bijzondere
workshop ‘Vogels tekenen met
de boswachter’ op landgoed Elswout de schaapskudde ontmoeten op Koevlak bij ’t Wed, een lezing bijwonen van de Sterrenwacht of (alleen voor de jongsten) op zoek gaan naar diersporen.

Voor alle activiteiten, behalve
de schaapskudde, moet vooraf gereserveerd worden. Dit kan
via de website www.np-zuidkennemerland.nl of bij Bezoekerscentrum De Zandwaaier via
023-5411123 (niet op maandagen).
Wat is er precies te doen?
- Dinsdag 18 en zaterdag 22 oktober van 11.00-13.00 uur: paddenstoelen-excursie op land-

goed Duin en Kruidberg, voor
alle leeftijden (2,50 volwassenen/1,50 kinderen/65+)
- Woensdag 19 oktober van 9.0012.00 uur: Vogels tekenen met
de boswachter op landgoed Elswout, vanaf 8 jaar (25,- incl. materiaal)
- Donderdag 20 oktober van
13.00-16.00 uur: Ontmoet de
schaapskudde en de herder bij ’t
Wed, voor alle leeftijden (gratis)
- Donderdag 20 oktober 20.0021.30 uur: lezing in de Sterrenwacht Copernicus, vanaf 12 jaar
(gratis)
- Vrijdag 21 oktober van 14.0016.00 uur: Speuren naar sporen, vanaf 6 jaar (2,50 volwassenen/1,50 kinderen/65+).

Help mee op 5 november: opknapbeurt
voor Nederlandse landschap
Regio - Op zaterdag 5 november verandert er van alles in
het Nederlandse landschap in
uw buurt. Duizenden vrijwilligers gaan namelijk samen aan
de slag op de landelijke Natuurwerkdag. Wilt u ook helpen
wilgen knotten, poelen schoonmaken en takkenrillen aanleggen voor kleine zoogdieren
zoals egels? Landschap NoordHolland roept iedereen die van
de natuur geniet op mee te
doen aan de jaarlijkse opknapbeurt van het Nederlandse landschap.
Vorig jaar meldden zich landelijk maar liefst 12.000 vrijwilligers
aan, op ruim 370 locaties in heel
Nederland. In Noord-Holland
zijn er nu al 44 werklocaties en
dat worden er nòg meer de komende weken. Voor iedereen is
er aangepast werk te doen. De
Natuurwerkdag is ook een sociaal evenement waar je mensen ontmoet met een groen hart
net als jij. En dat deze combinatie enthousiasmerend werkt,
blijkt ieder jaar opnieuw: veel
deelnemers melden zich na deze

dag aan bij lokale groepen voor
natuur- en landschapsbeheer.
De beste ambassadeurs die het
landschap zich kan wensen.
Bijzondere locaties uitgelicht
Op Wieringen is dit jaar voor
het eerst een werklocatie, aan
de Keizerspoeldijk. Ze gaan hier
tuunwallen herstellen. Bij het
Landschapsreservaat
Oosterdel bij Langedijk is een nieuwe
vrijwilligersgroep in oprichting.
Bij de Groene Weelde in Hoofddorp hoopt locatieleider Franke van der Laan een recordaantal van 400 vrijwillige deelnemers
te behalen.
Een andere bijzondere locatie is die van Kinselmeerzicht
bij Amsterdam, zij gaan op
het sternbroedeiland Kinseldam werken. De werklocaties
in de terreinen van Landschap
Noord-Holland zijn ook zeer de
moeite waard: zoals De Oude
Boomgaard in de Eilandspolder
die zelfs honderd jaar oud is, in
het Ilperveld worden boompjes
uitgestoken in botanisch waardevol rietland. In de Donkere
Duinen bij Den Helder gaat men

Amerikaanse vogelkers en zwarte els zagen.
Neem snel een kijkje op de
website
www.natuurwerkdag.
nl en lees hoe andere deelnemers het vorig jaar vonden. Er
zijn ook speciale kinderactiviteiten. Landschap Noord-Holland
hoopt jongeren, gezinnen en ouderen aan te moedigen om vaker in het landschap aan de slag
te gaan als vrijwilliger. Natuur
is van vitaal belang, niet alleen
voor planten en dieren, maar ook
voor mensen die baat hebben
bij een rijke natuur en een mooi
landschap.
De Natuurwerkdag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Scouting Nederland en wordt ondersteund door IVN vereniging voor
natuur- en milieueducatie, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), ANWB en
KNNV vereniging voor veldbiologie en wordt mede mogelijk
gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Regio - Na het overweldigend
succes van de laatste voorstelling Spoekie het Spookje bij Poppentheater de Zilveren Maan komt er een nieuwe
voorstelling met Spoekie in de
hoofdrol. De Kiekeboogiewoogie van Spiekie en Spoekie.
Spoekie krijgt een vriendje,
Spiekie. Ze spelen samen met
hun speelgoed en doen de kiekeboogiewoogiedans. Een grote raket racet plots door het
ruim en daalt vlakbij neer. Een
verschrikt pinguïntje zit achter het stuur en vond het heel
erg spannend en leuk maar
wil gauw naar zijn moeder terug. Met een grote spoetnik
van Papa Grotensterk proberen ze naar de ijspool terug te
zweven. Plofke de pinguïn valt
echter van de spoetnik. Spiekie en Spoekie zweven erachteraan, maar het lukt niet om
hem te redden. Gelukkig wordt
Plofke door een bijzondere vogel gered.
Ze laat Plofke los op de ijspool
en zij landt op een een ijskoude
afgebroken ijsschots die steeds
verder wegdrijft naar de zee .
Plofke is bang en roept om zijn
moeder. Spiekie past op de kleine, troost hem en geeft hem vis
te eten. Vindt veren en maakt
een bedje voor hem. Waakt

over hem. Ondertussen zoekt
Spookie hulp.
Hij ontmoet IJkie de kleine ijsbeer. Deze weet waar de mama naartoe is en al zwemmend
duwt hij de ijsschots met Plofke
terug naar het land. Per ongeluk
glijdt valt Plofke in het water en
blijkt dat ze kan zwemmen, vanzelf. Mama Pinguïn is ook op
zoek naar Plofke. Natuurlijk vinden ze elkaar.
Spiekie en spoekie doen van
blijdschap de boogiewoogiedans en zweven weer naar huis.
Na 4 try outs in oktober, wordt
de voorstelling vanaf 17 oktober
officieel op de agenda gezet.
Voor meer informatie en om te
reserveren:
www.poppentheaterdezilverenmaan.nl of via 0622946290.
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Hervormde
Gemeente
Bennebroek

Bennebroek - (PKN) Binnenweg 67 Bennebroek. Zondag 16
oktober 10.00 uur ds. G.F. Smaling uit Oegstgeest.

Protestantse
gemeente
Het Trefpunt
Bennebroek – Dienst Akonietenplein 1 op zondag 16 oktober met ds. Jaap Smit uit Heemstede.
Kom in de Kring en Jeugdviering.
Aanvang 10.00 uur

Jay-Jay Blues band in Fort Zuid
Regi o - Op zondag 16 oktober
zal voor het vierde jaar de swingende Jay- Jay Bluesband het
winterseizoen bij Cafe Terras Fort
Zuid openen. Vanaf 1996 zijn een
aantal bandleden al actief in allerlei formaties met het spelen
van de blues. In 1999 formeerden
zij de Jay- Jay Bluesband. Met
nummers van o.a. Muddy Waters,
Walter Jacobs, Pinetop Perkins
wisten zij al snel hun plek in de
blueswereld te veroveren. De
bezetting bestaat uit; Jan Dorsman - harmonica en zang, Jos
Snertring - piano/gitaar/zang, In-

grid Snertring- zang, Rob Boomgaard- drums, Rob van Schagen
– bas. Als je van de Blues en dansen houdt en deze swingende
band niet wil missen, ben je van
harte welkom vanaf 15.00 uur in
Cafe Terras Fort Zuid.
Op zondag 23 oktober is er open
podium voor beginnende muziekanten, cabaretiers, dichters,
enz. Een ieder die hieraan mee
wil doen, kan zich opgeven bij de
bar of via de site. Op zondag 30
oktober is de start van de maandelijks terugkerende Ierse middag in Fort Zuid. Als je wil mee-

Kinderfilms in Bennebroek
Bennebroek – Welzijn Bloemendaal presenteert een tweetal
kinderfilm. Op maandag 17 oktober allereerst de kinderfilm Indiaan in een kastje. Een negenjarige jongen brengt op een magische manier een speelgoedindiaan tot leven. Ze worden vrienden en samen beleven ze een
fantastisch avontuur. Locatie:
Fransciscusschool, Kerklaan 10
te Bennebroek. Aanmelden 023
5845300. Kosten Volwassenen
3,- en kinderen 1,- Inclusief versnapering. Aanvang 14.00 uur.
Een dag later, op dinsdag 18 ok-

tober, wordt de kinderfilm het
zakmes getoond. Mees heeft een
probleem. Hij heeft per ongeluk het zakmes van zijn vriendje meegenomen. Als hij het terug
wil brengen, is Mees te laat. Tim
is net verhuisd. Het enige wat
Mees weet, is dat Tim nu in Flevoland woont.
De ouders van Mees hebben
geen tijd voor zijn problemen.
Zijn moeder is een wereldberoemde zangeres die hij eigenlijk voornamelijk van de televisie
kent. Zijn vader heeft het druk
met zijn populaire vrouw en het
huishouden.

zingen, jammen of gewoon luisteren naar Ierse Folkmuziek en
zeemansliederen ben je van harte welkom.
Voor degene die liever van de
rust en stilte genieten is er een
prachtige vaartocht over de
Mooie Nel, via de Oude Kolksluis door het prachtige dorp
van Spaarndam. De boot vertrekt iedere zondag om 14.00u.
Fort Zuid ligt aan de rand van
Spaarndam aan de Boezemkade. Er is ruime parkeer-gelegenheid en de toegang is vrij. Zie
ook www.fort-zuid.nl.
Er zit dus niets anders op voor
Mees: hij moet helemaal alleen
op zoek naar Tim.
Locatie: Centrum Jeugd en Gezin, Denneweg 15a, Bloemendaal. Kosten volwassenen 3,- en
kinderen 1,-. Aanmelden 023 525
0366. Aanvang 14.00 uur.
Een andere activiteit is een
herfstdiner op woensdag 26 oktober in het Nova College, Laat
u eens verwennen met een drie
gangen diner (herfstdiner).
Inloop vanaf 17.30 uur tot 18.00
uur. Kosten 21,- (inclusief twee
drankjes en kopje koffie).
Aanmelden:
telefoon: 023 584 5300 /
023 525 0366.

PKN Heemstede
Heemstede – Protestants gemeente Heemstede: zondag 16
oktober:
Pinksterkerk: 10.00 uur Taizéviering, ds. P.I.C. Terpstra
Oude kerk: geen dienst

Samen Eten
Welzijn
Ouderen

Heemstede - Dinsdag 25
oktober wordt de activiteit Samen Eten georganiseerd bij
Welzijn Ouderen Heemstede (WOH). Ter introductie van
de komende winter is het menu als volgt: ossenstraatsoep,
zuurkool met worst, eigen gemaakte appelmoes en kwark
als toetje.
De maaltijd is inclusief 2
drankjes en wordt afgesloten
met een kopje koffie of thee.
Vanaf 12.30 uur wordt men
welkom geheten door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen van 10,00
euro zijn te koop bij de receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de
Keylaan 24 op maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00
uur en op vrijdag van 09.0013.00 uur. Tel.: 023-528 85 10.

Nieuw: Theaterdiner in de Luifel

Heemstede - Met ingang van het nieuwe seizoen is het ook in
Theater de Luifel mogelijk om vóór een theatervoorstelling van een
lekker diner te genieten in de sfeervolle foyer.
Erna van Garderen van De Tretterie stelt bij 8 zaterdagvoorstellingen een speciaal theatermenu samen. U kunt tussen 18.00 en
18.30 uur aan tafel. U kiest een hoofdgerecht van vlees, vis of vegetarisch á 17,50 euro en bestelt eventueel een voor- en/of nagerecht van de dag á 4,- euro per gerecht. Reserveren voor het Theaterdiner vóór de muziekvoorstelling van Vuile Huichelaar 2 op zaterdag 22 oktober kan tot woensdag 19 oktober bij de receptie in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, telefoon 023 – 548 38 28 kies
1. Voor deze voorstelling zijn nog kaartjes beschikbaar!
Voor meer informatie over de voorstelling: www.theaterdeluifel.nl.
Het theaterdiner gaat door bij voldoende deelname.)

Ontwerper: Geert Gratema.

Vuile
Huichelaar 2
Heemstede - Raap je sokken van de grond! Doe het dopje op de tandpasta! Doe de wcbril naar beneden! Komt dit u bekend voor? Dan hebt u een man
in huis. Eigenlijk zouden we het
over onze kinderen hebben. En
dat zullen we zeker doen. Maar
wie is het grootste kind in huis
en wie is niet meer op te voeden? Juist. De man. Uw man.
‘Vuile Huichelaar 2’ bestaat uit
Saskia van Zuthpen en Paulette Williams (zang) en toetsenist
Nicolaas Duin. Astrid Akse bespeelt gitaar en bas. Het team
presenteert een meezingrepertoire. De voorstelling heet ’t Zal
Je Kind Maar Wezen!
Info
Zaterdag 22 oktober is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
19,50 euro. CJP/65+ 18,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Herfstvakantie
activiteit:
film maken
Heemstede - Een film heeft 24
beeldjes per seconde. Op dinsdag 18 oktober van 10.00 tot
16.30 uur ga je in plaats van die
24 beeldjes te filmen, 10 foto’s
maken voor 1 seconde film. Dit
gebeurt ook bij teken- en animatie-films.
In plaats van tekeningen of poppetjes verschuiven we vandaag
de deelnemers door het beeld.
Je maakt een geweldig decor
en het project wordt in de grote
zaal van de Luifel gefilmd en gemaakt. Geef je snel op!
Opgeven en betalen kan telefonisch of bij de receptie van de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
tijdens Plexat activiteiten of via
de mail: plexat@casca.nl.
Kosten: 12,00 euro (inclusief
lunch en de film op DVD/CD).
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Reddingsbrigade bezoekt Prinses Beatrixschool
Heemstede - Bij de Prinses
Beatrixschool in Heemstede zijn
de kleuters al op maandag 3 oktober begonnen met de Kinderboekenweek.
Het thema is superhelden. Er zijn
mensen die een heldenberoep
hebben, zoals politie, brandweer
en reddingswerkers. Daarom
was de Heemsteedse reddingsbrigade uitgenodigd. Ze begonnen met een presentatie in de
klas. Er werd uitgelegd dat ze al
varend en zwemmend redden.
De kinderen kregen het materiaal te zien dat ze daarbij gebruiken, zoals het reddingsvest. Ze
oefenen bijvoorbeeld met reddingspoppen. De kinderen hadden een heleboel vragen gesteld.
Buiten mochten de kinderen in
de boot (op het droge) klimmen.
En als afsluiting was er een echte reddingsactie: Een medewerker van de reddingsbrigade ging
in een droogpak het water in en
de juffen moesten hem redden
(de omgekeerde wereld dus)!
Het was hartstikke spannend!

Speciaal voor de dagen met de ‘r’ in
de maand Echinaforce nu als hotdrink
Heemstede – Er is heet nieuws
over Echinaforce. Speciaal
bestemd voor die dagen dat
je je niet lekker voelt of een
beetje rillerig bent. Wanneer
je behoefte hebt aan iets dat
verzorgt en verwarmt, zodat
je zo snel mogelijk je dagelijks leven weer kunt oppakken. Speciaal voor deze dagen, en voor alle andere dagen met de R in de maand,
lanceert Echinaforce begin
augustus een uniek product:
A. Vogel Echinaforce Hot
Drink.
A. Vogel Echinaforce Hot Drink is
een lekkere, verwarmende drank
die het immuunsysteem van het
lichaam krachtig stimuleert en
het herstel na ziekte versnelt.
Een 100% natuurlijke drank
waarmee je geniet van een verwarmend moment voor jezelf en
tegelijkertijd de weerstand verhoogt. Om aan te sterken als je
je niet lekker of slap voelt. Of gewoon voor elke dag, omdat het
lekker is en iets goeds voor je
doet. Echinaforce Hot Drink bevat namelijk een hoge dosering
Echinaforce en vlierbes. Ruim

een kwart van alle Nederlanders vertrouwt voor extra weerstand en een sneller herstel na
ziekte op A. Vogel Echinaforce. Ook vlierbes wordt al jaren
gebruikt ter verhoging van de
weerstand. Het bevat een hoog
gehalte aan polyfenolen, natuurlijke antioxidanten die helpen bij
het beschermen van gezonde lichaamscellen.
Verwarmend en verzorgend
Echinaforce Hot Drink is een siroop waar je water aan toevoegt. Heet water werkt verwarmend, koud water biedt verkoeling. Voor het onderhouden van
de weerstand adviseren we één
kopje per dag, voor extra weerstand mag dit oplopen naar een
dagdosering van twee tot vijf
koppen.
Een kop Echinaforce Hot Drink
doet meer dan alleen de symptomen verlichten. Het is verwarmend en verzorgend, werkt preventief en versnelt het herstel
na ziekte. Het is 100% natuurlijk, bevat geen paracetamol en
is ook geschikt voor kinderen.
Een flesje, goed voor 20 doseringen, heeft een consumentenad-

viesprijs van 9,95 euro. Echinaforce Hot Drink, warm aanbevolen door A. Vogel!
De kracht van de natuur
Echinaforce wordt gemaakt
van rode zonnehoed (Echi_
nacea purperea), een echte power flower. Deze geneeskrachtige plant stimuleert de activiteit van het immuunsysteem,
waardoor de weerstand toeneemt. Maar echinacea maakt
nog geen Echinaforce. Voor A.
Vogel Echinaforce gebruiken we
uitsluitend verse planten van biologische teelt. Omdat de planten binnen twee uur na de oogst
verwerkt worden, blijven de
werkstoffen optimaal behouden.
En dat merk je. Niet voor niets is
Echinaforce al meer dan 50 jaar
het meest gebruikte natuurlijke
middel in Nederland.
Nú bij Apotheek Groenendaal.
Het deskundige team staan klaar
om u te adviseren. Kom daarom
langs bij apotheek Groenendaal:
telefoon 023-5293686, Valkenburgerlaan 50 te Heemstede. Er
is voldoende parkeergelegenheid.

Met de Ko-Bus de herfstkleuren bewonderen
Heemstede - Welzijn Ouderen Heemstede (WOH) biedt dit
jaar twee bijzonder mooie herfsttochten aan. De eerste middagtocht met de KO-Bus is op dinsdag 18 oktober en is nieuw!
Deze tocht gaat naar Lage Vuursche, het dorpje dat in een bosrijke omgeving ligt op de Utrechtse Heuvelrug. Waar anders kan
men genieten van de prachtige

herfstkleuren van het bos. Voor
20,00 euro per persoon kan men
mee.
De tweede tocht is op dinsdag 25
oktober, de KO-Bus rijdt dwars
door het gebied van de Waterleidingduinen. Zo kan men in de
herfst nog een keer genieten van
de mooi gekleurde bladeren en
wellicht zijn er ook paddenstoelen te zien. Die zijn er dit jaar in

grote aantallen en ze zijn bijzonder groot. En heel misschien komen wij een kudde herten en/
of een vos nog tegen. De kosten
voor deze rit zijn 17,50 euro per
persoon.
De deelnemers worden vanaf 12.30 uur van huis opgehaald
en rond 17.00 uur weer teruggebracht. Er is plaatst voor 7 personen.

Gemeente Heemstede heeft
nieuw telefoonnummer: 14 023
Heemstede - De gemeente Heemstede heeft een nieuw telefoonnummer: 14 023. Dit nummer is eenvoudig te onthouden,
omdat het bestaat uit slechts vijf cijfers, namelijk 14 plus het
netnummer van de gemeente.
U kunt bij dit nieuwe algemene
nummer terecht voor uw vragen
en meldingen aan de gemeente.
U krijgt dan een van de medewerkers van de publieksbalie aan de lijn die uw vraag beantwoordt. Kan de medewerker
uw vraag niet in een keer beantwoorden, dan wordt u naar de
juiste afdeling doorverbonden
voor een goed antwoord.
Bellen met 14 023
Gemeente Heemstede deelt het
nieuwe telefoonnummer met
de overige gemeenten in de regio met het netnummer 023, zoals o.a. Haarlem, Bloemendaal
en Zandvoort. Ook inwoners van
deze gemeenten kunnen nu het
makkelijk te onthouden 14 023
bellen.
Om u met de juiste gemeente door te kunnen verbinden,
wordt u als u het nummer belt
gevraagd de naam in te spreken van de gemeente die u wilt
bereiken. U krijgt dan direct een
medewerker van de juiste gemeente aan de lijn.
Buitenland
Het is niet mogelijk om vanuit
het buitenland 14 023 te bellen.
U kunt de gemeente Heemstede

vanuit het buitenland bereiken
via 0031 23 548 58 68.
Kosten
Het nieuwe nummer van de gemeente is een gewoon, vast
nummer. U belt 14 023 tegen het
lokale tarief. Mobiele bellers betalen de kosten voor het bellen
naar een vast nummer.
Doorkiesnummers
De directe doorkiesnummers
van de gemeente blijven gewoon
in gebruik. Ook afdelingen of gemeentelijke instanties met een
eigen nummer, behouden dit.
Antwoord©
Alle Nederlandse gemeenten
krijgen de komende jaren eenzelfde gemakkelijk te onthouden telefoonnummer: 14 gevolgd door het netnummer van
de gemeente. Momenteel kunnen al ruim acht miljoen burgers in Nederland hun gemeente via een 14+netnummer bereiken. Deze nieuwe telefoonnummers zijn onderdeel van het landelijke dienstverleningsconcept
Antwoord© waarmee gemeenten en andere overheden hun
dienstverlening aan burgers en
bedrijven verbeteren.

De belangrijkste telefoonnummers op een rijtje:
• Gemeente Heemstede:
14 023
• Centrum voor Jeugd en Gezin:
(023) 529 19 14
• Loket Heemstede:
(023) 548 30 40
• Meldpunt Overlast:
(023) 548 57 62
• Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken:
(023) 548 58 68
• Gemeentelijke Belastingen Kennemerland Zuid: (023) 512 60 66

Introductieles Feldenkrais:
bewust bewegen

Heemstede - Zoals een kind
vanaf het prilste begin zijn bewegingscapaciteiten onderzoekt
en uitvindt, zo inspireert de Feldenkrais Methode volwassenen
te onderzoeken hoe hun bewegingen verlopen. In de introductieles Feldenkrais: bewust bewegen worden functies als ademen, de connectie van armen en
benen met de romp, het bekken
als motor van de beweging bekeken. Je kunt een vrijere, minder geforceerde manier van bewegen ontdekken, waardoor

spanning, vermoeidheid, pijn en
stijfheid verminderen. Voor wie
(langdurige) lichamelijke en/of
stressklachten heeft, kan dit een
verrassend therapeutisch effect
hebben.
De introductieles wordt gegeven
op dinsdag 25 oktober door docente Ellie de Jong bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede van 10.30 tot 12.00 uur.
Opgeven kan tot uiterlijk 20 oktober op werkdagen tussen 9 en
12 uur, tel: 023-548 38 28 -1 of
via www.casca.nl.

De prijs van een tochtje is inclusief koffie/thee met gebak.

Kerkviering
SEIN

Inschrijving bij Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede, Lieven 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.

Regio – Op zondag 16 oktober
- 15.00 uur: ds Hetty van Galen
m.m.v. zang- en spelgroep.
Gebouw ‘de Rank’, Spieringweg
801, Cruquius.
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Seniorenfit bij Ski Vereniging Kennemerrand

Enthousiasme op de dinsdagmorgen

Julian(10) in Sinterklaasfilm
Bennie Stout
Heemstede – Met de pepernoten en de chocoladeletters in
de winkel lijkt de zomer definitief voorbij. In de bioscoop strijden twee Sinterklaasfilms al om
de publieke belangstelling van
de kleintjes en hun ouders. Een
van de films over de Goedheiligman is ‘Bennie Stout’ van regisseur Johan Nijenhuis. Met de
film lost Nijenhuis zijn belofte
van vorig jaar in, toen hij trachtte de filmposter van de horrorfilm
‘Sint’ van Dick Maas te verbieden
en beloofde met een traditionele
versie te komen. Bennie Stout is
een echte familiefilm geworden,
die zich afspeelt in de sfeer van
Kruimeltje en Bromsnor. Een van
de hoofdrollen wordt gespeeld
door de Heemsteedse Julian Ras,
die zijn debuut maakt op het witte doek.
Het was zijn broer Mick die Julian opgaf voor de casting van de
film. Grote broer Mick stond al
eerder voor de camera als reporter voor het televisieprogramma
‘Willem Wever’. De 10-jarige Julian, leerling van groep 7 van basisschool de Evenaar, houdt van
voetbal, drummen en golf, maar
stond nooit eerder op het toneel.
Maar een filmrol leek hem wel
spannend, vooral toen hij bij de
laatste twee kandidaten bleek te
horen voor de hoofdrol van Bennie. Die ging uiteindelijk aan zijn
neus voorbij en vervolgens werd
hem de rol van Wout aangeboden.
In de film is Wout een van de
‘stoute’ kinderen, die aan boord
van de stoomboot van Sinterklaas belandt, om meegenomen
te worden naar Spanje. Hij is een
echte leider in de groep stouteriken en zijn finest moment breekt
aan als hij de kinderen helpt te
ontsnappen met een roeiboot.
Daarvoor moest de jonge acteur zich echt inleven in zijn rol,
want, zegt hij: “In het echte leven ben ik helemaal niet zo erg
stout.” Een ander contrast met
de werkelijkheid is de tijd waarin
het verhaal zich afspeelt, de der-

tiger jaren van de vorige eeuw.
“We spelen in de film met zeepkisten, hoepels en kaatsenballen. Niet echt dingen waarmee
ik gewend ben te spelen. Maar
gelukkig hadden we in de speelruimte voor de kinderacteurs wel
gewoon Nintendogames en televisie.” Voor de opnames werd
deels gebruik gemaakt van het
Zuiderzeemuseum en van Oudhollandse decors in de studio’s
van Aalsmeer. Daar ontmoette
Julian zijn medespelers, waaronder Koert-Jan de Bruijn, Irene Moors (ook uit Heemstede)
en natuurlijk de enig echte Sinterklaas, Bram van der Vlugt,
die voor de laatste keer in de rol
kroop die hij zo lang, zo onnavolgbaar vervulde. Tijdens de
filmpremière op het Nederlands
Film Festival in Utrecht maakte
Julian een echte sterrenentree
op de rode loper. Zoiets smaakt
naar meer, vindt ook Julian. Hij
is besmet met het filmvirus en
hoopt op meer rollen voor hem
in de toekomst. Hoe kijkt hijzelf
naar de naderende Sinterklaastijd? “Ik vind het een hartstikke
gezellig feest. Mijn opa en oma
komen altijd naar ons toe met 2
giga banketstaven en mijn moeder zorgt voor een enorme kom
met marsepeintjes en andere
lekkernijen. We zingen liedjes
en gaan dan zoeken naar de zak
met cadeautjes, die overal in ons
huis verstopt kan zijn.” De filmster heeft, net als regisseur Johan Nijenhuis niks met de horror-Sintfilm van 2010. “Sinterklaas is gewoon een leuk feest
en dat moet je niet bederven met
zo’n stomme film. Deze film vind
ik veel leuker. Alles eraan vind ik
goed gelukt. Hij is erg grappig
en soms ontroerend. Ook voor
mijn kleine broertje Stijn, die gelooft er nog in, hoor. Hij wil trouwens ook wel acteren. Laatst zei
hij nog: Ik wou dat ik Julian was.”
De familiefilm ‘Bennie Stout’
draait in 110 bioscopen in Nederland.
Mirjam Goossens

Heemstede – Sportief wandelen met vooral veel oefeningen
doen. Elke dinsdagochtend verzamelen zich een aantal dames
en heren zich bij het beeld van
Verkade vlak achter de ingang
van de Waterleidingduinen bij de
ingang De Oase. Senioren van
de Ski Vereniging Kennemerrand, waarvan zeker de helft afkomstig uit Heemstede en Bennebroek. Vanouds al plaatsen
waar de bijna eerbiedwaardige
vereniging al veertig jaar haar
leden heeft en houdt. Want de
leden van de seniorenfitgroep
zijn bijna allemaal oud–skiërs die
hun goede conditie willen behouden. De meeste trainden tot
voor kort nog mee met de skitrainingen, die in groepsverband
op diverse niveaus door de Ski
Vereniging worden gehouden,
maar moesten afhaken.
Daarvoor is nu de seniorenfitgroep als een unieke sporttraining gevormd onder leiding
van Marike Kramer. Zij is naast

haar werk als fitnessinstructor, NSV Leraar Skigymnastiek,
ook een speciale MbvO-docente, Meer Bewegen voor Ouderen, dus zeg maar: ouderengym
en de in Heemstede zo bekende
GALM-cursus, een sportstimuleringsprogramma voor 50+. Zij
begeleidt de groep van nu ongeveer twaalf mannen en vrouwen, waarmee ze vooral veel beweegt met nauwelijks piekbelasting. Veel oefeningen met veel
variatie in de oefenstof. Pieter de
Vreugd stopte een paar jaar geleden bij de reguliere trainingen.
“De sportwalk was voor mij niet
meer bij te houden en ik vind dit
nu weer geweldig!”
Ton, de echtgenote van Heemstedenaar Harry Steenbrink, zij hebben pas kort geleden de ski’s in
de wilgen gehangen, beaamt dit
met een: “klopt helemaal. Je kan
zelf het tempo doseren en toch
komen we als groep steeds weer
bij elkaar. Duizendmaal beter
dan je nog eens om te draaien in

‘Tussen fantasie en werkelijkheid’
Al ruim 25 jaar schildert Joyce Brink stillevensbloemen-abstract- maar vooral Hollandse landschappen. Haar schilderijen wil ze betitelen als figuratief-impressionistisch, nieuw-romantisch met
klassieke inslag ofwel … ‘tussen fantasie en werkelijkheid’.
Joyce trekt er regelmatig op uit met camera en
schetsboek. Ieder rustiek plekje waar weilanden,
wilgen en plassen voor komen wordt door haar op
doek gezet. Zo ook dieren die op het platteland
aanwezig zijn, zoals koeien en eenden zijn in haar
schilderijen veelvuldig aanwezig.
Zo geeft Joyce uiting en bewondering aan de soms
onmetelijke vlakten van onze weilanden. Alhoewel
ze hier niet geboren is, heeft dit haar altijd enorm
geboeid. In haar atelier werkt en schildert ze haar
doeken met de bestaande elementen af.
Door wolkenpartijen en met lichteffecten die vaak
op weilanden aanwezig zijn, moet er dan iets spannends ontstaan… maar dat toch zo dat de sfeer
van het natuurlijke behouden blijft. Zo probeert ze
er een nostalgisch en enigszins rustiek geheel aan
te geven.
Ook haar fantasieschilderijen berusten op aanwezige rustieke plekjes op het platteland, en op bestaande elementen. En zijn door haar uitgewerkt

je bed”. Jongepier, eveneens uit
Heemstede, kan zich vinden in
het rustige tempo en de training
in groepsverband. Bij de koffie
in Pannenkoekenhuis De Oase
vertelt voorzitter Jos Huesken,
oud rector van Hageveld, dat de
Ski Vereniging Kennemerrand dit
jaar 45 jaar jong is en vanouds
al leunt op veel leden uit Heemstede en Bennebroek. In 1966
begonnen met één professionele
buitentrainer Karel Rietveld, nu
zijn er 12 professionele trainers
met veel nieuwe trainingsvormen als stretchen, Callanetics,
Pilates, Snowwalk en natuurlijk
Nordic Walking vanaf 2004.
Sinds 2010 is daar nu de unieke groep Seniorenfit bij met
twaalf deelnemers en daar kunnen nog best een paar nieuwe
enthousiastelingen bij. Heeft u
interesse, dan kunt u de voorzitter gerust bellen voor informatie.
023 5332254.
Ton van den Brink

INGEZONDEN

als een romantisch,
bijna magisch geheel.
Joyce Brink heeft haar opleiding genoten aan de
Minerva Kunstacademie te Groningen en heeft in
de regio Haarlem-Amsterdam en vooral in Heemstede, gezien de belangstelling, met succes diverse
exposities gehouden.
Indien u interesse heeft in één van de schilderijen van Joyce Brink kunt u dit in het bij de expositie aanwezige boekje vermelden of het aparte formulier invullen.
Eventueel kunt u haar ook bellen.
Joyce Brink, tel. 023-5280416.
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Spaarweek bij Rabobank Haarlem en Omstreken

Spelenderwijs leren met geld om te gaan
Haarlem Zuid - Rabobank Haarlem en Omstreken organiseert
van 17 tot met 21 oktober de Rabo Spaarweek. Kinderen van
4 tot met 11 jaar met een spaarrekening bij de Rabobank zijn
dan van harte welkom hun spaargeld te storten op hun spaarrekening. Stortingen vanaf 10 euro worden beloond met een
cadeau. En je maakt ook kans op extra prijzen. Ben je 4 tot 7
jaar? Dan maak je kans op 2 kaartjes voor de familiemusical
Karel de Kok en het geheim van Sinterklaas in Stadsschouwburg. Ben je 8 tot 12 jaar? Dan maak je kans op 2 kaartjes voor
De Boevenkoning in de Stadsschouwburg.
Rabobank biedt ouders hulp bij
het financieel opvoeden van hun
kind. Door het kind spelenderwijs te leren omgaan met geld.
Met de Rabo Spaarweek wil de
bank sparen voor kinderen leuk
maken.
Jongeren hebben steeds meer
moeite om met geld om te gaan.
Rabobank stelt daarom een gratis virtuele leerlijn ‘leren omgaan
met geld’ ter beschikking voor
alle basisscholen in Nederland.
In samenwerking met Klasse TV
is deze leerlijn ontwikkeld voor
alle groepen van de basisschool.
Het is een virtueel lespakket dat
gratis toegankelijk is voor alle
scholen via www.klassetv.nl. Via
visuele materialen wordt het gesprek op gang gebracht over alles wat te maken heeft met geld.
Op deze manier leren kinderen
de waarde van geld en hoe ze
er verstandig mee om kunnen
gaan. Naast dit lespakket geeft
de Rabobank op www.rabobank.
nl/financieelopvoeden handige
tips en adviezen aan ouders hoe
kinderen op een speelse manier
de waarde van geld te leren kennen. Niet alleen door te leren

sparen maar juist ook door te leren geld uit te geven.
Toenemende behoefte
aan educatie
Uit onderzoek blijkt dat jongeren
steeds meer moeite hebben om
met geld om te gaan. Volgens
het Nibud komt 1 op de 3 jongeren in de schulden. Volgens
Platform CentiQ, een samenwerkingsverband van onder andere het ministerie van Financiën,
het Nibud en de Consumentenbond, vertoont 5% van de basisschoolleerlingen al voortekenen
van problematisch gedrag. Belangrijkste oorzaak hiervoor is te
weinig aandacht voor de financiele opvoeding. Te weinig ouders
geven zakgeld als leergeld.
63% ouders ziet rol voor bank
bij financiële opvoeding kind
Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat 63 % van de ouders het ook een verantwoordelijkheid van de bank vindt ondersteuning te bieden bij de financiele opvoeding. ‘Een kind kan niet
vroeg genoeg beginnen met experimenteren met geld. Dit begint natuurlijk met kleine be-

dragen, het zakgeld,’ aldus Cindy van Oorschot, manager Retail. Ouders denken vaak ten onrechte dat kinderen moeten leren sparen, maar het gaat juist
meer om het leren uitgeven van
geld waarmee ze de waarde van
geld leren kennen. Met de initiatieven rondom het thema “Leren
omgaan met geld” hoopt de Rabobank de maatschappelijke rol
met ouders te delen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen het
financiële gedrag van kinderen
monitoren en waar mogelijk bijsturen. En gaat het een keer mis,
dan is dat een goed leerpunt
voor een kind.
Over Rabobank Haarlem en Omstreken
Waar kan de spaarpot
geleegd worden?
Kinderen kunnen tijdens de
Spaarweek hun spaarpot legen
bij een van onderstaande kantoren van Rabobank Haarlem en
Omstreken.
Julianapark 60
Haarlem
Rivieraplein 7
Haarlem
Zijlstraat 47
Haarlem
Bloemendaalseweg 101
Bloemendaal
Binnenweg 93-95 Heemstede
Grote Krocht 30-32 Zandvoort
(Let op: er is geen mogelijkheid
de spaarpot te legen in het adviescentrum aan de Dreef in
Haarlem en in Start at Rabobank
aan de Grote Houtstraat in Haarlem!).

‘Ik woon in een huis’
in Theater de Luifel
Heemstede - Op zondag 30
oktober om 11.00 uur en 14.30
uur bezoekt kinderpopster Dirk
Scheele Theater de Luifel in
Heemstede met zijn nieuwe voorstelling Ik woon in een huis (2+).
In deze intieme solotheatervoorstelling krijgen de bezoekers in
de zaal een muzikale rondleiding
bij Dirk Scheele thuis. De voorstelling is gebaseerd op de televisieserie Huis, tuin en keukenavonturen 1 en 2, die op schooldagen om 9.35 uur wordt uitgezonden op Nickelodeon.
Ik woon in een huis
Dirk Scheele vertelt met zijn liedjes wat er allemaal in zijn huis
te zien is. Hij ontdekt dat ieder
voorwerp geluid maakt en begint er volop muziek mee te maken. Hij komt handen tekort en
vraagt daarom de kinderen hem

daarbij te helpen. Als uiteindelijk blijkt dat de nieuwe gitaar
van Dirk een tovergitaar is - die
elk instrument en geluid na kan
doen - wordt het een echt feestje bij Dirk thuis.
Dirk Scheele
Dirk Scheele heeft in de afgelopen zeventien jaar bekendheid
verworven met zijn voorstellingen, series, CD’s en DVD’s voor
de allerkleinsten. Zijn voorstellingen kenmerken zich door eenvoud, interactiviteit en aansprekende melodieën. De onderwerpen bevinden zich altijd in de belevingswereld van de kinderen.
Ik woon in een huis, op zondag
30 oktober om 11.00 uur en 14.30
uur in Theater de Luifel in Heemstede.
Voor meer informatie:
www.dirkscheele.nl

Groot onderhoud spoor Zondag lekker ‘vlooien’ op markt
Haarlem – Leiden
in Kennemer Sporthal Haarlem

Heemstede - ProRail klaart in
de herfstvakantie een monsterklus tussen Haarlem en
Leiden. Complete stukken
spoor, wissels en bovenleidingen worden vernieuwd.
Vanwege de werkzaamheden rijden zaterdag 15, zondag 16 en vrijdag 21 t/m zondag 23 oktober geen treinen
maar bussen tussen Haarlem
en Leiden. De intercity’s tussen Haarlem en Leiden worden omgeleid via Amsterdam
Sloterdijk.

Met de complete ‘lift’ blijft het
spoor tussen Haarlem en Leiden in goede conditie en is het
klaar voor de toekomst. Treinen kunnen daardoor blijvend
soepel gebruik maken van het
spoor.
Een greep uit de
werkzaamheden
ProRail werkt tussen Haarlem
en Leiden op meer plaatsen aan
het spoor. Verschillende onderhoudswerkzaamheden worden
gecombineerd. Hieronder een

greep uit de werkzaamheden.
• Wissel-,
bovenleidingen
spoorvernieuwing bij Lisse
• Bovenleidingvernieuwing
bij
station
Heemstede-Aerdenhout
• Spoor- en wisselvernieuwing
Haarlem

Voorbereiding
De werkzaamheden zijn al ruim
anderhalf jaar in voorbereiding
en het zwaartepunt is bewust in
de herfstvakantie gepland omdat
er dan minder reizigers zijn. NS
zet bussen in op trajecten waar
geen treinen rijden. Reizigers
kunnen voor meer informatie kijken op www.ns.nl.
Overweg Westergracht
afgesloten
Als gevolg van de spoorvernieuwing in Haarlem is de overweg
ter hoogte van de Westergracht
van vrijdag 14 oktober, 23.00 uur
tot maandag 17 oktober, 5.00 uur
afgesloten voor al het verkeer.
De gemeente Haarlem stelt een
omleidingsroute in en zorgt voor
de bebording.

Regio – Op zondag 16 oktober is er van 9.00-16.30 uur
een grote Vlooienmarkt in het
Kennemer Sport Center bij de
IJsbaan te Haarlem. Liefhebbers van snuffelmarkten kunnen zeker urenlang rondsnuffelen tussen ruim 300 kramen,
bomvol de meest uiteenlopende tweedehands spullen, zoals

mooie curiosa uit grootmoeders tijd, leuke hebbedingentjes, verzamelobjecten, schoolplaten, Verkadealbums, enz.
Het is zeer de moeite waard eens
te komen kijken naar de vele verrassende en opwindende
zaken die op en ook onder de
kramen liggen.

In de loop der tijd is deze Van
Aerle’s Vlooienmarkt in de Kennemer Sporthal uitgegroeid tot
een van de gezelligste en populairste vlooienmarkten in Noord
Holland met zeer veel tevreden
deelnemers en bezoekers. Beslist een aanrader om a.s. zondag dit leuke evenement te bezoeken.

Inschrijven Heemstede Loop op raadhuis
Heemstede - Op zondag 16
oktober zullen 1500 hardlopers
deelnemen aan de 3 afstanden
(1,5 km, 5 km en 10 km) op de
Heemstede Loop 2011. Dit hardloopevenement kent 2 goede doelen, welke allebei een
cheque in ontvangst zullen nemen. Namens de Hartekamp
groep is Mike Walker, bekend
van de band uit het populaire tv
programma “Down with Johnny”, aanwezig om de cheque in
ontvangst te nemen. Dieuwertje

Blok vertegenwoordigd de Hartstichting bij ontvangst van de
cheque.
De voorinschrijving voor de
Heemstede Loop 2011 is reeds
gesloten. Wel is het nog mogelijk om u in te schrijven op zaterdag 15 oktober of zondag 16 oktober 2011.
Op zaterdag 15 oktober is de
na-inschrijving vanaf 09.00 uur
tot 13.00 uur mogelijk voor alle afstanden op het Raadhuis in
Heemstede.

Adres: Raadhuisplein 1, 2101
HA , Heemstede
Op zondag 16 oktober is de nainschrijving vanaf 10.00 uur mogelijk voor alle afstanden binnen in sporthal Groenendaal in
Heemstede.
Adres: Sportparklaan 16, 2103
VT, Heemstede
De locatie van de na-inschrijving
van zondag 16 oktober is naast
de start/finish. Voor meer informatie kijk op www.heemstedeloop.nl
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Planschade risicoanalyserapport
voor Centrum nu openbaar
In het nieuwe Heemsteedse bestemmingplan Centrum e.o. dat op
28 april 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld zijn de erfbebouwingsmogelijkheden aanzienlijk verruimd. In talrijke zienswijzen
die m.b.t. het plan zijn ingediend, tijdens de openbare voorbereiding
daarvan (oktober-november 2010), is erop gewezen dat er daardoor in de woonwijken zg. indirecte planschade zal intreden: verlies
van woongenot door (mogelijk gemaakte) bouwactiviteiten van buren. Het gemeentebestuur van Heemstede heeft dit in de nota van
beantwoording van de zienswijzen telkens afgedaan met de dooddoener: “Dit planschade risico wordt niet bevestigd door het opgestelde planschade risicoanalyserapport.”
Deze dooddoener was voor de burgers oncontroleerbaar, omdat het
genoemde rapport door het gemeentebestuur geheim gehouden
werd en wordt. Op 23 september j.l. heeft de Raad van State er mij
echter, op mijn verzoek als appellant tegen het plan, een exemplaar
van verschaft. Het rapport is zodoende eindelijk in de openbaarheid
gekomen, en het gebruik ervan door het gemeentebestuur is verifieerbaar geworden.
Het blijkt dat het rapport zich, wat betreft zijn behandeling van indirecte planschade, uitdrukkelijk heeft beperkt tot het oude plangebied “Centrum”. Dat gebied beslaat echter slechts een deel van het
nieuwe plangebied “Centrum en omgeving”. Bovendien blijkt dat het
rapport er uitdrukkelijk van is uitgegaan dat de volgende regel van
het oude plan “Centrum” gehandhaafd zal worden: Er moeten per
erf tenminste 25 m2 onbebouwd blijven.
Nadat het rapport was uitgebracht heeft het gemeentebestuur deze regel echter de-facto vervangen door haar tegendeel: Er mogen per erf tenminste 25 m2 bebouwd worden. Dit heeft het gemeentebestuur gedaan met de uitdrukkelijke bedoeling om de erfbebouwingsmogelijkheden te vergroten, met name voor “de eigenaren van de kleinste percelen”. Deze mogelijkheden zijn in het oude plangebied “Centrum” daardoor – en door de verhoging van het
maximaal bebouwbare erfoppervlak van 50 tot 70 m2 - gemiddeld
met 17 m2 per erf toegenomen.
Het gemeentebestuur was en is er zich daarbij zeer wel van bewust
dat er door een dergelijke verruiming van de erfbebouwingsmogelijkheden indirecte planschade intreedt op de aangrenzende percelen. Zo heeft het bijv. geweigerd om de bestemming van vijf carports in de “groene” Verzetsliedenbuurt – elk met een oppervlak van
eveneens ca. 17 m2 – te wijzigen van ‘tuin’ in ‘wonen’, omdat dit indirecte planschade veroorzaakt op de aangrenzende percelen die
door de gemeente vergoed moet worden.
De bewering van het gemeentebestuur: “Het (geheimgehouden)
planschade risicoanalyserapport voor Centrum e.o. bevestigt niet
dat er indirecte planschade zal intreden” is dus niet alleen een
dooddoener maar houdt regelrechte misleiding van de burgers in.
Deze conclusie heb ik al ingebracht in mijn beroep bij de Raad van
State tegen dit plan.

Culinaire
cursussen bij
Casca
Indiase en
Grieks-Turkse
keuken

Heemstede - In de maand oktober starten twee nieuwe culinaire cursussen: Indiase keuken Tandoori’s, curries, tikka’s
en kofta’s: de Indiase keuken
heeft door de grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen in
het land veel verschillende smaken en bereidingswijzen. Cursisten leren allerlei gerechten uit
de Indiase keuken op authentieke wijze bereiden.
De cursus van 4 lessen start op
dinsdag 11 oktober van 19.3022.30 uur.

Turks-Griekse
keuken
Twee landen naast elkaar in het
Middellandse zeegebied. Met
grote culturele verschillen, maar
de keukens hebben meer gemeen met elkaar dan je zou zeggen. Beide landen hebben heerlijke gerechten met lamsvlees,
yoghurt, knoflook, aubergines en
courgettes. De cursus van 4 lessen Grieks-Turkse keuken start
op woensdag 12 oktober van
19.30 tot 22.30 uur
Alle culinaire cursussen worden
gegeven in de Luifel door culinair specialiste Erna Fremeijer.
De gemaakte gerechten kunnen
worden meegenomen in bakjes
of schaaltjes die door u zelf zijn
meegebracht. Aanmelden kan
van maandag t/m vrijdag, tussen
9.00 en 12.00 uur:
telefoon 023 – 548 38 28-1 of via
de website www.casca.nl.

Mr ir Henk S.M. Kruijer
tel. 023 – 529 28 30

Sister’s Hope Walk geweldig,
ondanks herfstweer
Heemstede - Het afgelopen weekend vond de A Sister’s Hope 60K
Walk plaats, met lokale deelname van Maartje Popma en Jooske
Hommes. De vijfde editie van deze 60 km lange wandeling heeft
maar liefst 800.000 euro opgeleverd.
De wandeling door 450 deelnemers over 2 dagen liep van Bussum,
via Weesp naar Amsterdam (Olympisch Stadion). De weersomstandigheden waren dit jaar niet bepaald gunstig: soms een zonnetje,
maar vooral veel wind en de nodige regen. Het was echter een geweldig weekend, waarin is afgezien, gezongen, gelachen en menig
traantje is weggepinkt. De opbrengst wordt verdeeld onder 5 onderzoekcentra van borstkanker.
Maartje en Jooske willen iedereen uit Heemstede hartelijk bedanken
voor de financiële en psychische ondersteuning die zij hebben mogen ontvangen van hun dorpgenoten!

Topdrukte tijdens opening
Country shop Touchwood
Regio - Vanaf het eerste kwartier tot na sluitingstijd was er
aanloop in de zojuist geopende winkel Touchwood country
shop in Santpoort-Zuid. Met als hoogtepunt de topdrukte
tijdens het harpconcert van DUODYADE, welke in de middag plaatsvond. Vanaf dinsdag 11 oktober a.s. kunt terecht
bij Touchwood country shop voor de prachtige kleding-/ en
laarzencollectie van John Bardale, Kilkenny woollen mill en
Barwick tweeds. Er kunt er tevens leuke interieur-/ en kledingaccessoires vinden, uiteraard alles in landelijke stijl.
De winkel is gevestigd aan de Bloemendaalsestraatweg
138r in Santpoort-Zuid. Overige informatie vindt u op:
www.touchwood-countryshop.nl.
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Nooit meer met de trein, liever in de file
Voor het eerst sinds misschien wel vijftien jaar
maakte ik weer eens gebruik van de trein. Ik moet
altijd veel meeslepen voor mijn werk, pak altijd de
auto en ‘geniet’ dagelijks van de vele files die Nederland rijk is. Gisteren niet; mijn hand zit in het
gips, ik draag een mitella en dus is achter het stuur
zitten in de auto tamelijk onverantwoord. Met een
beetje onwennig gevoel, maar toch vrolijk gemutst
stapte ik aldus met een retourtje Heemstede- Den
Haag CS in de trein en belandde in een rustig uitziende coupé. Althans dat dacht ik.

Duo van Amsterdam in de
Oude Kerk van Heemstede
Heemstede - In de serie Theeconcerten in de Oude Kerk van
Heemstede is op 16 oktober om
15.00 uur het podium voor Vincent en Jeanine van Amsterdam.
Dit duo speelt kamermuziek op
viool en accordeon, een combinatie die u wellicht nog nooit gehoord heeft maar heel bijzonder
is. Hun website heeft de vermelding van een enthousiast verslaggever die schrijft: “welke
toon eruit de accordeon komt
en welke uit de viool, het maakt
niet uit. Het is een emotie en die
zit gevangen in de kortstondige
blikken die zij wisselen tijdens
hun spel.”
Dit inmiddels in de muziekwereld bekende tweetal zal in dit
uur muziek van diverse componisten spelen, o.a. van Vivaldi: de
Zomer uit de vier jaargetijden,
van Astor Piazolla: Milonga en
Re, een sonate van Frescobaldi
en werk van andere componisten. Het gehele programma bestaat uit negen werken.
Over de musici: Vincent van Amsterdam begon zijn studie op de

accordeon bij zijn vader, de accordeonist en docent Evert van
Amsterdam. Vanaf 2007 heeft hij
zijn studie vervolgd aan het conservatorium van Tilburg en heeft
daarna diverse masterclasses
gevolgd.
Jeanine van Amsterdam, viool, is
in 2010 toegelaten tot het conservatorium van Amsterdam en
volgt haar studie bij Peter Brunt.
Zij maakt deel uit van het Nationaal Jeugdorkest.
Het duo behaalde in 2009 de
tweede prijs op het bekende
Prinses Christina concours.
U bent van harte welkom in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein om dit concert bij te wonen. De toegang is vrij , bij de
uitgang is een collecte om de
onkosten te bestrijden , wat
daarna overblijft is voor het Restauratiefonds van de Oude Kerk.
Na het concert is er in de naastgelegen Pauwehof thee, koffie
en gebak verkrijgbaar. Ook kunt
u daar de beide musici ontmoeten.
Komt u ook?

Lezing over
leven in een
hospice
Heemstede – Op woensdag 19
oktober geeft Katja Meertens bij
boekhandel Blokker een lezing
over het boek De meeste mensen gaan hier dood leven in een
hospice.
Sinds het eerste hospice in Nederland in 1988 zijn deuren
opende, is de vraag naar deze
palliatieve instellingen enorm.
Aan de hand van indringende
persoonlijke verhalen beschrijft
journalist Katja Meertens het dagelijks leven in zo’n huis waar de
dood dichtbij is. Ze vertelt hoe
patiënten met hun naderende
einde omgaan, welke rol hun geloof hierbij kan spelen en hoe familie en vrienden worden voorbereid op het overlijden van een
naaste.
De geschiedenis en de praktijk
van de palliatieve zorg in Neder-

Naast mij begon een Rus met een lage en bombastische stem uitgebreid te telefoneren. Niet zo
maar even vijf minuten of zo, nee gewoon een
kwartiertje of misschien wel langer. Tegenover
me zat een jonge vent die tamelijk luid en uitgebreid met een makelaar delibereerde of de prijs
die hij waarschijnlijk voor een pand moest betalen, eigenlijk wel reëel was. Op de bank achter mij
had een meisje liefdesverdriet en stak dat, met
droevige stem en af en toe hevig snikkend in haar
GSM, niet onder stoelen of banken. Ik geloof dat
ik de enige was die zich ergerde aan al dat stomme telefoongedoe. Zoiets is schijnbaar gemeengoed geworden en geaccepteerd in de trein. Wat
een rotherrie allemaal. Concentreren op mijn krant
die ik eens uitgebreid in de trein wilde lezen, was
godsonmogelijk. Sommige mensen kunnen dat,
hè, schrijven, lezen, telefoneren, sms-sen, headsets op voor muziek, alles tegelijk en dan weten ze
ook nog waar ze het over hebben. Ik zal wel van
de oude stempel zijn, mij lukt dat niet.
Eindelijk Den Haag in zicht, onderneem ik een poging om naar de deur te lopen. Dat valt niet mee
als je met een mitella loopt en je evenwicht probeert te bewaren in een trein die schokkend tot
stilstand probeert te komen. Per ongeluk stootte ik
met de punt van mijn schoen tegen een jongen die
op de trap zat en niet van plan was ook maar iets
opzij te gaan. Met een ruk draaide hij zich om. “Hé
mietje, ken je nie ùitkèke”, riep hij. Helaas, een
buitenlander; ook dat nog, maar dan wel eentje
met een echt Haags accent. Zijn driftige blik sprak
boekdelen. “Sorry meneer, neem me niet kwalijk”,
antwoordde ik en hield me verder maar wijselijk
gedeinsd. Plots stond hij ook op, liep naar de deur
en net op het moment dat de trein met een schok
tot stilstand kwam, verloor ik mijn evenwicht een
beetje en stootte, weliswaar zachtjes, verdomme
wéér tegen diezelfde vent die zich vervolgens als
een flits omdraaide. “Saudemietâh op man, wie
denk je wel dajje bent. Denk jè soms dat dat zau
maah ken hè; wat mot je nâh man. Rot op!” Ik
was te verbouwereerd om te reageren en ben ook
maar blij dat ik mijn mond hield, zeker toen ik zag
dat hij buiten het station werd opgewacht door
een groepje allochtone (Haagse) vrienden.
Na een kwartiertje trammen in een overvolle tramde tram, was ik op de plaats van bestemming.
met goede zorg durven de meeste terminaal patienten een natuurlijke dood af te wachten.

land komen eveneens aan bod.
Van de discussie over euthenasie tot de opkomst van palliatieve sedatie, het verlagen van
het bewustzijn met medicatie zodat patienten hun klachten niet
meer ervaren. Het boek laat zien
dat euthenasie nauwelijks voorkomt in palliatieve instellingen;

Katja Meertens is journalist. Eerder schreef zij voor Margriet over
palliatieve instellingen, en kreeg
daarop zeer veel reacties. Voor
dit boek volgde zij een jaar lang
het palliatief centrum Cadenza
in Rotterdam, het grootste hospice van Nederland waar jaarlijks ruim tweehonderd mensen
overlijden.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang vrij.
Reserveren gewenst.
Tel. 023 - 5282472
webshop:
www.boekhandelblokker.nl

Mijn afspraak verliep perfect en met goede moed
toog ik een uur of wat later weer naar de tram
en het station. Bij de tramhalte stond een grote
groep, hoofdzakelijk buitenlandse schoolkinderen die waarschijnlijk na school gewoon naar huis
wilden. De tramchauffeur was zo’n typisch hondenkop-type (Kater? Ruzie met zijn vriendin? Niet
geneukt?). Ongelooflijk onvriendelijk tegen die
kids en, toen hij vond dat de tram vol was, sloot
hij gewoon de deur en gaf de wachtende mensen, waaronder ik, te kennen “effe op de volgende
trem te wache”. En, bèng, dícht ging de deur, zelfs
voor de neus van een moeder van wie het kind al
in de tram zat. Leuke jongens daar in Den Haag!
Tien minuten later kwam de volgende tram waarin een meisje zelfs voor me wilde opstaan toen ze
mijn mitella zag. “Ach, misschien is Den Haag toch
zo slecht nog niet”, vatte ik Den Haag samen.
De trein had vijf minuten vertraging, zo werd omgeroepen; uiteindelijk werden het er zo’n tien.
Het perron stond stampvol mensen waarvan de
een nog chagrijniger keek dan de ander. Was er
soms iets gebeurd? Nee, helemaal niks; het was
de schijnbaar gewone huis-tuin-en-keuken-blik
van een met de trein reizende meute. De trein
kwam het perron binnen en het leek direct alsof
er brand was uitgebroken waardoor mensen zich
snel uit de voeten moesten maken. Uitstappend
publiek kreeg nauwelijks de kans om uit de trein te
stappen. De wrevelige, slechtgehumeurde, geïrriteerde en knorrige blikken namen woeste vormen
aan. Aan alle kanten werd er geduwd en getrokken om toch vooral binnen te komen. Dat is niet
echt lekker als je in het gips zit. Was dit nu personenvervoer of een veewagen waarin het vee met
alle macht naar binnen wordt geduwd.
De terugweg werd wederom gesierd door telefonerende mensen, gsm-geluiden en headsets. Iemand die via de telefoon een ander luidkeels de
huid vol schold omdat hij niet was aangenomen
voor een baan, een ander die een of ander rapport
probeerde te verduidelijken, zakelijke gesprekken,
veel flauw geleuter etc. Bovendien moest ik met
mijn gipsen arm staan terwijl er wel een plaats vrij
was. Een klein mannetje, bezette liggend vrijwel
de hele bank, vrolijk pratend met zijn moeder die
tegenover hem zat. Om weer geen consternatie
te veroorzaken, heb ik maar niet gevraagd of ik
daar even mocht zitten en bleef tot Heemstede
maar gewoon staan, gezellig luisterend naar gsmgekrakeel en telefoongeleuter. Eindelijk in Heemstede; de trein uit op weg naar de bus die net was
vertrokken. De volgende kwam pas over een uurtje. Eindelijk dus mijn krantje van die morgen kunnen lezen. Al met al duurde de gehele reis meer
dan tweeënhalf uur.
Voortaan maar weer gewoon met de auto en lekker in de file. Alles beter dan de trein!
Jos de Jong

Sportgroep neemt
afscheid van Wim
Heemstede - Wim Verzijlbergen was 42 jaar lang de vaste begeleider van de vrouwentrimgroep ‘Trim met Wim’ in
Heemstede. Hij is nu 84 jaar en
door afnemende gezondheid is
hij genoodzaakt om zijn vaste groep trimmers vaarwel te
zeggen. Wim Verzijlberg wordt
als trainer opgevolgd door Jan
Loogman (26).
De sportgroep ‘Trim met Wim’

werd opgestart in 1970. Net als
nu werd er wekelijks een uurtje
‘getrimd’ in het Groenendaalse Bos.
Op woensdag 19 oktober neemt
de Heemsteedse trimgroep
officieel afscheid van Wim Verzijlbergen tijdens een gezamenlijke lunch in restaurant
lunchsalon De Wachtkamer in
Vogelenzang.
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16.000 Mensen met MS
zoeken 16.000 collectanten
Heemstede - Eén op de duizend mensen in Nederland
krijgt de diagnose Multiple
Sclerose, een niet te genezen
ziekte van het centrale zenuwstelsel.
De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen de 20
en 40 jaar, in een tijd dat je op
het punt staat een studie te volgen of aan gezinsuitbreiding
denkt. Opeens is de toekomst
niet meer zeker.
Wat kun je wel blijven doen en
wat niet meer? Niemand weet
hoe MS zich ontwikkelt.
Het streven is om voor elke
MS-patiënt, een collectant op
straat te zien tijdens de MS collecteweek.
16.000 mensen met Multiple
Sclerose verdienen net zoveel
collectanten.

De zoektocht naar 6.100 extra
collectanten start nu! Doe mee!
De collecteweek is van 21 t/m
26 november.
Het Nationaal MS Fonds zet
zich in voor mensen met MS.
Naast voorlichting en patiëntenondersteuning verricht zij
onderzoek naar de ziekte en de
problemen die mensen met MS
ervaren.
Het Fonds kan haar werk alleen
doen dankzij giften. De huis
aan huis collecte in november
is de belangrijkste inkomstenbron.
U kunt het Nationaal MS Fonds
ook steunen door een gift over
te maken naar giro 5057 te
Maassluis.
Wilt u meer informatie? Kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
of
bel met 010-5919839.

Oproepje
Boeken en
platen gevraagd
Regio - Heeft u boeken en platen die staan te verstoffen op
zolder? Of gaat u verhuizen en
heeft u boeken en platen over?
Doneer ze dan aan de Lions Boeken en Muziekbeurs, die dit jaar
van vrijdag 18 tot en met zondag
20 november wordt gehouden in
het NZH Vervoer Museum aan
de Leidsevaart in Haarlem.
Kijk op de website hoe u boeken
en platen kunt aanleveren, of
hoe u een afspraak kunt maken
om ze te laten ophalen: www.lionsboekenbeurs.nl. De boekenbeurs wordt georganiseerd door
zeven lionsclubs van de regio
Kennemerkland. De opbrengst
gaat naar twee goede doelen:
de Stichting Spaarnezicht voor
de tijdelijke opvang van dakloze
jongeren, en naar het NZH Vervoer Museum.

Juweeltjes in
de Belgische
Ardennen

Tentoonstelling ‘Restauratie in
Beeld’ gemaal De Cruquius
Regio - Met trots toont Museum De Cruquius de tentoonstelling ‘Restauratie in Beeld’. Kom
naar het museumgemaal en bekijk met eigen ogen hoe nauwgezet Vereniging Hendrick de
Keyser in 2010 – 2011 de restauratie heeft uitgevoerd. Het gemaal is gerestaureerd naar hoe
het er uit zag in de periode 1860
– 1888. De tentoonstelling bestaat uit een foto-expositie, een
wandeling door het museum en
een presentatie met uitleg.
Een wandeling op papier leidt u
langs al die punten door het museum die grondig aangepakt zijn,
zoals de stortvloer met vernieuwde vloer en de doorstroomkoker
met de oude en nieuwe voegen.

Ook ziet u het zwart geschilderd
plafond en de opgeknapte machinekamer.
Tot slot kunt u in de Waterschapszaal kijken naar de presentatie met uitleg en de prachtige foto’s die gemaakt zijn tijdens de restauratie van het gemaal. U ziet het verval dat aangepakt moest worden, de mannen aan het werk en het uiteindelijke resultaat. Kortom, kom
naar Museum De Cruquius.
De tentoonstelling ‘Restauratie in beeld’ is te bezichtigen tot
12 december 2011. Museum De
Cruquius is dagelijks voor publiek geopend van 10 – 17 uur
en op zaterdag en zondag van
11 – 17 uur.

Bennebroek - Op vrijdagavond
14 oktober organiseert de afdeling Groei & Bloei – Bennebroek
een dialezing over de Belgische
Ardennen, verzorgd door de heer
Erwin van Laar.
Niet ver van Nederland vandaan liggen de Belgische Ardennen, een streek waar het lijkt
of de tand des tijds eraan voorbij is gegaan. De dia’s tonen de
omgeving rond de grotten van
Han met zijn prachtige glooiende landschappen, snel stromende rivieren en beekdalen met
prachtige bloemenweides afgewisseld met bos en weiland. Hier
vindt men
veel mooie plantensoorten,
waaronder de tot de verbeelding
sprekende orchideeën soorten.
Kortom een dialezing die voor iedereen wat te bieden heeft.
De avond wordt gehouden in
Het Trefpunt van de Protestantse
Kerk, Akonietenplein 1, in Bennebroek, aanvang 20.00 uur. De
entree is gratis. Belangstellenden zijn van harte welkom.

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

Bel-Air
A lijn: Menig paar sprak hun verwondering uit over de spellen. Met
“gewoon”met de hand geschud kwamen
de meest vreemde verdelingen naar voren en nu maar te hopen dat zij deze verdelingen herinneren als er straks Topintegraal gespeeld gaat worden met door
de computer geschudde spellen. De
voorsprong van de regerende kampioenen Irma v. Roosmalen en
Tine Posthuma bedraagt al weer 18 % op de nummers twee, Helmie
v.d. Berg en Joke v.d. Lans. Anita v.d.Meulen en Joke v.Dam hebben
al een achterstand van 21%. Jan en Joop Warmerdam waren ook
weer samen aan de bridgetafel en met 58,75% lieten de broers zien
dat zij het nog niet verleerd waren. Enkele paren, Jan Pieters en Piet
v.d. Raad (40,83%), Miep v.d. Raad en haar partner (40%), Ria Lengers en Wieck v. Baars (41,67%) en Theresia v.d. Horst en Matthieu
Lommerse (37,08%) vielen in de A lijn uit de toom. Tussen nummer
laatst en de eerste zit maar liefst 30%.
B lijn: Agnes Hulsebosch en Tine Uitendaal bleven na afloop in de
zaal zitten, terwijl zij anders, na de laatste kaart, als een speer naar
huis gaan. Toen de uitslag bekend werd gemaakt, kwam de aap uit
de mouw. Zij waren met 63,69% eerste geworden en namen het applaus dankbaar in ontvangst. Met een score van 53,78% blijven Nettie v. Egmond en Els Zonneveld nog wel de eerste plaats bezetten.
Toos v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen kwamen op plaats drie terecht
omdat zij 56,85% behaalden. Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw
deden met 55.95% ook goede zaken en hebben uitzicht op een
plaatsje in de A. Een score van 28,27% was niet genoeg om de laatste plaats aan een ander over te laten. De achterstand van Emmy
en Jan v. Stijn op de voorlaatste bedraagt al 19%, dat zal een harde dobber worden. Ook Riek en Gerard Hageman maakte een vrije
val. Vorige week eerste met 57,94% en nu bijna laatste met 38,99%.
Het kan verkeren. De systemen van Marijke v.Lamoen en Ronald v.d.
Holst zijn kennelijk bijgeschaafd, want met 56,25% was het vrij rustig aan hun tafel.
C lijn: Hilda en Henk Uittenbroek behouden hun voorsprong op Ilse en Ron Rusman. Ron speelde met Leon Couvee en zij behaalden
net als de koplopers 53,65%. Omdat Fia de Kluijver en Marry Mesman het met 45,83% lieten afweten is het verschil tussen met de
top twee weer iets groter geworden. Ina Langeveld en Ria Brandwijk
hadden wat goed te maken en dat deden ze dan ook. Met 60,94%
werd de avondwinst gepakt. Anneke v. Vree speelde met Truus Rekké en dat deden de dames niet onverdienstelijk. Met 50,52% waren
zij best tevreden, het kon echter niet voorkomen dat Truus met haar
partner Diny Heidema de laatste plaats konden verlaten. Ella Wijsman en Mieke de Ridder zijn de laatste paar avonden van slag. Ook
nu bleven zij onder de maat met 41,15%. Han en Rob Bakker beginnen te wennen aan de club. Met 55,21% waren zij dan ook beste tevreden.
Piet van den Raad

Kort nieuws

Halloween masker maken
Heemstede - Halloween is hét
griezelfeest uit Amerika. Spoken,
spinnen, heksen, het hoort er allemaal bij. Op woensdag 26 oktober maken de kinderen zelf de
griezeligste maskers!
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerf-

INGEZONDEN

Urnenbeurs
Wespenorchis (foto van Edwin
van Laar)/

Heemstede - Op zaterdag 1 oktober werd de eerste Nationale Urnenbeurs geopend door
burgemeester Marianne Heeremans en wethouder Christa Kuiper-Kuipers van de Gemeente Heemstede. De burgemeester betrok in haar toespraak de

gedrevenheid van Sylvia Dekker van Memorial Design aan de
Nijverheidsweg 41 in Heemstede
en tevens initiatiefneemster van
de eerste nationale urnenbeurs
en van de urnengroothandel.nl.
Op de beurs werden er door diverse leveranciers meer dan 650
urnen en as-sieraden gepresenteerd uit binnen- en buitenland.
Meer informatie op www.urnengroothandel.nl
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Zwak verdedigen kost VEW punten
Heemstede - Na de overwinning op Martinus van vorige
week was de verwachting dat de
tegenstander van afgelopen zaterdag, ABN-AMRO , ook verslagen kon worden. Hoe pakte
het uit?
VEW startte voortvarend en binnen tien minuten was het Niels
Dekker die de score opende,
1-0. Vijf minuten later had Bas
van’t Sant de mogelijkheid om
de wedstrijd op slot te zetten. De
terecht toegekende penalty werd
echter gemist. Kansen waren er
voor de thuisploeg om de voorsprong uit te breiden, Er werd
echter gerust met een 1-2 stand.
Na de thee een zelfde spelbeeld, een aanvallend VEW en
de scorende gasten. Halverwege de tweede helft lag nummer
drie achter Michiel van Rooijen
en met nog tien minuten te spelen leidde knullig bal verlies tot
de latere eindstand 1-4.
VEW-2 had het goede voorbeeld

gegeven. Na het gelijke spel van
vorige week werd nu ODIN’59
verslagen met 3-1. Bernd Strijbis
maakte twee doelp[unten(het
hadden er drie moeten zijn). Ook
de eerstejaars A-junioren behaalden hun eerste punt. Tegen
VVC werd het 3-3. Ook werd hier
bij VEW een penalty gemist!!!!
Het programma voor
zaterdag 15 oktober:
Diemen-1- VEW-1
14.30 uur
H’lem/K’land-2- VEW-2
12.00
uur
Arsenal ASV- VEW-3 14.00 uur
VEW-4- IJmuiden
14.30 uur
Schoten-vet- VEW-vet 14.45 uur
United/Davo-aVEW-a
14.00 uur
VEW-b- Kadoelen-b 10.30 uur
VEW-d1- VVC-d
10.30 uur
VEW-d2- VVC-d
12.00 uur
Elke woensdagmiddag en zaterdagochtend worden de mini’s en
super mini’s getraind door Martijn Roozen, Iwan Biesot en en-

thousiaste vaders. Op zaterdag
begint de training om 11.00 uur.
Afgelopen woensdag en zaterdag waren er twintig super talenten. Meer weten over VEW
en de mini’s : kijk op www.vewheemstede.nl
De agenda begint aardig te vullen:
14 okt. Klaverjassen. Deze ronde
gaat niet door. Dit ivm een dubbele boeking.
04 nov. Algemene Leden Vergadering. 20.00 uur clubhuis VEW
11 nov. 2de klaverjasronde. 20.00
uur
18 nov. De 10de wijnproefavond.
Aanvang 20.00 uur. Opgeven bij
Onno Stoltenborg of in het clubhuis van VEW.
24 nov. Trekking Grote clubactie
25 nov. Voor de allerjonste VEWvoetballertjes komt Sint Nicolaas
van 17.00- 19.00 uur. Broertjes en
zusjes zijn ook van harte welkom
09 dec. 3de ronde klaverjassen.
20.00 uur

Kon. HFC weer niet: 1-5
Regio - Alphense Boys, koploper in de afdeling zou geen eenvoudige tegenstander worden
voor HFC.
Daar bleek in het eerste bedrijf
van de wedstrijd niets van te
kloppen. HFC gaf goed partij en
bracht Steven Beverley tot drie
maal toe alleen voor doelman
Mathijs Donatz. De doelman lag
steeds in de weg, zodat er geen
doelpunt viel te noteren. Alphense Boys staat natuurlijk niet voor
niets aan de top van de ranglijst.
In Saad El Boutaybi heeft het
team een watervlugge en behendige rechtsbuiten.
Keer op keer was hij zijn HFC opponent Twan Elfers te slim af. Elfers trok aan de noodrem en had
na een paar minuten al een gele kaart te pakken. De Boys hadden door dat er aan die kant iets
te halen viel, zodat veel aanvallen over rechts werden opgezet.
Elfers werd aan alle kanten voorbijgelopen, de rugdekking ontbrak en Boutaybi kon keer op
keer de bal voorzetten. Hij was
dan ook bij vier van de vijf Alphense doelpunten betrokken.
Coach Pieter Mulders kon het
niet langer aanzien en wisselde
Elfers voor Rutger de Vries.
Marc Baardman verhuisde van
de rechtsachter plek naar de lin-

Kimberley, Marit, Jade, Mandy en Danai.

Succesvol weekend HPC
Heemstede - De zwemmers van
HPC Heemstede kwamen afgelopen weekend in Almaar en
Zaandam in actie. In de Hoornse
Vaart in Alkmaar vond de eerste
figurenwedstrijd van het seizoen
voor de synchroonzwemsters
plaats. Drie HPC meiden behaalden hun diploma Age I, waarbij
Jade Kandelaar de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen,
Mandy van der Linden de zilveren en Danai Lytrokapi de gouden medaille! In de categorie Junioren I eindigde Marit Hoogland op de tweede plaats en dat
was goed voor de zilveren medaille. Bij de senioren was Kimberley van Ravenswaay opnieuw
heer en meester en uiteraard
was het goud dan ook voor haar.
Al met al een prima start van het
seizoen voor de synchroonafdeling van HPC!
In Zaandam was er voor de wedstrijdzwemmers de eerste ronde

kerkant. Ook Baardman had niet
altijd vat op de snelle Boutaybi.
Na een kwartier voetballen was
het raak. Een indraaiende bal
van de voet van Moustaph Yachou verdween buiten het bereik van de HFC verdediging en
de doelman in de verre hoek 1-0.
HFC grossierde steeds meer
in foute passes, waardoor er te
vaak en te veel balverlies werd
geleden.
Twee minuten na de eerste goal
was het weer raak voor de Boys.
Na weer een voorzet op maat
van Boutaybi drukte Brian Leons af 2-0. Alphense boys kregen meer kansen, maar ook HFC
zette als het even kon aan voor

een aanval. Na veertig minuten
verslikte de verder uitstekende
verdediger Elio Egas zich in de
bal en Steven Beverley pikte dit
buitenkansje mee en verscheen
voor de vierde maal alleen voor
de doelman. Dit keer faalde hij
niet en zo stond er vlak voor rust
2-1 op het scorebord.
De verdediging van Alphense
Boys raakte zowaar in paniek
en ging slordig en gehaast spelen daardoor verzuimde ze secuur op te bouwen. HFC bleef
tot aan de rust sterker en ook bij
aanvang van de tweede helft liet
HFC zien te willen strijden voor
de punten.
Heel veel kansen creëerde HFC
niet maar de gelijkmaker hing
steeds boven de wedstrijd en
het bleef daardoor spannend. De
Boys waren voorin soms iets te
gehaast waardoor kansen omzeep werden geholpen. Ook
stond HFC doelman van Rossum met enige regelmaat in de
weg. Rutger de Vries kon zijn tegenstander even niet bijhouden
en haalde hem naar de grond.
Scheidsrechter Weijers voorzag
hem van een rode kaart en De
Vries kon vetrekken. De penalty werd feilloos door aanvoerder Zouzou in de kruising ge-

van de Speedo-series. Namens
HPC verschenen Wesley Bos,
Daniël Trouwen en Nadine Dolfing aan de start.
Op de 200 meter vrije slag behaalde Wesley naast een bronzen medaille en een mooi persoonlijk record van 5 seconden,
ook zijn vijfde (!) limiet voor de
Nederlandse Junioren Kampioenschappen die in januari 2012
worden gehouden. Op de 200
meter schoolslag verbeterde hij
zijn oude tijd met maar liefst 37
seconden! Teamgenoot Daniel zwom eveneens twee mooi
persoonlijke records waarbij hij
ten opzichte van zijn oude tijden 6 seconden sneller was op
de 200 vrij en 22 seconden sneller op de 200 schoolslag. Nadine zwom voor het eerst deze lange afstanden en zette prima tijden neer in haar debuut. Coach
Niels Derksen was dan ook zeer
tevreden over de resultaten van
zijn zwemmers!

Wesley, Nadine en Daniël.
prikt 3-1. De wedstrijd was gespeeld en met nog 20 minuten
te gaan probeerde HFC met tien
man nog wel aan te zetten waardoor er in de verdediging gaten vielen. Dat moet je tegen Alphense Boys niet doen, dus lag
de weg open om binnen tien minuten de 4-1 en de 5-1 op het
bord te krijgen. HFC verdiende voor hun inzet en soms goed
aanvalsspel, vooral via de sterke

Wouter Haarmans, wel een punt.
Echter afgezet tegen de routine
en individuele kwaliteiten waren
de Boys uit Alphen aan den Rijn
de terechte winnaars van dit duel. De Alphense Boys gaan aanstaande zondag 16 oktober op
bezoek bij de nummer twee op
de ranglijst Leonidas en HFC
treft thuis het roemruchte Elinkwijk.
Eric van Westerlo o
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WOON- en TUINSFEER
2011
HERFST/WINTER
Natuurlijke sfeermakers in huis

Kies eens voor witte kamerplanten
In de herfst brengen we meer
tijd door in huis. Het is een ideale gelegenheid om extra sfeer in
interieur aan te brengen. Bij het
tuincentrum vindt u de mooiste

Licht, kleur en ontspanning
tegen winterblues
Zon, warmte en licht – juist in de ‘donkere maanden’ kunnen
we daar geen genoeg van krijgen. Herfst en winter hebben
wat dat betreft niet veel te bieden. Reden te meer om in de eigen woonomgeving sfeer en comfort te creëren. Het nieuwe
hülsta-programma now! no.15 en now! madison bieden daarvoor alle ingrediënten. De programma’s zijn flexibel te combineren en bieden een fris, licht en kleurig antwoord op de ‘winterblues’.
Kleurrijk en licht
Een woonwand naar wens: met
now! no. 15 kan naar hartenlust
worden gecombineerd. De mat
gelakte elementen in de kleuren
wit en grijs lenen zich uitstekend
voor een fraaie kleurenmix. De
fronten zijn er eveneens in wit
of grijs, maar er kan ook worden
gekozen voor accenten in nachtblauw, paars of lemon. Gecombineerd zorgen de kleurtonen voor
een unieke ambiance. Highlight
in het programma is de serie vi-

trinekasten met een innovatieve
lichtbodem. De kleur hiervan kan
met de afstandsbediening individueel worden geregeld: van wit
tot donkerpaars, in alle kleurnuances van de regenboog. De
kleuren kunnen abrupt maar ook
vloeiend worden gewis¬seld. En
ook de intensiteit van het licht is
naar eigen voorkeur in te stellen.
Doordachte eettafel en
zitcomfort
Passend bij ieder modern in-

Lepelplant (Spathipyllum)
ke lichaamsbeweging. De zwarte, grijze, lemon, nachtblauwe
of paarse textielbekleding sluit
naadloos aan op het kleurenpalet van het nieuwe now! no. 15 en
kan daarnaast worden gecombineerd met tal van andere now!programma’s.

terieur is de nieuwe now!-eettafel ET 15. De eettafel is verkrijgbaar in de lengtes 180 cm
en 220 cm en verrast met een
geraf¬fineerd detail: in het midden van de tafel kan een inzetstuk worden geplaatst, dat de
tafel nieuwe spannende functies geeft. Een inzetstuk van robuust kunststof kan met bloemen worden gedecoreerd, een
vakverdeling maakt het ideaal voor bijvoorbeeld nootjes en
crackers of opvallende reageerbuisjes kunnen als bloemenvaas
dienen. Passend bij de ET 15 zijn
de stoelen S 15. Het zacht verende effect nodigt uit om lang
te blijven zitten en zorgt ervoor
dat de stoel zich aanpast bij el-

Eiland van rust – now!
madison
Ontspannen – dat is waar het
now! madison meubelprogramma voor staat. De basis zijn sofaen fauteuilmodules in verschillende breedtes, met hoekmodules of chaise longues, die tot individuele relaxeilanden kunnen
worden gecombineerd. Innovatieve deklagen van visco-elastisch schuim zorgen daarbij voor
maximaal zitcomfort. Het materiaal reageert op lichaamstemperatuur en vormt zich naar het lichaam. De verschillende materiaal- en kleurmixen voor zitelementen, deklagen en kussens
maken een ongedwongen, luchtige inrichting mogelijk. Om boeken, iPads en nog veel meer op
het ‘relaxeiland’ binnen handbereik te hebben, zijn er kleine planken en plateaus in drie
groottes verkrijgbaar. Deze kunnen op verschillende manieren
met de zitelementen worden gecombineerd. Laat de winter maar
komen!

artikelen om uw huis een warme sfeer te geven, voor deze tijd
maar straks ook met het oog op
de feestdagen. Kies dit jaar eens
voor witte bloeiers! Ze zijn niet
alleen een feestje om naar te kijken, ze creëren ook een rustige
sfeer in huis.
Sereen wit
Kamerplanten zijn natuurlijke
sfeermakers in huis met bijzondere eigenschappen. Zo zijn ze
niet alleen decoratief maar hebben ook een luchtzuiverende
werking en een rustgevend effect. Genoeg redenen om in november een bezoekje aan het
tuincentrum te brengen. Kies
dit jaar eens voor witte kamerplanten als de Lepelplant (Spathiphyllum) of de Flamingoplant
(Anthurium). Deze planten staan
namelijk ook bekend als echte
luchtzuiveraars. Exotische orchi-

dee zorgt met haar betoverende
bloemen voor een stijlvolle rustelement in het interieur. Andere witte kamerplanten zijn onder meer cyclamen en Azalea’s.
Door de afwisseling in bloemvormen creëer je een bijzondere sfeer, die toch rustig oogt door
de witte kleur.
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De Jager, maatgevend in kasten

Schoonheid en intellect met beauty Cambria
Vriendelijke ‘verwaarlozing’
als beste manier om deze
huisgenoot te verzorgen. Het
maakt de Cambria de ideale
Woonplant van de maand oktober. Deze onbaatzuchtige
orchidee geeft je in ruil voor
deze wel erg eenvoudige omgangsvorm enorm veel terug:
grillig gevormde bloemen in
prachtige, felle kleuren. Én
een dieper denkniveau. Met
een Cambria heb je dus een
wijze en stijlvolle beauty als
huisgenoot.

Betrekkelijk jonkie
Terwijl z’n soortgenoten onder de
orchideeën al respectabele leeftijden van honderden jaren hebben bereikt, is de Cambria nog
een betrekkelijk jonkie: rond 1900
zag het eerste exemplaar het levenslicht. Daarna ging het snel:
het aantal varianten en de populariteit ervan groeiden gestaag.

Je eerste indruk van de Cambria:
met z’n bloemen in de meest
grillige en vurige kleuren kan het
niet anders of deze plant komt
uit de tropische jungle. Maar
schijn bedriegt in dit geval. De
Cambria is het resultaat van een
kruising van verschillende orchideeëngeslachten die over de hele wereld voorkomen. Deze mix

Grotere denkprestaties
Met de Cambria heb je beauty
én brains in huis. Onderzoek van
de TU Delft toonde aan dat planten als de Cambria je kunnen
helpen om tot grotere denkprestaties te komen. Uitzicht op bijvoorbeeld de Cambria maakt dat
je beter in staat bent om complexe vraagstukken op te lossen.

van bijzondere genen is dan wel
weer de verklaring voor de schat
aan vormen en tinten waarin de
bloemen verkrijgbaar zijn.

Grote hoogten
De Cambria vraagt niet meer dan
een ietwat lichte staanplaats en
af en toe wat water. In ruil daarvoor verwent hij je met z’n bijzondere bloemen en zwierige
groene stengels met bladeren.
Woonplant van de maand
De Cambria staat volop in de
schijnwerpers als Woonplant
van oktober. ‘Woonplant van de
maand’ is een initiatief van Bloemenbureau Holland. Maandelijks kiest het in overleg met vertegenwoordigers uit de sierteelt-

sector een plant die het opvallend goed doet bij de consument, of juist (nog) niet zo bekend is, maar wel potentie heeft
om het goed te doen in de Nederlandse woonkamer.
Voor meer informatie zie:
www.ikenmijnplant.nl.

Heemstede – De Jager kasten is vanouds een groothandel in
hout - en plaatmateriaal en heeft een naam in het maken van
deuren vanaf 1943. Vanuit dit rijke verleden in de verwerking van
hout is een specialisatie gegroeid in het op maat maken kasten in
de meest ruime zin van het woord. Garderobekasten met schuifof draaideuren, inloopkasten , boekenkasten , dressoirs en meubelen, passend voor TV en audio. Waar vroeger de deuren gemaakt werden, loopt u nu een grote showroom binnen om ideeen op te doen over de maatvoering, kleur en indeling. Er zijn zoveel mogelijkheden in houtdecor, houtfineer, lakglans, matlak of
hoogglans en lak – of gematteerd glas. Slimme oplossingen ziet
u binnen in de kasten met accessoires voor uw comfort en gemak. Dassenrekken, schoenenrekken, pantalonhouders en een
uittrekbare garderobelift. Indeling van laden voor een overzichtelijk geheel. Er wordt thuis gekeken naar individueel gebruik en
gebruiksgemak, waardoor zij voor u unieke kasten kunnen bouwen, die voldoen aan uw individuele wensen. De Jager adviseert
graag thuis om alle wensen op te nemen en te vertalen naar een
functioneel ontwerp dat past in de woning. Elke wens is voor De
Jager een uitdaging. Een eigen montagedienst zorgt voor plaatsing en afwerking. Maatwerk in kasten , schuifdeuren en inloopkasten. In de ruime showroom van De Jager aan de Herenweg
140 vindt u een grote collectie modellen, kleuren en mogelijkheden in een breed prijssegment èn de ervaring van bijna zeventig
jaar werken met hout- en plaatmateriaal. De showroom met parkeergelegenheid is gelegen aan de Herenweg 140 in Heemstede,
tel nr. 023 5285854. E-mail : info@dejager-kasten.nl en de website : www.dejager-kasten.nl . Open op dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Ton van den Brink

Met stijgende gasprijzen toch lagere verwarmingskosten

Nieuw: hybride kachel
Zibro introduceert dit najaar
de unieke Hybrid E. Het is de
eerste mobiele hybride kachel in Europa. De energiezuinige kachel zorgt voor een
zeer snelle verwarming op
basis van brandstof, elektriciteit of een combinatie van
beide. Met de flink gestegen
gasprijzen levert de Hybrid
E een fikse kostenbesparing
op ten aanzien van de relatief
dure CV.

Hybride
De energiezuinige Hybrid E van
Zibro zorgt voor een zeer snelle
verwarming van een ruimte. Het
is de enige ver¬plaatsbare kachel in Europa die functioneert
met zowel brandstof (petroleum) als elektriciteit. Zo ben je altijd verzekerd van warmte, zelfs
wanneer de brandstof op is. Beide verwarmingsbronnen kunnen
ook gelijk¬tijdig in te schakelen (hybride modus). De hybride
modus produceert tot wel 25%

meer warmte in vergelijking met
modellen die alleen op brandstof branden. De hooggereinigde petroleum van Zibro zorgt dat
de kachel geurloos verwarmt. De
hybride booster brengt een kamer supersnel op temperatuur.
Zuinig, stil en veilig
Op kille dagen is het niet nodig
om overdag of ’s avonds het hele huis te verwarmen. Wanneer
je je voornamelijk in één ruimte
bevindt, loont het om de CV juist Verwarmingskosten omlaag met
niet te gebruiken. Zeker nu ook nieuwe hybride kachel van Zibro.
de gasprijzen de afgelopen tijd
flink gestegen zijn. Bijverwarmen ventilatie van een ruimte nomet de Hybrid Evan Zibro be- dig is, geeft de inge¬bouwde Espaart tot wel honderden euro’s Guard automatisch een signaal
per jaar. De Hybrid E is extra zui- af. Daarnaast is de Hybrid E uitnig dankzij de spaarstand: wan- gerust met een omvalbeveiliging
neer de gewenste kamertempe- en een kinderslot.
ratuur is bereikt, schakelt de kachel automatisch uit. De nieuwe De nieuwe Hybrid E van Zibro
kachel maakt net als alle andere is vanaf september verkrijgbaar
Zibro kachels nauwelijks geluid. voor 499 euro. Kijk voor meer inBehalve zuinig en stil is de nieu- formatie en verkoopadressen op
we kachel extra veilig. Wan¬neer www.zibro.nl
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Bouwplan NZH-terrein Leidsevaart

Enquête Remise Haarlem verlengd
Regio – De enquête van Pré Wonen en Hoorne Vastgoed over
het woningbouwproject Remise Haarle m is een groot succes.
De nieuwe wijk zal verrijzen op het voormalig e NZH-terrein
aan de Leidsevaart. Om woonwensen van geïnteresseerden
goed in beeld te krijgen, doen Pré Wonen en Hoorne Vastgoed
een onderzoek. Al circa 500 mensen vuld en op www.remisehaarlem.nl de enquête in. Vanwege de grote respons is het onderzoek tot 31 oktober verl engd.
In Remise Haarlem komen 140
koopwoningen en 70 appartementen. De autoluwe wijk wordt
gerealiseerd naar een ontwerp
van het Berlijnse architectenbureau Krier & Kohl. Behalve woningen komen er ook een gezondheidscentrum, supermarkt,
een NZH Vervoersmuseum en

enkele kleine winkels. De bouw
van de wijk start naar verwachting in het derde kwartaal van
2012 en zal gedurende enige jaren gefaseerd verlopen.
Wie interesse heeft in een van
de 148 woningen (prijsklasse
tussen 275.000 en 600.000 euro)
kan kiezen uit zeven verschillende typen. Tevens biedt de enquête een keuze uit een aantal indelingsvarianten. Ook wordt gevraagd naar het oordeel van potentiële kopers over zaken als de
ligging, bereikbaarheid en prijs/
kwaliteit-verhouding van Remise Haarlem.
Philip Bruinhard van Hoorne
Vastgoed is blij met de grote respons op de enquête: “Tot nog toe
zat bij de ontwikkeling van Remise Haarlem iedereen aan tafel.
Behalve de toekomstige kopers.
Die krijgen nu ook een stem in
het geheel. We willen het bouwplan afstemmen op hun wensen.
De enquête is een prima manier om achter de wensen van
de consument te komen. Dat de
respons zó groot zou zijn, heeft
ons aangenaam verrast en doen
besluiten om het onderzoek tot
en met 31 oktober door te laten
lopen. Daarna maken we de balans op.”

Karla van der Kleij en
echtpaar Theil blij verrast
Bennebroek – Met het overhandigen van de gewonnen waardebonnen en een grote bolchrysant keerden Karla van der Kleij
uit Heemstede en het echtpaar Theil uit Bennebroek vorige week
woensdag blij huiswaarts. Zij waren de prijswinnaars één (100 euro) en drie (25 euro) van de tuinenwedstrijd 2011, die deze krant
samen met Tuincentrum De Oosteinde organiseerde. Helaas kon
de nummer twee, G. van Raamsdonk wegens vakantie niet bij de
prijsuitreiking aanwezig zijn. Maar uiteraard komt ook deze winnaar in aanmerking voor zijn prijs: een waardebon van 50 euro.
De heer van Raamsdonk is reeds op de hoogte gesteld en krijgt
zijn waardebon thuisgestuurd.
Alle winnaars kunnen hun waardebon verzilveren in het mooie
tuincentrum aan de Zandlaan in Bennebroek. Unaniem blij verrast waren de drie winnaars die hun tuin of terras zo prachtig bijhouden. De prijzen zijn verdiend! Eigenaar William Dobbe overhandigde de waardebonnen en de bolchrysant.
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“Met hulp van ConsuWijzer kreeg ik mijn
blu-ray speler toch kosteloos gerepareerd!”
Regio - Sawa van Schaik uit Voorburg kocht een blu-ray speler die binnen – en daarna buiten - de garantietermijn kapot
ging. Via adviezen op de website van ConsuWijzer, hét informatieloket van de overheid voor consumenten, kreeg ze de
speler toch kosteloos gerepareerd.
“Ik had een prijzige blu-ray speler gekocht en in het begin werkte die prima”, vertelt Van Schaik.
“Na een maand of 10 begon hij
ineens te haperen: wanneer ik
een schijfje – of ’ie nou nieuw
of gehuurd was – wilde afspelen, spuugde de speler hem er
meteen weer uit.” Ze ging terug
naar de winkel, mét het garantiebewijs op zak. De blu-ray speler
werd gratis gerepareerd. “Maar
na een maand of drie kreeg de
‘gerepareerde’ speler opnieuw
problemen: hij speelde geen enkele blu-ray af.”
Reparatiekosten
Van Schaik ging voor de tweede keer naar de winkel, waar ze
te horen kreeg dat de garantietermijn net verstreken was. “De
medewerker zei dat hij de speler wel wilde repareren, maar dat
hij daarvoor 171 euro ‘reparatiekosten’ moest rekenen”, vertelt
ze. “Dat vond ik veel te veel: hij
had zo’n 350 euro gekost en bovendien was de eerste reparatie
blijkbaar niet goed uitgevoerd.
Hoe kon ik weten of het dit keer
dan wel goed zou gaan?”

nen staan en het gesprek verliep
ineens heel vlot. Ik wist precies
wat ik ging zeggen en hoe ik op
het weerwoord van de verkoper
moest reageren. De medewerker
haalde uiteindelijk zijn manager
erbij en die ging al snel overstag.
Een paar dagen later liep ik met
een kosteloos gerepareerde bluray speler de winkel uit!”

De winkel overstag
Een kennis attendeerde Van
Schaik op de website van ConsuWijzer. “Eerst doorliep ik de site met praktische informatie over
mijn rechten op dit gebied. Hieruit maakte ik op dat wat de verkoper zei niet klopt. Toen heb ik
me aan de hand van de checklist
‘Terug naar de winkel’ voorbereid
om nogmaals het gesprek aan te
gaan met de verkoper”, vervolgt
ze. “Ik kwam erachter dat je altijd recht hebt op een deugdelijk product. Ook als de garantie
verlopen is. Gelet op de prijs en
het feit dat ik de speler heel normaal gebruik, mag ik verwachten
dat hij het veel langer doet.” Met
deze informatie ging ze terug
naar de winkel. “Ik had de pagina’s van ConsuWijzer uitgeprint
en meegenomen”, zegt ze. “Ook
had ik thuis alvast een voorbeeldbrief klaar staan. Ik voelde
me veel steviger in mijn schoe-

Consumenten in actie
Uit het verhaal van Sawa van
Schaik blijkt dat veel consumenten niet precies weten waar ze
recht op hebben. En een opmerking als ‘de garantie is verlopen
dus u moet zelf betalen voor de
reparatie’ klakkeloos accepteren.
Terwijl dit lang niet altijd hoeft.
“De consument heeft recht op
een deugdelijk product”, zegt
Pauline Bijlenga, hoofd ConsuWijzer. “Wanneer een verkoper voet bij stuk houdt en eist
dat u alle reparatiekosten betaalt
voor een product dat ondeugdelijk is, dan hebt u het recht om
de koop te ontbinden. Dat betekent: de verkoper het product terug en u uw geld. Hiervoor hebben wij handige voorbeeldbrieven op de website staan. Ook
verwijzen verkopers vaak naar
de fabrikant. Dit is niet terecht:
de verkoper moet het probleem
zélf oplossen.”

Garantie:
een belangrijk thema
Consumenten hebben veel vragen over garantie. Het gaat vaak
over elektronische producten
als laptops, telefoons, camera’s,
maar ook over de reparatie van
auto’s. Bijlenga: “De webpagina op Consuwijzer.nl over garantie wordt maandelijks zo’n
7.000 keer gelezen. Dit jaar zijn
er al meer dan 60.000 voorbeeldbrieven over dit thema gebruikt.”
Koploper is de voorbeeldbrief
‘Herstel ondeugdelijk product’,
die 22.000 maal is gebruikt.
“Met de informatie op de website krijgt de Nederlander praktisch advies over zijn rechten
als consument”, besluit Bijlenga, “en hoe dat recht te halen.”
Naast advies kunnen consumenten ook klachten over bedrijven
naar ConsuWijzer sturen. Deze vormen belangrijke signalen
voor de toezichthouders achter
het loket. Zo beboette de Consumentenautoriteit recent vijf elektronicazaken vanwege het verstrekken van misleidende en onvolledige informatie over garantierechten.
Meer informatie over je rechten
als consument vind je op www.
consuwijzer.nl

Art & Antiek Fair

in de Grote Kerk Den Haag

Regio - Op vrijdag 28, zaterdag
29 en zondag 30 oktober is de
mooie monumentale Grote Kerk
in Den Haag omgetoverd tot een
uniek decor voor de eerste editie
Art & Antiek Fair ‘ZIEN’. Een historische plek waar je kunt zien,
horen, voelen en proeven. Diverse kunstenaars presenteren een
rijkdom aan uitingen op het gebied van beeldende en toegepaste kunst, uit heden, het recente en verre verleden. Gerenommeerde antiquairs bieden
een hoogwaardig niveau van antiek tot vintage aan voor een ieder die een eigen identiteit wil
geven aan zijn of haar interieur.
Misschien bent u op zoek naar
een uniek cadeau met een geschiedenis of raakt u simpelweg verliefd op een schitterende lamp of het treffende schilderij waar u kippenvel van krijgt.
Dit alles is mogelijk en te vinden
op de Art & Antiek Fair ‘ZIEN’
in Grote Kerk Den Haag. Deze
driedaagse Fair toont hoe mooi
de contrastwerking in eigentijdse design interieurs is door een
combinatie van vroeg antiek
met hedendaagse kunst. Veel
deelnemende specialisten kie-

zen speciaal voor deze exclusieve Haagse beurs ‘ZIEN’ om zich
te presenteren met o.a. etnografica, klokken, vintage, horloges, kroonluchters, oude zilveren
sieraden, etsen, sculpturen, ArtDeco, Art Nouveau, glas en kristalwerk, porselein, munten, Afrikaanse kunst, religieuze kunst,
iconen,Asian art, zeldzame boeken, klein en groot meubel,
enz. Er is ook een stand, waar
de allereerste Plaatjesalbums
van Verkade uit 1903 en oude Schoolplaten zijn te bewonderen. Met vragen en specifieke wensen in het uitbreiden van
een verzameling kunt u op deze
Fair terecht. Er zijn objecten van
goede kwaliteit te vinden, waar u
ook met een kleinere beurs kunt
slagen. Op hetHoogkoor in de
Grote Kerk is het mogelijk om te
‘zien’ en te genieten van het uitzicht, het vergaren van informatie op allerlei gebied en kunt u
gebruik maken van ons Delicatessenplein. Tevens is het mogelijk om verschillende lezingen te
volgen tijdens deze eerste editie
‘ZIEN’ in Den Haag.
Locatie: Rond de Kerk 10-12,
1411 PE, Den Haag.

Openingstijden:

Vrijdag 28 oktober:
Zaterdag 29 oktober:
Zondag 30 oktober:
Entree: Kinderen tot 14 jaar onder begeleiding: gratis
Volwassenen:
65+ neem u pas mee:

11.00 – 19.00 uur
11.00 – 19.00 uur
11.00 – 18.00 uur
7,50 euro
5,50 euro
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Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
T/m dinsdag 25 oktober
• Expositie in burgerzaal raadhuis Heemstede
(Raadhuisplein) van Liselot
Been, abstracte kunst.
Tijdens kantoortijden.
T/m vrijdag 28 oktober
Expositie Max Koning in
de Luifel. Max Koning (2 oktober 1950) werkt als beeldend kunstenaar in zijn atelier in Overveen, waar hij met
veel verschillende materialen
en technieken kunstwerken
maakt.
Ook is hij dirigent/organist
bij een aantal koren en is hij
actief als componist en arrangeur. Bij Casca geeft hij al
jaren teken- en schilderlessen.

•

T/m zondag 30 oktober
Expositie merklappen
van Elsbeth Matthijsen en
aquarellen en olieverfschilderijen van Anton Brand in
de bibliotheek van Heemstede, Julianalaan 1.
Te bezichtigen tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

•

T/m dinsdag 1 november
Nieuwe tentoonstelling
in Bennebroek, locatie ‘het
oude gemeentehuis’, Bennebroekerlaan 5. De exposanten zijn Joke Rooze en
Jaqueline Vreeburg.
Joke Rooze maakt beelden.
Jaqueline Vreeburg exposeert
haar olieverfschilderijen en
aquarellen. De openingstijden
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en
woensdagmiddag van 13.30 –
16.30 uur.

•

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink
‘Tussen fantasie en werkelijkheid’ in Zorgcentrum Bosbeek, Glipperweg 209, Heemstede.

Muziek
Zondag 16 oktober
• Theeconcert: Duo van
Amsterdam in de Oude
Kerk van Heemstede.

Aanvang: 15.00 uur. Vincent en Jeanine van Amsterdam spelen kamermuziek op
viool en accordeon, een bijzondere combinatie.
Locatie: Wilhelminaplein. Toegang vrij, wel collecte.
Na het concert in de Pauwehof thee, koffie en gebak.

Theater
Vrijdag 14 en
zaterdag 15 oktober
• Toneelgroep Perspektief
speelt ‘De onverbeterlijken’ in De Luifel, Herenweg
96 Heemstede. Aanvangstijd
20.15 uur.
Kaarten à 10,00 euro zijn te
bestellen via telefoon 0235321992 of via de info@perspektief.biz.

Regio

t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via
theaterlijn: (023) 548 38 38.
Zondag 30 oktober
• ‘Ik woon in een huis’ in
Theater de Luifel. Om 11.00
uur en 14.30 uur bezoekt kinderpopster Dirk Scheele Theater de Luifel in Heemstede
met zijn nieuwe voorstelling Ik
woon in een huis (2+).
Voor meer informatie:
www.dirkscheele.nl

Divers

Exposities

T/m zondag 16 oktober
• Waagexpositie met de
vrouw als onuitputtelijke
inspiratiebron. Spaarne 30
te Haarlem. (Openingstijden:
donderdag t/m zondag van
13.00 tot 17.00 uur)
Zie: www.jannijland.com,
www.nunezlarraz.nl en
www.kzod.nl
T/m zondag 6 november
In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een
sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste
foto van president Allende
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27, www.historischmuseumhaarlem.nl

cert is op zaterdag 19 november a.s. met Chris Kevin
Grunill.

Zondag 16 oktober
• Utrechts Byzantijns Koor
o.l.v. Grigori S. Sarolea,
aanvang: 15.00 uur (kerk
open 14.30 uur). Locatie: Protestantse kerk, Kerkplein 1
in Zandvoort. Toegang: 5,00
euro. Voor meer informatie:
www.classicconcerts.nl

•

•

Toneelgroep Perspektief
speelt ‘De onverbeterlijken’
van Hub Fober in de regie
van Rick Verstraten.
Als de arme Nobbie zijn burgerbestaan
moet
verruilen voor het eeuwige leven,
stuit hij op onverwachte problemen. Theater de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvangstijd 20.15 uur.
Kaarten à 10,00 euro zijn te
bestellen via telefoon 0235321992 of via info@perspektief.biz.

Vrijdagavond 14 oktober
• Groei & Bloei – Bennebroek organiseert een dialezing over de Belgische
Ardennen, verzorgd door de
heer Erwin van Laar.
O.a. Tot de verbeelding sprekende
orchideeënsoorten. Loc: Het Trefpunt van
de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1, in Bennebroek,
aanvang 20.00 uur. Entree
gratis.
T/m zaterdag 15 oktober
Kinderboekenweek bij
Boekhandel Blokker.

•

Zondag 16 oktober

• Literaire matinee met ro]

Fotograaf: Roy Beusker.
Zondag 16 oktober
• Voorstelling ‘Helden’ door
Purper. Cabaret in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree
is 20,50 euro. CJP/65+ 19,50
euro. Kaartverkoop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
16.00 uur en 45 minuten voor
aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Zaterdag 22 oktober
• Voorstelling ’t Zal Je Kind
Maar Wezen/Vuile Huichelaar 2 in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. De
entree is 19,50 euro. CJP/65+
18,50 euro.
Kaartverkoop van maandag

manauteur Kristien Hemmerechts. Aanvang: 15.00
uur. Locatie: Het Oude Slot,
ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 14,00
euro.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626.
Woensdag 19 oktober
Lezing door Katja Meertens over het boek De
meeste mensen gaan hier
dood leven in een hospice.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang
vrij. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker,
023 - 5282472, webshop:
www.boekhandelblokker.nl

•

Donderdag 20 oktober
Thema-avond Hoe lees
ik een boek? Bij Boekhandel Blokker met Lidewijde Paris (uitgever en literair recensent voor het Avro-programma Opium). Aanvang: 20.00
uur. Toegang 3,- euro . Reserveren gewenst.
Tel. 023 – 5282472. webshop:
www.boekhandelblokker.nl

•

T/m 5 december
• Collage-tentoonstelling
van Yvette Jansen in Theehuis Cruquius te Cruquius
(naast het gemaal).
www.yvettejansen-collages.
com

Divers
Vrijdag 14 oktober
• Lezing Véronique Steijn
in Teylersmuseum Haarlem over Claude Lorrain
(ca. 1600 - 1682), een van de
meest geliefde schilders van
de zeventiende eeuw.
Entrée gratis voor leerlingen en vrienden van Alliance
Française; introducées 8 euro. Spaarne 16, Haarlem, Tijd:
14.30 uur.

T/m woensdag
30 november
• Haarlemse nachten in Hotel Lion d’Or, verkooptentoonstelling van textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma en illustrator en Eric
J. Coolen. Kruisweg 34 in
Haarlem. www.nieuwegrachtproducties.nl

Muziek

Zaterdag 15 oktober
• Organist Len Rawle speelt
op het theaterorgel in het
Kunkels Draaiorgel museum aan de Kuppersweg 3,
Haarlem. Aanvang 15.00 uur,
zaal open omstreeks 14.45 uur
open. Toegangsprijs is 12,- en
65+ 10,- euro, kinderen tot 16
jaar gratis. Het volgende con-

T/m zaterdag 29 oktober
• Van bakerpraat tot babyshower. Gebruiken rond
zwangerschap en geboorte.
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand
in Nederland werd ingevoerd
en het thema van de Maand
van de Geschiedenis is ‘ik
en wij’. In de maand oktober
staan de activiteiten van het
Noord-Hollands Archief daarom in het teken van geboorte,
huwelijk en overlijden. NoordHollands Archief / Janskerk,
Jansstraat 40, Haarlem.
De toegang is gratis.
Meer info:
www.noord-hollandsarchief.nl
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Expositie cliënten
Hartekamp in raadhuis
In oktober en november stellen cliënten
van de Hartekamp hun werk tentoon in
de hal van het raadhuis. De kunstwerken zijn gemaakt door de creatieve
groep van het dagcentrum het Kasteel
in Nieuw Vennep. Dit dagcentrum is
onderdeel van de Hartekampgroep.
De Hartekamp Groep biedt dagbesteding
aan ruim 1000 cliënten binnen 27 locaties.
Dagcentrum het Kasteel in Nieuw Vennep
is één van die locaties. Hier maken cliënten
met een verstandelijke beperking allerlei
kunstwerken: schilderijen, vogelhuisjes,
tuinkaarsen, tuinpotten. Ook maken zij van
oude meubeltjes een mooi schilderkunstwerk. In het raadhuis hangt een selectie uit

het werk.
U wordt van harte uitgenodigd hun werk te
komen bekijken in het raadhuis,
Raadhuisplein 1.
De expositie is te bezichtigen gedurende
de openingstijden van het raadhuis.

Start kaartverkoop Herfstbal
Kinderboerderij ’t Molentje
Nieuw nummer Uw gemeente heeft een
nieuw telefoonnummer. Alle gemeenten
binnen het netnummergebied 023 zijn
voortaan te bereiken via telefoonnummer
14 023. Hiermee sluiten Bloemendaal,
Heemstede,
Zandvoort
en
andere
regiogemeenten aan bij de landelijke ontwikkeling, waarbij gemeenten en andere
overheden hun dienstverlening aan
burgers en bedrijven verbeteren. U hoeft
alleen nog 14 + het netnummer, in ons
geval 023, te bellen om met de gemeente
in contact te komen.

Makkelijk te onthouden Wanneer u het
nummer belt, wordt u gevraagd de naam
in te spreken van de gemeente waarvoor
u belt. Vervolgens wordt u bij de juiste
gemeente verder geholpen. 14 023 is een
makkelijk te onthouden telefoonnummer
en u krijgt snel antwoord op uw vraag.
Een telefoontje is tenslotte vaak de makkelijkste en snelste manier om even persoonlijk contact te hebben met de gemeente.
Meer weten? Bel 14 023 of kijk op de
website van uw gemeente.

Vandaag start de verkoop van toegangskaarten voor het Herfstbal op kinderboerderij
´t Molentje. De kaarten zijn dagelijks verkrijgbaar op de kinderboerderij en het raadhuis
gedurende openingstijden.
Het
Herfstbal
(voorheen
Midwinterfeest)
vindt plaats op
zaterdag 5 november tussen 17.30
en 20.15 uur op
het terrein van de

Volg ons op:

kinderboerderij. Met hulp van vele vrijwilligers is dan het gebied omgetoverd tot
een sprookjesachtige omgeving met
honderden lichtjes, waar de kinderen
samen met alle bosbewoners op zoek
gaan naar de staf van de tovenaar. Lukt het
ze om langs de heks en de trol te komen?
Kaarten kosten € 3,50 per stuk en geven
toegang voor één volwassene met twee
kinderen tot en met 8 jaar. U kunt een
keuze maken uit vijf entreetijden.

In deze HeemstedeNieuws:
• Stemmen op zwembad van
het jaar

• Dag van de dialoog
• Toelichting op onkruidwww.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

bestrijding

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/Burgerlijke 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 14 023.
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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Prijs voor snelste
Heemsteedse vrouw of man
Op zondag 16 oktober klinkt het startschot voor de tweede HeemstedeLoop. Bij de voorlopige inschrijvingen dit jaar (1500) is de grootste groep met deelnemers net als vorig jaar
afkomstig uit de gemeente Heemstede. Sponsor “Vreeburg Ambachtelijk en Culinair” uit
Heemstede stelt vier cadeaubonnen beschikbaar voor de snelste deelnemers afkomstig uit
de gemeente Heemstede op zowel de 5 km als de 10 km.
De Heemstede Loop begint om 11.00 uur met de ‘Familyrun’ over 1,5 km. Om 12.00 uur start
de 5 km en vanaf 13.00 uur zullen de lopers van de 10 km de strijd aan gaan met de klok.
De exacte route vindt u op www.heemstedeloop.nl.

Kom op de fiets!
De lopers starten en finishen bij het sportcomplex Groenendaal en doen onder andere
het Groenendaalse Bos en diverse wijken
van Heemstede aan. En natuurlijk verwachten we vele toeschouwers lang de mooie
Heemsteedse route. Wij adviseren daarom
op de fiets te komen. Gaat u toch met de
auto? Parkeren kan op het parkeerterrein van
het Oude Slot aan de Ringvaartlaan en
achter het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in
Heemstede.

Casca organiseert op woensdag 2 november de dag van de dialoog. Verspreid over
Heemstede worden tafels neergezet waaraan zes tot acht mensen met elkaar praten
over een actueel maatschappelijk thema. U wordt van harte uitgenodigd aan te
schuiven en deel te nemen aan het gesprek. Dit jaar is het thema smaken verschillen.

Waarom in dialoog?


Boekhandel Blokker, Binnenweg 138

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein

Pinksterkerk, Camplaan 18

Albert Heijn, Zandvoortselaan 169
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Stemmen op zwembad
Groenendaal in
Heemstede
Het zwembad in de gemeente Heemstede
is genomineerd voor de verkiezing van
Zwembad van het Jaar 2011!
Om de prestigieuze titel te winnen, moeten
zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen via www.zwembadvanhetjaar.nl. De
verkiezing draait naast het aantal stemmen ook om de waardering van de bezoekers.
Hierdoor maken kleinere of al wat oudere zwembaden net zoveel kans als grote of
nieuwe zwembaden!

Iedereen kan tot en met 29 oktober aanstaande stemmen via www.zwembadvanhetjaar.nl!

Doet u mee op 2 november?

Waar?

-

Met het uitbrengen van een stem zijn leuke prijzen te winnen zoals een reis voor 2 personen
naar het mooiste zwembad ter wereld en een de Ipad2! Het zwembad heeft promotiemateriaal ontvangen waarmee bezoekers worden geïnformeerd over de verkiezing. Het zou
geweldig zijn als u uw betrokkenheid bij het zwembad toont door het zwembad te helpen
om het beste zwembad van de provincie of wie weet van Nederland te worden!

Dag van de dialoog

We wonen allemaal in dezelfde omgeving,
maar ontmoeten elkaar weinig of helemaal
niet. Het idee van de Dag van de Dialoog is
dat mensen die elkaar normaal gesproken
niet zo gauw tegenkomen, in kleine kring
ervaringen uitwisselen over een thema.
Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar.
De dialogen leveren ook een schat aan
ideeën op om met elkaar in gesprek te
blijven, heel belangrijk in een tijd van
individualisering.

H E E M S T E D E


Albert Heijn, Blekersvaartweg 57

Elan Wonen, Zandvaartkade 6

Casca/de Luifel, Herenweg 96

Kunstopdracht zitbank
Binnenweg Heemstede
De gemeente Heemstede nodigt beeldend
kunstenaars uit mee te denken over een bijzondere uitstraling voor een kunstbank op de
hernieuwde Binnenweg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mozaïek, spiegels, letters, foto’s
etc. Een uitdaging voor creatieve geesten!

Aanmelden:

Stuur uw recent vervaardigd werk voor 19
oktober naar gemeente Heemstede Afdeling
Welzijnszaken t.a.v. Koen Siegrest, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.

U kunt zich opgeven bij Marja Tol via
telefoonnummer (023) 548 38 27 of
mtol@casca.nl.

Voor vragen of meer informatie kunt u een
e-mail sturen naar ksiegrest@heemstede.nl.

Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur
aangeven voor een tafel. Daar zal zoveel
mogelijk rekening mee worden gehouden.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging. De
gesprekken duren gemiddeld anderhalf uur.
Deelname is gratis.
Meer informatie vindt u op
www.nederlandindialoog.nl of www.casca.nl.

Agenda’s en
verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt
u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over
opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste
instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden:
maandag, dinsdag, donderdag:
09.00 tot 12.00 uur
woensdag:
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten
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Toelichting op onkruidbestrijding in Heemstede
Na berichten in de media over onkruidbestrijding op straten en trottoirs, bleek onduidelijkheid te zijn over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup (met de werkzame stof glyfosaat)
en de toepassing hiervan. Reden voor een uitgebreide toelichting op dit onderwerp.

Geen direct verbod
Het gebruik van glyfosaat staat al jaren landelijk ter discussie. Vanwege het uitblijven van
betaalbare alternatieven is het middel steeds weer toegestaan voor gebruik in de openbare
ruimte en particuliere tuinen. In Europa is het middel toegestaan voor gebruik tot 1 juli 2012.
Op 15 september 2011 heeft de Tweede Kamer een motie van GroenLinks aangenomen om
het gebruik van glyfosaat voor met name particulieren en gemeenten te verbieden.
Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur & Milieu heeft nu de opdracht om dit verbod uit te
werken in wet- en regelgeving. De staatssecretaris moet daarbij onder andere een ingangsdatum en overgangstermijn bepalen. Een verbod per direct is dus nog niet aan de orde.

Selectief gebruik
De gemeente Heemstede gebruikt het middel Roundup selectief. In Heemstede wordt
gewerkt volgens de DOB-methode. DOB staat voor Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen. De DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke
kostprijs. Net als in circa 80% van de Nederlandse gemeenten past Heemstede hiervoor
het middel Roundup toe. Roundup wordt verdund met water op het onkruid gespoten. De
toegepaste verhouding onkruidbestrijdingsmiddel/water is vastgesteld binnen de daarvoor
wettelijk gestelde normen. De hoeveelheid toegepast middel moet bovendien jaarlijks worden opgegeven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Voor moeilijk te bereiken plaatsen zoals bij lantaarnpalen, vluchtheuvels en rond geparkeerde auto’s, wordt een losse spuitlans gebruikt. Omdat het mengsel via deze lans ook
nog eens verneveld wordt, komt er een geringe hoeveelheid van het mengsel op het
onkruid terecht. Er is daarom nog steeds sprake van een selectieve toepassing.

Hoe nu verder?
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Oog hebben voor elkaar
Onder de titel: “Oog voor elkaar” heeft op 4 oktober jl. in het Raadhuis van Heemstede
een werkconferentie plaatsgevonden. Ruim 90 personen/organisaties uit verschillende
domeinen van zorg en welzijn en cliëntenorganisaties waren aanwezig. De manifestatie
vormt het startschot voor de nieuwe nota lokaal volksgezondheidsbeleid en Wmo die
in het tweede kwartaal van 2012 uitkomt.
In de nota wordt het beleid beschreven dat
nodig is om burgers zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren in hun eigen
(leef)omgeving. Welke ondersteuning daarvoor nodig is en vooral ook wat burgers er
zelf aan kunnen doen om zo lang mogelijk
eigenstandig te kunnen participeren. De Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is
breder dan alleen zorg. En het is breder dan
alleen gericht op het senioren- of ouderenbeleid. Het gaat ook om de vraag hoe wij met
elkaar inhoud geven aan onze samenleving.
Hoe wij met elkaar omgaan, of we wat voor
elkaar over hebben en of we meedoen aan
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dit alles heet
ook wel het vormgeven aan de “Civil Society”.
Omdat er veel raakvlakken liggen tussen het
Wmo beleid en Lokaal Volksgezondzheidsbeleid heeft Heemstede opnieuw
besloten om een geïntegreerde nota te
maken. Daarnaast is er een nauwe relatie
met het Jeugdbeleid.
De werkconferentie werd geopend door
burgemeester Marianne Heeremans. Hierna
volgden inleidingen van wethouder Jur
Botter en Jack Hutten van het ministerie van

Wanneer het gebruik van Roundup voor gemeenten verboden wordt, zal een andere wijze
van onkruidbestrijding moeten worden gezocht. Tot dan houden wij ontwikkelingen in de
markt nauwlettend in de gaten.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aan de
hand van cases hebben de deelnemers met
elkaar in workshops gesproken over oplossingen voor complexe problemen van
burgers. Veel nieuwe suggesties kwamen
aan de orde en zullen worden betrokken bij
het schrijven van de nota. Al met al was het
een geslaagde bijeenkomst die ook heeft bijgedragen aan het versterken van het netwerk van mensen en instellingen die werken
in de sectoren welzijn en zorg.

Mandaat Milieudienst IJmond
Mededeling

Opknappen daken
speeltuin Groenendaal
De speeltuin in Groenendaal sluit op 23 oktober het zomerseizoen af. Tijd dus voor een
opknapbeurt. Van 31 oktober t/m 4 november worden in speeltuin Groenendaal alle daken
verwijderd. Ze zijn oud en moeten vervangen worden. In de daken is asbest aanwezig dat
op zorgvuldige wijze verwijderd en veilig afgevoerd zal worden. Omdat het slopen van
asbest in Nederland aan strikte eisen dient te voldoen, wordt het terrein ook met linten afgezet. Ook is er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een deskundig toezichthouder asbestsloop aanwezig die de werkzaamheden controleert en eventueel voorbijgangers te woord staat. Na de uitvoering keurt een onafhankelijk bedrijf de uitgevoerde
werkzaamheden en geeft ze vrij. Volgend voorjaar staat de speeltuin er dan weer netjes bij.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2011 mandaat verleend aan
de secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond om namens hen handhavingsbesluiten
te nemen overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer. Tevens is besloten dat ondermandaat kan worden verleend aan de teamleiders van
de Milieudienst IJmond. De secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond heeft op 5 oktober 2011 deze ondermandaten verleend. Deze besluiten treden in werking op de datum van
deze publicatie en liggen gedurende zes weken ter inzage. Tegen deze besluiten kan geen
bezwaar of beroep worden ingediend.

Ter inzage
Het mandaatbesluit en het ondermandaatbesluit liggen voor een ieder ter inzage bij de
receptiebalie van het stadhuis en bij de Milieudienst IJmond. Voor inzage bij de Milieudienst
IJmond kunt u op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur.
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Registratie Kinderopvang
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per 21
september 2011 de gastouderopvang de heer Swolfs op het adres Bartoklaan 49
te Heemstede met uniek registratienummer 357115806 op eigen verzoek uit het Landelijk
Register Kinderopvang is verwijderd.
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Omgevi ngsv ergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgev ingsv ergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond v an deze wet is v oor v eel activ iteiten waarv oor tot 1 oktober 2010 een
aparte v ergunning of ontheffing v ereist was nu een omgev ingsv ergunning v ereist waarin de v erschillende v ergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de div erse aanv rag
omgev ingsv ergunning v oor deze week aan. Omdat we nu in een ov ergangsperiode zitten worden ook nog v ergunningen v erleend die v oor 1 oktober 2010 zijn aangev raagd en dus v olgens h
oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze v ergunningen (b.v . bouwv ergunningen, kapv ergunningen en sloopv ergunningen) v erlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek.

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Cloosterweg 21
het v erhogen v an het zijgev eldakv lak
ontv angen 26 september 2011
Bachlaan 16
het uitbreiden v an een woonhuis op de
1e v erdieping, v erhogen nok v an de garage,
het v ergroten v an een dakkapel op het achteren zijgev eldakv lak, plaatsen dakkapel op het
v oorgev eldakv lak
ontv angen 30 september 2011
Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen
Lindenlaan 65
het v erhogen v an de nok, uitbreiden begane
grond en slopen bergingen
ontv angen 21 september 2011
Omgevingsvergunning voor slopen en kappen
Ir. Lelylaan 8-10
het slopen v an het schoolgebouw,
de beheerderswoning en kappen 12 bomen
t.b.v . aanleggen tijdelijke bouwontsluitingsweg
v anaf de N201
ontv angen 23 september 2011
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Dr. P. Cuyperslaan 15
het uitbreiden v an een woonhuis
ontv angen 27 september 2011
Omgevingsvergunning voor kappen
Manpadslaan 12
het kappen v an 3 iepen, 1 wilg, 1 kastanje,
1 eik, 1 esdoorn en 1 conifeer
ontv angen 29 september 2011

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 4 oktober 2011)
2011.262

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Johannes Verhulstlaan 3
het uitbreiden v an een woonhuis

2011.268

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 6 oktober 2011)

2011.254

2011.191

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Meer en Boslaan 15
het plaatsen v an een erfafscheiding

2011.194

Omgevingsvergunning voor bouwen
Binnenweg 21
het wijzigen v an de winkelpui

2011.227

De bov enstaande v ergunningen liggen v anaf 13 oktober 2011 v an maandag tot en met donderdag
v an 08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.
Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruik bouwwerken
Sportparklaan 6
het oprichten v an een buitenschoolseopv ang
2011.145

2011.264
De bov enstaande v ergunning ligt v anaf 13 oktober 2011 v an maandag tot en met donderdag v an
08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 24 nov ember 2011 worden ingediend. Zie kader.

2011.265

Werk aan de weg
Sportparklaan

2011.266

Op de Sportparklaan vi nden op de rijbaan en fietspaden opruimwerkzaamheden plaats. Ter
hoogte v an de werkzaamheden kan enige v erkeershinder ontstaan.

Heemsteedse Dreef / Zandvaartbrug
Omgevingsvergunning voor slopen
Oude Posthuisstraat 40
het v erwijderen v an asbest
ontv angen 29 september 2011

2011.267

Bij gunstige weersomstandigheden worden frees- en wegmarkeringswerkzaamheden uitgev oerd op de Heemsteedse Dreef ter hoogte v an de Zandv aartbrug. Dit werk kan dagelijks
na 18.00 uur plaatsvi nden. Autov erkeer wordt tijdens het werk ov er 1 rijbaan geleid.

De beslistermijn v oor bov engenoemde aanv ragen is 8 weken v anaf ontv angst v an de aanv raag. Zandvoortselaan
Tot medio oktober 2011 v oert ProRail schilderwerk uit aan de v oor- en achterzijde v an het
De bov enstaande aanv ragen liggen v anaf 13 oktober 2011 v an maandag tot en met donderdag v anspoorvi aduct Zandv oortselaan. Alleen tijdens steigerv erplaatsingen kan enige hinder v oor
08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en het v erkeer ontstaan.
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

César Francklaan / Schouwbroekerbrug
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan en brandveilig gebruik

Tot 21 oktober v oert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt v erkeer ov er één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.
Wij zijn v oornemens v oor onderstaand bouwplan een omgev ingsv ergunning v oor afwijking v an het
Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade
bestemmingsplan en brandv eilig gebruik te v erlenen:
Tot maart 2012 kan v erkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein
Von Brucken Focklaan 2
het wijzigen v an een administratieruimte
2011.198
en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ontnaar een kinderopv ang
heffing gekregen v oor het gebruik v an 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvi nden op nog nader
Het v erzoek en het ontwerpbesluit liggen v anaf 13 oktober 2011 gedurende 6 weken v an maandag te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.
tot met donderdag v an 08.30 - 17.00 uur en op v rijdag v an 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afMaaiwerkzaamheden
deling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierov er
In opdracht v an de gemeente Heemstede worden op div erse wegbermen maaiwerkzaamtijdens de periode v an terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere
informatie ov er het v erzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen v an de afdeling Bouw- en heden uitgev oerd. Tijdens de uitv oering v an het werk kan ter plaatse enige v erkeershinder
ontstaan.
Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.
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Ontwerpbestemmingsplan 'De Slottuin'
Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders
van Heemstede bekend dat met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor
eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘De Slottuin’.
Het ontwerpbestemmingsplan bevat de weergave van bouwplan ‘De Slottuin’ dat uitgaat
van de bouw van 95 woningen, een parkeerkelder en een groene zone met een waterpartij.
Dit ontwerpbestemmingsplan vervangt de bestaande planologische situatie in het bestemmingsplan ‘Christelijk Atheneum’ voor het gebied tussen de Ir. Lelylaan, De Cruquiusweg en
de weilanden bij het Oude Slot.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?
Het plan ligt met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage (verbeelding, regels en toelichting) en kan digitaal worden ingezien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl IDN: NL.IMRO.0397.BPslottuin-0101 en op de website van de
gemeente Heemstede. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan in de publiekshal van
het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis vindt u
op de website www. Heemstede.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Gedurende de bovengenoemde termijn (13 oktober t/m 23 november 2011) 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 mevrouw L.C. Wijker van de
afdeling Ruimtelijk Beleid. Haar telefoonnummer is (023) 548 57 83. Voor nadere informatie

over het ontwerpbesluit kunt u zich tot mevrouw L.C. Wijker of mevrouw M. Boor (023)
548 57 61 wenden.

Hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan
De Slottuin te Heemstede
Burgemeester en wethouders van Heemstede
hebben ten behoeve van het bestemmingsplan De
Slottuin, een verzoek om vaststelling van hogere
waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het
Hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai vanwege de Cruquiusweg.
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 dagelijks bestuur, maakt bekend dat er
een ontwerpbesluit hogere waarden is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 13 oktober
2011, gedurende zes weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan De Slottuin, ter
inzage in de publiekshal van het raadhuis van Heemstede 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 te worden
bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van
“Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden bestemmingsplan De Slottuin te
Heemstede”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de
Milieudienst IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863.

Besluit omgevingsvergunning Belle Rive Noord
Ingevolge artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maken burgemeester en wethouders van Heemstede bekend dat met
ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken ter inzage ligt de op 4 oktober 2011 verleende
omgevingsvergunning voor het project Belle Rive Noord.
Deze omgevingsvergunning omvat de bouw van 41 woningen op het terrein van het voormalige beddenhuis van het Spaarne Ziekenhuis, gelegen aan de Jan van Gilselaan en wordt verleend voor het
bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan ‘Schouwbroekerpolder’.

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
De besluiten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuursrecht van de
Rechtbank Haarlem.

Waar kunt u het besluit inzien?
Het besluit ligt met ingang van 13 oktober 2011 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage en
kan digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl IDN: NL.IMRO.0397.
OVbellerivenoord-0201 en op de website van de gemeente Heemstede. Daarnaast ligt het besluit in
de publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede. De openingstijden van het
Raadhuis vindt u op www.heemstede.nl.

Indienen van beroep
Degenen, die tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben ingebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten in een eerder stadium geen zienswijze naar
voren te hebben gebracht, kunnen van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 23 november
2011 beroep indienen. Dit kan bij de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem.

Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich tot mevrouw L.C. Wijker (023) 548 57 83 wenden.

Hogere waarde Wet geluidhinder
Omgevingsvergunning Belle Rive Noord te Heemstede
Burgemeester en wethouders van Heemstede hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning
Belle Rive Noord te Heemstede, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader
van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarde besluit 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 dagelijks
bestuur, maakt bekend dat er een besluit hogere waarde is genomen.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:

naam en adres indiener;

dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

de gronden van beroep.
Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking
heeft te worden overlegd.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 13 oktober 2011, gedurende
zes weken, samen met de omgevingsvergunning Belle Rive Noord, ter inzage in de publiekshal van
het raadhuis van Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen
van 09.00 tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding
van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Belle Rive Noord te
Heemstede”.
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Bloemenkiosk Adriaan van Ostadeplein
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Bloemenkioskaan het Adriaan van Ostadeplein

en

ontwerpomgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede maken op grond van het bepaalde in
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, met betrekking tot de ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van een bloemenkiosk aan
het Adriaan van Ostadeplein en het afwijken van het bestemmingsplan Schilderswijk, met ingang
van 13 oktober 2011 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt. Tegelijkertijd, in samenhang
met voornoemde ontwerpverklaring van geen bedenkingen, ligt de ontwerpomgevingsvergunning
ter inzage. IDN: NL.IMRO.0397.OVadriaanvanostade-0101.

Waar kunt u de stukken inzien?
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerpomgevingsvergunning zijn digitaal te
raadplegen op de websites www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen de ontwerpen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in de publiekshal van het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder mondeling of schriftelijk zienswijzen over de ontwerpomgevingsvergunning indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij
burgemeester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail
gemeente@heemstede.nl. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpomgevingsvergunning
de zienswijze betrekking heeft.
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Vergaderingen
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 13 oktober 2011 om 20.00
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 13 oktober 2011

Spreekrecht burgers

Verzoek om wijziging bestemmingsplan “Centrum en omgeving” (A-stuk)

Gladheidsbestrijdingsplan Heemstede 2011- 2012 (B-stuk)

Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/ Zuid Kennemerland in oprichting (milieutaken)
(B-stuk)

Sponsoring van straatmeubilair en openbaar groen (B-stuk)

Evaluatie groenbestekken o.v.v. HBB (C-stuk)

Plan van aanpak evaluatie herinrichting Binnenweg o.v.v. GroenLinks (C-stuk)

Vervoersplan 2012 en nieuwe dienstregeling NS station Heemstede-Aerdenhout (memo).

Brief van burgemeester en wethouders van Bloemendaal inzake toezending motie oostwest verbinding N205-206

Overzicht bouwprojecten

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. 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

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Möller, van de afdeling Ruimtelijk
Beleid, via telefoonnummer (023) 548 58 70 of e-mail mmoller@heemstede.nl.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Vergadering Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Op 2 november om 17.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland een openbare vergadering. Deze vindt plaats in de grote vergaderzaal
van Paswerk aan de Spieringweg 835, Cruquius.

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
ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

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

Meer weten?

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

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

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan
afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt

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

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

Ter inzage

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde

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).

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

