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LifeFit Heemstede Loop
Zondag 28 oktober
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www.heemstedeloop.nl

Het spoor van toen
Heemstede - Deze bijzondere foto kreeg
onze redactie van Tom Westerveld. Hij
schreef: “Op mijn zolder vond ik nog een
poster van het Station Heemstede-Aerden-

hout. Mijn vader heeft vroegen bij het foto
laboratorium gewerkt op Schiphol. Ik meen
Aero-Carto. Mijn moeder denkt dat de foto
in 1962 genomen is.”

Door bezuinigingen minder
informatie aan inwoners?
Heemstede - Op 10 oktober
krijgen de Heemsteedse burgers
en organisaties de ruimte om de
Commissie Middelen te overtuigen dat juist voor hen bepaalde
bezuinigingen geen doorgang
mogen vinden. Naast de 2,2 miljoen euro aan bezuinigingen die
al waren aangekondigd in 2010
en deels al zijn verwerkt, wordt
er nog een extra bezuiniging
voorgesteld van 1,8 miljoen euro.
Er valt nog heel wat te bezuinigen binnen het gemeentelijke
huishoudboekje, maar of dit allemaal zinvol is zal blijken uit de
reacties vanuit de samenleving
en de politiek!
Wederom wordt een flinke greep
gedaan in de algemene reserves. Ook in vrijwel alle onder-

delen van de bedrijfsvoering, investeringen en de voorzieningen
gaat het mes. Wel mikt het gemeentebestuur op het gelijk blijven van de lasten en wordt de
OZB en de rioolheffing alleen
voor inflatie gecorrigeerd. Zij die
afhankelijk zijn van de gemeente
in de vorm van subsidies en ondersteuning gaan ook inleveren.
Voor activiteiten waarvoor een
eigen bijdrage wordt verlangd,
zal deze bijdrage eveneens jaarlijks stijgen.
Burger minder geïnformeerd
Wat u als lezer van déze krant
ondermeer zal raken, is dat u
mogelijk de zo vertrouwde berichten van de gemeente moet
missen
(HeemstedeNieuws).

Wie neemt de moeite om door
het woud van pagina’s op de gemeentelijke website te snuffelen
naar de voor hem of haar relevante informatie? Want dat heeft
B&W namelijk voor ogen, mogelijk geen uitgave meer van
‘HeemstedeNieuws’ in de Heemsteder. Men wordt dan voor die
wekelijks informatie verwezen
naar de gemeentelijke website. Kortom, de informatie naar
de burger toe zal dan flink verschralen… want niet ieder heeft
immers een computer.
De komende weken doet ‘de
Heemsteder’ verslag van de verschillende vergaderingen en
geeft zoals elk jaar een verklaring over de highlights van de
begroting 2013 tot en met 2016.

t

Alternatief
buslijn 90

Heemstede - De provincie
Noord-Holland is erin geslaagd
voor de vervallen buslijn 90 een
alternatief te bieden. Vanaf 9 december rijdt buslijn 9 vanaf station Heemstede via Vogelenzang naar eindpunt station Hillegom. Dit ter compensatie van
lijn 90 (Den Haag – Vogelenzang
- Haarlem), die rijdt in opdracht
van de provincie Zuid-Holland,
maar per december komt te vervallen. De provincie heeft na het
bekend worden van deze wijziging gezocht naar een vervangende ontsluiting van de kern
van Vogelenzang. Dit is gelukt.
Het alternatief wordt gefinancierd vanuit het bestaande budget voor openbaar vervoer. Buslijn 9 (Connexxion) rijdt vanaf 9
december op alle dagen van de
week tussen 7 en 21 uur een
uurdienst tussen station Heem-

**

Gehakt

cordon
bleus
4 stuks

r5.00

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

stede, Vogelenzang en station
Hillegom. De bus zal tussen Vogelenzang en station Heemstede dezelfde route rijden als lijn
90. Lijn 9 rijdt niet tussen station
Heemstede, Haarlem Centrum
en station Haarlem, omdat hiervoor voldoende alternatieve reismogelijkheden zijn.

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

Het Oude Posthuis

Heemstede - De komende tijd
vindt u in De Heemsteder regelmatig naast de rubriek ‘Spoor
van toen’ ook de rubriek ‘Onbekend Heemstede’. De rubriek
wordt verzorgd door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB). We tonen u een onbekende of minder bekende plek in Heemstede
en vertellen wat over het verleden. Het kan gaan om een woning of een ensemble – een aantal karakteristieke panden bij elkaar –, een gevelsteen, een klein
monumentje of een detail wat u
wellicht nog nooit opgevallen is,
maar wat wel karakteristiek is.
Een gevelsteen ‘Wilhelmina’ van
een van de huizen van de Woningbouwvereniging Het Oude Posthuis aan de gelijknamige

Het spoor van toen

Woningen aan de Oude Posthuisstraat (foto’s: Theo Out).

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

straat. Elk van de 22 huizen heeft
een eigen naam en een eigen tegeltableau. Veel van de woningen zijn vernoemd naar de eerste bewoners, anderen kregen
fantasienamen of namen die verwezen naar het verleden. De woningen dateren uit 1922.
Een artikel over de vereniging
en de huizen werd gepubliceerd
in het tijdschrift van de HVHB,
HeerlijkHeden, nummer 151.
Omdat het nummer helemaal
uitverkocht is kunt u het vinden
op www.hv-hb.nl.

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
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Gevelsteen Wilhelmina..

Snelheidscontrole

Heemstede - Op Open Monumentdag, 8
september, hebben we een rondleiding
meegemaakt in het meest zuidelijke (bedrijfs)gebouw van Heemstede; The Bulb
oftewel Hilleshog genaamd. Eigenaar de
heer Paulus gaf toestemming om foto’s te
nemen van het bedrijfsgebouw, voor uitgebreide (bouwkundige) beschrijving zie
de website van de Historische Vereniging
Heemstede Bennebroek www.hv-hb.nl.
Het gebouw is tussen 1924 en 1926 gebouwd, vlak voor de electrificatie van de
spoorlijn op 4 april 1927. Vanaf het gebouw
konden we deze unieke foto maken van
een trein. De andere foto toont de spoorbrug over een sloot, de grens van Heemstede met Bennebroek en even verderop het
buiten dienst zijnde stationsgebouw Vogelenzang-Bennebroek. De sloot is er al sinds
1815 en was bedoeld om duingrond af te
voeren naar de Leidschevaart (sinds 30’
er jaren beter bekend als de Cultuursloot).
Zie voor veel meer details de website www.
trekvaarthaarlem-leiden.nl. De spoorbrug
is gelegen bij KM 24,8 en is er al sinds de
opening van de spoorlijn in 1842 maar in
1882 vervangen door een stalen exemplaar
en in 1927 voorzien van een bovenleiding.
Er was tussen de huidige spoorbaan en Hilleshog ook nog een zijspoor te zien, aanleg

Heemstede - Op de Herenweg
werd donderdag tussen 09.15 en
11.45 uur gecontroleerd op snelheid. Van de ruim 1400 passerende voertuigen reden 182 bestuurders te snel. De hoogst gemeten snelheid was 93 kilometer
per uur. Ter plaatse is maximaal
50 toegestaan.

rond 1927 en in de 70’er jaren weer verwijderd, de wissel was op de foto met de
trein bij de bossages nabij de zendmast
(KM 24,4). Het Hilleshoggebouw was in de
begintijd ook nog eens uitgerust met een
smalspoorrails die lorry’s heen en weer liet
rijden van het bollenveld aan de westzijde
van de spoorbaan tot in dit unieke gebouw.
Zoals te zien is op de foto van de trein en
het schakelstation is er een geel geverfd
punt in in de bovenleiding. Dit is de sectiescheiding en men kan een gedeelte van de
bovenleiding stroomloos maken indien nodig en onderhoud plegen.
Dank aan de heer Paulus dat we foto’s
mochten maken vanaf het balkon en dakterras van van het Hilleshoggebouw, een
perfecte plek voor treinspotters en/of uitzichtgenieters.

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 28 september t/m
4 oktober 2012)

Huwelijken:
Frank E. Visser &
Anneloes C. Rosenbaum
Edward Ekelschot &
Mirna van Diermen
Geboorten:
Mees T. Boegheim, zoon van
S. de Wit en T. Boegheim

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
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens
worden niet volledig in de krant
gepubliceerd; wél naam en woonplaats. Anoniem ingezonden brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt
het recht om brieven in te korten
of niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Column
Algemeen belang

Tosca Menten bij groep 5 en 6 van de Evenaar.

Tosca Menten leest voor

Kinderboekenweek op
basisschool De Evenaar
Heemstede - Als een woestijnwind uit Egypte stuift Tosca
uit haar superleuk beschilderde
duurzame Opel Ampera de basisschool de Evenaar binnen met
een stapel ‘dummie de mummie’-pakjes met Duo Penotti hagelslag en broodstengels. Voor
de klassen 5 en 6 en wat later
nog voor de klassen 7 en 8, leest
zij voor uit haar boek Dummie de
Mummie. Met haar spetterende
optreden heeft zij direct de kinderen zo stil als mummies. Soms
schudt ze wat aan haar mouw,
dan rolt er wel iets uit. Ze heeft
veel fantasie en kan gewoon supergoed verzinnen. Stel je voor.
Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het saaiste dorp van de wereld, voorbij
Heemstede. Op een dag loop je
je slaapkamer binnen, je ruikt
iets vies, kijkt rond, en je ziet ineens een mummie in je bed. Wat
doe je dan? Ja, je schrikt je rot,
natuurlijk. En dan doe je je ogen
dicht, je telt tot tien en dan is hij
weer weg. Maar stel je nou eens
voor, hè, dat die mummie daar
na die tien tellen nog steeds
ligt... En na twintig tellen ook...!
Wat doe je dan? De fantasie van
Tosca Menten is letterlijk gren-

zeloos. Dummie is dolblij! Na
een spannende reis is hij terug
in Egypte om samen met Goos
en Klaas het graf van zijn vader,
farao Achnetoet, te zoeken.
Vol goede moed gaan ze op pad.
Maar Egypte is na vierduizend
jaar helemaal veranderd en het
graf van Achnetoet is nergens te
vinden. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks en plotseling zijn
Goos en Dummie in groot gevaar. Een te gek avontuur met
woedeaanvallen van Dummie,
vreemde situaties waarin je met
een mummie terecht kunt komen, misverstanden, nieuwe
vriendschappen, een heuse ontvoering.. Het is een verhaal over
intelligentie, mogelijkheden zoeken, vriendschap. Al lezend stilletjes lachen over de grappige
taal. Zwart-wit illustraties vullen
de tekst aan. De historische achtergrondinformatie werkt als een
stukje geschiedenisles. Een onmogelijk avontuur, verteld door
een bevlogen actrice die haar eigen kinderboeken schrijft voor
kinderen vanaf 8 jaar.
Kinderboekenweekgeschenk
Dit jaar mocht Tosca Menten
het Kinderboekenweekgeschenk

Aanhoudingen na diefstal
Bennebroek - Een man uit Bennebroek heeft zondagochtend
een aantal vreemden in huis gelaten die vervolgens diverse goederen van hem wegnamen. De
47-jarige man was op stap geweest in Hoofddorp en een viertal (twee mannen en twee vrouwen) bood hem een lift aan en
bracht hem rond 3.30 uur thuis.
Hij liet de mensen binnen en
ging even later slapen. Het vier-

tal heeft vervolgens het huis
doorzocht en sieraden en een
laptop meegenomen. Doordat de
laptop te traceren was, werd de
volgende ochtend duidelijk dat
deze in een hotel aan de Schipholweg in Badhoevedorp was.
De twee vrouwen, 22 en 26 jaar
uit Amsterdam, werden zondagmiddag aangehouden in het hotel. De mannen waren afwezig,
evenals de gestolen goederen.

schrijven. Het werd een humorvol verhaal over de familie Nootje die een kwart miljoen euro
geërfd heeft. Het boek heeft de
mysterieuze titel: Akroplis genootschap, de slag om bladzijde 37. De familie krijgt het geld
alleen als ze lid worden van een
vreemd Genootschap. Helemaal
niet gemakkelijk, want ze moeten zich gaan houden aan de
verschrikkelijke Regels van dat
Genootschap en nog eens slagen voor een belachelijke test.
Alles of niets, Luuk Nootjes en
vader Huub gaan aan de slag,
maar daar zijn een paar mensen
helemaal niet blij mee.
Al lezend komt je erachter
waarom jij blij bent met dit verhaal begonnen te zijn. Tijdens
de Kinderboekenweek gratis bij
aankoop van 10 euro aan kinderboeken in de boekwinkel Blokker aan de Binnenweg in Heemstede.
Ton van den Brin k

Heemstede - Staat er ineens een levensgrote boortoren voor mijn
deur, hijskraan er naast. “Wij komen in uw tuin naar olie en gas boren,” zegt de chauffeur als ik buiten om opheldering vraag. Nou
zullen we het hebben. “Ga in je eigen tuin een putje slaan maar niet
bij mij!” “Kan niet”, zegt de man, “ik woon in een flat en nu wegwezen want we willen aan de slag.” De buren, de overburen, de achterburen, iedereen loopt nu te hoop. “Onze huizen gaan verzakken”, schreeuwt er eentje, “Wat als je een spuiter krijgt en de olie
op mijn gras komt?” brult een ander. “Opzouten”, zegt de chauffeur en begint zijn toren aan de kraan te pikken. “Als jullie klachten
hebben, ga je maar naar de gemeente.”
Het voltallige college en een trits ambtenaren buigt zich over onze
collectieve opwinding. Het blijkt geen probleem. Jullie, bewoners
komen alleen maar op voor jullie eigenbelang. De rest van Heemstede vindt het prima en hoopt alleen maar dat de lokale belasting
na een olievondst halveert. En de Vomar dan, daar loopt ook een
hele woonwijk te hoop tegen nieuwbouw. Ook eigenbelang vindt
het college. De Vomar dient net als het boren naar olie en gas in de
tuin van Oosterkroon het algemeen nut.
“Oh ja?” tiert de belangengroep. “Er zijn een stuk of acht supers in
ons dorp en iets van 10.000 huishoudens per super dus zeg maar
1250 klanten. Dus zijn die 1250 van de Vomar in het algemeen belang?” “Nee”, legt het college uit, “het gaat om de uitstraling naar
de andere winkels, dat is in ieders belang.” “Dus de winkeliers zijn
ons algemene belang? De een na de ander sluit zijn deuren en gaat
de Vomar dat dan voorkomen?” “|Ja”, zegt het college, “en dit belang gaat voor het belang van een handvol bewoners.” Het zal de
rest van Heemstede een rotzorg zijn waar de nieuwe Vomar gaat
komen, zolang het maar niet in hun buurtje is, vinden zij het prima.
De boortoren is weg, hij moest in Heemskerk zijn. Een kostbaar
foutje en de chauffeur moet zijn flatje verkopen want hij wordt ontslagen. Zijn buren komen in opstand want wie komen er nu in zijn
flat, stel dat het krakers zijn? Als dat geen algemeen belang is…
O. O osterkroon

Gratis telefonisch
ondernemersspreekuur
Heemstede - U heeft plannen
voor het opstarten van een bedrijf of u bent al een tijdje onderweg en er komen uitdagingen,
problemen, kansen op uw weg?
Hoe hiermee om te gaan? De
komende vier donderdagochtenden houdt Henny Dingemans
van Independent FACTS Management, http://www.linkedin.
com/in/hennydingemans
een
gratis telefonisch Ondernemers
Spreekuur. Met dit laagdrempe-

lig initiatief kunt u wellicht nog
efficiënter en effectiever (door)
starten of uw bedrijf nog krachtiger maken. Dus geen dikke rapporten maar een praktisch advies dat werkt. Laat u verrassen
en maak een afspraak. Henny is
een geaccrediteerde associate
van het I.I.B. U kunt haar donderdag 11 oktober de de drie donderdagen daarna gratis benaderen op telefoonnummer 0235219120 van 08.00 tot 10.00 uur.

Open ochtend op de Willinkschool
Bennebroek - De Willinkschool
op de Rijksstraatweg 89 in Bennebroek houdt vrijdag 19 oktober open huis. De school is open
voor iedereen die wel eens wil
meemaken hoe ze op de Willinkschool werken, welke sfeer er
heerst, hoe de school eruit ziet,
welke leerkrachten er werken en
hoe de kinderen met elkaar omgaan. Tijdens de open ochtend
kunt u op uw gemak rondkijken,
terwijl de school in bedrijf is. Er is
gelegenheid om met ouders, kinderen en schoolleider te praten.
Leerlingen van groep 8 leiden
u graag rond. De open ochtend
duurt van 9.00 uur tot 11.30 uur.
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‘Niet Schieten’ in Theater de Luifel

Heemstede - In Theater De Luifel is vrijdag 19 oktober om 20.15
uur de cabaretvoorstelling ‘Niet
Schieten’ te zien.
De concentratie testosteron in
de man-van-nu is tot een bedenkelijk niveau gedaald. Hij staat
met een schort om kant-enklare vleesvervangers te braden. Hij is klassenmoeder op de
school van zijn kind. Hij gaat gewillig op koopzondag ‘sierkussens voelen’ bij de Ikea. Hij gebruikt dagcrème… met natuurlijke bestanddelen. Plassen doet hij zittend. En hij wacht
met klaarkomen totdat zij zegt
dat het mag. Mannen zijn zeikwijven geworden. Vertwijfeld en
verloren schiet de moderne man
naar de metro-man, de macho,
de wacho, de oerman, de emo-

man, de no-nonsense man maar
kan de onbevredigbare moderne
totaalvrouw niet meer aan zich
binden.
Arend, Jacques en Maarten
gaan met de onbevreesdheid
van Jeanne D’Arc, de onverzettelijkheid van Aletta Jacobs en

de charme van Eva Perron voorop in de zoektocht naar nieuwe
mannelijkheid. Daarbij schuwen
zij het niet om diep in zichzelf te
graven. Hierbij is de kans groot
dat zij met hun eigen vrouwelijke kant worden geconfronteerd.
Een voorstelling met ballen!
De voorstelling is op vrijdag 19
oktober om 20.15 uur in Theater
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kaartverkoop via de website en aan de kassa van maandag tot en met donderdag van
9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van
9.00 tot 13.00 uur en 45 minuten
voor aanvang. U kunt ook telefonisch reserveren via de theaterlijn 023-5483838.

R.K. Parochie
Sint Jozef

Bennebroek - Op woensdag 10
oktober, 19.00 uur leidt pastor
Verhaegh de eucharistieviering
voor bij de R.K. Parochie Sint-Jozef Bennebroek.
Vrijdag 9.00 uur is er tevens een
eucharistiedienst met past. Verhaegh, als ook zaterdag aanstaande, om 19.00 uur, met past.
Vanderstadt.
Ook zondag kunt u naar de eucharistiedienst met past. Vanderstadt, om 10.30 uur. Dan verleent
het Caeciliakoor medewerking.
Woensdag 17 oktober is er om
19.00 uur weer een eucharistiedienst, met past. Verhaegh.

Meer informatie: www.nietschieten.nl en www.theaterdeluifel.nl.

Vrouwen van Nu, afdeling Heemstede
Heemstede - Op woensdagmiddag 17 oktober zal Jessica Honk voor Vrouwen van Nu,
afdeling Heemstede een lezing
houden over gezondheid van
vroeger en nu, hoe wij daar aan
bijdragen en wat dit voor ons lichaam betekent (inclusief een
korte video). En zij spreekt over

een geweldige nieuwe technologie die overweldigend is en hoe
deze op ons lichaam werkt. Het
voedsel van nu is een ander onderdeel. Aanvang 14.00 uur in
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11 in Heemstede. Gasten betalen 2,50.
Woensdagmiddag 31 oktober or-

ganiseert men een stadswandeling door Alkmaar met lekkere
hapjes onderweg.
Vrijdag 26 oktober gaan de vrouwen met elkaar eten.
Ook de bridgeclub, de leeskring
en de quiltgroep is weer present
deze maand. Inlichtingen: 02357366750 of 023-5280340.

Sola-Re-Sonare brengt spraakmakende koormuziek
Heemstede - Op zondag 14 oktober om 15.00 uur in de Bavokerk in Heemstede kunt u luisteren naar en genieten van koormuziek uit de 14de tot en met de
20ste eeuw, die spraakmakend
genoemd kan worden. Soms
leidde deze kwalificatie tot mythevorming, doordat de waarheid bij overlevering steeds wat
mooier werd gemaakt, zoals de
Missa Papae Marcelli van Palestrina (1525-1594): Palestrina
zou door dit werk de redder van
de katholieke kerkmuziek zijn
geweest.
De middeleeuwse componist
Guillaume de Machaut schreef
de eerste meerstemmige mis in
de muziekgeschiedenis. Arcadelt stond met zijn madrigalen
aan de basis van de latere opera en de Sermisy aan die van het
chanson. Janequin oogstte be-

wondering met zijn imitaties van
vogelgeluiden. In zijn madrigalen
verkende Don Gesualdo da Venosa de grenzen van heersende
compositieregels. Het Miserere
van Allegri kwam op een bijzondere manier in de openbaarheid

en de componist Ernst Toch zette
topografie op noten.
Al met al bijzondere werken van
bijzondere componisten, ten gehore gebracht onder leiding van
dirigent Joop van Goozen. Toegang 15 euro.

Expositie in
Kunstbedrijf
Heemstede - Van 3 tot en
met 27 oktober is er een nieuwe expositie te zien in Het
Kunstbedrijf aan de Raadhuisstraat 56a. De exposanten zijn:
Ans Smits - schilderijen (realistisch); Hans van Haastert beelden van hout; Jaap Nierop
- artprints; Elly van den Eertwegh - schilderijen (abstract)
en Willem Wansum - popart.
De galerie is open van woensdag tot en met zaterdag van
13.00 tot17.30 uur. Zie ook:
www.hetkunstbedrijf.nl.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W. M. Schinkelshoek zondag 14 oktober om
10.00 uur de voorganger.

Kleur in de herfst
Bennebroek - Groei & Bloei afdeling Bennebroek start op vrijdag
19 oktober het seizoen 2012-2013 met een diapresentatie van Cor
van Gelderen, getiteld: ‘kleur in de herfst’.
Cor van Gelderen van de PlantenTuin Esveld in Boskoop is een vurig pleitbezorger van onbekende tuinjuweeltjes. De bekende Japanse esdoornverzameling in Boskoop, maar ook zijn foto-reizen
voor de plantenboeken over Hydrangea, Acer en Viburnum, leverden hem de nodige inspiratie voor een verrassende verscheidenheid aan planten die hij in zijn dialezing zal presenteren. Natuurlijk
vertelt hij ook van alles over de toepassing van die planten, zodat
het een feest wordt in de herfst.
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.

Machteld van Duyn.

Theeconcert in
de Oude kerk
Heemstede - Zondag 21 oktober is er om 15.00 uur een Theeconcert in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein in Heemstede. Kom luisteren naar het orgel, samen en solo met de hobo in muziek van: Buxtehude,
Bach, Teleman en Hertel. Het
van Bolder orgel uit 1754, wordt
bespeeld door de vaste organist Piet Hulsbos. De hobopartij is voor Machteld van Duyn. Zij
kiest tijdens dit concert voor de
hobo d’amore, deze hobo heeft
een bolle beker, ook wel liefdesvoet genoemd, en heeft een bijzonder warme klank. De te spelen muziek zal uitgebreid worden
toegelicht in het programma dat
u bij binnenkomst zal worden
uitgereikt.
Over de musici: Piet Hulsbos studeerde orgel en koordirectie aan
het Sweelinck conservatorium
in Amsterdam, is organist van
de Oude kerk, dirigeert diverse
koren en is als docent orgel en
klassiek verbonden aan FluXus
het kunstcentrum in Zaandam.
Machteld van Duyn heeft na
haar opleiding bij grote hoboisten gestudeerd en is als docent
verbonden aan de muziekschool
van Amsterdam en Velsen.
Het concert is om ongeveer vier
uur afgelopen, na het applaus
is er een deurcollecte. De opbrengst van de collecte is, na aftrek van de kosten, bestemd voor
het Restauratiefonds van de Oude Kerk.
In de naastgelegen Pauwehof is
na afloop thee, koffie en gebak
verkrijgbaar en is er volop gelegenheid om elkaar en de musici
te ontmoeten.

Piet Hulsbos.
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Een geslaagde eerste Heemstede Sportdag
Heemstede - Op donderdag 27
september kwamen 550 leerlingen van de groepen 7 en 8 uit
Heemstede bij elkaar op Sportpark Groenendaal voor een gezamenlijke sportdag. Deze dag
werd georganiseerd door Sportsupport, combinatiefunctionarissen sport – onderwijs in Heemstede.
Nadat Jerry Buitendijk, directeur
van Sportsupport, de dag had
geopend begonnen de kinderen
met een warming up op muziek.
Hierna gingen de kinderen naar
hun eerste sportonderdeel. Er
waren verschillende toernooien
en clinics die werden verzorgd
door vereningingen uit Heemstede. De volgende verenigingen
en vrijwilligers hebben geholpen
aan deze dag: VEW voetbal, Alliance hockey, RCH voetbal, RCH
Pinguins beeball, GSV Volleybal, GSV Turnen, Roeivereniging
het Spaarne, Kenamju judo, Holland Schermen, DBH Kickboksen, HBC tennis, HBC tafeltennis, jongerencentrum Plexat en

medewerkers van Sportsupport
verzorgden het dans, rugby en
zwemmen.
Nadat de kinderen ook in de
middag bij een sportonderdeel
waren geweest kwam iedereen weer bijeen voor het podium. Er waren bekers te winnen
voor de scholen die gemiddeld
het beste op de toernooien had
gepresteerd. De sporten hockey, voetbal en volleybal wer-

den meegenomen in dit gemiddelde. De prijzen werden uitgereikt door de wethouder onderwijs en sport, Jur Botter. De
Crayenester veroverde de eerste plaats op deze eerste Heemstede Sportdag. Zij werden gevolgd door de Voorwegschool en
de Jacobaschool. Alle leerlingen
die mee hadden gedaan aan deze sportieve dag kregen als herinnering een medaille.

Burenstrijd eindigt in winst voor VEW
Heemstede - Toen afgelopen
zaterdag de stofwolken waren
opgetrokken op het sportcomplex aan de sportparklaan bleek
VEW er met de winst vandoor
te zijn gegaan in de uitwedstrijd
tegen RCH; 0-1. Zowel VEW als
RCH eindigde de wedstrijd met
10 man.
VEW moest bij aanvang wat improviseren. Vaste waarde Bas
van ’t Sant was afwezig waardoor Paul van Marsbergen aanvallende middenvelder kwam te
spelen en Daniel Treep als verdedigende middenvelder moest
starten. David Stratemans, die
een groot deel van zijn jeugd
bij RCH speelde, werd tot VEW
aanvoerder gebombardeerd. Hij
had samen met zijn VEW-team
grote moeite een gaatje te vinden in de defensieve stellingen
die RCH vanaf minuut 1 optrok.
Hiervoor had RCH wel regelmatig de noodrem nodig. Dit resulteerde in 4 gele kaarten waarvan er zeker 1 ook rood had mogen zijn. VEW had in grote delen
van de eerste helft de controle
over de wedstrijd. Met veel bal-

bezit en goed rondspelen van de
bal kwam RCH er niet aan te pas.
Pijnlijk voor VEW was de onnodige rode kaart voor Sven Enthoven. Hierdoor moest VEW na 15
minuten met 10 man verder. Ondanks dat bereikte VEW zonder
problemen de rust. Na de rust
bleef ondanks een man meer situatie RCH verdedigend spelen.
Hierdoor was het moeilijk voor
VEW kansen te creëren. Toch
lukte dat bij snel omschakelen
tussen verdedigen en aanvallen door VEW soms toch. Jeroen
Veltenaar, Michiel en Niels Dekker kwamen hierdoor in kansrijke positie. Alleen die laatste kon
door een versnelling op het middenveld zich vrij spelen en 1 op
1 op de RCH keeper af stormen.
Dergelijke kansen zijn wel aan
Niels Dekker besteed; 0-1.
RCH moest toen wel met de billen bloot en schoof een extra
man naar voren. Net toen RCH
de druk verder wilde opvoeren en VEW enkele gele kaarten moest incasseren (Wouter
Hamann en Paul van Marsbergen) ging een RCH speler over

de schreef. Ook die kon inrukken
na een overtreding die rood opleverde. Hoewel RCH bleef aandringen hoefde de keeper van
VEW Jelle de Vries nauwelijks
in actie te komen. VEW wisselde Niels Dekker voor Paul Bosma. George Ursateanu kwam in
het veld voor Jeroen Veltenaar
en Delano Meijer loste Wouter Hamann af. Hoewel VEW op
de counter nog kans had om
de score uit te breiden bleef de
stand na 90 minuten op 0-1 steken. Een goede prestatie waardoor VEW zich voorlopig in de
bovenste helft van de 4 de klasse nestelt.
Volgende week wordt pas echt
duidelijk hoe VEW er voor staat.
Dan komt KHFC op bezoek bij
VEW, aanvang 14.30 uur.

Gouden synchroonzwemsters
Heemstede - Zaterdag vond
in het prachtige Sloterparkbad in Amsterdam een mini
Kring wedstrijd plaats. Dit is
een synchroonzwemwedstrijd
speciaal voor de aanloopdiploma’s voor jonge synchroonzwemsters. Voor HPC Heemstede kwamen Sterre van der
Jagt, Anniek Antvelink en Silke Burger aan de start. Voor
hen is dit een van de laatste
wedstrijden voor de aanloopdiploma’s. In november hopen
zij hun laatste aanloopdiploma te gaan halen waarna zij
kunnen doorstromen naar de
echte wedstrijddiploma’s. De
wedstrijd van afgelopen zaterdag was een techniek wedstrijd en hiervoor moesten vier
figuren worden gezwommen.
De zwemmers zelf waren heel
tevreden en dat was terecht.
Silke werd heel knap vierde
in de A categorie, Anniek veroverde het goud in de B categorie en Sterre deed hetzelfde
in de A categorie waarbij ze 27
punten van de maximale score van 30 punten binnen wist
te slepen. Een knappe prestatie! Met deze gouden medaille
is Sterre goed op weg om later
dit seizoen voldoende punten
te gaan halen voor de kwalifi-

catie van de Synchro Beat, het
Nederlands Kampioenschap
voor meisjes tot 15 jaar. Uiteraard wordt geprobeerd om
ook Silke en Anniek naar dat
Kampioenschap te laten gaan.
Coach Joyce Vollenga was uitermate tevreden met het resultaat: “De meiden hebben
hard getraind en hebben goed
hun best gedaan. In een deelnemersveld waar o.a. de twee
topclubs van Nederland meedoen, hebben ze zich flink bewezen. Drie meiden en dan
2 gouden medailles op het
moeilijkste niveau is echt super goed!” De laatste tijd zijn
er weer een aantal nieuwe jonge leden bijgekomen die worden getraind door Hanna van
der Jagt. Die streeft ernaar om
alle doelen voor 2013 te realiseren, maar staat momenteel op zondag alleen aan de
badrand. Zij zou nog wel wat
hulp kunnen gebruiken, dus
mochten er mensen zijn (wellicht
oud-synchroonzwemsters) die Hanna af en toe een
handje zouden kunnen helpen,
dan zou die hulp zeer welkom
zijn, waarbij het overigens niet
noodzakelijk is om heel veel
van synchroonzwemmen af te
weten!

Bloemetjesdag voor HBC-vrijwilligers
Heemstede - Zondag verzamelden circa 100 vrijwilligers
zich op het mooie tenniscomplex van tennisvereniging HBC
voor de jaarlijkse vrijwilligersdag. Ieder jaar organiseert het
bestuur in samenwerking met
de evenementencommissie een
dagje uit als dank voor een jaar
lang vrijwilligers werk. Het evenement heet van oorsprong “In
plaats van een bloemetje” maar
is in de wandelgangen omgedoopt naar “Bloemetjesdag”. Vele dorpen en steden in de regio
zijn al bezocht de laatste jaren.
Met de fiets of de bus, voor een
bezoek aan een evenement, voor
een puzzeltocht door een stad of
een leerzame excursie, welke altijd eindigt in het prachtige clubhuis voor groots buffet en feest-

avond. Ook dit jaar is de grote groep met de bus vertrokken,
na de koffie met gebak, naar
een locatie die voor iedereen
geheim was. Alleen het bestuur
en de evenementencommissie
weet wat er gaat gebeuren deze dag.
De bustocht eindigde dit jaar in
IJmuiden waar een bezoek werd
gebracht aan het Havenmuseum. Hier werd een uitgebreide
rondleiding gegeven met alle informatie over het verleden van
IJmuiden. Na dit bezoek was er
een rondvaart geregeld door de
havens en sluizen van IJmuiden
en de Hoogovens. Het was zeker
interessant was voor iedereen,
zo dicht bij huis en voor iedereen
iets nieuws.
Hierna vertrok het hele gezel-

schap terug naar Heemstede waar men verrast werd met
een drankje en een, passend
voor deze dag: Captains diner
voor alle vrijwilligers. Het bestuur maakte van deze gelegenheid gebruik om een vrijwilligers
actie op te starten “Bij TVHBC
is altijd wat te doen” om ook de
komende jaren genoeg vrijwilligers te hebben en hiermee
het HBC-beleid voor de komende
jaren te behouden. Dit gebeurde
met het onthullen van een vrijwilligersbeeldje en een ingelijste lijst met alle vrijwilligersnamen
van dit jaar erop door de voorzitter die hier ook een passende
toespraak bij hield. Het bestuur
en de evenementencommissie
kan weer terug zien op een geslaagde “Bloemetjesdag”.
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Film bij Casca

Italiaanse
Avond
Alkemade en
Bloemen

Heemstede - Het cabaretduo
Alkemade en Bloemen komt
dinsdag 23 oktober naar Het Oude Slotb in Heemstede met de
voorstelling ‘Je moet niet alles
geloven wat gemma zegt’.
In de voorstellingen van Alkemade & Bloemen voeren hilariteit en zwartgallige humor vaak
de boventoon. Over het menselijk onvermogen, over gefrustreerde, soms zielige, soms onredelijke, soms treurige personen: een kleurrijke stoet mensen. In ‘Je moet niet alles geloven wat Gemma zegt’ resulteert
dit in hilarische scènes over buitenaardse wezens, gefrustreerde
huisartsen en obsessieve buurmannen. Fysiek, absurd en onberekenbaar.
Aanvang 20.15 uur in Het Oude
Slot, ingang aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 17,/15,-. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

Praten over
dementie

Heemstede - Dementie is een
sluipend proces dat vaak eerder door de omgeving wordt opgemerkt. Dan komt het moment
dat er met partner of ouder gesproken moet worden over het
gedrag en de bezorgdheid daarover. Hoe pak je dat aan, een gesprek met je dierbare over deze
ziekte? In Alzheimercafé Heemstede wordt daarover gesproken met een ervaringsdeskundige, de partner van iemand met
dementie. Het café vindt plaats
op dinsdag 16 oktober in gebouw Stichting Welzijn Ouderen,
Lieven de Keylaan 24. Aanvang
19.30 uur, toegang gratis.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 14 oktober begint de dienst in de Petrakerk aan de Limburglaan 3
om 10.00 uur. In deze dienst
gaat voor ds. J. Bouma uit Kampen. Men viert het Heilig Avondmaal met elkaar. Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Heemstede - In het voorjaar
van 2012 spreken drie ondernemers van de Binnenweg elkaar in het eerste zonnetje van
het jaar. Al gauw kijken zij met
plezier uit naar de zomer! Niet
alleen de Nederlandse zomer
die de winkelstraat ten goede
komt maar vooral ook de Italiaanse zomer. Zij delen het gevoel wat alles te maken heeft
met hun liefde voor Italië!
De drie ondernemers besloten spontaan om in het najaar
van 2012 een Italiaanse avond
te organiseren en als datum
werd gekozen voor donderdag 11 oktober. Een avond
met liefde voor Italië in velerlei
facetten. De Roos vulpenspeciaalzaak vertegenwoordigt al
vele jaren Visconti uit Florence met luxe schrijfwaren en
Tony Perrotti met meesterlijke
lederwaren. Maar alleen daarmee komt dat gevoel natuurlijk niet helemaal terug. Samen met Boekhandel Blokker en Gall & Gall Heemstede
worden de plannen verder uitgebouwd.
Een presentatiedeel moet er
komen zodat de bezoekers
ook kunnen luisteren en leren over witte en rode wijnen
of over het Italiaanse ontdekkingsblog. Daarnaast zijn ze
het er gauw over eens dat een
Italiaanse avond zonder espresso of cappuccino natuurlijk niet kan! Ook Kaldi Heemstede werd benaderd en doet
enthousiast mee. Vanzelfsprekend willen de gastheren en
-dames u natuurlijk ook graag
voorzien van de echte Italiaanse smaak.... De Pasta Box
uit de Raadhuisstraat zal hier
voor zorg dragen!
Wat zij u niet kunnen bieden is het Italiaanse landschap en het Italiaanse zonnetje maar Marcel en Hilde van Gall & Gall, Willeke en
Arno van Boekhandel Blokker
en Jacqueline en Alexander
van de Roos zullen met Italiaanse passie en temperament
trachten een klein beetje van
het Italiaanse gevoel bij u terug te brengen. Niet alleen het
vakantiegevoel maar ook dat
diepere gevoel voor het Italiaanse leven.
Van 18.00 tot 21.00 uur zullen
de deuren van de Roos extra
geopend zijn om u te ontvangen, te praten en te proeven.
Maar ook om te leren en proberen op zijn Italiaans.
Arriverderci!

Heemstede - Op woensdag
17 oktober draait bij Casca
een dramatische komedie op
het grote doek in de theaterzaal. In deze ‘feel good movie’
zal het leven van twee heel
verschillende mannen – miljonair Philippe en Senegalees
Driss - na hun kennismaking
nooit meer hetzelfde zijn.
Aanvang 20.00 uur, entree 5
euro, filmduur: 112 minuten.
Reserveren mag (tel. 023-548
38 28), maar is niet noodzakelijk, u kunt ook op de avond
zelf binnenlopen.

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 14 oktober is ds. A. Molendijk de voorganger in de dienst in de Pinksterkerk op de Camplaan, die
begint om 10 uur. Het is een Taizéviering. Medewerking wordt
verleend door Koor Plus-Minus.
Er is crèche voor kinderen tot 4
jaar en Kinderkring voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kleine voorleesvoorstelling
Heemstede - Op woensdag
17 oktober wordt het boek ‘De
Verwende Prinses’ gepresenteerd bij Boekhandel Blokker in
Heemstede. De eerste luistercd met prentenboek in de serie Lilaluna is onlangs verschenen. Het is gemaakt door Marieke Reehoorn (Lilaluna Verteltheater) en Anjoescha Odufré. Het
is een prachtig prentenboek met
20 kleurige platen waarop heel
veel te zien is. Tijdens het kijken
kan er geluisterd worden naar
het verhaal van de verwende
prinses Paula, die moet leren dat
ze niet altijd haar zin kan krijgen.
Het verhaal, met af en toe vrolijke muziekjes op de achtergrond,
duurt een uur. Echt een prentenboek met luister cd om heerlijk bij weg te dromen!

Halloween spooktocht
Heemstede - Bij ‘t=Weer Vrijdag kun je als je tussen de 11 en
14 jaar bent ongestoord chillen,
hangen, potje poolen, airhockey
spelen of WII-en op een groot
scherm. Maar vaak doen de tieners ook een cool spel of vet-

Op 17 oktober om 15.00 uur
komt Prinses Paula hoogstpersoonlijk naar boekhandel Blokker aan de Binnenweg 138 in
Heemstede. Zij zal daar iets over
het verhaal vertellen en natuurlijk gaat ze haar eigen boek signeren.
te sportieve activiteit. Op vrijdag
19 oktober is er een Halloween
spooktocht. Lekkerrr Grrriezelen
en Ggggillennnnn….!!!! Durf jij
mee te doen? ‘T=Weer Vrijdag
is altijd in de jongerenruimte van
Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede van 20.00
tot 22.00 uur. Entree: 2 euro.

Familievoorstelling in Het oude Slot
Heemstede - In Het Oude Slot
wordt zondag 21 oktober de familievoorstelling ‘De Suleika’s
en het Mysterie van de Gevoelige Snaar’ opgevoerd door het
Trio Suleika, bestaande uit Maurice Lammerts van Bueren piano; Emmy Storms, viool en Pepijn
Meeuws, cello. Een muziekvoorstelling voor kinderen vanaf 6
jaar waarin alles anders gaat dan
verwacht. Met komische scènes, onverwachte goocheltrucs
en pijnlijke situaties. En met de
mooiste muziek die ooit voor pi-

anotrio is geschreven: Mozart,
Mendelssohn, Dvorák Andante,
Maurice Ravel, Francis Poulenc
en Astor Piazzolla. Het Mysterie
van de Gevoelige Snaar is een
productie van Oorkaan. Oorkaan
maak muziekvoorstellingen voor
kinderen tot 12 jaar, die overal in
het land worden gespeeld.
De voorstelling begint om 12.00
uur in Het Oude Slot, ingang aan
de Ringvaartlaan, Heemstede.
Toegang: 16,-/14,-/kinderen 7,50.
Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

Foto: Anna van Kooij.

Cursus ‘Topstukken uit de Oudheid’
Heemstede - Casca organiseert een cursus ‘Topstukken uit
de Oudheid’. Deze cursus gaat
over de mooiste kunstwerken uit
de oudheid. Het is geen chronologisch overzicht van de kunst
in de oudheid, maar in elke les
staan twee kunstwerken cen-

traal. Tijdens de lessen wordt
niet alleen het kunstwerk getoond en besproken, maar worden ook vragen beantwoord
als: in welke cultuur is het gemaakt? Waarom is het gemaakt?
Wat staat erop geschreven? Wie
waren de kunstenaars en onder

welke omstandigheden werkten
ze? Welke technieken en materialen gebruikten zij? Hoe is de
decoratie te verklaren?
De kunstwerken komen uit verschillende culturen uit de oudheid: de oude Egyptenaren, de
Babyloniërs, de Grieken, de Kelten en de Romeinen. Aan de orde komen onder andere: de buste van de Egyptische koningin Nefertiti, de tempel van Abu
Simbel (Egypte), de Ishtarpoort
(Babylon), de slangengodin van
Kreta, de bronzen beelden van
Riaci (Griekse cultuur), het Pergamonaltaar in Berlijn, de Gundestrupketel (Kelten) en de Villa
van Hadrianus (Rome, zie foto).
De cursus ‘Topstukken uit de
Oudheid’ van 8 lessen start op
maandag 29 oktober van 14.00
tot 16.00 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Opgeven kan via de website
www.casca.nl of telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. 023-5483828.
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Aanbevelingen welkom

Wie krijgt de Minerva-cultuurprijs 2012?
Heemstede - Eens in de drie
jaar kent de Heemsteedse
Kunstkring de Minerva-cultuurprijs toe. Deze prijs is bedoeld
als waardering en/of stimulans
voor culturele prestaties en initiatieven in de gemeente Heemstede en bestaat uit een geldbedrag van duizend euro.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Heemsteedse Kunstkring op 6 januari 2013 zal de
prijs voor de achtste keer worden uitgereikt. In 1994 was de
eerste winnaar beeldend kunstenaar en galeriehouder Willem
Snitker. Daarna volgden de toenmalige dirigent van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Iman Soeteman (1996), de artistiek directeur van het Oude Slot
van destijds Juliska Kok (1998)
en archivaris Hans Krol (2000).

De namen van pianiste Mariana
Izman (2003), de dirigent van het
Symfonisch Blaasorkest Heemstede Bert Steinmann (2006) en
componist en dirigent Cees Thissen (2009) maken de lijst van
hen aan wie deze blijk van waardering tot nu toe ten deel is gevallen, compleet.
In aanmerking komen personen of organisaties die op enigerlei wijze door uitingen op het
gebied van theater, muziek, literatuur en beeldende kunst een
bijzondere bijdrage aan het culturele leven in Heemstede hebben geleverd. Daarnaast bedoelt
deze prijs jongeren in Heemstede tot culturele uitingen te stimuleren, zodat nominaties van
deze doelgroep eveneens met
belangstelling tegemoet worden
gezien.

Er is een commissie samengesteld die de voordracht voor de
toekenning van de Minervacultuurprijs 2012 zal opstellen. In deze commissie hebben
zitting genomen Nera Otsen,
oud-wethouder van cultuur
in de gemeente Heemstede,
Sjaak Struijf, directeur van Casca, waaronder Theater de Luifel ressorteert en Annelies van
Bruinessen, bestuurslid van de
Heemsteedse Kunstkring.

Leven van de Wind

Suggesties voor kanshebbers op
deze prijs zijn zeer welkom en
kunnen tot 15 november 2012
worden ingediend.
Het correspondentieadres van
de Minervacommissie is: Asterlaan 54, 2111 BJ Aerdenhout.
E-mail: annelies@heemsteedsekunstkring.nl.

Bomen herkennen in de winter

‘Winterflora’, een veldgids
van biologieleraar Dirk Slagter
Regio - In het gewijde lokaal 44,
de biologieklas van het Stedelijk
Gymnasium in Haarlem, presenteerde vorige week woensdagmiddag biologieleraar Dirk Slagter zijn boekje “Winterflora”. Het
werd een lesje bomen en struiken herkennen aan tekeningen
en beknopte informatie waar
je op moet letten om een soort
boom of struik te identificeren.
Lang geleden wees een leerling
hem op de “knoppentabel” waarmee je in de winter bomen en
struiken zou kunnen determineren. Maak daar nou iets moois
van want die tabel was al moeilijk te hanteren, het mistte ook
nog van alles.
Dirk is een buitenbioloog, die er-

op uit trekt in plaats van het laboratoriumwerk achter de microscoop te doen. Hij begon 25
jaar geleden zijn eigen overzicht
van bomen en struiken te maken.
Het werden uiteindelijk 400 sprekende illustraties van 110 bomen,
struiken, klim- en slingerplanten
met alle knoppen, takken, vruchten, pluimen, stekels, doorns en
aanhangsels. Via een startpagina ontrollen zich overzichtelijke
bladzijden met per soort één of
meer tekeningen met beknopte
informatie over waar je op moet
letten om een soort te identificeren. Wel dus eerst de gebruiksaanwijzing lezen, dan kan iedereen de weg vinden in het
handzame boekje dat je zo in je

achterzak steekt. De natuur in de
winter lijkt te slapen, maar door
de veelvormigheid aan knoppen,
takken en vruchten, is er een wereld te ontdekken. Het eerste
exemplaar was voor de Heemsteedse Marja Koning die zich
al jaren inzet voor de activiteitencommissie bij de Vereniging
voor Veldbiologie in onze regio.
Waarna de genodigden met de
auteur het boekje konden uitproberen in de Hortus Prinsenhof tegenover het Stedelijk Gymnasium.
Het boekje Winterflora van Dirk
Slagter is verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker aan de Binnenweg in Heemstede.
Ton van den Brink

Regio - Vestas Offshore-NL is
verantwoordelijk voor onderhoud aan de twee windmolenparken voor de kust van IJmuiden en Egmond. Elke dag varen er twee speciaal voor dit
werk gebouwde schepen vanuit de derde haven in IJmuiden uit, om de ploegen servicemonteurs naar hun werk te
brengen.
Zo’n 12 mijl op zee, op 75 meter hoogte voeren de servicemonteurs in koppels van twee
de onderhoudswerkzaamheden uit.
Dit bijzondere werk kent vele
uitdagingen, mede omdat allerlei vormen van techniek zijn
samengebracht in een niet alledaagse omgeving. Op de
soms onstuimige zee, hoog bo-

Lezing Alliance Française

Marja Koning krijgt het eerste exemplaar van Dirk Slagter.

Heemstede - Voor Alliance
Française geeft Willy Atema donderdag 18 oktober om 20.15 uur
in de Pauwehof een lezing: ‘Yves
Saint Laurent en de kunstveiling
van de eeuw’.
Modekoning Yves Saint-Laurent
overleed juni 2008, maar vergeten is hij nog lang niet! Zijn
partner Pierre Bergé bracht
recent met de documentaire
film
‘Yves Saint Laurent L’amour fou’ hun leven in herinnering en de veiling van de gezamenlijk opgebouwde kunstcollectie. Deze vond plaats in het
Grand Palais te Parijs, eind februari 2009, en werd georganiseerd door Christie’s.
Het Grand Palais werd hiermee
gedurende één weekend een
museum. Voor de 30.000 bezoekers die tijdens de kijkdagen
naar de 733 kunstwerken kwa-

men kijken, opgesteld in tien
als – forse – woonkamers ingerichte zalen, bedroeg de
wachttijd gemiddeld vier uur.
De geveilde collectie bracht
in drie dagen tijd 373.500.000
euro op, de hoogste opbrengst
ooit van een privé collectie.
Er waren talloze recordprijzen; de modeontwerper en zijn
vriend hadden een verfijnde
smaak! De lezing vertelt over
de blijvende invloed die YSL
had op het modebeeld, toont
zijn prachtige ontwerpen, geeft
een (voyeuristisch) kijkje in zijn
diverse woonhuizen en verhaalt uitgebreid over zijn prachtige kunstcollectie – kortom alle
aspecten van deze intrigerende
figuur komen aan de orde.
Willy Atema is cultuurhistorica en geeft onder andere binnen het kader van haar eigen

ven in de gondel ter grootte
van een zeecontainer bevinden
zich onder andere hoogspanning, hydrauliek en vele mechanische bewegende delen.
Om hier aan onderhoud te
kunnen geven moet werknemers dus wel over bijzondere
kwaliteiten beschikken, maar
ook zeker op zoek zijn naar niet
alledaagse uitdagingen in het
werk. Wie zich hierdoor aangesproken voelt en niet elke dag
met zijn broodtrommel achterop naar het werk wil fietsen,
kijkt naar de advertentie verder in deze krant en solliciteert.
Vestas is namelijk op zoek naar
versterking van de onderhoud
teams en misschien is dit wel
de opstap naar Leven van de
Wind.

kunsthistorisch bureau ‘Kunst
en Kunde’ presentaties over alle
mogelijke onderwerpen en/of
thema’s binnen de kunst- en
cultuurgeschiedenis. Het motto
van haar bureau luidt ‘De kunsthistorie is er niet om uw opvattingen over kunst te bevestigen,
maar om uw opvattingen en visie op de visuele wereld te verruimen’.
Entree gratis voor leerlingen en
vrienden; introducées betalen 8
euro.
Overigens wijst de Alliance
Française Kennemerland u erop
dat iedere laatste maandag van
de maand van 17.00 tot 19.00 uur
in het Frans met elkaar van gedachte gewisseld kan worden
over van alles en nog wat in het
“Café Français du Kennemerland” , nieuwe naam “5 K 7” (Uitspraak : le cinqu’à sept), in Café
Batifol, Binnenweg 140, Heemstede.
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Lezing in ‘Maand van de Geschiedenis’
Regio - In het kader van de
Maand van de Geschiedenis
geeft de auteur Cordula Rooijendijk op donderdag 25 oktober om 14.00 uur in Museum De
Cruquius een lezing over de eeuwenoude strijd tegen het water
van het Haarlemmermeer.
Rooijendijk verhaalt over de
mensen die eeuwenlang probeerden te voorkomen dat het

Cordula Rooijendijk.

land door het water werd opgeslokt. Uiteraard staat zij stil bij
Nicolaas Cruquius, de naamgever van het stoomgemaal, een
hopeloze hypochonder en vrijgezel die het gevaarlijke meer wilde temmen. Ook koopman-koning Willem I wordt belicht. Hij
maakte van de droogmaking
van zijn prestigeproject en kwam
met de idee om stoombemaling
toe te passen. Het koninkrijk was
straatarm, maar Willem I zag de
strijd tegen de ‘waterwolf’ als
een uitgelezen kans om de economie weer uit het slop te trekken. Bovendien wilde hij België,
dat in 1830 in opstand kwam en
zich uiteindelijk afscheidde van
Nederland, de loef afsteken.
Na de lezing worden de toehoor-

ders rondgeleid door het museum en wordt de grote stoommachine in beweging gezet. Het
programma duurt tot 16.15 uur.
De kosten bedragen 12,50 per
persoon, inclusief entree museum, lezing en rondleiding. Tevens
bestaat de gelegenheid om een
gesigneerd exemplaar van het
boek Waterwolven van Cordula
Rooijendijk aan te schaffen.
In verband met het beperkte
aantal plaatsen voor zowel de
lezing als de rondleiding geldt
wie het eerst komt, wie het eerst
maalt. Aanmelden kan via: educator@museumdecruquius.nl.
Vermeld s.v.p. in de mail: naam,
telefoonnummer en het aantal
personen dat deelneemt.

Op safari in het landgoed Leyduin
Regio - Met de boswachter
op zoek naar wild in de natuur.
Dat kan op vrijdag 12 oktober
van 07.00 tot 09.30 uur met boswachter Jeroen Engelhart van
Landschap Noord-Holland op
het landgoed Leyduin. De deelnemers gaan kijken of ze jonge
reeën kunnen ontdekken. Maar
ze zullen ook zeker andere dieren zien.
Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via
www.gaatumee.nl. Bel voor meer
bijzonderheden
088-0064455
(tijdens kantooruren). De kosten
bedragen 6,50, Beschermers van
Landschap Noord-Holland betalen 3,50 en kinderen tot 12 jaar
3,50, van Beschermers 2,50.
Verzamelen op het parkeerterrein van Leyduin aan de Manpadslaan 1 in Vogelenzang.

Damherten zijn prachtige dieren. Mannetjes dragen soms een indrukwekkend gewei (foto: Leen Gottschall).

Spaanse passie met viooltalent Emmy Storms
Regio - Op zaterdag 13 oktober
is er een concert met passievolle
Spaans Argentijnse muziek van
onder andere Piazzolla en Villelobos door de opkomende stervioliste Emmy Storms onder begeleiding van de gitarist Pedro Diaz
Acosta in Museum de Cruquius.
Emmy Storms (viool) en Pedro
Diaz (gitaar) traden voor het
eerst samen op tijdens een klassiek kamermuziektentamen, met
twee delen uit l’Histoire du Tango van Astor Piazzolla. Inmiddels spelen ze geregeld en is
het repertoire flink uitgebreid
met muziek uit Argentinië, Brazilië, Spanje, Ierland en Roemenië,
composities en arrangementen
die rond de grens liggen tussen
klassieke muziek en volksmuziek. Illustere namen als Anner
Bijlsma en Janine Jansen gingen
haar voor als solist bij het Nederlands Studenten Orkest.
Emmy Storms begon viool te
spelen toen ze 5 was. Emmy
deed mee aan zo ongeveer alle
concoursen die er in Nederland
voor jonge violisten worden georganiseerd en won er verschei-

dene prijzen, waaronder de Davina van Wely-prijs bij het gelijknamige concours. In 2006 werd
ze toegelaten tot het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. In
Mei 2010 deed ze haar Bachelor
eindexamen met een 10 met onderscheiding.
Ze was twee maal finaliste van
het Nationaal Vioolconcours Oskar Back en in 2011 won ze daar
samen met Cynthia Liem de

Wings Ensemble
speelt Bach en
Piazzolla

NTR-prijs voor de beste uitvoering van het verplichte Nederlandse werk van Reza Namavar.
In november 2011 ontving Emmy de Kersjesbeurs en sinds
kort maakt ze ook deel uit van
het Suleika trio. Naast klassieke
muziek heeft Emmy ook altijd
een voorliefde gehad uit verschillende soorten volksmuziek.
Vooral Iers, Klezmer en ook Tango en Balkan zit in haar repertoire.
Dit concert komt tot stand in samenwerking met het NMF (Nationaal
Muziekinstrumentenfonds) van wie Emmy een viool
in bruikleen heeft. Emmy speelt
op een viool van de Haagse vioolbouwer Willem Bouman.
Zaterdag 13 oktober om 20.15
uur in Museum de Cruquius. Kaarten zijn verkrijgbaar via
de website www.CruquiusConcerten.nl of via de kassa van
schouwburg de Meerse, 0235563707. De toegangsprijs voor
alle concerten is verlaagd naar
21 euro (i.v.m. de btw-verlaging
naar 6%). Er zijn nog kaarten beschikbaar voor dit concert.

Jazz in
Zandvoort
Regio - Het elfde concertseizoen van Jazz in Zandvoort
gaat zondag 14 oktober van
start in Theater De Krocht,
Grote Krocht 41 in Zandvoort.
Om 14.30 uur treedt Philip
Paar op. Philip Paar is een
zanger in de grote traditie van
vocalisten als Frank Sinatra,
Perry Como, Tony Bennet en
Mel Tormé, maar dan wel met
een eigen geluid, presentatie
en uitstraling. Philip won diverse jazzprijzen, onder andere de Conamus Award en
de ‘Keytown Award’ als beste solist van het jazzfetsival in
Leiden. Als gastsolist heeft hij
opgetreden met de Skymasters en het Metropole Orkest.
Wilt u dit concert bijwonen
dan is het aan te raden om
te reserveren. Dit kan telefonisch op 023-5310631 of via
de knop ‘voorverkoop’ op de
site www.jazzinzandvoort.nl.
Entree: 15 euro (studenten: 8
euro), passe partout voor alle
(9) concerten: 80 euro.

Regio - Onder de titel ‘De kunst
van fuga’s en tango’s’ geeft het
Wings Ensemble op zondag 14
oktober 2012 om 11.30 uur en
om 15.00 uur een verrassend
concert in de Haarlemse Janskerk aan de Jansstraat 40. Op
uitnodiging van dit muziekgezelschap speelt de jonge, Haarlemse accordeonvirtuoos, Vincent van Amsterdam (foto), de
‘Engelse suite nr. 3’ van J.S. Bach
en enkele tango’s van Piazzolla.
Gouden draad in het programma is het meesterlijke ‘Die Kunst
der Fuge’. Tot slot spelen Wings
en Van Amsterdam ‘Libertango’,
dat speciaal voor hen werd gearrangeerd door Eddy van Dijken.
Bij aanvang van het ochtendconcert wordt het publiek gefêteerd
op koffie met croissant, terwijl
Wings het publiek na afloop van
het middagconcert trakteert op
een glas wijn.
Toegang
19,50;
voorverkoop 17,50. Reserveren: www.
wingsensemble.nl of tel. 0620392037.

Oktober Kindermaand
in Museum De Cruquius

Regio - Op zondagen 14, 21 en 28 oktober kunnen kinderen tot
en met 12 jaar gratis Museum De Cruquius bezoeken. Het is dan
Kindermaand; net als andere kunst-, cultuur- en erfgoedinstellingen in Noord-Holland heeft De Cruquius een speciaal programma. Het museum staat geheel in het teken van Dik Trom: er
is van alles te beleven en te doen.
De acteurs van Living History voeren de familievoorstelling
‘Dik Trom en de watermachine’ op. De avonturen van Dik Trom
spelen zich af in Haarlemmermeer, in en om De Cruquius. Dik
noemt het stoomgemaal de ‘watermachine’ en hij neemt het publiek mee op ontdekkingsreis. De voorstelling start om 13.00 en
om 14.30 uur.
Met de Dik Trom-speurtocht maken de kinderen net zo’n spannende zoektocht als
Dik Trom. Verder is er
een kinderworkshop;
tussen 12.00 en 16.00
uur kunnen kinderen een eigen button
maken.
Meer
informatie:
www.museumdecruquius.nl.
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Rode katten
Heemstede - Toen ik deze week in de Heemsteder las
over de vermiste rode katten
overwoog ik even of ik onze rode kat moest binnen houden. Ik
heb dat niet gedaan, maar...........
zondag 7 oktober kwam onze
Roesti ’s avonds niet thuis. Is hij
gestolen of zit hij in een schuur?
Ik woon bij het Goudsbloem-

Laatste modetrends bij
modeshow Route 26

Sport en ontspanning in harmonie bij ClubLife.

ClubLife: mooiste cadeau aan mensen
is een mooi en gezond lichaam!
Heemstede - Afgelopen zaterdag 6 oktober opende het gloednieuwe health center ClubLife
haar deuren, een waar paradijs
voor zowel de recreatieve als de
veeleisende sporter. Heemstede
heeft er een ongekend mooi en
groot health center bij gekregen.
De eigenaren en initiatiefnemers
zijn de broers Basel en Mohammed Massaal.
Gevestigd aan de Cruquiusweg
37, via de overdekte parkeergarage op de eerste etage achter de autodealer van Seat, betreed je ClubLife, een waar fenomeen. Echt een droom voor iedere sporter. In een stijlvolle ambiance met allure waar warmte,
sociale gezelligheid en sport elkaar ontmoeten.
“Voor deze opzet die rust en
kwaliteit uitstraalt is ook bewust
gekozen: we wilden een chique
health center van topklasse dat
toch persoonlijk is, waarin iedereen zich thuisvoelt en sport
en ontspanning hand in hand
samengaan”, leggen de broers
Massaal uit. “Hiermee onderscheidt ClubLife zich van andere Health centers. Heemstede is
een geschikte gemeente bij uitstek hiervoor. Vijf jaar geleden
ontstond dit initiatief en dit heb-

ben we net zo lang uitgewerkt
tot wij er 100% tevreden over
waren en alles tot in de puntjes
perfect was. Ons perfectionisme
heeft ertoe geleid dat er nu een
modern health center staat voor
de meest veeleisende sporter,
zonder enige concessies te doen
aan de apparatuur en de professionele begeleiding. En dat
zeven dagen per week met ruime
openingstijden. Alles bij ClubLife
is synoniem aan topkwaliteit.
Gezondheid, sport en ontspanning zijn belangrijk in ieders leven. Ons motto is daarom ook:
‘het mooiste cadeau dat je jezelf kunt geven is een gezond
lichaam’. En dit alles tegen
schappelijke prijzen!”, vertellen
de broers trots.
Verschillende
lidmaatschappen
ClubLife biedt o.a. fitness,
groepslessen van Les Mills, pilates, zumba, spinning, yoga,
circuittraining, power plate, en
speciale abb workout. Het beschikt over de meest moderne
cardio toestellen met HD touchscreens, ruime luxe kleedkamers, douches met een sauna,
een cardiotheater, een personal
trainer studio, een professionele

zonnebank, een body and mind
zaal en geavanceerde klimaatbeheersing. Ook is er mogelijkheid tot een sport- en ontspanningsmassage.
Bij ClubLife kan gekozen worden uit verschillende lidmaatschappen, te weten: silver, gold
en platinum, naar gelang de persoonlijke voorkeur. Alle lidmaatschappen zijn inclusief gratis
parkeren, gratis actieve begeleiding, gratis koffie, thee en fris,
gratis lockergebruik, gratis sauna, gratis uitgebreide intake en
een gratis fysio inloop spreekuur. Ook het aanvragen van een
dagpas behoort tot de mogelijkheden. Na het inspannen is
het goed ontspannen met een
drankje in de ClubLife Lounge,
om daarna als herboren huiswaarts te keren.
Wilt u meer informatie over alle mogelijkheden van ClubLife,
kijkt u dan op de website www.
clublife.nl of kom eens langs. U
bent van harte welkom! ClubLife
is gevestigd aan de Cruquiusweg 37 (achterzijde eerste etage) in Heemstede, telefoonnummer: 023-5280005. E-mail: info@
clublife.nl.
Bart Jonker

Vogelhospitaal heeft droomlocatie op het oog
Regio – Stichting Vogelrampenfonds Haarlem heeft zijn jaarverslag gepresenteerd. De instelling
heeft het afgelopen jaar een professionaliteitslag doorgemaakt.
Niet alleen ziet het jaarverslag
er zeer verzorgd uit, ook op beleidsniveau en operationeel gezien wordt een nieuwe koers
gevaren. Er is tevens een fulltime betaalde beheerder aangesteld in het vogelhospitaal. Belangrijkste voor de stichting achter het hospitaal is nog wel dat
misschien een droom werkelijkheid wordt. Een nieuwe locatie
en daarvoor heeft de stichting
de Hekslootpolder in Haarlem
op het oog. Dit is een beschermd

gebied waar tal van weidevogels
floreren. Een groot deel van de
gerevalideerde vogels wordt hier
al losgelaten. De gemeente en
provincie moeten nog toestemmen voor vestiging in de polder.
Een nieuw locatie is nodig omdat de huidige – in de Kweektuinstraat – sterk verouderd is.
Stichting Vogelrampenfonds is
niet alleen blij met de kans om
het vogelhospitaal een nieuwe behuizing te geven, ook is
er blijdschap door de steun van
zoveel donateurs en vrijwilligers
die het werk van het fonds ondersteunen. Zonder donateurs is
het zorgen voor getraumatiseerde wilde vogels niet mogelijk.

plein, grens Heemstede/Aerdenhout.
Mevrouw Clason

Zeekoet met olie. In tien dagen
tijd tussen 18 en 28 januari 2012
werden 60 zeevogels naar het
Vogelhospitaal gebracht met ernstige olievervuiling. Voornamelijk
zeekoeten en Alken.

Bennebroek/Vogelenzang De kledingboutique Route 26
presenteerde de laatste trends,
fashionable sierraden en trendy tassen tijdens de altijd inspirerende modeshow in een uitverkocht dorpshuis Vogelenzang
op maandag 8 oktober. Afgelopen zomer heeft Route 26 haar
winkel uitgebreid en daarmee
een nog grotere collectie waarin alle najaarstrends in terugkomen zoals T-shirts met drukke prints, leren jurkjes, oversized
vesten, tops met prints werden
op de catwalk getoond. Na afloop van de modeshow pasten
de vele dames de kleding van
onder andere de merken Yaya,
Esqualo, Tramontana en Geisha.
De meer dan 100 bezoekers verlieten pas laat het dorpshuis met
een goedgevulde goodybag en
met een nieuwe outfit!
Naast de modeshow gaf DanceXpress, het demoteam van
Dansstudio Work it Out een
spetterend optreden en zorgde Danique van der Vlugt voor
de muzikale omlijsting met een

prachtig nummer. Nieuw was dat
na de modeshow de eigenaresse Beauty & Skincare Linda! uit
Bennebroek de laatste trends op
make-up gebied gaf.
Petra Roseboom, eigenaresse
Route 26, kijkt terug op een zeer
geslaagde avond. ‘Vanavond waren er weer veel dames die we
een hele leuke avond hebben
kunnen geven. Veel van onze
vaste klanten zijn al in de vernieuwde winkel aan de Bennebroekerlaan geweest, maar tijdens een modeshow krijgen zij
een nog beter beeld van de collectie’.
Kledingboutique Route 26
Route 26 is de leuke kledingboutique aan de Bennebroekerlaan
47 in Bennebroek en verkoopt
onder andere de volgende merken: Yaya, Esqualo, Romano, Loca, Tramontana en Geisha. Naast
de winkel organiseert Route 26
ook kledingparty’s in de winkel
of op locatie. De kleding is ook
verkrijgbaar via de webwinkel
www.route26.nl.
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450 Bezoekers ontdekken Paswerk
Regio - Een onverwacht hoog
aantal bezoekers bij de Open
dag van Paswerk in Cruquius afgelopen zaterdag. 450 Bezoekers uit de regio ontdekten Paswerk binnenskamers. Zij konden langs 20 demonstraties op
heel uiteenlopende bedrijfsafdelingen, zoals metaal, textiel, schoonmaak, postbezorging, grafisch, Werkdag dagbesteding, fietsenassemblage,
verpakkingen, onderhoud van
scootmobielen, etc. De gasten
keken hun ogen uit bij het brede werkaanbod over het enor-

me bedrijfscomplex in Cruquius.
En tijdens de rondwandeling kon
aan een wedstrijd worden meegedaan. Wie sorteert het beste de post? Wie kan het snelste
een doos samenstellen? Hoeveel
golfballen zitten er in een glazen
bak? En raad de onderdelen van
een fiets. Voor kinderen waren
er nog meer aardige activiteiten.
De meeste van hen staan nu met
een foto op een heuse cover van
Bobo, Flair of Voetbal International en een groot aantal kinderen
is gegrimeerd tot vlinder, clown
of piraat.

Paswerk is een sociaal bedrijf
waar zo’n 1.000 mensen werken
die op eigen kracht niet zo gemakkelijk een passende job bij
een werkgever kunnen vinden.
Een deel werkt met Paswerk be-

geleiding bij bedrijven en instellingen.
Een deel werkt bij Paswerk bedrijven die diensten verlenen aan
opdrachtgevers, zoals Paswerk
Groen en Paswerk Schoonmaak.
En zo’n 600 mensen werken bij
Paswerk bedrijven die in Cruquius zijn gehuisvest.

Eline uit Haarlem in halve
finale VN jongerenverkiezing
Regio - Eline Mast (19) uit Haarlem, student Politicologie aan de
Universiteit van Amsterdam, is
één van de zes overgebleven
kandidaten in de race om de
titel ‘jongerenvertegenwoordiger naar de VN’. Zij voert van
8 tot en met 14 oktober campagne om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen, evenals haar
tegenstanders Zehra (22) uit
Harderwijk en Geke (17) uit
Utrecht. Degene met de meeste stemmen gaat door naar de
finale op 24 oktober, de interna-

tionale dag van de VN. Tijdens
het evenement UN&me wordt
dan dé nieuwe jongerenvertegenwoordiger naar de VN gekozen. De winnaar stapt niet lang
daarna in het vliegtuig naar de
Verenigde Naties in New York.
De verkiezing wordt georganiseerd door NJR, NCDO en
het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Via www.dewereldvandevn.nl en per sms (voor Eline
sms Eline naar 5040) kan iedereen deze week op zijn of haar favoriet stemmen.

Hoe stoer is het als je op
de Open dag van Paswerk
op een scooter van Paspost mag zitten? Het overkwam deze jonge bezoeker (foto: Noortje Dalhuijsen).

De prijsuitreiking door de Noord-Hollandse gedeputeerde Elvira Sweet met (links van haar) juryvoorzitter Dick Veldmaat en (rechts van haar, van links naar rechts) manager Kees Rietdijk, Ko Woltman en Bas
Hameteman van Amazing Wheels (foto: René Vervloet).

Amazing Wheels wint Paswerk Prijs 2012
Regio - Het bedrijf Amazing
Wheels heeft de Paswerk Prijs
voor Sociaal ondernemen 2012
gewonnen. De internationaal
werkende importeur en groothandel van fietsen in Beverwijk
zat samen met Geschenkbezorgen.nl (webshop, Haarlem) en
PPG Coatings Nederland (verfproducent, Uithoorn en Amsterdam) in de finale. De deskundige, externe jury vindt alle drie finalisten prachtige voorbeeldbedrijven, maar zij moest een
keuze maken. Amazing Wheels

heeft uiteindelijk gewonnen,
omdat het bedrijf de integratie
van werkzoekende medewerkers
vanuit de sociale werkvoorziening en vanuit de bijstand optimaal heeft doorgevoerd. De instroom van medewerkers via detachering en begeleid werken
betekent dat deze medewerkers
eigenlijk geen Paswerk medewerkers meer zijn, maar Amazing Wheels medewerkers.
De Paswerk Prijs wordt jaarlijks
uitgereikt aan een bedrijf of instelling die het meest toonaan-

gevend is in zijn inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zoveel mogelijk
gewone functies aan het werk te
helpen. Deze zesde editie van de
eervolle prijs is tijdens het regionale evenement “De Waarderpolder Werkt!” uitgereikt door
mevrouw Elvira Sweet, gedeputeerde van onder meer zorg en
jeugd van de provincie NoordHolland.
Meer informatie is te vinden op
www.paswerk.nl/paswerk-prijs.

Bel Air

Rommelmarkt
Regio - Zondag 14 oktober
wordt weer een rommelmarkt
gehouden in de Spaarnehal in
Haarlem. In deze sportaccommodatie pal naast winkelcentrum Schalkwijk wisselen die
dag weer vele gebruikte goederen, na het loven en bieden,
van eigenaar. Het aanbod op
een rommelmarkt is altijd divers en verrassend: van oude obligaties tot een authentiek houtsnijwerk van Bali of
van een jaren zestig meubeltje tot een dvd van Andre
Rieu. De vlooienmarkt duurt
van 9.30 tot 16.00 uur en de
toegang bedraagt 2,50 euro
per persoon (kinderen tot en
met 11 jaar en onder begeleiding hebben vrij entree). Gratis parkeergelegenheid is op
loopafstand ruimschoots aanwezig. Voor meer informatie
of reserveringen kunt u bellen
naar: Organisatiebureau Mikki, 0229-24 47 39 of 24 46 49.
Of kijk op www.mikki.nl.

INGEZONDEN

Regio - De bridgers van Bel Air streden vorige week weer om de
punten. De uitslagen:
A lijn: Het gat met de nummers twee, Ans Pieters en Jan Warmerdam dat door de huidige kampioenen Irma v.d. Meer en Tine Posthuma is geslagen bedraagt al 17 %. Nu heeft Ans Pieters
nog niet met haar partner kunnen spelen omdat Jan een ongeluk
heeft gehad, dus de kans zit er nog in dat het nog spannend gaat
worden in de eerste serie. Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans hebben nog een lange weg te gaan om hun A status te kunnen behouden. Een keer afwezig en nu maar 41,25%. Zij bungelen aan
een touwtje. Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst hebben het
nog steeds niet op een lijn. Gelet op de discussies aan tafel moet
er nog veel bijgespijkerd worden. Ook het resultaat was met 45.00
% niet best. Theresia v.d. Horst en Matthieu Lommerse herstelden
zich van vorige week (44,58%) door nu de derde plaats te pakken
met 54,17%. Als Matthieu op een van de laatste spellen tegen Jan
Pieters en Piet v.d. Raad niet zo overmoedig had geboden, was het
resultaat nog beter geweest. Hij nam een vier harten van Jan en
Piet uit met vier schoppen en ging gedubbeld kwetsbaar 4 down.
B lijn: De eerste plaats wordt ingenomen door Ria Brandwijk en
Ina Langeveld. Met een score van 61,46% werden zij eerste en
omdat Els Zonneveld en Netty v. Egmond niet verder kwamen dan
50 % was de koppositie hun deel. Met twee keer rond de 42%
te scoren staan Corrie Warmerdam en Bert Spreeuw op de laatste plaats. An Heemskerk en Henk Vledder staan daar net boven.
An speelde deze avond in de A lijn met Ans Pieters en kwam tot
52,50%. Dankzij het goede resultaat van vorige week (54,17%)
konden Henk en Hilda Uittenbroek zich nog in de middenmoot
handhaven. Het resultaat van deze avond was met 43,75% niet
best. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal moeten wel beter hun
best gaan doen anders verdwijnen zij weer naar de C lijn, want de
42,71% is niet goed.
C lijn: Ondanks de iets mindere score van 53,33% blijven Ilse en
Ron Rusman uitzicht houden op de B lijn. Zij hebben nog een
voorsprong van 3% op Irma Meijssen en Leon Couvee die de
avondwinst pakten van 66,25%. Ook Marlies ten Kate en Henriette v. Dril blazen hun partijtje goed mee. Met 60,42% staan zij
nu op plaats drie. Lia en Lex Warmerdam behaalden 57,92% en
schoven door naar de vierde plaats. Zij hebben nog wel een achterstand van 8% op nummer drie, maar voor het zelfde geld degraderen en vier uit de B en dan gaan ze ook omhoog. Er zijn echter nog drie avonden te gaan. De twee echtparen Riek en Joop
Scheers en Emmy en Jan v. Stijn eindigden respectievelijk met
41,25 % en 39,58 % onderaan. Truus Rekké en haar nieuwe partner Mieke de Ridder moeten nog warm draaien. Doordat dit paar
42,33% behaalden staan zij bijna onderaan in de C lijn. Truus kennende zal zij er, met haar partner, alles aan doen om niet laatste
te worden.
Piet van den Raad
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Zondag 14 oktober HBC tegen RCH
Heemstede - Komende zondag
staat weer de lokale topper op
het programma: HBC-RCH. Beiden al kemphanen in het vorige
seizoen nemen het ook dit seizoen weer tegen elkaar op in de
vierde klasse D.
Beide 100-jarige ploegen hebben een rijke historie achter zich.
HBC startte al in 1902 en RCH
is in 1911 begonnen. Diverse keren hebben beide ploegen elkaar
in de competitie ontmoet met afwisselende resultaten. In het seizoen 2003-2004 speelden beide
ploegen nog 3de klasse en eindigde HBC als tweede en RCH
als derde. Zelfs in een krant van
29 december 1945 komen we
HBC en RCH samen tegen in de
tweede klasse B. In het seizoen
1972-1973 speelden beide ploegen in de derde klasse A. Vorig seizoen eindigde HBC boven
RCH, maar, in de beginfase van
dit seizoen, zijn de rollen omgedraaid.
RCH speelt dit jaar sterker met
als resultaat tot dit moment een
tweede plek. HBC heeft wat
meer moeite zijn draai te vinden. Dat neemt echter niet weg,
dat er een heerlijke strijd op het
hoofdveld van HBC zal plaatsvinden. Niet alleen de punten zijn belangrijk, maar ook de
Heemsteedse eer speelt mee in
deze derby en dat kan alleen
maar een attractieve wedstrijd
opleveren.
Wat ook in deze derby meespeelt

is de misplaatste grap van verleden jaar met het onderspuiten met graffiti van onder andere veel reclameborden bij HBC.

Het bestuur van RCH keurt dan
ook elke vorm van (ludieke) acties af. Vorig jaar is er kwistig
met spuitbussen gespoten op
reclameborden en dergelijke en
het heeft beide clubs veel geld
en energie gekost om het weer
schoon te krijgen. Tot op heden
heeft de dader of hebben de daders zich nog steeds niet gemeld
wat op zich al betreurenswaardig is.
Het bestuur wil graag dat de
sportiviteit overheerst en het een
prachtige wedstrijd gaat worden en daar passen (voor beide
partijen) schadelijke acties niet
bij. Zowel HBC als RCH hopen
op een grote opkomst aan toeschouwers.
Kom dus naar het sporterrein
van HBC. De wedstrijd begint
om 14.00 uur.

Sport 2000 driemaal zo groot!
Heemstede – Marco Voorham,
eigenaar van Sport 2000 Heemstede is een blij man. De sportwinkel verhuisde enkele deuren verder naar Binnenweg 205207 en is nu maar liefst driemaal zo groot. Wat een verademing om zóveel ruimte tot je beschikking te hebben en te vullen met prachtige sportswear en
vele toebehoren om je favoriete
sport mee te kunnen beoefenen.
Marco vertelt dat hij twee weken
geleden opende en al gelijk zeer
goede reacties kreeg. Bovendien ontvingen hij en zijn medewerkers mooie boeketten en
plantstukken. Niet onbelangrijk:
de collega-ondernemers vinden
het ook geweldig dat hij verhuisde naar het achterste deel van
de Binnenweg. Een nieuwe impuls voor dit deel van de winkelstraat waar juist wel voldoende
parkeergelegenheid is en achter
het pand fatsoenlijke ruimte voor
laden en lossen aanwezig is. Om
in deze tijden van minder economische vooruitgang toch uit te
breiden en dan maar liefst driemaal de grootte, dat is lef hebben. Maar dat past wel bij de uitstraling van de winkel: lef hebben gebruik je ook om goede
prestaties te leveren in de sport.
De winkel is mooi helder verlicht
en bij binnenkomst is de indeling
overzichtelijk. Rechts de enorme wand met schoeisel, ach-

terin hockeysticks, in het midden allerlei kleding en vooraan
links de kassa en diverse kleine sport-accessoires. Sport 2000
heeft veel op gebied van hockey, running, casual, fitness, tennis en voetbal. De professionele sportshop heeft uiteraard ook
kundige medewerkers die het
juiste advies geven en… aantrekkelijke kortingen juist ook in
verband met de verhuizing. Feest
dus, bij Sport 2000. Kom gerust
even binnenlopen en de nieuwe behuizing bewonderen. Echt
een top-score, deze nieuwe, ruime ‘stek’ van Sport 2000 Heemstede!

Klaar voor de start! (foto: Ab Laanbroek)

Zondag 28 oktober

LifeFit Heemstede Loop 2012
Heemstede - Op zondag 28
oktober klinkt het startschot
voor de derde LifeFit Heemstede Loop. Dit recreatieve hardloopevenement in de gemeente Heemstede kent 3 verschillende afstanden (1,5, 5 en 10 kilometer). De start en finish vinden
plaats op het sportpark Groenendaal in Heemstede.
De LifeFit Heemstede Loop begint om 11.00 uur met de Familyrun over 1,5 kilometer, waaraan
speciaal voor de Heemsteedse
scholen een prestigieuze scholenbokaal is gekoppeld. Deze
bokaal is opgezet om de Heemsteedse scholen in een competatieve manier te laten strijden
om het “Kampioenschap” van
Heemstede. Tijdens deze editie
gaat het nog steeds om deel te
nemen via de scholen, maar de
school met procentueel gezien
het grootste percentage aan
deelnemers wint deze editie de
bokaal. Kinderen kunnen zich
ook individueel inschrijven voor
de LifeFit Heemstede Loop.
Om 12.00 uur start de 5 kilometer en vanaf 13.00 uur zullen de
lopers van de 10 kilometer de
strijd aan gaan met de klok. De 5
en 10 kilometerlopers lopen hetzelfde parcours; de 5 kilometerlopers leggen echter één ronde af, en de 10 kilometerlopers
lopen er twee. De exacte route vindt u op www.heemstedeloop.nl.
Cadeaubon voor midweek 2013
voor winaars op de 10 kilometer
De winnaars op de 10 kilome-

ter krijgen tijdens de 3e LifeFit Heemstede Loop een originele midweek cadeau. Camping
de Lakens uit Bloemendaal aan
Zee geeft de winnaar en winnares van de LifeFit Heemstede Loop op de 10 kilometer een
gratis midweek kamperen in een
luxe “de Waardtent” cadeau voor
2013.
Snelste Heemsteedse en
Heemstedenaar
De organisatie heeft ook voor
deze editie wederom een sponsor gevonden voor de snelste
Heemstedenaar en Heemsteedse op zowel de 5 als de 10 kilometer. “Vreeburg Ambachtelijk
en Culinair” uit Heemstede stelt
4 cadeaubonnen beschikbaar
voor de snelste deelnemers afkomstig uit de gemeente Heemstede.
TIGRA bedrijvenloop
De TIGRA bedrijvenloop wordt
voor de tweede keer georganiseerd in de fantastische ruimte van TIGRA & LifeFit in Heemstede. Deze unieke locatie gelegen aan de start/finish biedt de
deelnemers van de bedrijvenloop de mogelijkheid gebruik te
maken van de vele faciliteiten
van TIGRA in combinatie met alle extra service en voordelen van
deelname aan de TIGRA bedrijvenloop.
Voorinschrijving voor de LifeFit
Heemstede Loop is nog mogelijk
tot en met maandag 22 oktober
via www.heemstedeloop.nl.

Verdachte diefstal
auto aangehouden
Heemstede - De politie hield
vorige week dinsdag een 27-jarige Amsterdammer aan voor diefstal van een personenauto. De
agenten controleerden de auto
op het Julianaplein waarbij bleek
dat het voertuig als gestolen gesignaleerd stond. De bestuurder
was lopend vertrokken richting
de Binnenweg. Hier hielden de
politiemensen hem aan. De verdachte is ingesloten voor onderzoek. De politie onderzoekt de
zaak.
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Hoofdsponsor LifeFit Heemstede Loop

LifeFit nog leuker
Heemstede - Voortgekomen
uit de fysiotherapiepraktijk staat
LifeFit Heemstede voor vertrouwd sporten in de regio. Fitness was bijzaak in de vroegere
fysiotherapiepraktijk, maar sinds
de nieuwbouw van het prachtige sportcomplex aan de Sportparklaan 18, Nieuw Groenendaal, niet meer weg te denken.
Twee zalen boven zijn voor de
groepslessen en een grote fitnessruimte met de juiste apparatuur. Belangrijker dan al die
mooie spullen is toch de begeleiding. Fitness werd belangrijk. Het vak fitness is bijna een
academisch beroep geworden.
Waar vroeger de mooie spullen
belangrijk waren is, staat nu de
klantenbenadering voorop. Het
gedrag van de sporter, zijn wensen, mogelijkheden, voorkeuren
die door een goed contact resulteren in een trainingsschema.
Denken, bewegen, voelen, vanuit die drie-eenheid werken. Hier
zie je veel aansluiting bij de fysiotherapie en haptonomie, voelen wat je lichaam ervaart. Voorbeeld is, je wilt roeien maar dat
lukt minder. Dan wordt er gezamenlijk gezocht naar iets dat beter aansluit bij de wens en het
kunnen. Nooit een standaard
programma! Maatwerk voor een
betere conditie, maatwerk voor
een vitaal leven. Opa moet kunnen ravotten met zijn kleinkinderen. De hardwerkende man
of vrouw wil een energiek bestaan. Er wordt vanuit de fysiotherapie gewerkt aan een vermindering van beperkingen bij
jong tot oud. LifeFit kan een totale sportbeleving leveren. Met

de mooie spullen, met de mogelijkheden van het naastgelegen
zwembad, SportPlaza, waarmee
ze al twintig jaar een samenwerking hebben. Als partner van de
gemeente op sportgebied verlenen ze hun medewerking aan
de gemeentelijke buitensportfaciliteiten.
Hoofdsponsor LifeFit
Heemstede Loop
Op zondag 28 oktober vindt voor
de derde keer in opdracht van de
gemeente Heemstede de LifeFit
Heemstede Loop plaats. De lopers starten en finishen bij het
sportcomplex Groenendaal en
doen onder andere het Wandelbos Groenendaal en diverse
wijken van Heemstede aan. De
tweede editie van de Heemstede Loop was vorig jaar een succes met meer dan 1600 deelnemers aan de diverse onderdelen. LifeFit Heemstede is voor
dit sportevenement aangezocht
als hoofdsponsor. Een landelijk
en een regionaal goed doel geven de derde LifeFit Heemstede
Loop kleur. Het landelijke goede doel is de Nederlandse Hartstichting en het regionale goede
doel de Hartekamp groep.
Bij het verbouwen van het raadhuis gaven ze adviezen op ARBO-gebied. Ze zijn voortdurend
in gesprek met de gemeente over
de gezamenlijke ambitie van een
Sportboulevard aan de Sportparklaan. De visie en de wil is
er. Ieder jaar organiseren zij een
evenement om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar
hebben 400 deelnemers op 100
fietsen deelgenomen aan een

Links Roy Jansen met Hans van der Hulst.
spinning marathon in de Sportplaza om als Duchenne Heroes zo
Duchenne de wereld uit te trappen. Duchenne is een spierziekte
bij kinderen, waarbij de spieren
langzaam maar zeker afbreken.
Kleine kinderen met Duchenne
vallen vaak en kunnen niet goed
rennen. De Heemsteedse Heroes
van Duchenne trapten voor de
Stichting Duchenne Spierdystrofie een fantastische bijdrage aan het onderzoek naar een
genezing bij elkaar onder leiding
van Rutger. Sporten is leuk, LifeFit nog leuker.
Ton van den Brink

Thema-avonden voor sportverenigingen
Heemstede - Binnenkort organiseert Sportservice Heemstede-Zandvoort in samenwerking
met EHBO Heemstede en de gemeente Heemstede twee thema
avonden voor sportverenigingen
uit Heemstede, waar sportvrijwilligers zich voor in kunnen schrijven. Dit kan zowel voor 1 van
beide avonden, als voor beide.
Op dinsdag 6 november wordt
de cursusavond reanimatie /
gebruik AED aangeboden van
19.00 tot 22.00 uur op locatie bij
één van de deelnemende vereni-

gingen. Een automatische externe defibrillator (AED) is een
draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van
een persoon met een circulatiestilstand. De AED dient op
een geautomatiseerde manier
een elektrische schok toe met
als doel een gestoord hartritme
te stoppen.
Op dinsdag 13 november zal
de cursusavond sportblessures plaatsvinden, van 20.00 tot
22.00 uur en eveneens op locatie bij één van de deelnemende

verenigingen. De meest voorkomende sportblessures worden
tijdens deze thema avond behandeld door de instructeur van
EHBO Heemstede.
Geïnteresseerde
vrijwilligers
kunnen zich kosteloos opgeven
bij Hubert Habers van Sportservice Heemstede-Zandvoort, hhabers@sportserviceheemstedezandvoort.nl onder vermelding
van de naam, emailadres, vereniging, en of de vrijwilliger(s)
aan 1 of beide avonden mee willen doen.

Oproep spullen voor Fancy Fair de Heemhaven
Heemstede - Op zaterdag 20 oktober wordt er
van 10.00 tot 15.00 uur in zorgcentrum de Heemhaven een Fancy Fair gehouden. Voor de boekenmarkt, kledingbeurs en verkoop van tweedehands spullen kunnen de organisatoren nog het
één en ander gebruiken.
Hierbij doet men daarom een oproep voor uw
tweedehands boeken, kleding en kleine huishoudelijke spullen, in goede staat en werkend. De
opbrengst van de Fancy Fair wordt gebruikt voor

extra activiteiten en materialen voor de bewoners
van de Heemhaven. De opbrengst van de voorgaande Fancy Fair heeft onder andere de aanschaf van een duofiets mogelijk gemaakt.
De spullen kunnen dagelijks worden ingeleverd
bij de receptie van de Heemhaven, tussen 9.00 en
15.00 uur. De Heemhaven is aan de van Brücken
Focklaan 20 in Heemstede. Voor meer informatie
kunt u op dinsdag, woensdag of donderdag bellen tussen 9.00 en 10.00 uur met 023-8916106.

INGEZONDEN

Kampioenen
beginnen goed in zaterdagcompetitie
Heemstede - Op zaterdag 6 oktober ging het vrij bridge op zaterdag voor de 23ste keer van start. Het deelnemersveld bestaat
op dit moment uit 83 paren. Hierbij zijn de twee zalen van het GSV
gebouw in Heemstede helemaal gevuld.
De kampioenen van seizoen 22, John Missaar en Martin Baas zijn
de eerste wedstrijd goed begonnen. Met 58,98% werd de eerste
plaats gepakt. Het verschil met de anderen is echter minder groot
dan voorheen. Miep v.d. Raad en Theresia v.d. Horst volgden met
57,31% en werden gedeeld tweede met Ans Heemskerk en Nellie v.d. Klashorst. Nellie speelt normaal met haar vaste partner Mimi Janszen in de C of D groep maar omdat Gea v.d. Berg er was
speelde ze met Ans. Ook George Cerneüs kwam met een invalster. Samen met Joke Meijer kwam hij tot 55,81%. Agnes en Richard Kemper deden het naar behoren en bleven met 55,51% aardig in de buurt van de top. Willy Grootendorst en Tineke v.d. Linden zakten door het ijs met een score van 37,73%. Ook Riet Thorborg en Loes Brouwer hadden zich deze middag anders voorgesteld. Met 40,93% werden zij voorlaatste. Van de nieuwkomers in
de A groep kwamen Kitty Melchers en Elly Keizer met 50,72% redelijk uit de verf.
Thea Arnold en Jo Capelle hebben in de B groep een behoorlijke tik uitgedeeld. Met 72,57% bleven zij Pieta en Ferry Hagen
maar liefst 8% voor. Bernie Luymes en Lenie la Grouw kwamen
met 61,94% op de derde plaats uit. Ook Hannie en Marit Zwemmer kwamen goed voor de dag met een score van 59,05%. Omdat er maar liefst elf paren onder de 50% scoorden in de B groep
zal dat een grote verplaatsing te weeg brengen, omdat in de C en
D groep behoorlijk is gescoord. Carla en Hans Verdonkschot (eerste op de wachtlijst) mochten invallen in de C groep en behaalden
daar 70,49%. Omdat een paar heeft bedankt voor de zaterdagmiddag komen zij gelijk in de uitslag voor. An Bovenhof en Yvon de
Jong deden het ook behoorlijk door met 57,99% tweede te worden. Emmy v.d. Wiel en Marga Kuyper behaalden 55,56% en zijn
verzekerd van het spelen in de grote zaal. Ook Gré Brouwer en
Trees Versteegh komen naar de grote zaal omdat zij met 65,63%
eerste werden in de D groep. Met een score van 56,25% zijn Truus
Huntelaar en Marjan Sanders volgende keer in de B groep ingedeeld. Tessa Rutkens en Piet Konings, nieuwe bij de club kwamen
uit in de D groep en behaalden 53,65%, waarmede zij gelijk zijn
gepromoveerd naar de B groep.
Vaste paren uit de B groep, zoals Joke en Henk Griffioen (48,73%),
Doke Roozen en Pia Muller (41,13%) en Wilma Koek en Marten
Hoogeterp (33,91%) zien we de volgende keer niet meer terug in
de grote zaal.
Piet van den Raad

pagina 24

10 oktober 2012

Film & lunch-programma voor 55+
Heemstede - Donderdag 18
oktober draait bij Casca een dramatische komedie, die speelt
in een klein dorpje ergens
tussen Noord-Afrika en het
Midden Oosten, waarin de
machtsverhouding tussen de
conservatieve mannen en de
jonge vrouwen onder druk
staat. Vraag om het speciale filmprogramma bij Casca:
023-5483828. Na de film wordt

in de foyer van de Luifel een
heerlijke gezamenlijke lunch geserveerd. Het hele film & lunchprogramma is van 10.30 tot ongeveer 13.45 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten inclusief lunch: 10 euro.
In verband met de lunch graag
vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 16 oktober, dit kan telefonisch: 023-5483828 op werkdagen van 9 tot 12 uur.

RCH nestelt zich aan
de top van de ranglijst
Juf Brenda krijgt de cheque van Valkenburgschool.

Valkenburgschool leert
van Zuid-Afrika
Heemstede - Vóór de zomervakantie heeft de Valkenburgschool met heel hard rennen
geld ingezameld. De sponsorloop was weer heel succesvol én
heeft 2400 euro opgebracht voor
het goede doel van de school.
Een school in Zuid Afrika, in het
dorpje Montagu, 200 kilometer
van Kaapstad, waar in de Ashburgschool juf Brenda les geeft.
Juf Esther van Dokkum van
de groepen 7 en 8 van de Valkenburgschool heeft in februari een bezoek gebracht aan deze school in Zuid Afrika, zij kon
dus goed aangeven waarom juist
voor deze school geld moest
worden ingezameld. Juf Esther
heeft les gegeven in Montagu.
Afrikaans is als je goed luistert
goed te begrijpen en andersom
ook. Voor de kinderen in ZuidAfrika wel spannend om van een
juf uit Nederland les te krijgen in
het Nederlands. Als je ziet hoe
ze daar werken, moeten werken,
dan denk je niet aan de bezuinigingen bij ons. Tekenles met drie
kleuren krijtjes. Eén potlood voor
het hele schooljaar per kind. Als
juf Esther dit in haar klas op de
Valkenburgschool vertelt, dan
krijgt het stelen van een potlood

ineens een heel andere dimensie. Wat moet je op school doen
als je het hele jaar geen schrijfmateriaal meer hebt? Sommige kinderen sjouwen hun zware boeken met blote voeten op
het asfalt drie kwartier heen en
terug naar school. Grote gezinnen wonen in kleine schuurtjes.
Bijzonder om te zien hoe iedereen positief blijft ondanks de tekorten.
Juf Brenda is niet alleen juf van
de kinderen, zij is ook een warm
vertrouwenspersoon voor de ouders. De leerkrachten hebben op
veel creatieve manieren de lessen in elkaar gezet zonder mooie
materialen. In het dorp kon Esther kleurpotloden, wat houtskool en krijtjes kopen voor de
leerlingen. Voor een klas heeft ze
Molenwerf windmolentjes meegenomen. De kinderen waren er
heel blij mee en lopen er dagen
later nog steeds trots mee over
straat. Juf Brenda kwam vorige
week naar Heemstede en heeft
een aantal lessen gegeven aan
de kinderen van juf Esther. Ook
hier geen taalproblemen. Hooguit een probleem met de koffer
van Brenda. Naar Nederlandse
begrippen niet meer bruikbaar,

een van de leerlingen heeft wel
een oplossing.
Drukkie
Zijn ouders hebben vorige week
nieuwe koffers gekocht, een oude maar nog gave, grote koffer
sleept hij tussen de middag even
mee van huis. Van Brenda krijgt
hij een “drukkie”. Dat vraagt om
uitleg. Bij binnenkomst in de klas
bij juf Esther geeft ieder kind `s
ochtends een hand. In Zuid-Afrika doe je dat met wat wij een
knuffel noemen. Die knuffel heet
in Zuid-Afrika een ‘drukkie’. Er is
de afgelopen week veel gedrukkied! Liedjes van Brenda zijn ingestudeerd en al naar Montagu als filmpje gestuurd. Er zijn al
meer contacten tussen leerlingen over en weer. Hoe een stukje van de wereld ver weg, even
dichtbij komt. Precies het thema
van de Kinderboekenweek, ”Hallo Wereld “.
Donderdagmiddag kreeg juf
Brenda een cheque van 2350
euro mee en een klok om kinderen te leren klokkijken. Met dikke tranen en een drukkie nam zij
afscheid van groep 7 en 8 van de
Valkenburgschool.
Ton van den Brink

Heemstede - RCH is onderweg
naar iets moois dit seizoen. De
roemruchte club met het schitterende hoofdveld zou een paar
afdelingen hoger niet misstaan.
Zover is het nog niet maar het
team van trainer Rene Anneese
maakt progressie dit seizoen. Tegenstander DIO was op papier
een sterke opponent, maar deze ploeg kon dat zondagmiddag
niet waarmaken. Het blonk vooral uit door het schoppen naar alles wat bewoog. Binnen twee minuten waren twee zware charges
al goed voor evenzoveel kaarten.
Dat scheidsrechter Visser aan
het einde slechts zes gele en één
rode kaart op het formulier zette
was aan zijn coulance te danken.
Hij behoedde DIO voor een complete afgang door situaties die
rijp waren voor een kaart met de
mantel der liefde te bedekken.
RCH wil verzorgd voetbal spelen
en bij vlagen kwam dit er ook uit
maar keer op keer ontaarde het
spel in een fysieke krachtmeting.
RCH opende de score door een
benutte penalty van Tim Schoenmaker.
Een paar tellen later kon DIO
al iets terugdoen. Jamal Ait
Mama passeerde behendig de
RCH verdedigers waarna Donny Bakker de gelijkmaker kon
aantekenen. In de 31e minuut was Joost Cornelissen zijn
tegenstanders te snel af en
rondde hij, na een keurige een

Nog 3 weken inschrijven Meerlandenfonds
Regio - Ook dit jaar heeft De
Meerlanden weer een bedrag
van 50.000 euro in het Meerlandenfonds gestort. Leden en
vrijwilligers van goede doelen
of (sport)verenigingen kunnen
nog een paar weken een project of activiteit aanmelden voor
een bijdrage uit het Meerlandenfonds. De sluitingsdatum is 26
oktober. De Meerlanden hecht
waarde aan maatschappelijke
betrokkenheid bij de inwoners
en gemeenten uit haar verzorgingsgebied. Dit doet zij niet al-

leen door met bewoners en gemeenten samen te werken aan
een schoon en duurzaam leefen werkgebied, maar ook door
een impuls te geven aan sociaalmaatschappelijke bloei in haar
verzorgingsgebied.
De maximale bijdrage voor goede doelen is 2.500 euro en voor
(sport)verenigingen maximaal
1.000 euro. Aanmelden kan via
het aanvraagformulier Meerlandenfonds 2012 dat te downloaden is via www.meerlanden.nl.
Daar kunt u ook terecht voor het

reglement met voorwaarden en
de statuten van het Meerlandenfonds. Aanvragen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds
dienen voor 26 oktober 2012 te
worden verzonden naar Stichting het Meerlandenfonds.
Leden en vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen ontvangen, na aanmelding
van een project, spoedig bericht
over toekenning dan wel afwijzing. De uitreiking van het Meerlandenfonds staat aan het einde
van het jaar gepland.

Joost Cornelissen in actie.

twee met Steve Beverly, fraai af.
Tot aan de rust zagen de 300 toeschouwers RCH nog wat kansen
missen waar slechts één mooie
aanval van DIO tegenover stond.
Vlak voor de pauze werd Cornelissen opnieuw het spelen belet
en dit maal was het Steve Beverly die de toegekende strafschop
benutte en de stand naar 3-1 tilde. Na de onderbreking kwam
DIO sterker uit de kleedkamer
en trachtte het tij te keren. Dit
werd beloond met de aansluitingstreffer door Murad Azdoud.
Joost Cornelissen zorgde met
een schitterende vrije trap voor
de 4-1, waarna de wedstrijd stevig in handen bleef van RCH.
Dat de attente Beverly vijf minuten voor tijd nog de 5-1 achter
de DIO goalie prikte was goed
voor het doelsaldo. DIO eindige de wedstrijd met 10 man, met
tweemaal geel kon Donny Bakker vertrekken.
Trainer Anneese was dik tevreden. Niet zozeer over het vertoonde spel maar het feit dat hij
over een gretig stel voetballers
beschikt. “Ik sta op iedere training met 20 man die heel erg
graag willen leren en als je dan
ziet dat het vruchten afwerpt ben
ik een gelukkige trainer”. RCH
staat nu tweede op de ranglijst
en doet mee om een prijs. Volgende week de kraker HBCRCH.
Eric van Westerlo o
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Met dank aan Tuincentrum De Oosteinde.
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Pimp je deur met Arne & Bodil
Regio - Maak van een deur een
eyecatcher die past bij het interieur en ook nog een stijlvolle oplossing kan zijn. Het jonge Nederlandse
binnendeurenmerk
Arne & Bodil, geproduceerd door
Svedex, laat zien hoe een kanten-klare binnendeur je interieur
vernieuwt en het verschil maakt
tussen ´leuk´ en ´wow´. Arne &
Bodil brengt met regelmaat een
nieuwe trendy collectie en is exclusief verkrijgbaar bij Karwei.
Een standaard witte binnendeur
kan een ontzettende spelbreker

zijn in een stijlvol ingericht huis.
De deuren van Arne & Bodil zijn
binnen een kwartier te plaatsen.
Dus nooit meer schuren, afplakken en lakken.
´Hoe creëer ik een ruime
entree?´
Licht en ruimte creëren kan met
kleuren, maar ook met deuren.
Een designdeur met glasvlakken laat een modern, landelijk of
klassiek interieur nog beter tot
zijn recht komen. Bovendien is
het glas al gemonteerd.

‘Hoe restyle ik zonder
nieuwe meubels?’
Meubels en accessoires lijken
het meest voor de hand liggend
om een interieur te stylen. Maar
een passende deur maakt het
plaatje binnen no-time af.
‘Mag het licht op de overloop
aan?’
Spoken, gekke geluiden of rare
filmfiguren: er kunnen verschillende redenen zijn waarom kinderen bij het slapen gaan het
licht op de overloop willen zien.
Arne & Bodil ontwierp daarom
een kant-en-klare designdeur
met speelse lichtopeningen die
een subtiele lichtinval doorlaten.
CristalCoat
De Arne & Bodil binnendeuren
uit de Trend en Design collectie
zijn voorzien van CristalCoat, een
krasvaste laklaag die niet verkleurt. Bovendien is de laklaag
zo strak en egaal, dat zelfs de
beste schilder het niet kan evenaren.
Trendsetter
Als trendsetter op het gebied
van binnendeuren laat Arne &
Bodil zien dat gemak en betaalbaar design eenvoudig samengaan. Het Nederlandse merk
geeft binnendeuren een nieuw
gezicht en maakt dit bereikbaar
voor een breed publiek door een
exclusieve samenwerking met
KarweiI.

Beter binnenmilieu
begint bij Chem-dry Veen
Regio - Uw zachte vloerbedekking en gestoffeerde meubels
grondig en milieuvriendelijk laten reinigen en beschermen?
Chem-Dry Veen is de specialist en staat voor betrouwbaarheid, ervaring en kwaliteit. Kiest
u voor gegarandeerd vakmanschap, veilige en milieuvriendelijke werkmethode en een snelle inzetbaarheid? Dan bent u
bij Chem-Dry Veen op het juiste adres.
Hoe werkt de Chem-Dry methode zult u zich afvragen. Het
reinigen van uw zachte vloerbedekking met water en zeep is
voorgoed verleden tijd. ChemDry ontwikkelde een nieuwe,
milieuvriendelijke methode om
zelfs de meest hardnekkige
vlekken uit de vloerbedekking
te verwijderen. Het geheim?
Koolzuurbelletjes en een reinigingsmiddel waarvan de ingrediënten uit de natuur ontrokken zijn. Het voordeel hiervan is
dat de vloerbedekking binnen
twee uur droog is, en de eigenschap krijgt als nieuwe vloerbedekking. De ruimte waar gereinigd is kan weer snel worden
gebruikt.
Sinds de oprichting in 1990 reinigde Chem-Dry in Nederland
en België vele miljoenen m²
zachte vloerbedekking. Een be-

Huis & Tuin pakt extra uit tijdens jubileumjaar
Regio - Huis & Tuin staat komend voorjaar bol van de extra activiteiten, omdat we 10 jaar bestaan. En wie jarig is, trakteert.
Dat betekent leuke extra’s voor de bezoekers, zoals onvergetelijke specials, acht “show-interieurs”, een heus designplein
en een spannende designwedstrijd. Huis & Tuin luidt ieder jaar
het voorjaar in. Zodra de temperaturen wat zachter worden,
verandert het WTC Expo in één groot woon- en tuinparadijs.
Boordevol inspiratie voor alles in en om het huis. De 10e editie
van Huis & Tuin biedt verrassend veel. Meer dan ooit.
Donderdag 28 februari tot en met
zondag 3 maart is het weer zover: vier dagen lang presenteert
de grootste huis-, tuin- en woonbeurs van Noord-Nederland zich
in het WTC Expo te Leeuwarden.
De laatste editie trok maar liefst
32.875 bezoekers. Hiervan komt
een steeds groter aantal uit het

westen, midden en zuiden van
het land.
De jaarlijks terugkerende exclusieve thematuinen zijn en blijven
een publiekstrekker van de eerste orde. Ook dit jaar gooien hoveniers en tuinspecialisten weer
alle remmen los en kunnen tuin-

liefhebbers genieten van de ongekende bloemen- en plantenpracht. En van de fraai aangelegde praktische en duurzame
modeltuinen. Wie meer geïnteresseerd is in tuindecoratie, -accessoires en -meubelen kan ook
zijn hart ophalen.
Wandelend door de inspirerende woonhal word je overladen
met interieurinspiratie en woontrends. Een primeur voor 2013 is
dat bezoekers een nieuwsgierige
blik naar binnen kunnen werpen
in één van de 8 originele fantasievolle interieurs. Of te wel een
totaal woonconcept beleven, alsof je door een echt huis loopt.

Designplein
Rondom al het huis-, tuin- en
woonplezier valt er in 2013 veel
extra’s te beleven: bezoekers
kunnen zich laten inspireren
door jonge, hippe, creatieve designers, die op het nieuwe sfeervolle Jong Design! plein hun zelf
ontworpen meubels presenteren. In samenwerking met de
Design Fabriek wordt het Jong
Design! plein en een designwedstrijd georganiseerd, waarbij
de deelnemende designers leuke prijzen kunnen winnen.
Vanzelfsprekend speelt Huis &
Tuin ook in op de laatste trends.
Als er één trend deze tijd ken-

langrijke mijlpaal en bewijs van
professionaliteit.
Naast langdurige relaties met
bedrijven instellingen onderhoudt Chem-Dry Veen banden met tapijtfabrikanten en
hun vertegenwoordigers. Ook
zij geven aan dat de duurzaamheid van een vloerbedekking
kan worden verbeterd door
goed en hygiënisch onderhoud.
Stofzuigen, bij voorkeur minstens twee keer per week,
draagt bij aan een goede zorg
voor uw vloerbedekking, maar
draagt ook bij aan een beter
binnenmilieu. Zuig afwisselend
in de lengte en in de breedte. Het beste voor de levensduur van uw vloerbedekking is
de borstelstofzuiger. Wilt u een
onafhankelijk advies over stofzuigers? Bel dan uw Chem-Dry
specialist.
Tenslotte krijgt u een passende
oplossing aangeboden, inclusief een duidelijke vrijblijvende
prijsopgave. Wij staan klaar om
ook u een beter binnenmilieu te
bezorgen.
Neem contact met Chem-dry
Veen op en ervaar hoe beter
binnenmilieu bijdraagt aan een
prettig gevoel van wonen. Bel
0251- 291401, mail naar info@
chemdryveen.nl of kijk op www.
chemdryveen.nl.

merkt, is het “Doe het zelf”. Op
de beurs is er veel ruimte voor
demonstraties van zelf klussen.
En ook het recente woningaanbod krijgt maximale aandacht.
Van koop tot huur, van oud tot
nieuw, van huis tot appartement,
alles is op de beurs te vinden. Inclusief de niet te missen spectaculaire woonveiling.
Huis & Tuin is niet zomaar een
beurs. Het is een begrip op huis-,
tuin- en woongebied. Een beurs
vol primeurs, met elk jaar weer
ongekend veel stof tot inspiratie. Meer informatie en de laatste nieuwsfeiten over Huis & Tuin
zijn te vinden op de geheel vernieuwde website www.huis-tuinbeurs.nlen alle social media-kanalen.
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Een prettig gevoel
door planten in huis
Regio - Nederlanders krijgen
een prettig gevoel als zij planten in huis hebben. Het is daarom niet verwonderlijk dat 93%
van de Nederlanders planten in
huis heeft. Zestig procent van de
vrouwen wordt blijer van bloeiende planten en dat geldt opvallend genoeg ook voor vijftig procent van de mannen. Bovendien
voelt ruim de helft van de mannen zich rustiger in een huis met
planten. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Ruigrok | NetPanel in opdracht van
het Bloemenbureau onder ruim
1.500 Nederlanders.
Jessica Wagemaker van het
Bloemenbureau is erg blij met
de uitkomsten: “De sterke eigenschappen van planten die effect
op mensen hebben, blijkt de gemiddelde Nederlander te bevestigen. Kamerplanten geven je op
hun manier een dosis vitamine.
Je kunt ze vergelijken met het
effect van schoonheidsproducten. Mensen voelen zich er lekkerder door, omdat die bijvoorbeeld je uiterlijk mooier maken.
Planten laten je prettiger voelen,
• Nederlanders voelen zich
minder zenuwachtig bij de
tandarts als de wachtkamer
ingericht is met planten
• Mannen worden rustiger
door planten
• Jongeren zijn gek op
kleurrijke planten

Carva combineert de voordelen
van losse meubels met die van
een systeemprogramma. Hier is
een open zijwandconstructie gecombineerd met schuifladen, glazen schuifdeuren, media-element
en vitrine. Ter bescherming van
het oppervlak is het massiefhoutprogramma uitgevoerd met de innovatieve lak EverNatural. De natuurlijke ‘look & feel’ en daarmee
het karakter van het massiefhout
blijven zo behouden.

omdat die je van binnen mooier
maken. Planten laten je namelijk
beter ontspannen, maken je productiever, zuiveren de lucht en
geven zuurstof af. Wij noemen
planten daarom het mooiste verzorgingsproduct in huis.”
Actie Vitamine Kamerplant
Om het fijne gevoel dat je krijgt
van planten onder de aandacht
te brengen, startte het Bloemenbureau 17 september jl. de campagne ‘Vitamine Kamerplant, het
mooiste verzorgingsproduct in
huis’. Drie weken lang kan de
consument de online Vitamine Kamerplant-test doen die de
perfecte match tot stand brengt
met de kamerplant die het best
bij hem of haar past. Wat de
campagne bijzonder maakt, is
dat de online store in het echt
te bezoeken is. Een miniatuur
exemplaar van de persoonlijke
Vitamine Kamerplant kan worden opgehaald in de tijdelijke
Vitamine Kamerplant-winkel in
Amsterdam. Daar krijgt hij dan
zijn gratis potje Vitamine Kamerplant in een lookalike crème
potje, voorzien van eigen naam.
Afhalen kan tussen 1 en 7 oktober aan de Amsterdamse Kalverstraat 101.
Jongeren houden van kleur
Planten zijn extreem belangrijk in het leven van de gemiddelde Nederlander. Ruim 70%
voelt zich meer op zijn gemak
in een huis waar planten staan,
dit geldt zelfs voor 77% van de

vrouwen. Gelet op deze uitkomst
is het niet vreemd dat maar liefst
93% van de Nederlanders planten in huis heeft. Gemiddeld
hebben we ruim negen van deze groene en bloeiende vrienden staan. 55-Plussers scoren
het hoogst met gemiddeld 11
planten in huis, maar ook jongeren houden van groen in huis. In
de huizen van 18 tot 34-jarigen
staan gemiddeld zeven planten. Deze jonge doelgroep kiest
vooral voor planten met verschillende kleuren. Ouderen hebben
de voorkeur voor zowel groene
als bloeiende planten in huis.
Minder nerveus bij
de tandarts
Ook in de werkomgeving zien we
graag planten. Op kantoor hecht
79% van de mensen aan groen.
Bijna de helft zegt productiever van kamerplanten te worden. Ook bij de tandarts en in
het ziekenhuis willen we groen
zien. Ruim de helft van de Nederlanders voelt zich namelijk
minder zenuwachtig bij de tandarts als de wachtkamer ingericht
is met planten. 42% Verwacht
dat ziekenhuispatiënten sneller
herstellen in een groene omgeving. Niet vreemd dat twee derde van de landgenoten vindt dat
de lucht die zij inademen gezonder is door de aanwezigheid van
planten.
Over het Nationaal Voel Je Lekkerder-onderzoek
Het Nationaal Voel Je Lekkerderonderzoek is uitgevoerd door
Ruigrok | NetPanel in opdracht
van het Bloemenbureau onder
1.583 respondenten van 18 jaar
en ouder. Met het onderzoek wil
het Bloemenbureau inzichtelijk
krijgen of het Nederlandse publiek zich lekkerder voelt met
planten om zich heen.

Natuurlijke bescherming van oppervlakken

Massiefhout-programma
van hülsta
Meubels die hun charme verliezen door krassen of vlekken behoren tot het verleden. Een blijvend fraai oppervlak wordt gegarandeerd door een beschermende oppervlaktelaklaag. Een
goed voorbeeld daarvan is de
Ever-Laktechnologie van hülsta.
Deze laktechnologie biedt effectief bescherming tegen vloeistoffen, vergrijzing of mechanische belasting en zorgt daardoor
voor een lange levensduur van
meubels. Nieuw is de innovatieve lak EverNatural die speciaal
voor het massiefhout-programma van hülsta werd ontwikkeld

Met het nieuwe programma ‘now
no. 16’ vertaalt now! by hülsta het
thema massiefhout op een frisse,
moderne manier ook naar jonge
doelgroepen. Heldere contouren
en pure, greeploze fronten geven
de meubels een eigentijdse uitstraling.

– de natuurlijke ‘look & feel’ van
massiefhout worden daarbij gecombineerd met duurzame bescherming.
Fraai vormgegeven en duurzame
massiefhouten meubels, overtuigen door hun uitstraling en benadrukken het karakter van de
toegepaste houtsoort. Die kenmerkende ‘look & feel’ kan nu
ook langdurig worden behouden dankzij de innovatieve lak
EverNatural. Deze lak voelt niet
aan als een lak; met EverNatural
wordt de authentieke, natuurlijke uitstraling van massiefhout
behouden. Tegelijkertijd biedt de
lak een krachtige bescherming.
In tegenstelling tot oppervlakken
die in de was zijn gezet of zijn
geolied, zijn meubels met EverNatural lak beduidend beter beschermd tegen koude vloeistoffen, zoals water, bier, cola, wijn of
alkalische schoonmaakmiddelen. Met hetzelfde gemak biedt
de lak bescherming tegen vergrijzing en mechanische belasting. Bovendien vermindert EverNatural de ophoping van stof. De
beschermlaag werkt langdurig,
is eenvoudig te onderhouden,
reukloos en milieuvriendelijk.
Ter bescherming van fraaie,
waardevolle oppervlakken zijn
bijvoorbeeld de nieuwe hülsta
massiefhout-programma’s CARVA en ELEA II voorzien van de
onbeschadigbare lak. Ook het
massiefhout-programma ‘now!
no. 16’ van het merk now! by
hülsta wordt door de meubelproducent uitgevoerd met deze
natuurlijke afwerking.
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Makelaarsland: Negatieve trend
D66 wil meer vrijheid voor
zomermaanden zet niet door in september burgers bij (ver-)bouwprojecten
Regio - Na slechte zomermaanden op de woningmarkt laat
september een minder negatieve trend zien. Een groeiende
groep kopers realiseert zich dat
een huis kopen in 2012 een absolute ‘must’ is om nog te profiteren van gunstigere hypotheekvoorwaarden en betere betaalbaarheid. Zoals in de woningmarktindicator augustus voorspeld is het dieptepunt van de
woningmarkt voorbij. De dalende trend in aantal bezichtigingen
en transacties zet zich niet verder door in september. Ook het
consumentenvertrouwen is licht
gestegen ten opzichte van juli en
augustus. Met name in het hogere segment is er een duidelijke toename te zien in het aantal
woningverkopen.
Luxe paarden nemen het
voortouw
De toename in het aantal verkopen binnen het hogere segment is geen toeval. De verkiezingsuitslag heeft bij onder andere ‘de luxe paarden’ geleid tot
meer inzicht in de aankomende
bezuinigingsmaatregelen op de

woningmarkt. Zij voorzien fors
hogere maandlasten na 2012 en
vertrouwen erop dat zij per definitie beter af zijn als dit jaar nog
een huis wordt gekocht. Nu profiteren zij namelijk nog van de
huidige hypotheekrenteaftrek en
hypotheekmogelijkheden.
Starters in oktober aan zet
Tijdens de NVM Open Huizen
Dag van 29 september bezochten relatief veel starters de deelnemende woningen. Ook zij realiseren zich dat een woning de
afgelopen jaren veel betaalbaarder is geworden. Wegwijs gaf
eerder deze week al aan dat de
gemiddelde maandlasten van
een koopwoning zelfs lager liggen dan in 1999. Woningprijzen zijn sterk gedaald, de hypotheekrente is laag en kopers
kunnen nu nog voor een andere optie kiezen dan de in 2013
verplicht wordende annuïteitenhypotheek. “De oriënterende fase moet nu wel op zijn einde lopen, anders snijden starters zich
straks in de vingers. Aangezien
het rondkrijgen van de financiering al snel 8 weken duurt moet

‘Funda informeert onvolledig
over VastgoedPRO makelaars’
Bij de verkoop van een woning
zijn alle aspecten van de presentatie van groot belang. Naast een
volledige presentatie van de woning zelf moet ook informatie beschikbaar zijn over de verkopende makelaar. Zo krijgt de potentiele koper een volledig beeld van
hetgeen hem wordt aangeboden.
Vanaf 1 november a.s. wordt de
mogelijkheid voor VastgoedPRO
makelaars om informatie te geven aan consumenten over het
kantoor via funda.nl stopgezet.
VastgoedPRO, de beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs, verzet zich namens haar
leden tegen dit besluit van Funda en heeft uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan het aan de
rechtbank voor te leggen.

heid om hun aanbod op Funda te
presenteren. Dit past in het oorspronkelijke streven van Funda voor volledige en actuele informatie op haar website. De beslissing om nu de presentatie van
de VastgoedPRO kantoren te verwijderen heeft de beroepsvereniging verbaasd. “Onze leden maken veel gebruik van de mogelijkheden van Funda. Nu krijgen
ze ineens te horen dat een deel
van de winkel voor hen gesloten
wordt.” aldus Ed van de Bijl, algemeen directeur van VastgoedPRO. “Voor de consument is het
niet meer helder waarom bij de
ene woning wel en bij de andere woning geen informatie beschikbaar is over de aanbiedende partij.”

Sinds 2009 hebben de makelaars
van VastgoedPRO de mogelijk-

NMa
Eerder dit jaar bracht de NMa

men in oktober tot koop overgaan. De maand oktober wordt
een spannende maand.” Aldus
Jeroen Stoop, directeur van Makelaarsland.
Verwachtingen 4e kwartaal
Makelaarsland verwacht in oktober een piek van het aantal
transacties. Stoop: “Daarbij bedoel ik niet direct dat we de Alpe d’huez op fietsen, maar eerder de St. Pietersberg.” In de
maanden daarna verwacht Makelaarsland enige neutralisatie
ten opzichte van 2011. Deze periode duurt totdat de kabinetsplannen voor de woningmarkt
geheel duidelijk zijn. Daarna is
groei afhankelijk van de beperking in leencapaciteit en de lastenverzwaring die voortvloeien uit de definitieve kabinetsplannen. Hierbij dient het kabinet ook rekening te houden met
vraagstukken zoals financiering
en aftrekmogelijk van restschulden, consequenties voor de vele erfpachtconstructies en de hypotheekmogelijkheden voor de
groeiende groep zzp’ers/werknemers met tijdelijke contracten.
een marktscan uit waarin geconstateerd werd dat de dominante marktpositie van Funda schadelijk is voor de consument. De
makelaars met de beste positie
op Funda vertalen dat naar hogere courtages voor hun klanten.
Zo stelt het NMa rapport. Dit terwijl niet aangetoond kon worden
dat deze makelaars hun woningaanbod sneller verkopen dan andere makelaars. Het besluit van
Funda om de kantoorpagina voor
VastgoedPRO-leden zonder opgaaf van reden af te nemen is
dan ook geheel tegen het advies van de NMa in. Die pleit juist
voor meer gelijkheid voor makelaars op Funda.
Ledenbelang
Niet alleen wordt de consument
de dupe van deze verminderde
informatie op funda, het schaadt
ook de makelaars die zijn aangesloten bij VastgoedPRO. Het volledig informeren van consumenten is essentieel bij de aankoop
en verkoop van woningen. Zo-

Heemstede - D66 Heemstede wil een experiment met het
afschaffen van de Welstandscommissie en Welstandsnota. Volgens een komende week
in de raad behandeld voorstel
van D66 krijgen bewoners van
enkele wijken van Heemstede voortaan de vrijheid om hun
huis of bedrijf naar eigen inzicht
te (ver-)bouwen zonder dat
daar met ‘welstandsogen’ naar
gekeken wordt.
De bestaande regelgeving in
de bestemmingsplannen biedt
Heemsteedse burgers met verbouwplannen voldoende kaders. Bang dat het een ‘zootje’ wordt, is D66-initiatiefnemer Harry van Zon (foto) dan
ook niet. “Integendeel, je geeft
mensen meer ruimte voor creativiteit en vertrouwt er op dat
ze zelf voldoende besef hebben
van wat mooi is en wat niet.”
Met dit voorstel geven de liberalen aan dat een overheid niet
altijd alles moet willen controleren. Van Zon: “Wij gaan uit
van vertrouwen in de burger in
plaats van controle.” De Welstandscommissie, bestaande
uit enkele architecten en een
burgerlid, adviseert de gemeente op basis van de zogenaamde
Welstandsnota. Deze nota (te
downloaden op www.heemstede.nl) bevat veel gedetailleerde regels voor bouwwerken en
overlapt op veel plekken met de
regels in de bestemmingsplannen en in de bouwverordening.
Tegelijkertijd is vergunningvrij
bouwen steeds meer mogelijk.
Het kost veel tijd, geld en moeite om alle bouwvoorstellen te
toetsen aan de Welstandsnota
en D66 ziet hier een mogelijkheid om te besparen en om ef-

dra dit niet het geval is, kan dat
nadelige gevolgen hebben voor
de verkoop. De makelaar is hiervoor verantwoordelijk en zal dus
zo mogelijk schade ondervinden.
Kort geding
Nadat Funda de beslissing kenbaar heeft gemaakt aan de directie van VastgoedPRO, heeft VastgoedPRO getracht om tot een

ficiënter te werk te gaan.
Verschillende gemeenten hebben de Welstandbepalingen al
afgeschaft, zoals de Brabantse gemeente Boekel. Daar gaan
burgers heel verantwoordelijk
én creatief om met deze nieuwe vrijheid en er zijn geen excessen ontstaan. “Waarom zou
dit in Heemstede niet kunnen? Door de kaders van het
bestemmingsplan en door de
bouwverordening kunnen burgers immers niet onbegrensd
hun gang gaan. Snoer hun keuzevrijheid dus niet nóg verder
in”, aldus Van Zon.
Volgens het voorstel van D66
worden de wijken ‘NoordWest’, ‘Vogelpark’ en ‘Centrum
en Omgeving’ bij wijze van experiment welstandsvrij verklaard. Deze constructie is gekozen omdat het afschaffen van
de Welstandscommissie wettelijk nu nog niet is toegestaan.
Bovendien kan er zo eerst ervaring worden opgedaan alvorens het voor heel Heemstede in te voeren. Na twee jaar
wordt het experiment geëvalueerd. Het voorstel wordt op 18
oktober behandeld in de Commissie Ruimte.

gezamenlijke oplossing te komen. Nadat deze pogingen geen
resultaat opleverden, bleef alleen een juridisch traject over
om tegen deze beslissing in het
verweer te gaan. Onlangs heeft
VastgoedPRO namens haar leden een dagvaarding voor een
Kort Geding naar Funda en
grootaandeelhouder NVM gezonden.
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Woonsfeer
Scheerman Isolatie maakt oude woning comfortabel
Regio - Woningen en gebouwen
worden tegenwoordig steeds vaker geïsoleerd. Bij nieuwbouwprojecten, maar ook bij oudere woningen en gebouwen, die
voor 1975 gebouwd zijn. Een oudere woning kan een heel karakteristieke uitstraling hebben,
maar ongemakken zoals tocht
horen er ook bij. Hierdoor verliest de woning veel warmte, wat
nadelig is voor het milieu en de
portemonnee. Scheerman Isolatie is gevestigd in Castricum en
is gespecialiseerd in de na-isolatie van woningen en gebouwen
die voor 1975 gebouwd zijn.
Isolatie binnen een dag
,,Wij bieden de meest effectieve manier van isoleren voor een
spouwmuur of vloer zonder isolatie”, vertelt Wayne Scheerman,

mede-eigenaar van het bedrijf.
Samen met zijn broer John runt
hij het isolatiebedrijf.
,,Doordat onze medewerkers
goed opgeleid zijn tot isolatiespecialisten, isoleren zij een
spouwmuur of vloer al binnen
een dag. Bewoners zitten niet
lang in de rommel en besparen
meteen op hun energiekosten.”
Voor veel bewoners zijn de oplopende kosten een reden om het
huis alsnog juist te laten isoleren.
,,Energiekosten zijn de afgelopen
tien jaar verdrievoudigd. De verwachting is dat deze kosten de
komende jaren alleen maar zullen toenemen. Bewoners voelen
dit in hun portemonnee.” Scheerman belooft dat bewoners 30%
op de energierekening kunnen
besparen. ,,Natuurlijk is het aanleggen van isolatie een uitgave,

maar het betaalt zich in drie tot
vier jaar terug.”
Voor spouwmuurisolatie werkt
Scheerman Isolatie met HR EPS
– grijze parels in combinatie met
een latex bindmiddel. Voor vloerisolatie hebben diverse oplossingen afhankelijk van de situatie. Een nageïsoleerde spouwmuur of vloer draagt bij aan een
beter milieu omdat het energie
bespaart. ,,Deze isolatietechniek
bespaart bewoners aanzienlijk
op hun stookkosten. Scheerman
Isolatie bezit alle benodigde certificaten en is IKOB-BKB en KOMO gecertificeerd. Het bedrijf
is aangesloten bij brancheorganisatie Venin.” Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte: www.scheerman-isolatie.nl of
bel 0251-830166.

Begin van de herfst in
Wandelbos Groenendaal

Foto’s: Joke van der Zee
Foto’s: Joke van der Zee.
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Cultuur

Boekhandel Blokker aan de
Binnenweg in Heemstede,
15.00 uur.

Agenda

Donderdag 18 oktober
• Lezing Alliance Française
in De Pauwehof in Heemstede
door Willy Atema: ‘Yves Saint
Laurent en de kunstveiling van
de eeuw’, 20.15 uur.

Heemstede/
Bennebroek
Tot en met 26 oktober
• Etsatelier42 exposeert in
Burgerzaal van het stadhuis in
Heemstede.

• Familieconcert ‘De Suleika’s en het Mysterie van de
Gevoelige Snaar’ (6+) door
het Trio Suleika in Het Oude
Slot in Heemstede, 12.00 uur.
Kaarten: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Donderdag 18 oktober
• Kees van Kooten met literair programma bij Casca in
De Luifel, 20.15 uur.
Uitverkocht!

Tot en met 30 oktober
• De expositie ‘Vele Gezichten’, werk van Hens Peters
in het voormalig Gemeentehuis te Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie
Palsma in Praktijk Deen, lokatie Meijerslaan 258, Heemstede.
Te bezichtigen op dinsdag t/m
vrijdag tussen 9-13u. Op dinsdag ook tot 20.30u, op vrijdag
ook tot 17u.

Muziek
Zondag 14 oktober
• Vocaal ensemble SolaRe-Sonare brengt spraakmakende koormuziek in de
Bavokerk in Heemstede, 15.00
uur.
Woensdag 17 oktober
• Sterviolist Charlie Siem
uit Londen treedt op met
pianiste Carolina Jaya-Ratnam in de Oude Kerk, Wilhelminaplein in Heemstede, 20.15
uur.
Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Zondag 21 oktober
• Theeconcert in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede met Piet Hulsbos (orgel) en Machteld van
Duyn (hobo), 15.00 uur.

Vrijdag 19 oktober
• Cabaretvoorstelling ‘Niet
Schieten’ in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. informatie:
www.nietschieten.nl en www.
theaterdeluifel.nl.
Dinsdag 23 oktober

• Cabaretduo Alkemade en

Bloemen in Het Oude Slot
in Heemstede met de voorstelling ‘Je moet niet alles
geloven wat gemma zegt’,
20.15 uur. Reserveren: www.
podiumoudeslot.nl of 0613133626.

Zondag 28 oktober
• LifeFit Heemstede Loop
2012 start en finish op Sportpark Groenendaal. Om 11.00
uur de Familyrun over 1,5 kilometer, om 12.00 uur de 5
kilometer en om 13.00 uur
de 10 kilometer. Informatie:
www.heemstedeloop.nl.

•

Italiaanse avond van de
ondernemers Gall & Gall,
De Roos en Boekhandel Blokker bij Vulpenspeciaalzaak
De Roos, Binnenweg 110 in
Heemstede, 18.00-21.00 uur.
Zaterdag 13 oktober

• Grote bazaar in het Tref-

punt aan het Akonietenplein
in Bennebroek, 10.00-16.00
uur. Opbrengsten voor een
kindertehuis in Mumbai. Informatie: www.stichtingbalanand.nl.
Dinsdag 16 oktober
Alzheimercafé Heemstede in gebouw Stichting Welzijn Ouderen, Lieven de Keylaan 24. Aanvang 19.30 uur,
toegang gratis.

•

Woensdag 17 oktober

• Presentatie van het boek

‘De Verwende Prinses’ bij

Van 13 oktober tot en
met 25 november
• ‘Spaar Haarlem, de expositie’ in Bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 in Haarlem.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Exposities

hulde paspoppen. Open: iedere vrijdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 17.00 uur.
Op zondagen worden vanaf 14.00 uur gratis kunstrondleidingen aan bezoekers gegeven.
Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lente-poëzie’ in Museum de
Zwarte Tulp in Lisse. Informatie: www.museumdezwartetulp.nl.
Tot en met 17 maart

• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-

toonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.nl.

Muziek
Zaterdag 13 oktober
• Popronde Haarlem, 49
optredens op 21 locaties in
Haarlem, allemaal gratis toegankelijk. Programma: www.
popronde.nl.

•

Regio

Diversen
Donderdag 11 oktober
• Prof. Peter Tomson
spreekt over ‘Kerk en Israel’ in de Pauwehof, achter de
Oude Kerk, Wilhelminaplein in
Heemstede, 20.00 uur.

• Expositie ‘Joods Haarlem’
in publiekscentrum NoordHollands Archief, Jansstraat
40, Haarlem. Te zien op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00
uur en op zaterdag van 9.0014.00 uur. De toegang is gratis.

Theater

Tot en met 27 oktober
• Nieuwe expositie in Het
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat
56A in Heemstede met werken van Ans Smits, Hans
van Haastert, Jaap Nierop,
Elly van den Eertwegh en
Willem Wansum. Meer informatie: www.hetkunstbedrijf.nl.

Wandobjecten van Peter
Hoogland in Galerie De Waag
Spaarne 30 te Haarlem. zondag van 13.00 tot 17.00 uur)
Op zondag 30 september om
16.00 uur vindt de feestelijke
opening van deze tentoonstelling plaats door de Haarlemse
kunstexpert Willem de Winter.
Zie ook: www.kzod.nl.

•
Foto: Anna van Kooij.

Exposities

Vrijdag 19 oktober
Thema-avond Groei &
Bloei afdeling Bennebroek:
‘kleur in de herfst’ in Het
Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1 in
Bennebroek, aanvang 20.00
uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

•

Tot en met half oktober
• Expositie schilderwerken
Bert Maurits in Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan
51 te Santpoort Noord.
Zie: www.bertmaurits.nl,
www.inloophuiskennemerland.nl.

Spaanse passie met viooltalent Emmy Storms in
Museum de Cruquius, 20.15
uur. Kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of 023-5563707.

•

Popkoor Just for Fun uit
De Zilk zingt bij Boshut ‘t
Panneland in Vogelenzang,
tussen 17.00 en 19.00 uur. Informatie: www.justforfundezilk.nl.
Zondag 14 oktober

• Jazz in Zandvoort met op-

treden Philip Paar om 14.30
uur in Theater De Krocht, Grote Krocht 41 in Zandvoort. Reserveren:
www.jazzinzandvoort.nl.

Patryk Listos snijdt kool op zijn
knieën in een veld van de laatste Nederlandse zuurkoolproducent, G. Kramer & Zonen in
Zuid-Scharwoude. Fotograaf:
Maria Hermes.
Tot en met 11 oktober
• Fototentoonstelling Openluchtzwembad De Houtvaart in bibliotheek Centrum,
Gasthuisstraat 32 Haarlem. Te
zien tijdens openingstijden,
gratis toegang. Info: www.
bibliotheekhaarlem.nl
Tot en met 13 oktober

• Fototentoonstelling “Kun-

nen wij hier werken?” Polen in Polderland. In het
Noord-Hollands Archief in de
Janskerk Haarlem. Info: 0235172761.

• Tentoonstelling KNH in
Galerie KNH, Gedempte Herensingel 4 Haarlem. Open,
vrijdag en zaterdag tussen 1317u. O.a. Werk van Hans Elsas
uit Heemstede.

•

Wings Ensemble speelt
Bach en Piazzolla in de
Janskerk, Jansstraat 40 in
Haarlem, 15.00 uur. Reserveren: www.wingsensemble.nl.
Maandag 15 oktober
Eerste voorronde van de
Kennemer JazzFactor in De
Orangerie, landgoed Elswout,
Elswoutslaan 22, Overveen,
20.00 uur. Informatie: www.
jazzclubkennemerland.nl.

20 oktober tot en
met 24 november
• Tentoonstelling ‘Trading
Places’, Faillissementsveilingen in Noord-Holland in het
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 in Haarlem.

•

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplosie in het Kunstfort bij Vijfhuizen. Exposant is Fransje Killaars (1959). De ruimtes
van het militaire fort zijn door
Killaars ingericht met installaties van felgekleurde stoffen,
wandkleden en in dekens ge

•

Woensdag 17 oktober
Meezingavond in de Koningkerk aan de Kloppersingel in Haarlem, 19.30 uur.
Vrijdag 19 oktober

• 40UP - Let’s dance again!
in het Haarlemse Patronaat,
21.00-04.00 uur. Informatie:
www.40up.nl.

10 oktober 2012

Zaterdag 27 oktober
• Muziek van Hildegard von
Bingen, theologe, genezeres, kunstenares en componiste uit de 12e eeuw.
Met ensemble Per-Sonat /
Sabine Lutzenberger. In de
Waalse kerk, Begijnhof 30,
Haarlem. Aanvang: 16.00 uur.
Kaartverkoop en informatie op
www.oudemuziek.nl/personat.

Diversen

Vrijdag 12 oktober
• Met Landschap NoordHolland op safari in het
landgoed Leyduin, 07.0009.30 uur. Aanmelden: 0880064455 of www.gaatumee.nl.
Zaterdag 13 oktober

• Whisky & Rum aan Zee in
Holiday Inn IJmuiden Seaport
Beach. Informatie: www.whiskyenrum-aanzee.nl.

Zondag 14 oktober
• Rommelmarkt in de
Spaarnehal, naast winkelcentrum Schalkwijk, 09.3016.00 uur. Informatie: www.
mikki.nl.

Zondag 14, 21 en
28 oktober
• Oktober Kindermaand in
Museum De Cruquius, speciaal programma en kinderen
tot en met 12 jaar gratis. Info:
www.museumdecruquius.nl.
Donderdag 25 oktober
Lezing over de eeuwenoude strijd tegen het water
van het Haarlemmermeer in
Museum De Cruquius, 14.00
uur. Aanmelden: educator@
museumdecruquius.nl.

•
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Rups in
herfststukje

Heemstede - De herfst is begonnen! Het waait, het regent,
de blaadjes verkleuren al en vallen van de bomen… De kinderen
(5-10 jaar) gaan met het thema
herfst aan de slag bij de Woensdagmiddagclub door een rups
te maken van een kant-en-klare gebreide tube. Dit ruspje krijgt
een mooi plekje in een herfststukje.
De woensdagmiddagclub is elke week van 13.30 tot 15.15 uur
bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kinderen kunnen hier vooral veel knutselen,
maar ook meedoen met een spel
of lekker buiten spelen.
Kosten per keer zijn: 4 euro, een
kaart voor tien keer kost 35 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1. Voor
meer informatie: www.casca.nl.

Dienst in
ziekenhuis

Regio - Zondag 14 oktober is ds.
Petra Renes om 10.00 uur voorganger tijdens de dienst in het
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door het Exoduskoor uit
Hillegom. Het is een avondmaalviering.

Voorlichting
WMO-Loket
Bennebroek - Welzijn Bloemendaal organiseert maandag 15 oktober een voorlichtingsbijeenkomst over het WMO-loket.
Deze bijeenkomst is bedoeld
voor mantelzorgers, ook jonge
mantelzorgers! Zij zorgen voor
iemand die niet meer voldoende zelfstandig kan functioneren.
Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden welkom die meer
willen weten over de mogelijkheden om langer thuis te blijven
wonen. Als u graag naar deze bijeenkomst wilt komen maar degene waar u voor zorgt niet alleen
thuis wilt laten, kunt u bij Welzijn
Bloemendaal een betrouwbare vervanger inschakelen! Locatie: Welzijn Bloemendaal, Bennebroekerlaan 5, Bennebroek. Aanmelden: tel. 023-5845300.

Eerste voorronde
Kennemer
JazzFactor
Regio - Stichting Jazz Club Kennemerland start op maandag 15
oktober met de eerste voorronde van de Kennemer JazzFactor.
Er hebben zich heel wat deelnemers aangemeld en de eerste selectie is achter de rug. Totaal zijn er nu 14 deelnemers die
geselecteerd zijn voor één van
de voorronden.. De deelnemers
voor de eerste voorronde zijn, de
zangeres Milou Bakker uit Beverwijk, Gabriele van der Linden
uit IJmuiden, Els van der Zelm uit
Oudorp en Hans van der Laan uit
Heilo. Zij hebben de opdracht
gekregen om met een zelf samengestelde band voor een 4
koppige vakjury één ballad één
tempo stuk en een nummer uit
vrije keuze te spelen uit een door
hun zelf uitgekozen categorie.
De categorieën waar op ingeschreven kon worden zijn, Jazz,
Blues, Latin-Jazz en soul. De juryleden deze voorronde bestaat
uit; Pianist/Docent Hans Keune,
Percussionist Rudi de Graaf, Vocal-coach Esther Verhagen en
Studio eigenaar/Pianist Richard
Poot. Zij zullen bepalen of er voldoende punten zijn behaald voor
de halve finale.
Het publiek krijgt een stemkaart
om tijdens de voorronden op zijn
of haar favoriete deelnemer te
stemmen. De deelnemer met de
meeste stemmen komt in aanmerking voor de Publieks-Award
en als zij er door de jury nog niet
voor zijn geselecteerd, een WildCard voor de halve finale.
Uit de halve finale wordt bekend
wie de categoriewinnaars zijn.
Na het tellen van de stemmen de
winnaar van de Publieks-Award
en na het behaalde totaal aantal
punten te hebben opgeteld van
de finalisten, de winnaar van de
Kennemer JazzFactor. Deze gaat
dan 5 dagen de studio in en wint
daarbij ook nog een festivaloptreden. De halve finale en de finale worden gehouden op zondag 14 april volgend jaar in het
Kennemer Theater te Beverwijk.
‘s Middags de halve en ‘s avonds
de finale. Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de
JazzFactor. Datum: maandag 15
oktober. Locatie: De Orangerie,
landgoed Elswout, Elswoutslaan
22, Overveen. Aanvang 20.00
uur. Voorverkoop E-ticket 7,50.
(via www.jazzclubkennemerland.
nl). Kaarten aan de deur 10 euro. Op vertoning van een JCK lidmaatschapspas, toegang gratis.

Just for Fun zingt bij Boshut ‘t Panneland
Regio - Popkoor Just for Fun uit De Zilk zal zaterdag 13 oktober tussen 17.00 en 19.00 uur twee
optredens geven in Boshut ’t Panneland te Vogelenzang. Popkoor Just for Fun uit De Zilk bestaat
ruim 14 jaar en wordt gevormd door ruim veertig
enthousiaste leden van alle leeftijden. De zangers
en zangeressen komen uit De Zilk en omliggende

dorpen en het koor geniet ruime bekendheid in
de regio. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit Engels- en Nederlandstalige popsongs.
Het optreden zal plaatsvinden in Boshut ’t Panneland, Vogelenzangseduinweg 4 te Vogelenzang.
Kom genieten van dit enthousiaste koor, de toegang is gratis! Meer info: www.justforfundezilk.nl.

Dierenfotowedstrijd

Dit is de winnaar!
Heemstede – Op de oproep
vorige week in de Heemsteder ‘stuur je leukste dierenfoto’ heeft de redactie heel wat
lieve en mooie foto’s binnengekregen. Wat zijn we toch dol
op ons huisdier! Youri Bekkers
(7) van de Heemsteedse Dreef
77 is de winnaar van deze actie geworden. Wat een lekker stel. Zijn konijn heeft de
naam ‘Snoepie’. “Hij mag niet
binnen”, schrijft Youri, “omdat
ik allergisch ben, maar buiten kan ik wel met hem knuf-

felen!” Gelukkig maar Youri! Je
mag naar Dierenspeciaalzaak
Heems aan de Kanaalweg 7
in Heemstede om daar je gewonnen waardebon (à 20 euro) in ontvangst te nemen. Vast
en zeker zie je iets leuks voor
Snoepie in deze grote dierenwinkel. Van harte gefeliciteerd!
Houd de Heemsteder goed in
de gaten de komende weken
want de Dierenfoto wedstrijd
wordt vaker georganiseerd.
Je kunt zo vaak meedoen als
je wilt!

Dienst in Cruquius
Regio - Bij de Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt pastor Mariëlle Roosen–van der Lans zondag 14 oktober de viering om
15.00 uur. De zang- en spelgroep verleent medewerking. U vindt
De Rank aan de Spieringweg 101 in Cruquius.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 10 oktober 2012

Alternatieve buslijn voor passagiers uit
Hillegom en Heemstede
De provincie Noord-Holland is erin geslaagd
voor de vervallen buslijn 90 een alternatief
te bieden. Vanaf 9 december rijdt buslijn 9
vanaf station Heemstede via Vogelenzang
naar eindpunt station Hillegom. Dit ter
compensatie van lijn 90 (Den Haag Vogelenzang - Haarlem), die rijdt in opdracht
van de provincie Zuid-Holland, maar per
december komt te vervallen.

In deze uitgave:
- Mobiel parkeren
- Start verkoop kaarten
Herfstbal
- Tijdelijke wegafsluiting
Meindert Hobbemastraat

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

Zonnepanelen tegen scherpe prijs
Doe mee met groepsaankoop zonnepanelen!
Inwoners van de gemeente Heemstede en omliggende gemeenten kunnen
hoogwaardige zonnepanelen aanschaffen tegen een scherpe prijs, onder de noemer
‘Route du Soleil’. Voor 1140 euro heeft u al drie panelen op het dak liggen.
Een makkelijke weg naar zonne-energie: www.routedusoleil.nl.

Commissievergaderingen oktober
Ligplaatsenbeleid in
commissie Middelen

www.heemstede.nl

Adresgegevens en openingstijden
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
Publieksbalie:
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:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
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).
Telefoon (023) 548 58 68.
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.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Buslijn 9 (Connexxion) rijdt vanaf 9 december op alle
dagen van de week tussen 7 en 21 uur een uurdienst
tussen station Heemstede, Vogelenzang en station
Hillegom. De bus zal tussen Vogelenzang en station
Heemstede dezelfde route rijden als de oude lijn 90.
Lijn 9 rijdt niet tussen station Heemstede, Haarlem
Centrum en station Haarlem, omdat hiervoor
voldoende alternatieve reismogelijkheden zijn.

Op 16, 17, 18 en 22 oktober komen de
raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte bijeen in het raadhuis.
Raadscommissies zijn bedoeld voor het
vergaren van informatie en het uitwisselen
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat
wilt ook uw mening geven over onderwerpen.
Vederop in deze HeemstedeNieuws een greep
uit de onderwerpen die in oktober worden
behandeld: o.a. bibliotheek, ligplaatsenbeleid,
joods gedenkteken, welstandsvrije wijken en
startersleningen.
Vervolg op pag. 2

Exposities in raadhuis Heemstede
Expositie Irma van de Zande

Tussen 4 oktober en 30 november 2012 is de expositie
van Irma van de Zande te zien in de publiekshal.
Schilderen is voor haar een ontdekkingstocht, een spel
van lijnen en kleuren. Ze schildert graag de beweging in
dans en muziek.

Expositie ‘Etsatelier42 exposeert’

Tot 26 oktober 2012 is de expositie ‘Etsatelier42
exposeert’ nog te zien in de Burgerzaal. Etsatelier42
bestaat uit 12 leden. Ieder lid van Etsatelier42 heeft een
duidelijk herkenbaar eigen handschrift. Een aantal leden
is uiterst bedreven in de traditionele ambachtelijke
etstechnieken.

Het werk van andere leden
kenmerkt zich weer door een vrijere
toepassing van druktechnieken.
Tijdens de openingstijden van het
raadhuis bent u van harte welkom
de verschillende exposities te
komen bewonderen.

Commissievergaderingen oktober (vervolg van pag. 1)
De commissie Samenleving vergadert op dinsdag
16 oktober om 20.00 uur. Op de agenda staat onder
andere de huisvesting van de bibliotheek. De
bibliotheek moet €100.000 bezuinigen, daarnaast wil
de gemeente de bibliotheek op een andere, kleinere
locatie onderbrengen.

Vanaf 1 oktober kunt u parkeergeld betalen met uw
mobiele telefoon in Raadhuisstraat, Binnenweg en
Zandvoortselaan.

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

Op woensdag 17 oktober om 20.00 uur komt de
commissie Middelen bijeen. De commissie bespreekt
onder meer het verzoek om een joods gedenkteken
te realiseren in de nabijheid van het monument
op de Vrijheidsdreef. Ook komt opnieuw het
ligplaatsenbeleid voor vaartuigen aan bod. Belangrijke
wijzigingen ten opzichte van eerdere voorstellen zijn:
- er wordt een maximum gesteld aan het aantal
ligplaatsen;
- voor vaartuigen aan particuliere grond is geen
vergunning nodig en hoeft geen liggeld betaald te
worden.
In tegenstelling tot een eerder bericht komt in de
vergadering op 17 oktober de begroting voor 2013
niet aan bod. Deze wordt behandeld tijdens de
begrotingsraad op 8 en 9 november. Meer informatie
hierover volgt binnenkort via HeemstedeNieuws en de
gemeentelijke website.

Vanwege de volle agenda komt de commissie Ruimte
op twee dagen bijeen: donderdag 18 oktober en
maandag 22 oktober om 20.00 uur. Aan bod komen
o.a. twee initiatiefvoorstellen vanuit de raad. Beiden
worden behandeld in de vergadering op donderdag
18 oktober. Van D66 komt het voorstel om -voorlopig
als experiment- enkele wijken in Heemstede
‘welstandsvrij’ te verklaren. Dit betekent dat bij
bouwen of verbouwen het plan niet meer vooraf
getoetst wordt door de welstandscommissie.
Verder wordt een voorstel van de PvdA besproken
om voor starters op de woningmarkt startersleningen
beschikbaar te stellen. Met de startersregeling kunnen
starters geholpen worden bij het financieren van hun
eerste koopwoning.
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de
commissievergaderingen. De volledige agenda’s vindt
u verderop in deze uitgave. U kunt ook kijken op
www.heemstede.nl; hier vindt u ook informatie over
het spreekrecht tijdens vergaderingen.

Start verkoop kaarten Herfstbal op
Kinderboerderij ’t Molentje
Op woensdag 10 oktober 14.00 uur start de
verkoop van de kaarten voor het jaarlijkse
Herfstbal op kinderboerderij ´t Molentje! De
kaarten zijn dagelijks tijdens openingstijden
verkrijgbaar op de Kinderboerderij en
het Raadhuis. Het Herfstbal wordt dit
jaar gehouden op zaterdag 3 november.
De kinderboerderij is dan met hulp van
vele vrijwilligers omgetoverd tot een
sprookjesachtige omgeving met honderden

lichtjes, waar de kinderen samen met alle
bosbewoners op zoek gaan naar de gestolen
kleuren.
Het Herfstbal (voorheen Midwinterfeest) vindt
plaats op het terrein van Kinderboerderij `t Molentje
tussen 17.30 en 20.15 uur aan de Burgemeester Van
Rappardlaan 1 in het Wandelbos Groenendaal. Kaarten
kosten € 3,50 per stuk en geven toegang aan één
volwassene met twee kinderen tot en met 8 jaar.

Tijdelijke wegafsluiting

Gedeelte Meindert Hobbemastraat en Jan Steenlaan
Op 5 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten
een ontheffing te verlenen aan Fitzzcarraldo
Locations voor filmopnamen ten behoeve van
een kerstcommercial voor de postcodeloterij op
donderdag 11 oktober 2012 van ca. 07.00 tot ca. 02.00
uur op vrijdag 12 oktober 2012.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel
34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de Meindert
Hobbemastraat (tussen de Jan Steenlaan en de
Rembrandtlaan) en de Jan Steenlaan (tussen de
Johannes Vermeerstraat en de H.W. Mesdaglaan) voor

alle verkeer af te sluiten vanaf donderdag 11 oktober
ca. 07.00 tot vrijdag 12 oktober 2012 ca. 02.00 uur.

re-integratieplicht WWB, IOAW en IOAZ vastgesteld.
De beleidsregels treden met ingang van 1 januari 2013
in werking. De beleidsregels liggen tot en met
2 januari 2013 ter inzage op het gemeentehuis.

De beleidsregels zijn na de inwerkingtreding ook
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder
‘Lokale regelingen’.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Nieuwe beleidsregels
Ontheffing van de arbeids- en
re-integratieplicht WWB, IOAW en IOAZ
Bij besluit van 2 oktober 2012 heeft het college de
beleidsregels ontheffing van de arbeids- en

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van
het bestemmingsplan (reguliere procedure)
- Alberdingk Thijmlaan 60 het plaatsen van een
overkapping t.b.v. fietsen 2012.263
ontvangen 27 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken:
- Jan P. Strijboslaan 9 het plaatsen van een
erfafscheiding 2012.238
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van
het bestemmingsplan (uitgebreide procedure)
- Wandelbos Groenendaal het realiseren van een kinder/
generatietuin en het bouwen van een schuur voor
binnenactiviteiten 2012.261
ontvangen 25 september 2012

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 26
weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

- Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van het
woonhuis 2012.248

Omgevingsvergunning voor kappen
- Alberdingk Thijmlaan 57 het kappen van een
kastanjeboom 2012.262
ontvangen 26 september 2012
- Javalaan 8 het kappen van 2 naaldbomen 2012.260
ontvangen 27 september 2012
- Jozef Israëlsplein 14 het kappen van een esdoorn
2012.266
ontvangen 3 oktober 2012
- Adriaan Pauwlaan 4 het kappen van 2 cederbomen
2012.265
ontvangen 3 oktober 2012
- Franz Schubertlaan 4 het kappen van een berk en een
den 2012.264
ontvangen 2 oktober 2012

Het verzoek ligt vanaf 11 oktober 2012 gedurende
4 weken van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30- 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het
Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan
de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:

Verleende omgevingsvergunning

(verzonden 3 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Binnenweg 57-59 het bouwen van twee woningen
in een nieuwe kapverdieping boven de bestaande 1e
verdieping 2012.215

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 11 oktober
2012 van maandag tot en met donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein
1). Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunning

Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 11
oktober 2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht

In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgende

(verzonden 5 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jan van Gentlaan 12 het plaatsen van dakkapellen op
zij- en achtergeveldakvlak 2012.216

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/
zienswijze kenbaar maken’.

Rectificatie

In HeemstedeNieuws week 40 is per abuis een stukje
tekst weggevallen bij omgevingsvergunningen.
Hieronder de weggevallen tekst:

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jacques Perklaan 6 het plaatsen van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak 2012.252
ontvangen 19 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten
op 2012.256
ontvangen 21 september 2012
- Franz Lehárlaan 139 het plaatsen van 10 zonnepanelen
aan de zijgevel van de woning 2012.251
ontvangen 18 september 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Jacob van Ruisdaellaan 25 het uitbreiden van een
woonhuis 2012.248
ontvangen 17 september 2012
De beslistermijn voor de hiernaast genoemde aanvraag
is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Op www.heemstede.nl en de digitale versie van
HeemstedeNieuws vindt u de volledige tekst.

Evenement: Heemstede Loop
Op 2 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten,
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, een vergunning te verlenen voor het
houden van een hardloopevenement genaamd
‘Heemstede Loop’ op zondag 28 oktober 2012 van
10.00 tot 14.30 uur.
De start en finish vinden plaats op het parkeerterrein
voor de sporthal van Sportpark Groenendaal aan de
Sportparklaan 16. De Familyrun start om 11.00 uur en
loopt via de route Sportparklaan, Valkenburgerlaan,
Voorweg, Achterweg, Meerweg weer naar de
Sportparklaan.
De 5 kilometer loop start om 11.00 uur en de 10
kilometer loop start om 12.00 uur. Beiden gaan via
de route Sportparklaan, Glipperdreef, Bosbeeklaan,
Sparrenlaan, Groenendaalsebos, Torenlaan, Herenweg,
Oudemanslaan, Melchior Treublaan, Ritzema Boskade,
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef, Molenlaan, Herfstlaan,
Voorweg, Achterweg, Meerweg, Sportparklaan.

Op zondag 28 oktober 2012 mogen, overeenkomstig
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, de volgende wegen worden afgesloten
voor het autoverkeer:
- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg t/m
kruispunt Glipperdreef/Sportparklaan van 11.55 uur
tot 14.15 uur.
- De Glipperdreef (ter hoogte van de Sportparklaan) in
noordelijke richting van ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur.
- Kruispunt Glipperdreef / Sportparklaan in beide
richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 uur en van ca.
13.05 tot ca. 13.15 uur.
- De Glipperdreef, in zuidelijke richting, ter hoogte
van Sportparklaan/Glipperdreef tot en met hoek
Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 12.15 uur en van ca.
13.05 tot ca. 13.15 uur.
- De Bosbeeklaan van 12.45 tot 13.45 uur.
- De Ritzema Boskade richting Burgemeester van
Doornkade van 12.40 tot 13.45 uur.

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot 13.55 uur
- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan van 12.50
tot 13.05 uur.
- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/Voorweg
van ca. 13.00 tot ca. 13.15 uur.
De Voorweg, Achterweg en Meerweg zijn tussen
10.00 en 14.30 uur slecht bereikbaar in verband met
hardlopers in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de
hardlopers over het fietspad/voetpad. De rijweg wordt
van het fietspad afgescheiden door rood/wit lint.
Waar het parcours van de Heemstede Loop wegen
kruist wordt het verkeer (tijdelijk) tegengehouden
door verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het
verkeer doorgelaten.
Indien u meer informatie wenst, kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Vergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en
Ruimte houden op 16, 17, 18 en 22 oktober een
openbare vergadering in de Burgerzaal van het
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Commissie Samenleving
dinsdag 16 oktober 2012 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 16 oktober
2012
- Spreekrecht burgers
- Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap ZuidKennemerland (Paswerk) (A-stuk)
- Beleidsplan Wmo/lokaal gezondheidsbeleid 20122016 ‘Oog voor elkaar’ (A-stuk)
- Huisvesting bibliotheek (B-stuk)
- Voorstel investeringsplan Stichting Tennispark
Groenendaal/Tennisvereniging Merlenhove (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en
Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
woensdag 17 oktober 2012 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 17 oktober
2012
- Spreekrecht burgers
- Meerjarenplanbeleidsplan 2013-2014 Politie-eenheid
Noord-Holland (B-stuk)
- Gedenkteken joodse Heemsteedse slachtoffers in WO
II (B-stuk)

- Conceptvoorstel Verordening openbaar water
Heemstede (B-stuk)
- Najaarsnota 2012 (A-stuk)
- Beschikbaar stellen krediet ad. € 140.000 voor
verbouwing zolder oudbouw raadhuis (A-stuk)
- Veiligheidsmonitor 2011, rapportage o.v.v. VVD en
PvdA (C-stuk)
- Zaaksysteem gebruiken voor digitale dienstverlening,
omgevingsvergunning en interne meldingen ICT
o.v.v. PvdA (C-stuk)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte
donderdag 18 oktober 2012 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 18 oktober
2012
- Spreekrecht burgers
- Experiment voor het welstandsvrij verklaren van
delen van Heemstede en het vereenvoudigen van de
welstandsnota (initiatief D66)
- Startersregeling voor starters op de woningmarkt
(initiatief PvdA)
- Intergemeentelijke Structuurscan ZuidKennemerland (A-stuk)
- Vaststelling ontwerp Nota Duurzaamheid (B-stuk)
- Regionaal Actieprogramma Wonen (B-stuk)

Vergadering commissie Ruimte
maandag 22 oktober 2012 om 20.00 uur
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 18 oktober
2012
- Spreekrecht burgers
- Verordening gunning opdrachten door toekenning
van een uitsluitend recht (A-stuk)
- Beleid afwijken bestemmingsplan tuinkisten en
overkappingen (B-stuk)
- Plan van Aanpak haven Heemstede (B-stuk)
- Groenbeleidsplan – Plan van Aanpak (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende
stukken die worden besproken. Hier vindt 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.

N.B. De commissie Ruimte zal tevens vergaderen op
maandag 22 oktober 2012 om 20.00 uur. Stukken
die mogelijk in deze vergadering niet aan de orde
komen kunnen aan de agenda van 22 oktober worden
toegevoegd.

Evenement ‘Sint op het dak’
Op 5 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten,
op grond van artikel 2:25 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen
aan de Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor
het organiseren van ‘Sint op het dak’ in de Jan van
Goyenstraat op zaterdag 24 november 2012.

Ten behoeve van het genoemde is tevens,
overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming
gegeven voor het afsluiten van één rijrichting van
de Jan van Goyenstraat vanaf 16.30 uur en voor het
afsluiten van de gehele Jan van Goyenstraat (tussen de

Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van Ostadeplein)
van 17.00 tot 18.00 uur.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, tel. (023) 548 56 07.

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
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
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

