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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

LifeFit Heemstede Loop
Zondag 27 oktober

www.heemstedeloop.nl
Schrijf nu in!

1,5 km   -   5 km   -   10 km
individueel en bedrijvenloop
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NU INSCHRIJVEN!!!

Onbeperkt sporten
3 maanden - e59

www.cfh-sport.nl/actie.html

www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Lilaluna presenteert ‘Ridder Uk’

Vrolijk sprookje over 
pesten en gepest worden
Heemstede – Hebben kinderen 
nog wel verbeeldingskracht? Be-
langrijk is dat kinderen hun fan-
tasie gebruiken, vandaar de fo-
tocollageboeken `Ridder Uk` en 
`De verwende Prinses`, uitgege-
ven door verteltheater Lilaluna. 
Kijkboeken om te beleven zonder 
woorden. Die staan op een CD, 
die kinderen kunnen beluisteren 
en genieten van de beelden die 
de woorden oproepen. Hun beel-
den, hun fantasie. Marieke Ree-
hoorn uit Heemstede vertelde 
het verhaal van Ridder Uk, An-

joescha Odufré maakte de colla-
ges in het fotoboek, waarin Rid-
der Up de uitdaging aangaat die 
de grote ridders niet aandurven. 
Ridders die de kleine Uk pes-
ten vanwege zijn postuur, maar 
zelf niet de draak in het bos on-
der ogen durven te komen. Nie-
mand heeft die draak ooit ge-
zien, alleen gehoord hoe hard die 
kan brullen. De draak blijkt een 
schattig draakje om te zien. Van 
die draak leert Uk waarom hij die 
andere draken pest. Een vrolijk 
sprookje over pesten en gepest 
worden. Uiteindelijk mag Ridder 
Uk met de prinses trouwen zoals 
dat in sprookjes hoort! Kinderen 
leren hun eigen kracht kennen, 
de positieve kanten te zien van 
zichzelf en anderen. De vormge-
ving van Anjoescha spreekt kin-
deren zo aan omdat het appel-
leert aan hun eigen plak-en knip-
werk. Mooi gemaakt, herkenbaar 
om de fantasie te prikkelen. Waar 
de Verwende Prinses de meis-
jes meer zal boeien, is de Ridder 
Uk een boek voor jongens, waar 

meisjes ook de boodschap van 
zullen herkennen. Schitterende 
uitgaven, waar papa en mama 
ook van kunnen genieten en opa 
zich verbazen zal over die verba-
zingwekkende wereld die alleen 
in sprookjes bestaan. `De ver-
wende prinses` en `Ridder Uk` 
zijn te koop bij Jantje Speelgoed 
in de Jan van Goyenstraat en bij 
Boekhandel Blokker voor 14,95 
euro inclusief de vertel-CD. 
De première van de voorstel-
ling van de avonturen van Rid-
der Uk is zondag 13 oktober, 15 
uur  in Theater Vredenhof, Van 
Oldenbarneveltlaan 17, grens 
Heemstede- Haarlem, geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar, ook 
hun papa`s en mama`s, opa`s 
en oma`s kunnen meegenieten. 
Kaarten van 5 euro kunt u beste-
len via info@lilaluna.nl of telefo-
nisch 06-11215626. Lilaluna sig-
neert de boeken. Kijk voor ver-
dere voorstelling op de website 
www.lilaluna.nl De voorstellingen 
zijn zeer geschikt voor scholen.
Ton van den Brink

Links Anjoescha Odufré, rechts Marieke Reehoorn.

Heemstede – Vele leuke, grappige en lieve dierenfoto’s zijn 
naar de redactie gemaild. Deze springt er uit: het is de foto van 
Josje Kuiper uit Heemstede. Zij fotografeerde haar dochter met 
grote liefde, dwerghangoorkonijn Boris. Gefeliciteerd! U bent 
winnaar van de waardebon à 25 euro die Dierenspeciaalzaak 
Heems beschikbaar stelt. U kunt de waardebon afhalen op het 
adres van de ruimgesorteerde dierenzaak aan de Kanaalweg  7 
te Heemstede. Informatie: 023-528 4079.

Winnares Dierenfotowedstrijd

www. .nl

www. .nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer 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 
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derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(2 t/m 4 oktober 2013)

Huwelijken:
Boudewijn M.J. Possel & Wen-
dy Boerboom.
 

Geboorten:
Geen.

Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Zondag 13 oktober is 
er een viering in Trefpunt Ben-
nebroek aan het Akonieten-
plein 1 met ds. J.E.Th. Nak-Vis-
ser. Het betreft een dienst van 
Schrift en Tafel, m.m.v. de can-
torij. Er wordt tevens ‘Kinder-
café’ gehouden. Aanvang van 
de dienst is 10.00 uur.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (4)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist u 
dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden, in 
1925, 1935 en 1953? 

Flora 1935 – souvenirbord
Na de Flora van 1925 werd tien 
jaar later, in 1935, opnieuw een 
Flora gehouden in Heemste-
de, weer aan de Vrijheidsdreef 
bij Groenendaal. Het was in de 
crisisjaren, en toch kwamen er 
610.000 bezoekers tussen 15 
maart en 19 mei kijken naar de 
bollen.
Vast heel wat bezoekers hebben 
souvenirs meegenomen. Souve-
nir betekent herinnering, en zo 
zullen ze zich thuis Heemstede 
hebben herinnerd: kleurige bol-
lenvelden, groene bomen en dat 
overbekende molentje van Groe-
nendaal. Flora 1935 Heemstede: 
een prachtig bordje, een sieraad 
aan de wand, om nog heel lang 

terug te denken aan Heemstede 
en ondertussen misschien wel 
plannen te maken om te gaan 
wonen in dat prachtige dorp…

Meer over de drie Flora’s in Groe-
nendaal, met foto’s, perspectief-
tekeningen en veel onbekende 
en nog nooit gepubliceerde af-
beeldingen in het boek ‘Groe-
nendaal van buitenplaats tot 
wandelbos’, 240 pagina’s in full 
colour. Verkrijgbaar in de Heem-
steedse boekhandels. Meer in-
formatie op www.hv-hb.nl.Souvenirbord Flora 1935.

Herfstwandeling 
peuterspeelzaal ‘t Meerlnest
Heemstede - Wie de afgelopen weken in het Groenendaalse bos heeft gewandeld, is mis-
schien wel een paar kabouters tegen gekomen. De peuters van ‘t Meerlnest hadden name-
lijk een leuk uitje, een gezellige herfstwandeling door het bos. Onderweg moesten ze goed 
zoeken naar dieren en al gauw kwamen ze verschillende ‘knuffel’dieren tegen, verstopt in 
een boom, achter een stronk of onder een struik. Er zaten zelfs kabouters bij. Ook werd er 
veel gezongen, de kaboutermutsen gingen op en daar klonk: “op een grote paddestoel”! 
Daarna op het grote grasveld lekker rennen met de bal en koekhappen, wat een feest! De 
peuters hebben veel mooie herfstspullen verzameld, zakken vol eikels, beukenootjes, bla-
deren en takken. Het was heerlijk weer en onder het genot van limonade en een panne-
koek werd er nog een boekje gelezen. Daarna weer terug naar de ingang waar alle blijde 
papa’s en mama’s stonden te wachten. Het was erg leuk en zéker voor herhaling vatbaar!

Gezocht!
Poes Lucky

Heemstede – Sinds vrijdag 4 
oktober wordt poes Lucky ver-
mist.
Lucky is geschrokken door een 
hond en heeft de benen geno-

men. Zijn baasje vermoedt dat ze 
ergens in de wijk ‘De Bloemen-
buurt’ moet zijn. Ze is 1,5 jaar 
oud, vrij tenger, helemaal zwart 
en een wit befje (geen witte po-
tjes).
Wilt u alstublieft in uw tuin en 
schuur kijken? We komen haar 
graag bij u ophalen.
Info: Sandra  06 54378874   of   
Marc  06 51386665.
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Nieuw bij Welzijn Ouderen Heemstede!
Even een moment voor uzelf! Elke vrijdag is 
de schoonheidsspecialist, Jantine Keesmaat bij 
Welzijn Ouderen Heemstede aan de Lieven Key-
laan 24. Zij biedt verschillende soorten behan-
delingen aan speciaal voor senioren.
Voor afspraken en/of informatie neemt u con-
tact op met Welzijn Ouderen, telefoon 023-528 
85 10.  

Wij zijn op zoek naar 
Vrouwen die met hun eigen auto ouderen wil-
len vervoeren kunnen zich als vrijwilliger aan-
melden bij Welzijn Ouderen Heemstede, tele-
foon 023-528 85 10.

Klussenbank
Bent u die man/vrouw die een voordeurbel kan 
repareren? Kunt u een plafonniere bevestigin-

gen aan het plafond? Meldt u zich dan aan voor 
de Klussenbank bij Welzijn Ouderen Heemstede. 
Voor informatie  neemt u contact op met 023-
528 85 10.  

Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede 
‘De keuze van de kok’
Voor dinsdag 29 oktober verzorgen de koks 
van Bosbeek een heerlijke menu! De keuze van 
de kok is: heldere kippensoep, rundstoofscho-
tel met rijst, doperwten, appelmoes, rauwkost 
en een fruitkwark als dessert. Tijdens de maal-
tijd krijgt u 2 drankjes en het geheel wordt af-
gesloten met een kopje koffi e of thee en dat 
allemaal voor slechts € 10,00. Vanaf 12.30 uur 
wordt u welkom geheten door de gastvrouwen 
van Welzijn Ouderen Heemstede. Tot één week 
van te voren zijn maaltijdbonnen te koop bij de 
receptie van Welzijn Ouderen Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10.

Generatiemix 2013
Bent u die (oppas) opa of oma die samen met  
een peuter (2-4 jaar) komt dansen? Welzijn Ou-

deren Heemstede organiseert in samenwerking  
met SCW De Pauwehof onderstaande activiteit* 
in het kader van de Generatiemix 2013. Ontmoe-
tingen tussen oud en jong staat centraal.
*Mag ik deze dans van jou?
Samen dansen met afsluitend een optreden on-
der de enthousiaste begeleiding van Jolein van 
der Geest van de Dans en Balletstudio. Op 
maandagochtend  7 oktober 10.00 uur oefenen 
en op maandagochtend 14 oktober om 10.30 uur 
een optreden voor deelnemers van het dagcen-
trum Lieven de Key in De  Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede. Speciaal voor grootouders met 
hun kleinkinderen,  (2-4 jaar).
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden aan 
bij WOH,  Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-
528 85 10
Deze Generatiemix wordt mogelijk gemaakt 
door een bijdrage van het Rabobank Stimule-
ringsfonds Rabobank e.o.

Op de website: www.welzijnouderenheemstede.
nl is heel veel informatie te vinden over activi-
teiten en dienstverlening van de stichting.

Nieuw bij Welzijn Ouderen Heemstede!

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

10.000 euro van Linnaeushof 
voor Rode Kruis

Regio – De 8-jarige Mees, die een jaar lang ‘kinderdirecteur’ 
van Linnaeushof is geweest, overhanidgde zaterdag een cheque 
van 10.000,00 euro aan het Nederlandse Rode Kruis. Niet al-
leen voor Linnaeushof is 2013 een gedenkwaardig jaar vanwe-
ge het 50-jarig bestaan. Ook de afdelingen Aalsmeer en Haar-
lem van het Nederlandse Rode Kruis bestaan respectievelijk 65 
en 145 jaar. De grondlegger van Linnaeushof was Pieter Grijp-
stra (1920-1998). Hij woonde in Aalsmeer, waar hij, tussen 1948 
en 1964, als politieagent werkzaam was. Sociaal betrokken als 
hij was, richtte hij daar een afdeling van het Nederlandse Rode 
Kruis op. Als voorzitter regelde hij diverse acties voor de vereni-
ging, zowel ledenwervingsacties, geldinzamelacties voor de wa-
tersnoodramp in Zeeland (1953) en acties voor de jeugdafde-
ling.  Na dit offi ciële moment werden de bezoekers van Euro-
pa ’s grootste speeltuin getrakteerd op een spetterend optreden 
van Meidengroep de Topys. 

Stemming gepeild tijdens 
Dag van de Ouderen
Heemstede – “Laat uw stem
horen”, deze kreet hoorden we 
regelmatig op de Dag van de 
Ouderen die dinsdagmiddag 
werd gehouden in de Burger-
zaal. Willie Chermin van Wel-
zijn Ouderen Heemstede gaf als 
gastvrouwe aan dat de organi-
satie in handen was van WOH, 
Casca en de Pauwehof. Wethou-
der Jur Botter begon met een 
sprookje van Grimm, waarin een 
kind de ouders een spiegel voor-
houdt. Botter g duidelijke voor-
beelden hoe rijk ons voorzienin-
genniveau is en hoe daarop ge-
reageerd wordt. Er komt op dit 
terrein heel wat op de gemeen-
te af. 24 Procent van de bevol-
king van Heemstede nu is bo-
ven de 65 en dat word 40 pro-
cent. Met krimpende middelen 

toch een niveau vasthouden lijkt 
een onmogelijke zaak. Dat wordt 
zoeken naar creatieve oplossin-
gen. Bij Welzijn Ouderen is men 
hier al succesvol bij de dagbe-
steding. Botter maakt zich ook 
zorgen omtrent de eenzaamheid. 
In Heemstede is 8 procent ern-
stig eenzaam en 38 procent in 
mindere/meerdere mate. Hoe 
bereiken organisaties als Zon-
nebloem, Rode Kruis en Huma-
nitas deze mensen? Jan Hendrik 
Veenkamp laat het publiek om 
te ontspannen, even de armen 
strekken en een Liberiaans wel-
komstliedje instuderen. Het lukt 
en het Senior WOH Koor is daar!

Loket
Corine  Mens, coördinator Lo-
ket Heemstede toont een kort 

animatiefi lmpje, waarin het 
werk van het Loket en de ou-
derenadviseurs in beeld wordt
gebracht.  Advies  over wo-
nen, zorg en welzijn. Bijvoor-
beeld over het aanvragen van 
een voorziening in het kader van 
de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo) zoals Hulp 
bij het huishouden, een OV-taxi, 
aanpassingen in de woning, een 
rolstoel of informatie en advies. 
In het gesprek blijkt dat er ach-
ter de vraag soms een heel an-
der probleem schuilt, waar een 
andere oplossing beter past dan 
bij de oorspronkelijke vraag. Zij 
willen altijd het gevoel geven 
dat dit een plek is waar geluis-
terd wordt. Fia Vieelers, mantel-
zorgconsulent van Tandem, legt 
uit dat Tandem ondersteunt en 

oplossingen vindt voor de situ-
atie van de mantelzorger. Een 
mantelzorger is geen vrijwilli-
ger, maar iemand die het als een 
morele plicht ziet voor een part-
ner, familielid, te zorgen. Man-
telzorg vraagt veel: zorgzaam-
heid en energie van de mantel-
zorger. Daarnaast ook hulp, in-
leving, ondersteuning en des-
kundigheid vanuit de omgeving. 
Hoe Ontspanning is belangrijk 
voor mantelzorgers. Draagkracht 

en draaglast moeten in even-
wicht blijven. Tandem en het
Loket zijn organisaties die dit 
ondersteunen. Een uitnodiging 
om nog even te ontspannen met 
een “stemevenement” onder be-
geleiding van Jan Hendrik, ge-
zellig zingen rondom de pia-
no zong het spontaan ontstane
Senioren WOH Koor.
Ze kregen applaus van het team 
bodes.
Ton van den Brink 
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Heemstede - Misschien bent u 
er al geweest: Dit is Brood op de 
Binnenweg 4. Jolanda en haar 
zoon Ewout verkopen er sinds 
maart een uitgesproken selectie 
van ‘echt brood’. Wat ze daarmee 
bedoelen? Brood dat qua smaak 
en kwaliteit hoog boven het 
maaiveld uitsteekt. Ze zoeken in 
het hele land en zelfs daarbui-
ten naar de lekkerste ambachte-
lijke broden en brengen ze dan 
naar Heemstede: een behoorlijk 
eigentijds concept. 

Van de beste bakkers
In de modern ingerichte win-
kel wordt een steeds verande-
rend assortiment aangeboden. 
Er wordt continu gezocht naar 
de beste bakkers met het lek-
kerste en puurste brood. En juist 
die bijzondere broden verkopen 
ze in Heemstede. Dit is Brood is 
dan ook geen bakkerij, maar een 
broodwarenhuis. Dat klinkt nieu-
werwets, en dat is het ook: er is 
een Facebookpagina –persoon-
lijk bijgehouden door Ewout- 
en in de winkel kan alleen met 
pin worden betaald. De reden? 
Ewout: “Dat vinden we gewoon 
hygiënischer. Wel zo fris, toch?”

Geen gebakken lucht
Ongeveer 98% van het assor-
timent is desembrood. Jolan-
da vertelt dat veel mensen bij 
het woord ‘desem’ denken aan 
zuur brood. Maar je proeft met-
een dat dit niet altijd het geval
is. Jolanda legt het helder uit: “De-
sem is een natuurlijke gisting die
iedere bakker zelf maakt, op zijn 
eigen manier, met andere ingre-
diënten en methoden. De bakker 
uit Bruinisse bijvoorbeeld maakt 
een hele bijzondere desem op 
basis van algen en gezuiverd 

zeewater. Daardoor zit er 40% 
minder zout in het brood.

Lekker en natuurlijk
Desem zorgt niet alleen voor een 
unieke smaak, het heeft ook nog 
een gezondheidsvoordeel ten 
opzichte van gist: het bevat geen 
extra suikers. Jolanda en Ewout 
vertellen enthousiast dat hun 
broden alleen pure ingrediën-
ten bevatten, dus geen E-num-
mers of conserveringsmidde-
len. Daarbij koop je hier niet be-
paald een slappe supermarktbo-
terham: al het brood is ambach-
telijk gemaakt door de beste 
bakkers uit alle windstreken, elk 
met hun eigen smaak. Zij bak-
ken ook de croissants, de stok-
broden en de niet te versmaden 
brownies: “Mensen geloven hun 
eigen mond niet als ze die voor 
het eerst proeven”, zegt Ewout 
lachend.

Speltbrood
Dit is Brood verkoopt ook ver-
schillende soorten speltbrood, 

wat door steeds meer mensen 
wordt gegeten. Spelt is een zo-
genaamd ‘oergraan’ dat een an-
dere samenstelling heeft dan ge-
wone tarwe. In tegenstelling tot 
tarwe veroorzaakt spelt geen 
snelle stijging en daling van de 
bloedsuikerspiegel. Bovendien 
valt spelt voor veel mensen ook 
beter te verteren. Onder ande-
re diabetespatiënten, sporters 
en mensen met darm- en maag-
klachten varen wel bij het eten 
van speltbrood.  Maar natuurlijk 
is spelt voor iedereen gezond: 
het bevat namelijk meer vitami-
ne B, eiwitten en vezels in ver-
houding tot koolhydraten dan 
gewoon tarwebrood. 

Kom proeven!
Wilt u brood komen proeven of 
er meer over weten? Jolanda en 
Ewout staan voor u klaar en ver-
tellen u graag meer in de win-
kel op Binnenweg 4, Heemste-
de, van dinsdag t/m zaterdag. Of 
vind ze op Facebook.com/DitIs-
Brood.

“Wij zijn geen bakkerij, maar een broodwarenhuis”

 Brood boven het maaiveld

“Ik kom zelf uit een echte apo-
thekersfamilie: mijn opa, vader, 
oom en zus: allemaal zijn ze te-
recht gekomen in het apothe-
kersvak”, legt Laurens Maus-
sen uit. Een prachtig vak, waar 
een zware geneesmiddelenstu-
die van 7 jaar voor vereist is. Je 
helpt mensen en dat is het mooi-
ste wat er is. Apotheek Groenen-
daal zit al jaren als vertrouwd 

adres op deze vaste plek aan de 
Valkenburgerlaan. Ik kan bou-
wen op een leuk en professio-
neel team. Op woensdag is het 
marktdag en dan hebben wij ook 
veel aanloop. Niet alleen voor 
geneesmiddelen, maar klan-
ten lopen ook binnen voor on-
ze handverkoop van bijvoor-
beeld neussprays, hoogstaan-
de beautyproducten en hand-

crêmes. Hierin verschilt een apo-
theek weer van een reguliere 
drogist. Bij een apotheek denken 
de meeste mensen aan wacht-
tijden.  Dit geldt niet voor ons. 
Onze apotheek kent bijna geen 
of zelden wachttijden. Dit komt 
doordat wij een effi ciënte bac-
koffi ce hebben voor onze her-
haalservice. Veel recepten zijn 
herhaalrecepten, bijvoorbeeld 
geneesmiddelen die iedere drie 
maanden moeten klaarliggen.  
Zo ondervang je veel en dit voor-
komt onnodige wachttijden.  Wat 
mensen ook niet altijd weten 
is dat iedereen zich vrij kan in-
schrijven bij een apotheek van 
haar of zijn keuze .”  
“We merken dat er de laatste tijd 
veel vraag is naar homeopati-

Heemstede - De blije negenjarige Suze Schouten kreeg vorige 
week woensdag van  Laurens Maussen van apotheek Groe-
nendaal een prachtige fi ets uitgereikt, een zgn. beachcrui-
ser. Zij was de gelukkige winnaar van een leuke actie bij apo-
theek Groenendaal, georganiseerd door homeopatische ge-
neesmiddelenfabrikant  Dr. A. Vogel. Bij aankoop van twee of 
meer Dr. A. Vogel geneesmiddelen, kon je kans maken op de 
fi ets. Eind september trok de apotheek uit de verzamelde bon-
nen de winnares.

sche geneesmiddelen, zoals die 
van Dr. A. Vogel”, vervolgt Lau-
rens. “De crisis en de stijgende 
zorgkosten hebben ervoor ge-
zorgd dat mensen minder naar 
de arts gaan en meer gaan zelf-
dokteren en daardoor alternatie-
ven zoeken in de homeopathie. 
De apotheek geeft hierin zorg-
vuldig advies. De toenemende 
vergrijzing is er de oorzaak van 
dat de kosten in de zorg stijgen: 
niet zozeer de geneesmiddelen. 
Deze prijzen hiervan zijn juist ge-
daald doordat de overheid vas-
te prijzen voor geneesmiddelen 
hanteert. Ook merkloze genees-
middelen lijken goedkoper, maar 
deze worden doorbelast in de 
zorgpremie. Deze moeilijke tijd 
met de toenemende kosten in 

de zorg heeft er wel toe geleid 
dat zorgverzekeraars vaak be-
palen welk geneesmiddel wordt 
voorgeschreven. Dat is soms las-
tig, maar apotheek Groenendaal 
zoekt juist samen met de klant 
naar de beste oplossing. En dat 
werkt gelukkig goed”, aldus Lau-
rens.

Loop eens binnen bij apotheek 
Groenendaal aan de Valkenbur-
gerlaan 50 in Heemstede, tel.nr. 
023-5293686. Een e-mail sturen 
kan naar groenendaal@med-
senapotheek.nl. Meer informatie 
is tevens te vinden op de web-
site www.apotheekgroenendaal.
nl of te volgen op twitter@apo-
groenendaal.
Bart Jonker

Apotheek Groenendaal reikt fi ets 
uit aan gelukkige winnares

Ontdek Albert Heijn’s 
smaakvolle kazen en 

vleeswaren!
Heemstede - Van 7 oktober tot en met 20 oktober staan beide Al-
bert Heijn winkels in Heemstede geheel in het teken van kaas en 
vleeswaren. Onlangs zijn de recepturen aangepast en zijn er nieu-
we artikelen bijgekomen in het assortiment. En daar kunt u de-
ze weken volop kennis mee maken.  Op donderdag, vrijdag en za-
terdag worden proeverijen georganiseerd waarbij u naar hartelust 
kunt proeven van diverse lekkernijen. De winkelmedewerkers ver-
tellen u graag over de producten en hebben volop tips voor een 
heerlijke kaasplank of charcuterieplateau. 

Film
Dat deze themaweken in aantocht waren, was in de winkel aan de 
Zandvoortselaan al een aantal weken bekend. Daar hebben na-
melijk de opnames voor de commercial met ‘de heer Van Dalen’ 
plaatsgevonden. Er was die dag veel reuring om de winkel heen; 
het resultaat mag er zijn. U kunt het fi lmpje ook bekijken via face-
book.com/albertheijn. 

Kleurplaatwedstrijd
Behalve de proeverijen is er nog meer te doen rondom het thema; 
er is een kleurplaatwedstrijd voor de kinderen met mooie prijzen 
én er worden bij aankoop van een zogeheten ‘proefartikel’ mooie 
prijzen onder klanten verloot. Zo zijn er 16 plaatsen te winnen 
voor een geheel verzorgde kaas- en wijnproeverij bij Gall&Gall op 
woensdagavond 6 november. Ook kunt u kans maken op diverse 
pakketten met daarin kaasplanken, diverse kaasjes en exclusieve 
gedroogde vleeswaren. 

Goede aanbiedingen
Uiteraard mogen goede aanbiedingen niet ontbreken tot en met 
13 oktober is alle Zaanlander kaas verkrijgbaar met 50% korting, 
alle gedroogde hammen met 35% korting en de geitenkaas en 
twijfelaar (gemaakt van koe,- geit, én schapenmelk) met 25% kor-
ting. 
Kortom voldoende redenen voor een bezoek aan Albert Heijn
Blekersvaartweg of Albert Heijn Zandvoortselaan in Heemstede!
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De passie en magie van de cello
Celliste Maja Bogdanovic en pianist 
Julien Gernay betoveren Oude Kerk

Je hebt een ultieme passie voor 
het geluid en de schoonheid van 
de cello. Wanneer begon jouw 
passie voor dit prachtige instru-
ment?  Waarom zou een muzi-
kant moeten kiezen voor  de cel-
lo volgens jou?
Ik was 5 jaar oud toen mijn ou-
ders me meenamen naar de mu-
ziekschool om me klassieke mu-
ziek bij te brengen. Er was een 
toelatingsexamen en een le-
raar die les in nootlezen gaf. Hij 
vroeg me om een lied te zingen 
om te zien of ik wijs kon houden 
en de juiste toonhoogte van no-
ten of ritmes kon herhalen. Dit 
ging mij erg makkelijk af en ik 
werd meteen in een voorberei-
dingsklas gezet waar kinderen in 
een koor zongen en de basisbe-
ginselen van de muziek kregen 
bijgebracht. Verschillende mu-
ziekinstrumenten kwamen voor-
bij, waaronder uiteraard de cel-
lo. Dit is mijn keuze geworden, 
vanwege het ‘menselijke’ geluid.  
Bovendien voelt het vasthouden 
van een cello heel natuurlijk en 
prettig aan, alsof je iemand knuf-
felt. Daarom houd ik zo van dit 
instrument. 
Je speelde als soliste internatio-
naal vele recitals , maar  speelde 
ook met vermaarde orkesten, ka-
merorkesten etc. Wat doe je het 
liefste en waarom? Kun je je een 
moment herinneren dat heel spe-
ciaal voor je was?
Ik kan niet zeggen waar ik het 
meest de voorkeur aan geef, om-
dat elke ervaring  heel eigen en 
anders is. Ik probeer te genie-
ten van elke situatie . Het is altijd 
interessant om de rollen aan te 
passen en continu over te scha-
kelen - en dit is eigenlijk ook nog 
een antwoord op de vorige vraag 
- waarom ik voor de cello koos:  
dit instrument leent zich voor ie-
dere denkbare rol van orkest-
muzikant, kamermuzikant en so-
list. Het spelen van kamermuziek 
vraagt veel en vergt heel veel er-
varing. Ik kan hier erg van genie-
ten: het repertoire is gewoon on-
eindig. De mooiste thema’s die 
hier ooit voor zijn geschreven 
zijn de cello-delen. Maar ik houd 
er ook van om concerten te spe-
len met een orkest , dit is altijd 
een grote uitdaging. Naast dat je 
de stukken werkelijk van binnen 
en buiten moet kennen,  heb je 
ook echt stalen zenuwen nodig 
om daar te staan   en te spelen 
voor  en bij  het orkest.  Ik speel 
ook weleens in het orkest, al ge-

beurt dat minder vaak . Ik houd 
er dan vooral van om de symfo-
nieën van Beethoven en Brahms  
te spelen. Wat betreft specia-
le momenten:  er waren zoveel 
speciale momenten voor me, de-
ze vraag is eigenlijk moeilijk te 
beantwoorden. Ik heb bewonde-
ring voor Beethoven: de meeste 
van zijn kwartetten staan syno-
niem aan perfectie  en het spe-
len van zijn werk is altijd heel bij-
zonder. Ook mijn Carnegie Hall 
debuut recital - het was de eer-
ste keer voor mij om te spelen in 
de Verenigde Staten - en ik her-
inner me de Full House , met een 
perfecte akoestiek en zeer aan-
dachtig publiek , dat naar een 
lang en veeleisend programma 
heeft geluisterd . Het is ieders 
‘droom’ om daar te mogen spe-
len , ik had me daar nooit eer-
der een voorstelling van kun-
nen maken hoe het  zou zijn 
om daar te spelen, maar zodra 
ik op het podium stond voelde 
het niet vreemd. Alle druk ver-
dween accuut. Elke keer als ik 
in mijn woonplaats Belgrado 
speel, geeft dit me een zeer spe-
ciaal gevoel en schept dit een 
band vanwege het publiek dat 
me kent sinds mijn beginperi-
ode: mijn vrienden , familie en 
collega’s. Een van de recitals die 
ik daar speelde vond plaats in 
zeer moeilijke omstandigheden: 
het was in 1999, tijdens de oor-
logsbombardementen op Ser-
vië en Belgrado . Mensen wa-
ren erg dapper om naar het con-
cert  toe te komen en ik herin-
ner me zelfs dat ik niet bang was 
voor de bommen: er was louter 
muziek en verantwoordelijkheid 
voor het stuk.
Je houdt er ook van muziekstuk-
ken van hedendaagse componis-
ten te spelen. Kun je  iets vertel-
len over je belangstelling voor de-
ze componisten en hoe deze is 
gegroeid? Heb je een favoriete 
componist ?
Ik was 16 jaar toen ik aan het 
conservatorium van Parijs ging 
studeren en kwam uit een beet-
je conservatief land , waar ik 
niet de kans had om de taal van 
de hedendaagse muziek te le-
ren. In Parijs was het zeer inte-
ressant om hedendaagse com-
ponisten te ontmoeten en daar-
mee samen te werken . Het was 
een deel van het examen en ook 
een uitdaging om te werken aan 
deze stukken op heel korte ter-
mijn. Het cello- repertoire is ech-

Heemstede - Een wonderbaarlijk mooi strijkinstrument, de 
cello. Op zaterdag 19 oktober zet de wereldberoemde jonge  
Servische cello-virtuose Maja Bogdanovic de klassieke mu-
ziekharten in vuur in vlam in de Oude Kerk, samen met de Bel-
gische pianist Julien Gernay.  Maja was eerder in Heemstede 
te gast in 2011 met pianist Nino Gvetadze en violiste Frederie-
ke Saeijs. Op 19 oktober wacht u een betoverend programma 
met het sprookjesachtige werk ‘Pohadka’  van Leos Janáçek,  
werk van Brahms, sonata nr. 1 in e-minor en Chopin, sonata g 
minor. Tijd voor een boeiend interview met deze getalenteer-
de celliste Maja Bogdanovic.

ter niet zo groot en onze missie 
is om componisten van nu aan 
te sporen te schrijven voor ons, 
naast de bestaande stukken van 
Beethoven, Schumann, Bach, 
etc., zodat we deze in de toe-
komst op jonge generaties  kun-
nen overleveren. Ik heb de kans 
gehad om werk uit te voeren van 
en met componist/ dirigent Krs-
zystof Penderecki , die ik ont-
moette in Giverny, Frankrijk. Hij 
werkte veel met Rostropovitch 
en zijn werken voor de cello zijn 
absoluut subliem. Dit jaar en vol-
gend jaar  treden we samen op, 
met zijn tweede celloconcert, 
waar ik ook heel erg naar uitkijk. 
Als je me vraagt naar mijn favo-
riete componist, dan is dit zonder 
twijfel Beethoven.
Het spelen van de cello is pas-
sie en magie . Voel je deze pas-
sie en magie als je deze deelt met 
je publiek? Hoe komt dit gevoel 
met name over op het Nederland-
se publiek?
Nu, ik hoop dat het net zo ma-
gisch is voor het publiek  als het 
voor mij is! Ik ben wat ik ben en 
doe wat ik ben omdat ik weet van 
mezelf wat ik kan. Ik hoop dat de 
cello zijn eigen plaats gevon-
den heeft als instrument door de 
eeuwen heen. Er zijn  prachtige 
repertoires geschreven voor de 
cello , die misschien minder be-
kend zijn dan de repertoires voor 
viool  en piano. Naar mijn me-
ning houdt het Nederlandse pu-
bliek heel erg van klassieke mu-
ziek en is zeer attent tijdens de 
concerten. Ik  vind hun enthou-
siasme en spontaniteit aanste-
kelijk wanneer ze direct staande 
ovaties geven na het spelen van 
de laatste  noten. Een van mijn 
eerste Nederlandse ervaringen 
was een concert in Mill.  Het was 
absoluut geweldig, het publiek 
fietste van plaats tot plaats om 
de concerten bij te wonen . Het 
is zeer belangrijk om de klassie-
ke muziek overal mee naar toe te 
nemen  en dit mee te geven aan 
het publiek zodat ze de muziek 
leren kennen.

De ‘Oude Kerk‘ in Heemstede, 
waar je speelt op 19 oktober aan-
staande, wordt geroemd om haar 
bijzondere en unieke akoestiek, 
perfect voor klassieke instrumen-
ten als de cello. Heb je ooit mee-
gemaakt dat de akoestiek niet 
was zoals je verwachtte en een 
teleurstelling was? Als dit gebeurt 
hoe ga je hier mee om aangezien 
dit een gepassioneerde voorstel-
ling kan beïnvloeden?
Helaas , soms tref je een ‘slechte’  
ruimte. Maar dat is niet het ein-
de van de wereld! We leren alle-
maal als professional hoe  je met 
zulke situaties moet omgaan. 
In zo’n geval  moet je de klank, 
techniek, vibrato, het tempo, de 
balans met de piano of orkest 
zien aan te passen... Het is na-
tuurlijk niet makkelijk, maar dat 
hoort nu eenmaal bij het spel. 
De muziek mag nimmer worden 
aangetast door een persoonlijke 
teleurstelling.
Wat zijn je toekomstplannen ? 
Vind je het leuk om de cello te 
betrekken in verschillende soor-
ten muziek misschien zelfs de 
popmuziek?
November is drukke maand voor 
mij: naast kamermuziek concer-
ten in Antwerpen en Eindho-
ven, speel ik mijn eerste Beet-
hoven triple concerto in Duits-
land,  met de Nederlandse vio-
liste Frederieke Saeijs en de Ge-
orgische pianist Nino Gvetad-
ze. Hierna ga ik naar Warschau, 
waar ik zal optreden met Juli-
an Rachlin en Yuri Bashmet op 
de opening van Krszystof Pen-
derecki ‘s 80ste festival. Dit sei-
zoen speel ik het Schumann cel-
loconcert met het Belgrade Phil-
harmonic en het John McCa-
be celloconcert met het Engel-

se Symphony Orchestra. Maar ik 
kijk ook erg uit naar Berlijn, waar 
mijn debuut is in maart, met de 
Berliner Symphoniker in de grote 
zaal van de Berliner Philharmo-
niker. In mei speel ik twee keer 
onder K. Penderecki met  2 cello 
concerten in Slovenië en op 1 ju-
ni neem ik deel aan het middag-
concert met Frederieke Saeijs en 
Nino Gvetadze, in het Concert-
gebouw van Amsterdam: een 
prachtige locatie.

Om eerlijk te zijn, het spelen van 
popmuziek is het makkelijkste 
wat een klassieke musicus kan 
doen ... Ik denk dat mijn leven 
te kort  is, als ik alle muziek van 
Beethoven, Brahms, Schumann, 
Schubert, Schostakovitch en he-
dendaagse componisten wil spe-
len... de werken zijn gewoon on-
eindig! Ik heb er niets op tegen 
om een   aantal (pop)optredens te 
doen, het geeft altijd veel plezier, 
maar mijn leven is toch echt ge-
wijd aan de klassieke muziek.
Kun je beschrijven wat het bespe-
len van de  cello betekent voor je 
in drie steekwoorden?
Discipline, kennis, uitdaging.
Dank je wel voor dit leuke inter-
view en heel veel succes en ple-
zier op 19 oktober in de Oude 
Kerk!
Dank je wel!

Op zaterdag 19 oktober in de 
Oude Kerk van Heemstede vindt 
dit prachtige concert plaats. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
kosten 21,50 per stuk en zijn te 
bestellen op tel.nr. 023 -548 38 
38 bij de kassa van de Luifel, of 
via de website www.podiaheem-
stede.nl.
Bart Jonker

Maja Bogdanovic (fotograaf: 
Michel Nguyen).

Heemstede - Vanaf heden is het a la carte menu bij Brasse-
rie Sanz geheel vernieuwd met heerlijke gerechten voor een 
betaalbare prijs.
Op de website van Sanz, www.sanz.nl krijgt u een indruk van de 
heerlijk samengestelde voor-, hoofd- en nagerechten. 
Een ware ‘hit’ bij Sanz is nog steeds het verrassingsmenu. Drie 
of zes gangen, dat is aan u! Het 3-gangenmenu kost 25 euro en 
het dubbele, dus zes gangen, komt op 29,50 euro. Geen geld 
voor een ware smaaksensatie. Reserveren is aan te raden en kan 
uitsluitend telefonisch 023-5291892. Het team van Sanz heet u 
van harte welkom!
Brasserie Sanz vindt u in de Jan van Goyenstraat 31, Heemstede.

Heerlijke gerechten 
bij Sanz
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Komt de droom van 
Jelle Kuijpers uit?
Heemstede - Iedere sport kent 
zijn Mekka. Voor honkbal moet 
je in Amerika zijn en voor kracht-
sporten in Oost Europa. Het ju-
doland bij uistek is Japan. Jel-
le Kuijpers talentvol jeugdjudo-
ka van het Haarlemse Kenamju 
krijgt de kans om stage te lopen 
in het land waar het Judo in 1882 
is ontstaan. Jelle neemt zijn sport 
serieus, traint viermaal per week, 
dat hem 15 uur kost. De rest van 
zijn tijd steekt hij zijn energie in 
zijn schoolopleiding op het San-
ca Maria in Haarlem. De Heem-
steedse Jelle begon al op vier ja-
rige leeftijd met deze sport en 
vanaf zijn achtste jaar neemt hij 
deel aan wedstrijden. Momen-
teel werkt hij zijn wedstrijden af 
in de groep onder 15 jaar maar 
binnenkort gaat hij zijn krach-

ten meten met kerels tot en met 
18 jaar. Hij behaalde al verschil-
lende prijzen, zo werd hij tweede 
van Noord-Holland en zevende 
bij de Nederlandse kampioen-
schappen.

Wie weet treedt hij over een paar 
jaar in de voetsporen van Anton 
Geesink, Wim Ruska of de broers 
Van der Geest. Jelle wordt ge-
zien als talent en is daarom uit-
verkoren voor een stage en wed-
strijdperiode in Japan. Niet direct 
naast de deur waarbij Japan ook 
nog eens een van de duurste zo 
niet het duurste land van de we-
reld is. Om dit alles te bekostigen 
is Jelle op zoek naar mensen of 
bedrijven die hem fi nancieel wil-
len steunen om zijn droom waar 
te maken. Normaal bekostigt 
Jelle deze amateursport zelf met 
hulp van zijn ouders maar een 
reis naar Japan is andere koek. 

Bedrijven kunnen ook als spon-
sor op zijn kleding worden ver-
meld. Deze draagt hij niet alleen 
in Japan maar ook bij nationa-
le en internationale toernooien. 
Hij vertrekt pas eind december 
van dit jaar en tot die tijd werkt 
hij nog zeven toernooien af, on-
der andere in Bremen en België 
maar ook in Hoofddorp tijdens 
een internationaal jeugdtoer-
nooi. Hij zou het ook prachtig 
vinden als hij bij het behalen van 
een medaille op deze toerooien 
als beloning een paar euro krijgt. 
Alles wat hij ontvangt gaat in de 
pot voor de Japan reis. 

Jelle wil hier best wat tegen-
overstellen. Op uitnodiging kan 
hij komen vertellen over de wij-
ze waarop hij zijn sport be-

drijft. Misschien wil er iemand 
wel eens een training bijwonen 
of wordt hij ingezet bij een pro-
motieactie van een bedrijf. Grote 
sponsoren ontvangen een DVD 
met een verslag van de reis en 
de wedstrijden. 
Het vriendelijke is dat het niet 
om grote bedragen gaat. Zijn 
familie, vrienden en kennissen 
storten bescheiden bedragen op 
zijn rekening. Als er inwoners of 
bedrijven in Heemstede zijn die 
Jelle willen steunen kan dat. Op 
de rekening die hij voor dit doel 
heeft geopend bij de ABN on-
der nummer 81.22.75.128 o.v.v. 
Jelle goes to Japan is ieder be-
drag welkom. Wie weet kunt u 
over een paar jaar zeggen, ”Jel-
le Kuijpers, de wereld en Olym-
pisch kampioen heb ik nog ge-
steund toen hij nog junior was.” 
Jelle is bereikbaar via zijn mail 
jelsky99@hotmail.com.

INGEZONDEN

Stem op ons!
Wij, Rood-Wit Meisjes C1 doen mee aan een fotowedstrijd op hockey.nl. Wij kunnen hier-
mee 5000 euro winnen aan kleding, schoenen en sticks voor ons team. Hiervoor moet er 
gestemd worden op onze foto doordat mensen op www.hockey.n/adidas op het duimpje 
rechtsonder de foto klikken. Het zou natuurlijk heel gaaf zijn als wij de wedstrijd zouden 
winnen maar twee andere foto’s lopen erg voor die van ons...

Team MC1 (Rood-Wit).

Dichtstorten

Zo’n bizarre situatie
ik weet niet meer waar
In continue confrontatie
passeerden wij elkaar
Voor de zoveelste keer
de hele stad op en neer

Als volslagen onbekenden
die elkaar niet kenden

Van elkaar totaal
vervreemd en onbewust

Totdat jij mij frontaal
op de mond wakker kust

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-
mailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan 
ook: de Heemsteder, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Cruquiusweg 37a | 2102 LS Heemstede
Tel. 023-7600477

www.thevintagestore.eu

Vanaf oktober gaan we weer van 

start met onze workshops. Kijk voor 

meer info op onze facebook pagina.

31 oktober

halloween koopavond
 Voor meer info kijk op onze facebook pagina.

10 oktober

prijsuitreiking paswerk 
bedrijf van het jaar

14 oktober staan wij op

de vintage fair 
 te Amsterdam, van 11.00 tot 17.00 uur

Doe mee met de bedrijvenloop op 27 oktober
Heemstede - Op zondag 27 
oktober vindt voor de vierde 
keer de LifeFit Heemstede Loop 
plaats. De LifeFit Heemstede 
Loop is de laatste loop van het 
SportSupport Loopcircuit (Po-
wered by Run2Day) en staat in 
het teken van drie goede doe-
len. De Hartstichting, de Harte-
kamp Groep en dit jaar ook de 
Alpe d’Huzes. 
De LifeFit Heemstede Loop heeft 
drie afstanden: de Dekamarkt 
Familyrun van 1,5 km, de 5 km en 
de 10 km. Het parcours voert de 

deelnemers door het Groenen-
daalse Bos en diverse wijken van 
Heemstede. Langs deze fraaie 
Heemsteedse route worden de 
lopers aangemoedigd door vele 
enthousiaste toeschouwers. 

Nieuw Groenendaal
bedrijvenloop 
Ook dit jaar kunt u meedoen met 
een bedrijfsteam!  Dit is een leu-
ke mogelijkheid om samen met 
collega’s en/of relaties een ge-
zellige en sportieve dag te bele-
ven. Met een bedrijfsteam kunt 

u kiezen uit twee afstanden: 5 
of 10 km. Een bedrijfsteam ge-
niet van vele voordelen zoals een 
gereserveerde startplaats aan de 
kop van het startveld, meerdere 
promotie mogelijkheden, aparte 
businessruimte bij LifeFit Heem-
stede en een uniek runningshirt 
voor elke deelnemer. Daarnaast 
wordt een groepsfoto gemaakt 
en krijgt u vijf startbewijzen. Di-
verse teams hebben zich al aan-
gemeld. Voor meer informatie en 
om je in te schrijven kunt u te-
recht op www.heemstedeloop.nl.
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Renate Boer, 40 jaar en ik 
heb 3 kinderen. Sinds 2004 zijn 
we gevestigd aan de Raadhuis-
straat in Heemstede. We hou-
den ons hoofdzakelijk bezig met 
mensen die willen afvallen. LaRi-
va is een instituut voor natuur-
lijke figuurcorrectie. We probe-
ren onze cliënten weer in het li-
chaam te krijgen dat bij hen 
past.”
Onze klanten komen 
bij ons, omdat …
“Ze resultaat zien. De mees-
te klanten komen tweemaal per 
week bij ons. Vanaf het begin 
sloeg onze formule aan. Door het 
succes zijn we vrij snel gaan uit-
breiden met nog drie filialen, in 
Den Haag, Amstelveen en Alk-
maar.”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“De mooiste kant van mijn vak 
is dat je ziet dat mensen echt 
gelukkiger worden als ze slan-
ker zijn, als ze bijvoorbeeld tien 
centimeter om de buik verliezen. 
Vervolgens leren we de cliën-
ten hoe ze hun lichaam kunnen 
besturen en op gewicht kunnen 
blijven door verstandig te eten.”
Hoe wij omgaan met de
recessie….
“Persoonlijk vind ik de reces-
sie best heftig, want die is ze-
ker merkbaar. Maar deze perio-
de nodigt ook uit om verbeterin-
gen aan te brengen in je bedrijf. 
Er is meer tijd, omdat het rusti-
ger is. We trekken er hard aan 
om ons nog meer te verdiepen 
en nog meer persoon gericht te 
werk te gaan.”
Mijn dierbaarste bezit is……
“Mijn dierbaarste bezit zijn mijn 
kinderen van 17, 15 en 12 jaar.”
De zomer van 2013 is voor
mij…..
“Ik heb lekker gewerkt en ben 
leuk op vakantie geweest. Ik ben 
geen type dat erg weersgevoe-
lig is; mooi of slecht weer beïn-

Heemstede – Winkels en be-
drijven in Heemstede halen 
mooie cijfers bij het publiek. 
Ook staan ze voortdurend in 
rijtjes als: ‘De Beste winkel-
straat’ en ‘De Leukste win-
kel van Nederland’. Waar in 
veel dorpen en steden onder-
nemers noodgedwongen de 
deur moeten sluiten, lijkt het 
in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze 
om met de recessie die door 
de overheid inmiddels beti-
teld is als een economische 
crisis? De Heemsteder maakt 
nader kennis met enkele van 
hen en legt ze tien indringen-
de vragen voor.

DEZE WEEK:
LARIVA

vloedt nauwelijks het plezier dat 
ik heb in mijn werk. In Heem-
stede is het in de zomermaan-
den rustiger, de mensen zijn dan 
echt weg. Dat is anders dan in 
de andere vestigingen. In Alk-
maar en Den Haag blijft het vrij 
normaal doorlopen.”
Wat vind je van Heemstede?
“Ik vind Heemstede erg leuk. 
Het is een uitdagende plaats. 
De Heemstedenaren hebben 
hoge verwachtingen en dat is 
voor een ondernemer heel goed. 
Het vertelt je wat over dienst-
verlening. Als we bijvoorbeeld 
iets nieuws introduceren, be-
ginnen we in Heemstede, van-
wege de duidelijke respons die 
we krijgen. We zij alert op wat 
de Heemstedenaar ervan vindt”
Ik heb bewondering voor:
“Voor veel mensen. Ik heb be-
wondering voor iemand die het 
lukt om tien kilo af te vallen. Ook 
bewonder ik mensen die mooi 
kunnen schrijven of een goed 
kapsel kunnen knippen. Een 
goede moeder oogst ook veel 
respect, vind ik.”
Hoe kijk je aan tegen de 
verschillende afval-
programma’s op de televisie?

“Eerlijk gezegd vind ik het heftig 
om te zien. Op het moment dat 
iemand meedoet aan een der-
gelijk programma is de begelei-
ding intensief, elke dag zitten ze 
er bovenop.
Vaak worden die mensen na af-
loop gewoon losgelaten, maar 
dat kan helemaal niet. Als je 
30 tot 40 kilo overgewicht hebt, 
heb je een groot probleem. Er zit 
vaak meer achter. Ik snap dat 
het voor de kijker spectaculair is 
om te zien dat iemand zoveel af-
valt, maar het traject erna klopt 
gewoon niet.”
Ik zie voor ons in de
toekomst:
“Ik zie een fleurige toekomst 
voor LaRiva. Naar mijn mening 
gaan de mensen steeds wijzer 
om met hun gezondheid. Een 
veel te dikke buik is zichtbaar 
en daar lachen we soms om. 
Maar wat dat betekent voor de 
binnenkant van je lijf en de im-
pact die het heeft op je gezond-
heid, realiseren we ons steeds 
vaker. Je ziet toch dat men daar 
veel meer mee bezig is. Wij kun-
nen als instituut daarin natuur-
lijk een rol spelen. ”
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

ONDERNEMEN iN HEEMSTEDE VANDAAG DE DAG

Groots Cruise Event
in de herfstvakantie

Bezoek met korting het Cruise Event van 24 tot en met 26 okto-
ber in de PTA en laat je inspireren!

Een bezoek aan ons event betekent een heerlijk dagje uit in 
Amsterdam. Dit kunt u verwachten:
• Alle grote rederijen zijn aanwezig
•  Informatieve seminars en presentaties
• Leuke dingen voor de kids
•  Scheepsbezoek aan een riviercruiser van Select Voyages
•  Tijdens het event worden gratis cruisereizen verloot

Schrijf je in op www.cruise-event.nl en download uw kortings-
bon. Betaal 7,50 euro aan de kassa in plaats van 10,- euro. 
Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen.
Kijk voor informatie op:  www.cruise-event.nl

GROOTS CRUISE EVENT IN AMSTERDAM! 
KNIP DEZE BON UIT EN ONTVANG 25% 
KORTING AAN DE KASSA!
Kom 24 t/m 26 Oktober naar de Passenger 
Terminal in Amsterdam, bekijk een riviercruise 
schip en laat u informeren door touroperators 
en de aanwezige rederijen!
Naam  :…………….........................
Woonplaats :…………………..................
E-mail adres :…………….........................
Kijk voor meer informatie op www.cruise-event.nl

Heemstede - Vanaf donderdag 
10 oktober, Dag van de Duur-
zaamheid, gaat in de gemeen-
te Heemstede een energiebe-
sparingswedstrijd van start. Ge-
meenten verspreid door heel 
Nederland doen mee. Heemste-
de doet in de eerste ronde mee 
met een team van gemeentelij-
ke medewerkers. De deelnemers 
van elk team krijgen een ener-
giemeter mee naar huis om zo-
veel mogelijk energie te bespa-
ren in vier weken tijd. De deel-
nemer die de meeste energie en 
gas bespaart wint. 

Energie besparen = 
geld besparen
De deelnemers gaan de strijd 
aan om thuis zoveel mogelijk 
energie te besparen. Inzet: een 
beter milieu en een mooie be-
sparing op het energieverbruik! 
In de Klimaatverbond Energy 

Battle van vorig jaar bespaarden 
de deelnemers gemiddeld 17%. 
Op jaarbasis levert hen dat 175 
euro op.

Doe mee!
Vanaf 18 november start het 
tweede team. Dit jaar gaan ge-
zinnen met sportende kinderen 
strijden tegen het gemeentelijk 
team. Wie wil deze strijd aan-
gaan in het besparen van zoveel 
mogelijk energie en gas?
Aanmelden kan bij Mireille 
Middendorp, coördinator Duur-
zaamheid Gemeente Heemste-
de, via mmiddendorp@heemste-
de.nl. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.klimaatverbondenergybat-
tle.nl. Uitleg over de werking van 
de Energy Battle vindt u informa-
tie op www.heemstede.nl.

Energiebesparingswedstrijd
10-10: Start Energy Battle
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Zandlaan 22, 2181 HS Hillegom 
(grens Bennebroek) Tel. 023-5846338  

Schipholweg 1088, 2141 BG  Vijfhuizen 
(grens Haarlem) Tel. 023-5581528

VOORDEELPARADIJS VOOR GROENE VINGERS WWW.DEOOSTEINDE.NLOpeningstijden:

ma. t/m woe. 09.00 - 18.00 uur
do. of vrij. 09.00 - 21.00 uur 
zat.               08.30 - 17.00 uur

Let op!  Donderdag koopavond Vijfhuizen, vrijdag Hillegom. Doorlopend tot 21.00 uur

OkTObErvOOrDEEL bIj DE OOSTEINDE !!!

grOOTSTE aSSOrTImENT bLOEmbOLLEN IN DE rEgIO !!!

pak Nu uW vOOrDEEL !!!

A
an

b.
 g

el
di

g 
va

n 
09

-1
0 

t/m
 1

5-
10

 2
01

3 
| A

fg
eh

aa
ld

, z
ol

an
g 

de
 v

oo
rr

aa
d 

st
re

kt
.

DWErgNarcIS

WINTErvIOLEN

2.25

3.95

grOOTbLOEmIgE crOcuS

kaLEbaSSEN vErS pLaTmOS

gauLThErIa haagcONIfErEN

2.75

0.99

van 4,50 voor

van 5,50 voor

geschikt voor verwildering
gemengd in zak

in pot, grootbloemig
extra kwaliteit

(12 stuks)

veenbes
leuk in 

plantenbakjes

Nu uITZOEkEN!!!

zak a 
30 stuks

van 1,95 voor

van 5,50 voor

0.29
al vanaF

(zak a 30 stuks)

1+1 graTIS

keuze uit diverse soorten

uit eigen kwekerij dus altijd
goed en voordelig

ZOWEL GROTE ALS 
KLEINE MATEN 

VOORRADIGOLLEN IN DE rEgIO

50%
kOrTINg

groot assortiment volle tray

van 4,95 voor

2.95
Let op! Donderdag koopavond Vijfhuizen, vrijdag Hillegom. Doorlopend tot 21.00 uur
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50%
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van 5,50 voorvan 5,50 voorvan 5,50 voorvan 5,50 voor

50%
kOrTINg
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in pot, grootbloemig
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Het wisselen der seizoenen staat voor de deur. Heeft u ook 
zo’n zin om uw huis te voorzien van nieuwe planten? Een op-
kikker voor uw living, slaapkamer of gastenkamer? Tuincen-
trum De Oosteinde op de grens van Bennebroek en Hillegom 
heeft een groot assortiment kamerplanten. Er zijn altijd weer 
nieuwe soorten die de trend aangeven of juist ‘evergreeners’ 
die u allang kende maar waar u soms met geheel nieuwe blik 
naar kijkt. Planten geven altijd sfeer, niet alleen op de tradi-
tionele vensterbank. Kijk ook eens naar de prachtige man-
den in alle soorten en kleuren waar u een plant in kunt zet-
ten. En nu u toch binnen bent, sla de decoratieve afdeling niet 
over… Hier vindt u tal van leuke, trendy artikelen die uw huis 
een heerlijke sfeer geven. De tuinliefhebbers weten De Oost-
einde al jaren te vinden en zeker nu want het is de tijd om de 
bollen de grond in te poten. Bovendien zijn er tal van herfst-
viooltjes en andere mooie najaarsplanten die uw tuin of ter-
ras van mooie kleuren voorzien. 
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Heemstede - De herfst doet nu 
haar intrede in de grote parktuin 
van Residentie ‘De Burghave’. 
De bomen in de tuinen aan de 
achterzijde van de Van Merlen-
laan dragen hun steentje bij aan 
de lommerrijke herfstsfeer. Al-
le bewoners hebben vanuit hun 
ruime en lichte appartementen 
uitzicht op de parktuin waarvan 
de kleurstelling in de komende 
weken alleen nog maar mooier 
wordt. Carola van Oerle, direc-
teur: “Ik hoor vaak van bewoners 
hoe zij vroeger een enorme klus 
hadden aan het ruimen van de 
herfstbladeren in de eigen tuin 
en het winterklaar maken ervan. 
Hier in “De Burghave” kunnen zij 
onbekommerd van hun tuin ge-
nieten.”
Het is comfortabel wonen in Re-
sidentie De Burghave, ook in de 
wintertijd.  Carola van Oerle: “Als 
het buiten glad en koud is, ma-
ken bewoners graag gebruik van 
de boodschappenservice. Om 
bijvoorbeeld naar de kapper, de 
fysiotherapeut of de audicien te 
gaan, hoeven de bewoners de 
deur niet uit. Deze services en 
meer bieden wij in De Burghave. 
Er zijn ruimten voor fi tness en 

gymnastiek. Ook kunnen bewo-
ners en hun gasten ‘s avonds uit 
eten in het gezellige restaurant 
in het eigen gebouw.”
Residentie De Burghave is een 
gebouwencomplex bestaan-
de uit vier woontorens, elk met 
30 appartementen (6 verdiepin-
gen). Aan de straatzijde (Pro-

vinciënlaan) liggen de gemeen-
schappelijke en algemene ruim-
ten, zoals de kantoren, de biblio-
theek, de keuken, het restaurant, 
de Wintertuin, de logeerkamers 
en studio’s, fi tnessruimte, sport-

 - De herfst doet nu gymnastiek. Ook kunnen bewo-

Rondleiding appartementen en algemene ruimten

Zaterdag 12 oktober Open Dag 
   bij ‘De Burghave’

Wanneer u tijdens de Oktober woonmaand bij Kuma-
ro Kozijnen in de maanden Oktober en November een 
offerte voor kunststof kozijnen aanvraagt, ontvangt u 
een trendy woonblad, en het nieuwe Alkuplus inspira-
tiemagazine geheel GRATIS. Plaatst u een order in deze 
maanden dan krijgt u een tijdschriftenbon op een tijd-
schrift naar keuze cadeau, hoogte van deze bon is af-
hankelijk van de order die u plaatst bij Kumaro Kozij-
nen. Bovendien maken alle orders die in de maanden 
Oktober en November geplaatst zijn kans op een ter-
rasoverkapping 
t.w.v. 4.650,- euro*. Tijdens onze Woondagen  kunt u in 
onze showroom langskomen om een vrijblijvende offer-
te aan te vragen, en wij kunnen u dan ook onder het ge-
not van een kopje koffi e/ thee de spelregels/ actievoor-
waarden uitleggen.

Ook voor dakkapellen, kunststof gevel/ boeideel be-
kleding, velux dakramen, terrasoverkappingen, en alle 
soorten beglazingen kunt u bij Kumaro Kozijnen terecht.

Onze showroom is geopend op donderdag en vrijdag 
van 11:00 – 17:00 uur, Zaterdag van 10:30- 15:30 uur, 
en maandag, dinsdag, en woensdag alleen op afspraak.
Voor een vrijblijvende offerte komen wij ook bij u langs 
om de mogelijkheden met u door te nemen, of bel voor 
informatie 0255- 512109.
Voor verdere informatie kunt u onze webside bezoeken, 
www.kumarokozijnen.nl.

*Vraag naar de actievoorwaarden in onze showroom, of 
neem contact met ons op.

Oktober woonmaand bij Alkuplus Kumaro Kozijnen

NAJAAR 2013WONENWONENInterieur TUINinspiratie
IDEEËN
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zaal, etc. Aan de achterzijde lig-
gen de vier woontorens met al-
le appartementen aan een gro-
te binnentuin.
Voor de winter invalt, houdt De 

Burghave dit jaar nog één keer 
een Open Dag: op 12 okto-
ber a.s. van 11.00 tot 14.00 uur
gaat de rode loper uit voor wie 
zich aan het oriënteren is en be-

langstelling heeft voor De Burg-
have. Medewerkers geven geïn-
teresseerden graag een rondlei-
ding door een aantal apparte-
menten en de algemene ruimten.
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Zonnebloemgasten terug 
naar middelbare school
Heemstede – Er zal nog lang 
nagekaart worden over de the-
atervoorstelling ‘de Reünie’ die 
donderdag speciaal voor de 
Zonnebloemgasten van Haar-
lem en Zuid Kennemerland ge-
speeld werd in de Stadschouw-
burg in Velsen. Hoe heette die 
gymleraar van Sancta ook weer? 
Die leraar Frans in het Mendel, 
de conciërge van het ECL en van 
wie kregen we ook weer alge-
bra op het Coornhert? De drie-
honderd gasten beleefden de 
middelbare schooltijd begin ja-
ren `60 als `spreken is zilver, zin-
gen is goud`. Het verhaal kon 
zich  in elke middelbare school 
afgespeeld hebben. Een mu-
ziekleraar die een lintje krijgt. 
De gevreesde lerares wiskunde 
en mentor van vroeger organi-
seert een feestje. Drie veertigers 
gaan hem persoonlijk feliciteren. 
Had zij een bijbedoeling? Er ko-
men minder vrolijke herinnerin-
gen boven en de lerares zaait 

verwarring als zij een schokkend 
geheim prijsgeeft. Harde rock-
muziek geeft aan hoe hoog de 
emoties oplopen, de liedjes van 
vroeger brengen de zaal tot ont-
roering. Je hoort de zaal opve-
ren bij de herinneringen die de 
bekende liedjes oproepen. In de 
pauze deelt Robert van Houten 
met zijn assistente Esther ge-
bakjes uit als sponsor, door Dia-
ne Martens, voorzitter van de re-
gio Zuid Kennemerland  ooit op 
de beursvloer in Haarlem gevon-
den. Gebakjes waar het geel van 
de Zonnebloemen mooi contras-
teert met het blauw van Newas-
co Van Houten, de Heemsteed-
se wasserij aan de Nijverheids-
weg. Heerlijk!  

Kleine dingen 
“Het zijn soms de kleine dingen 
die het doen”,  zo werd er gezon-
gen en een van de zangers, Syb 
van der Ploeg maakte dit waar 
op een bijzondere wijze. Als jon-

ge Fries deed hij zijn vervangen-
de dienstplicht hier in het wes-
ten, in de Bodaan. Hij woon-
de toen ook anderhalf jaar hier 
op kamers en zijn hospita van 
toen, zo’n 20 jaar geleden, zat in 
de zaal! Na afloop van de voor-
stelling gaf hij zijn bloemen aan 
haar. Zo`n klein gebaar, de zaal 
vond het prachtig. Na afloop nog 
een krachttoer voor de honderd 
vrijwilligers om de gasten weer 
in hun jassen te krijgen en in 
de juiste auto`s, rolstoeltaxi`s of 
bussen. Ook zes leerlingen van 
het Vellesan College uit IJmui-
den hielpen mee, gewoon om-
dat ze het leuk vinden om `oma` 
te helpen.

In de week van de eenzaam-
heid was deze theatervoorstel-
ling voor de gasten van de Zon-
nebloem een heerlijke ontmoe-
ting tussen jong en oud, nostal-
gie en nu! 
Ton van den Brink 

V.l.n.r.: Just Zandhuis (Manager Dienstverlening Publieke Sector, 
Meerlanden), Frank Beijk (gemeentesecretaris, Zandvoort), Peter 
den Boer (Hoofd afdeling Reiniging & Groen, Zandvoort), Angeline 
Kierkels (directeur Publieke Sector, Meerlanden), Andor Sandbergen 
(wethouder Openbare Ruimte, Zandvoort), Roel Deesker (Bedrijfsbu-
reau Reiniging & Groen), Jack Mens (teamleider Meerlanden).

Zandvoorters ook welkom 
op milieustraat Heemstede
Heemstede - Vanaf 1 oktober 
kunnen bewoners uit Zandvoort 
hun grofvuil zes dagen per week 
wegbrengen naar de milieus-
traat van Meerlanden in Heem-
stede. Dit is onderdeel van de 
gewijzigde inzameling van grof-
vuil in gemeente Zandvoort, 
waarbij bewoners van Zandvoort 
voortaan zelf kunnen bepalen of 
zij het grofvuil wegbrengen of op 
laten halen.

Grofvuil naar een milieustraat 
wegbrengen is nieuw voor de 
Zandvoorters. Om een beeld te 
krijgen hoe het eraan toegaat 
op een milieustraat hebben wet-
houder Sandbergen en een aan-
tal medewerkers van gemeente 
Zandvoort op 1 oktober een be-
zoek gebracht aan de milieus-
traat aan de Cruquiusweg 47. 
Wethouder Andor Sandbergen: 
“Gemeente Zandvoort hecht 
heel veel waarde aan het goed 
scheiden van afvalstoffen. Alles 
wat je kunt gebruiken als nieuwe 
grondstof en je dus niet hoeft te 
verbranden spaart kosten uit en 
draagt bij aan onze milieudoel-
stellingen.”

Angeline Kierkels, directeur Pu-
blieke Sector van Meerlanden, 

heeft tijdens dit bezoek toege-
licht wat er met de gescheiden 
afvalsoorten van de milieustraat 
gebeurt: “Meerlanden maakt 
zich ook sterk voor recycling; af-
val dat gescheiden wordt inge-
zameld, verwerken we geschei-
den en kan weer als grondstof 
worden hergebruikt. Het meeste 
afval bevat nog waardevolle ma-
terialen. Zo helpen wij de uitput-
ting van grondstoffen te vermin-
deren.”

Kierkels vervolgt: Hoewel on-
ze kerntaak afvalverwerking is, 
noemen we dat liever ‘terugwin-
nen van grondstof en energie’. 
We willen ons namelijk steeds 
nadrukkelijker profileren als le-
verancier. Want hoe meer her-
bruikbare materialen we uit afval 
winnen, hoe beter.”

Meerlanden werkt samen met 
gemeenten, bedrijven en bewo-
ners aan een schone en duur-
zame leefomgeving. Dit doet zij 
door afval in te zamelen en de 
buitenruimte schoon, heel en 
veilig te houden. Meerlanden 
wil daarbij vooroplopen in duur-
zaamheid. Dus sluit zij kringlo-
pen, zodat afval weer grondstof-
fen en energie oplevert.

Collectanten nodig
‘MS nog altijd verward met spierziekte’ 
Heemstede – Het Nationaal 
MS Fonds is 28 oktober opge-
richt door 5 mensen met Multi-
ple Sclerose (MS).
Twintig jaar geleden is het MS 
Fonds opgericht omdat er des-
tijds geen voorlichting over het 
ziektebeeld was. MS werd toen 
een spierziekte genoemd en op 
de enige brochure die er was 
stond een rolstoel afgebeeld. 
Helaas wordt vandaag de dag 
MS nog steeds verward met een 
spierziekte.
Sinds de oprichting wordt er eer-
lijke voorlichting gegeven. Niet 
alleen aan de mens met MS, 
maar ook aan zijn omgeving en 
behandelaars. Er zijn vele bro-
chures ontwikkeld.

Mensen met MS worden geïn-
spireerd en gemotiveerd om hen 
te laten kijken naar hun moge-
lijkheden. 
Het onderzoek richt zich op het 
heden en heeft daarbij de kwali-
teit van leven hoog in het vaan-
del staan. Genezing is nu nog 
niet mogelijk daarom zet het Na-
tionaal MS Fonds zich in op een 
beter leven met MS vandaag (en 
morgen). 
MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel met allerlei fysieke 
ongemakken, bij de een heftiger 
dan bij de ander. Soms zie je niks 
aan mensen met MS. Zij lijken 
normaal te functioneren, maar 
MS is net zo onvoorspelbaar als 
het weer en slaat toe wanneer je 

het niet verwacht. Leren leven 
met een onvoorspelbare ziekte 
als MS is een uitdaging.

Collectanten zijn hard nodig!
Wilt u heel concreet helpen om 
mensen met MS een beter le-
ven te geven? Collecteren is niet 
moeilijk. U ontvangt van de co-
ordinator in uw woonplaats de 
collectebus en overlegt in welk 
straat u wilt collecteren. Gemid-
deld zet u zich 1 avond per jaar 
in! De collecteweek is van 18-23 
november. Wilt u zich aanmelden 
als collectant en/of meer weten? 
Bel met 010-5919839 of kijk op 
www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is meer 
dan welkom.

Spirituele beurs
in Heemskerk

Heemskerk - In het sportcomplex aan de Kerkweg 221 in 
Heemskerk wordt zondag 13 oktober een spirituele beurs ge-
houden van 11.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt 5 euro en 
kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding, mogen gratis mee naar 
binnen.
Tijdens de beurs is veel te zien en te beleven. Uiteraard zijn er 
paragnosten uit verschillende disciplines, van kaartleggers tot 
psychometrie, die graag uw vragen beantwoorden. Aan de hand 
van een aurofoto kan ook veel worden verteld. Reikimasters 
kunnen een behandeling geven of informatie geven over een 
inwijding in deze wijze van energie doorgeven. Voor elke 25ste 
bezoeker is er een gratis consult. Ook zijn er verschillende pro-
ducten te koop, zoals boeddha’s, edelstenen, sieraden en well-
nessartikelen.



Eind goed, al goed
voor de Al Obaidy’s

Dit ondanks het feit dat zij in dat 
land een onveilige en levensbe-
dreigende toekomst te wachten 
stond. In de periode dat zij eer-
der in Heemstede woonden bur-
gerden zij al volledig in maar be-
landden uiteindelijk toch in twee 
opvangcentra in Drenthe. Irak 
was niet van plan de familie te-
rug te nemen, waardoor het ver-
blijf in het centrum anderhalf 
jaar duurde. Het ‘kinderpardon’ 
bracht hoop en uiteindelijk de 
oplossing. De instanties beslo-
ten dat de familie mocht blijven, 
omdat de kinderen al (te) lang in 
Nederland verbleven.

Mooi cadeau
Zahra zette in het centrum een 
kinderdagverblijf op en Amer 
verzorgde daar het onderhoud. 
Zahra trok hiermee zelfs de aan-
dacht van de instanties in Den 
Haag en ontving een certificaat 
als professionele begeleidster in 
de kinderopvang. Op de dag dat 
hun jongste zoon Hisham in ju-
ni 2013 vier jaar werd, kwam het 
bericht dat de familie in Neder-
land mocht blijven. Een mooier 
cadeau kon men zich niet wen-
sen. Betroken buurtbewoners 
stelden alles in het werk de fa-

Kastino-Alex ontvangt als een van de eersten de 
onderscheiding ‘Gecertificeerde Foodspecialiteitenwinkel’
Heemstede - Tijdens de Vak-
beurs Foodspecialiteiten in Ex-
po Houten zijn op 1 en 2 oktober 
de eerste certificaten uitgereikt 
aan ondernemers met een Kaas- 
of Delicatessenwinkel. Kasti-
no-Alex van de heer Miezen-
beek (voorheen Kaasboerinnetje 
Heemstede) behoort tot deze se-
lecte groep. “Wij hebben bewe-
zen dat wij aan de kwaliteitseisen 
voldoen die gesteld worden door 
de Stichting Kaas- en Delicates-
senwinkels Nederland. Daar zijn 
wij bijzonder trots op.” Met het 
certificaat bewijst de onderne-
mer te voldoen aan de eisen die 
een consument mag stellen aan 
een foodspecialiteitenwinkel op 
het gebied van hygiëne, inrich-
ting, wettelijke normen, product-
kennis, assortiment, gastvriende-
lijkheid en uitstraling.
Kastino-Alex vindt u aan de Bin-
nenweg 27 Heemstede, u bent 
van harte welkom! Uitreiking van het certificaat tijdens de Vakbeurs Foodspecialiteiten in Houten.

milie te ondersteunen bij hun te-
rugkeer naar Heemstede. Ook de 
Valkenburgschool,de gemeente 
en Elan Wonen stelden zich zeer 
coöperatief op. Zo kon het dat 
de familie Al Obaidy maandag 
7 oktober kon terugkeren naar 
Heemstede. Het was een span-
nende dag waarop veel zou ge-
beuren.

Weer naar school
Eerst werden de kinderen naar 
hun oude school gebracht. Ou-
ders en personeel hadden voor 
ieder van de drie de kinderen en 
grote stapel speelgoed klaarge-
zet. Daarna was het voor Ibra-
him een hernieuwde kennisma-
king met zijn oude klasgenoten. 
Mohammed en Nisham schoven 
voor het eerst aan in de kleuter-
klas. Wat onwennig maar ge-
lukkig nestelden zij zich in hun 
nieuwe omgeving. Voor Ibrahim 
was het alweer de vierde keer 
dat hij van school moest veran-
deren en dat wis je niet zomaar 
uit. De betrokkenheid van de 
school bleek al toen de directri-
ce, Debby Schouten, de familie is 

gaan opzoeken in het uitzetcen-
trum. Zij kon toezeggen dat de 
kinderen bij een terugkeer weer 
meer dan welkom waren op haar 
school. In een samenwerking 
tussen de gemeente en Elan Wo-
nen was een huurwoning be-
schikbaar gekomen en konden 
Amer en Zahra het huurcon-
tract gaan tekenen. Een afspraak 
op het gemeentehuis stond rond 
twaalf uur gepland om zich te la-
ten inschrijven als inwoners van 
Heemstede. Na de schriftelijke 
formaliteiten overhandigde Zah-
ra wethouder Pieter Van de Stadt 
een bos bloemen als dank voor 
zijn steun en betrokkenheid en 
via hem voor de betrokken amb-
tenaren.

De toekomst
Vrienden en kennissen gaan de 
komende twee weken de woning 
in bewoonbare staat brengen. 
The Vintages Store in Heem-
stede heeft aangeboden de ka-
mers van de kinderen in te rich-
ten. Amer kan weer terugke-
ren in de groentenwinkel in de 

Raadhuisstraat, waar zijn voor-
malige werkgever hem graag te-
rug wil hebben. Zahra hoopt op 
een baan in de kinderopvang 
en gaat, nu haar Nederlands al 
zo goed is, proberen de Engelse 
taal onder de knie te krijgen en 
het leren omgaan met compu-
ters. Zij weet zeker dat dit haar 
kan helpen bij haar verdere ont-
wikkeling. De velen die de fami-
lie hebben bijgestaan werden 
via de wethouder hartelijk be-
dankt en vooral de dames Han-
nah Schellekens en Ineke Hoe-
deman die zich jaar in jaar uit 
hebben ingezet voor de familie 
Al Obaidy. Met emotie in haar 
stem verklaarde Zahra dat zij ie-
dereen die op welke wijze dan 
ook steun heeft verleend harte-
lijk te bedanken. Daarbij gaf zij 
aan dat, zodra zij daartoe de mo-
gelijkheid heeft, iets terug te wil-
len doen voor de Heemsteed-
se gemeenschap Na een lang-
slepende en emotionele perio-
de is het dan eindelijk eind goed 
al goed. 
Eric van Westerloo

Heemstede - De geschiedenis van de uit Irak gevluchte familie 
Al Obaidy is intussen genoegzaam bekend binnen de Heem-
steedse gemeenschap. Al jaren vocht de familie met hulp van 
betrokken inwoners en vluchtelingenwerk voor een verblijf in 
Nederland. Keer op keer hing hen, zonder aanwijsbare reden, 
uitzetting boven het hoofd. Amer, Zahra en hun drie kinderen 
siert het dat zij onder alle omstandigheden vrijwillig hebben 
meegewerkt aan alle onderzoeken en zelfs bereid waren mee 
te werken aan een terugkeer naar Irak.

Oproepje aan 
aardige dame

Graag zou ik in contact ko-
men met de lieve dame die op 
27 sept jl mijn man met de au-
to heeft afgezet op ons adres in 
de Oude Posthuisstraat. Ik zou 
u graag persoonlijk willen be-
danken. Mijn telefoonnummer 
is 023-5280669.

M. Van der Horst, Oude 
Posthuisstraat 44, Heem-
stede. 

INGEZONDEN

Mix-It Disco 
gaat ‘Halloween’
Heemstede - De Mix-it Dis-
co komt er weer aan! Mix-it is 
dé dance-avond bij Casca in 
de Princehof, Glipperweg 57 in 
Heemstede.  Niet alleen de mu-
ziek wordt goed gemixed, ook 
het publiek van deze avond is 
een mix tussen mensen mét en 
mensen zonder verstandelijke 
beperking. Kom jij op zaterdag 
19 oktober ook lekker dansen of 
wat drinken en praten met vrien-
den en vriendinnen? Iedereen is 
van harte welkom van 19.30 tot 
22.00 uur. De entree, inclusief 
twee frisdrankjes is 6,-. Meer in-
formatie, bel Casca: 023 - 548 38 
28 of mail plexat@casca.nl of via 
www.casca.nl.
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Petra Strienen is Arabist en Mid-
den-Oostendeskundige.

Nu ook lezingen op Podia Heemstede
Heemstede - Met ingang van 
het nieuwe seizoen bieden Po-
dium Oude Kerk en Podium Ou-
de Slot naast de vertrouwde (ka-
mer)muziekuitvoeringen ook een 
aantal lezingen. Vraag vanuit het 
publiek en het besef dat de am-
biance van deze podia zich daar 
ook wel goed toe leent hebben 
het bestuur van de Stichting Po-
dia Heemstede en programmeur 
Oude Kerk en Oude Slot, Iris 
Haeck, op dit spoor gezet
De lezingen zullen niet uitslui-
tend literair van aard zijn, maar 
vooral ook aansluiten op de ac-
tualiteit. Zij zullen veelal worden 
gepresenteerd door sprekers die 
hun sporen op dit gebied heb-
ben verdiend, regelmatig aan-
wezig zijn in landelijke media en 
daardoor een groot aanzien heb-
ben verworven.

De eerste lezing vindt plaats op 
17 oktober in het Oude Slot en 
wordt verzorgd door Arabist en 
Midden-Oostendeskundige Pe-
tra Stienen. Bijzonder actueel 
vanwege de ontwikkelingen in 
met name Syrië en Egypte.
Van een andere orde, maar niet 
minder actueel: Bart Rutten, con-
servator van het Stedelijk Muse-
um Amsterdam, geeft op 30 ok-
tober een toelichting op de gro-
te overzichtstentoonstelling ‘Ka-
zimir Malevich en de Russische 
Avant-garde’.

Later in het seizoen staan onder 
meer lezingen van Jan Brokken, 
Jan van de Putten, Tommy Wie-
ringa, Kader Abdolah en Govert 
Schilling op het programma.
Voor het volledige programma: 
www.podiaheemstede.nl.

Vrouwennetwerk over veiligheid
Heemstede - Hoe is het gesteld 
met onze veiligheid zowel in 
huis als op straat of elders? De 
heer Sterken is veiligheidsmana-
ger rampenbestrijding bij de ge-
meente Haarlem. Hij is donder-
dag 10 oktober te gast bij Nvvh 
Vrouwennetwerk. 
De bijeenkomst gaat van start 

om 13.45 uur op de locatie ‘On-
der de Poort’, Outgert Pieterslaan 
2 in Haarlem.

Meer info over de 55+ vrouwen-
vereniging Nvvh Vrouwennet-
werk? Neem dan contact op met 
mevrouw E. Grolman van ’t Net, 
tel. 023-5477486 of www.nvvh.nl.

Heemstedenaar Jeroen Kramer treedt op in Hoofddorp

“Ik ben een stand-up zanger”

Jeroen groeide op in Heemste-
de en doorliep zijn jeugd op het 
College Hageveld. “Daar kreeg 
ik voor het eerst een elektrische 
gitaar om mijn nek gehangen in 
een speciale ruimte waar zich 
ook een drumstel bevond”, lacht 
Jeroen. “Ik was gelijk verkocht 
en zo trad ik toe tot mijn eerste 
schoolbandje ‘Chaoz’ samen met 
Kees Prins. Ik trad in Heemste-
de destijds onder andere op in 
Centrum 111 en later in café het 
Okshoofd. Mijn inspiratiebron in 
de muziek waren in mijn puber-
tijd de seventies, zoals The Beat-
les met John Lennon en The Ea-
gles. In de jaren tachtig  nam ik 
deel aan ik de ‘vetkuivenband’ 
met Rock & Rollgehalte ‘The Red 
Hot Peppers’, waar  ik Joop Maes 
leerde kennen, die daar bassist 
was. Met Joop heb ik een aan-
tal nummers geschreven voor 
mijn CD ‘Miljoenen Idioten’ die 
ik ten gehore breng op 12 okto-
ber in Hoofddorp. Heerlijke Ne-
derlandstalige popmuziek in ver-
schillende muziekstijlen. Eigen-
lijk waren de liedjes al in het 
verleden geschreven, maar wa-
ren ze blijven liggen door tijdge-
brek, andere werkzaamheden en 
het drukke gezinsleven. Ik werk-
te destijds voor de televisie voor 
het kinderprogramma ‘Het Klok-
huis’ en als voice over. Ik ben nu 
ook bezig als verslaggever voor 
het Sinterklaasjournaal, omdat 
de Goedheiligman binnenkort 
weer voet aan wal zet in Neder-
land. Dit doe ik al  8 jaar. De one-
man-voorstelling “Miljoenen idi-
oten” vertolk ik als een ‘stand-
up- zanger’, eigenlijk als een zin-
gende verhalenverhaler. Verhou-
dingsgewijs bestaat deze voor-

stelling uit 70% liedjes en 30% 
aan elkaar praten. Het compo-
nent praten is met een humo-
ristische knipoog: absurdisti-
sche verhalen, waardoor de lied-
jes in de juiste context op hun 
plaats vallen. Ik wil continu ver-
rassen en zoek interactie in de-
ze voorstelling:  teksten van de 
liedjes zijn gegoten in strakke 
rijmschema´s ,  met hier en daar 
listige enjambementen. De mu-
ziek is geschreven in uiteenlo-
pende stijlen en dat maakt het 
optreden nu net zo buitenge-
woon interessant. Je moet als 
artiest de zaal kunnen lezen. Ik 
noem me daarom ook juist een 

Heemstede/Hoofddorp - In Heemstede opgroeien en daarna 
bekend worden: dit geldt zeker voor Jeroen Kramer, die zater-
dagavond 12 oktober optreedt met zijn liedjesshow ‘Miljoenen 
idioten’ in het Oude Raadhuis van Hoofddorp. Wat voor spek-
takel kan het publiek verwachten van deze creatieve stand-up 
zanger? Een verrassend gesprek.

stand-up-zanger, omdat het niet 
allemaal persoonlijke ontboeze-
mingen zijn vol kommer en kwel 
zoals bij een singer-songwriter. 
Daarom wil ik ook geen singer-
songwriter zijn. De voorstelling 
bevat een adsurdistisch gehalte, 
maar ook een lach, een traan en 
verwondering. Ik zing over per-
sonages gebaseerd op mijn ei-
gen fantasie. Neem nu het lied-
je ‘Bustehouder’, een woord dat  
tegenwoordig in deze tijd nau-
welijks in zijn originele vorm nog 
wordt gebruikt. Juist leuk om dan 
te spelen met teksten als “Ik hou 
meer van jouw buste dan een 
bustehouder  houden kan”. Of 
het nummer ‘Stelletje Tuig’ waar-
in het een uitdaging voor mij was 
om op een creatieve manier te 
schelden, zonder banaal te wor-
den. Zo ook het liedje ‘Mijn va-
der is een wurger’. Mijn vader 
was in werkelijkheid een hele 
nette man. Juist omdat mijn va-
der zo´n onberispelijke man was, 
fantaseer ik hoe het zou zijn als 
hij een seriemoordenaar was ge-
weest. Alles met een grote knip-
oog natuurlijk. Meer verklap ik 
natuurlijk niet, dit moet je maar 
komen zien op 12 oktober in het 
Oude Raadhuis van Hoofddorp”, 
lacht Jeroen geheimzinnig.
Op zaterdagavond 12 oktober 
dus in het Oude Raadhuis aan 
de Hoofdweg 675 in Hoofddorp, 
aanvang 20.30 uur, zaal is open 
vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 
16 euro en kunnen besteld wor-
den bij het Oude Raadhuis op tel.
nr. 023-5563707 of online via de 
website http://www.demeerse.
com/theater/1131/Jeroen_Kra-
mer/Miljoenen_Idioten/. Meer 
informatie over Jeroen Kramer is 
te vinden op www.jeroenkramer.
nl. De CD ‘Miljoenen idioten’ is 
na afloop en via de website (ex-
clusief verzendkosten) verkrijg-
baar voor 15 euro. Jeroen Kramer 
is ook op facebook te volgen.
Bart Jonker

Jeroen Kramer (foto Mart Bou-
destein).

The Swinging Demons
Akoestische sessie in 

de 1ste Aanleg
Heemstede - The Swinging Demons hebben als belangrijkste 
basis lol maken. Je zult klassieke nummers van o.a. Louis Jor-
dan en Django Reinhardt horen, gemixt met eigen nummers van 
New Orleans songbird Denise Marie (gitaar en zang). Denise 
ontmoette bassist Peer Wassenaar 14 jaar geleden op een be-
graafplaats in New Orleans. Door de jaren heen hebben zij ver-
schillende optredens gedaan in Engeland en Nederland. Intus-
sen speelde Marcel Koster (slagwerk en accordeon) en Peer al 
jaren samen in andere bands met saxofonist Pieter Ubbels, (‘de 
saxy duivel’). Onderweg naar een optreden met de ‘Nachtvorst’ 
van Den Haag, ontmoette Marcel Denise tijdens haar Europese 
tour. Drie jaar later trouwden ze in de French Quarter in New Or-
leans. Het huwelijk werd voltrokken door gangsterdominee ‘Re-
verend Tony’ en de rest is geschiedenis. Café de 1ste Aanleg 
biedt 2x per maand podium aan zeer uiteenlopende bands. Op 
de 2e zondag van de maand vanaf 17.30 uur kleine combo’s die 
altijd op akoestisch ‘zondagmiddagniveau’ spelen en op de laat-
ste zaterdag van de maand de wat meer versterkte dansbare 
bands. Het optreden van The Swinging Demons start zondag om 
17.30 uur en de toegang is altijd gratis. Café de 1ste Aanleg be-
vind zich op de hoek Kerklaan met de Raadhuisstraat.

Start verkoop kaarten Herfstbal
Heemstede - Op zaterdag 9 no-
vember tussen 17.30 uur en 20.15 
uur vindt op het terrein van kin-
derboerderij `t Molentje het in-
middels traditionele Herfstbal 
plaats. De voorverkoop van toe-
gangskaarten voor dit kinder-
feest start op woensdag 9 okto-
ber om 14.00 uur op de kinder-
boerderij. 

U kunt een keuze maken uit 
kaarten met vier verschillende 
toegangstijden. De kaarten zijn 
daarna dagelijks tijdens ope-
ningstijden verkrijgbaar bij de 
kinderboerderij en de publieks-
balie van het raadhuis. Kaar-
ten kosten 3,50 per stuk en ge-
ven toegang aan één volwasse-

ne met twee kinderen tot en met 
11 jaar. Met de hulp van vele vrij-
willigers is het terrein van de kin-
derboerderij tijdens de viering 
van het Herfstbal weer omge-
toverd tot een sprookjesachtige 
omgeving met honderden licht-
jes. Dit jaar vieren de kinderen, 
samen met alle bosbewoners, de 
komst van de nieuwe koningin. 
Wordt zij overal vriendelijk ont-
vangen? Beleef het mee!

Voor meer informatie over het 
Herfstbal kunt u contact opne-
men met de beheerder van de 
Kinderboerderij via telefoon-
nummer 023-528 94 62 of per 
e-mail kinderboerderijheemste-
de@xs4all.nl.



Diploma A 
Milo Bloemendal,  Gijs Brink-
mann, Danté Broerse, Loek 
van der Brugge, Anne Cap-
tijn, Floris Cool, Sophie Da-
men, Jesse Gerritsen, Mats 
Heerink, Sem Heerink, Djoe-
ke Idema, Floris de Jong, Oli-
via ten Kate, Nikki de Kie-
vit,    Iness Khennane, Fran-
çoise Kok, Fiory Koolman, Hi-
dde Maljers, Daniel di Mar-
tino, Brandon Mihai, Fie-
ne Mossel, Mick Okker, Hein 
Overgoor, Julise Polman, Ma-
halia Ruff, Bibi Schellinger-
hout, Charlotte Schravendijk, 
Olivier Stollenwerk,  Sara Ver-
straten,  Anna Wagenborg,  
Mees van Wonderen, Chady 
Ziani,  Coco Zingstra, Kayne 
van der Zon.

Diploma B 
Jasmijn Bavelaar, Noor Boer, 
Sarah Bontje, Dennis Dijkstra, 
Roemer Dikstaal, Ash-
ley Feenstra, Luuk van der 
Graaf, Lars Hogers, Kiki Hor-
váth, Marijn Houben, Rosalie 
Hubregtse, Siep Hulsbosch, 
Famke Klein, Boris Kolff, 
Babette Lamp, Christiaan No-
let,  Pepijn van Ooijen,  Melle 
van Os,  Youri Raaphorst, Jo-
na Roosch,  Fay Verzaal, Rein 
Voorneveld,  Floor van Wave-
ren

Diploma C 
Bram van den Bos, Joëlle Ai-
mée Bosscher,  Paula  De-
jonghe, Lisa de Groot.

Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd!

Diploma-
zwemmen
5 oktober 2013

G-voetbal
HBC G1 – Koedijk G1 1- 8: 
Er zijn van die dagen ….
Na een weekje onvrijwillige 
rust en een pittige training van 
Jan waren de boys weer hele-
maal klaar voor de wedstrijd te-
gen Koedijk. Een oude beken-
de leek het. Leek, want deze te-
genstander leek in niets op het 
team waar wij eerd¬er tegen 
speelden. Dat kan in de nieu-
we klasse ook eigenlijk niet an-
ders. Dit was een schoolvoor-
beeld van het seniorenvoetbal. 
Stevige kerels van 30-40 jaar. Daar hebben wij nog niet echt een 
antwoord op. Wij moeten nog wat wennen aan dat niveau. De bal 
gaat sneller rond en het is wat fysieker dan we gewend waren. 
Niet onsportief, maar  gewoon wat steviger. Koedijk was ook be-
ter in het benutten van de kansen. Van 0-2 werd het nog wel 1-2 
door Gert-Jan maar daarmee was de koek wel op. Vlak voor de 
rust viel Thomas nog geblesseerd uit en direct na de rust werd dui-
delijk waarom hij toch gewoon in het team thuishoort. Zonder zijn 
inbreng werd het verdedigend nog wat lastiger. Koedijk liep uit tot 
1-8. Een enigszins geflateerde uitslag, maar het liep bij HBC niet. 
Geen overleg, geen positiespel, niet de echte wil om te winnen. 
Zo werden er vandaag wel weer wat dingen duidelijk. En in de op-
bouwfase waarin wij verkeren kan dat helemaal geen kwaad. Te-
gen WSV hebben we weer nieuwe kansen!
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Heemstede - Koppen als Moi-
sander, dribbelen als Schöne, 
passeren als Fischer en afma-
ken op doel als Sigthórsson. Al-
le voetballiefhebbers tussen de 6 
en 16 jaar kunnen deze herfst-
vakantie leren voetballen als hun 
Ajax helden. Zij komen een he-
le dag trainen volgens hetzelfde 
trainingsprogramma als de Ajax-
spelers. Ajax Camps & Clinics 
komt deze herfstvakantie op 23 
oktober naar RCH in Heemstede. 
Deze herfst wordt op elke linie 
getraind volgens de unieke Ajax 
trainingsmethodiek. Hierbij wor-
den positie-specifieke handelin-

gen voor aanvallers, middenvel-
ders en verdedigers geleerd. Per 
linie wordt het spelinzicht van de 
deelnemers verder ontwikkelt 
zodat zij nog completere voet-
ballers worden. Een droom voor 
alle jonge voetballers: Trainen als 
hun Ajax helden. 
Daarnaast hebben Ajax en RCH 
samen een rijke historie. Er wa-
ren zelfs nog tijden dat RCH Ajax 
versloeg, zoals bij de openings-
wedstrijd (zie foto) van het sta-
dion in 1932. RCH won met 9-4.
Voor meer informatie kunt u te-
recht op de site www.rch-voet-
bal.nl. Inschrijven kan ook nog.

HPC Swimkickers goed 
van start in nieuwe seizoen
Heemstede - Eind septem-
ber ontvingen de Swimkickers 
van HPC een mooie oorkonde 
met de tijden die ze hadden ge-
zwommen bij een trainingswed-
strijdje. Een aantal van deze kin-
deren mocht een paar dagen la-
ter alle geleerde technieken in 
de praktijk brengen bij de eerste 
Swimkickwedstrijd van dit sei-
zoen. En wat deden ze dat goed! 
Met 8 eerste, 4 tweede en 4 der-
de plaatsen op de individuele 
nummers bereikten ze een prima 
resultaat. Maar daar bleef het 
niet bij want ook op de estafettes 
wist het HPC-team een eerste en 
een derde plek te bemachtigen. 
De meest succesvolle zwemmers 

waren Roos Ravesteijn en Mat-
thijs Terpstra die op allebei hun 
afstanden de eerste plaats wis-
ten te veroveren. Verder waren 
er ook eerste plekken voor Jens 
Mekel, Daan Jonkheer, Quinten 
Ravesteijn, Isa Blokpoel en Rei-
naert Ravestein. Helaas wor-
den er bij deze wedstrijden geen 
echte medailles uitgereikt. Ho-
pelijk gaat dit in de toekomst 
nog wel eens gebeuren want 
dat zou natuurlijk extra motive-
rend kunnen werken. De HPC-
coaches Luisa en Niels waren 
terecht zeer tevreden over de-
ze jongste zwemmers van HPC 
Heemstede. Wat een geweldige 
start van het nieuwe seizoen!

RCH versloeg Ajax

www. .nl

www. .nl

HFC wint 
doelpuntrijk duel
Op papier leek de wedstrijd van 
afgelopen zondag 6 oktober een 
heuse kraker te worden. Aan-
leiding voor deze veronderstel-
ling was de stand op de rang-
lijst waarbij HFC een puntje 
meer had dan tegenstander De 
Dijk uit Amsterdam. HFC bleek al 
naar een paar minuten de sterk-
ste partij te zijn. De gemiddelde 
leeftijd van de HFC spelers be-
droeg net 22 jaar tegenover De 
Dijk 29 jaar. Na inleidende scher-
mutselingen kreeg HFC een vrije 
trap. Donny Verdam mikte de bal 
op het hoofd van de jonge Ilias 
Houda die met een kopbal doel-
man van Kampen van De Dijk 
kansloos liet. Houda met zijn 17 
jaar de jongste speler op het veld 
werkte een prima duel af samen 
met de andere twee youngsters 
Nigel Castien (18) en Reggie 
Schaap (19). De Dijk dacht het 
spel te keren door meer aanval-
lend te gaan spelen. Van de ge-
boden ruimte die zo ontstond 
maakt HFC handig gebruik. Bin-
nen 15 minuten stond er een 5-0 
stand op het scorebord. Martijn 
Tjon-A-Njoek, Donny Verdam en 
Mike van den Ban (2) leverde ie-
der hun bijdrage aan deze stand.
De coach van de Dijk, Juan Fer-
nandez Coto kon zich alleen 
maar opwinden langs de lijn. 
Zelfs de hoofdsponsor, die bij 

De Dijk ook op de spelersbank 
zit, wondt zich verschrikkelijk op. 
In de rust wisselde hij of de trai-
ner een paar gevestigde spelers 
waaronder ex prof  Olaf LInden-
berg. De wissels bleken een juis-
te zet. De Dijk kon eindelijk druk 
zetten en dichtte zich zelf, on-
danks de hopeloze stand, toch 
nog kansen toe. Die kwamen er 
ook toen HFC zich steeds ver-
der liet terugdringen in de ver-
dediging. Bij een vrije trap van 
De Dijk was HFC spits Tjon-A-
Noek zijn verdedigers komen 
helpen. Door zich een halve slag 
te draaien kreeg hij de bal op zijn 
bovenarm en besliste scheids-
rechter Meems een penalty te 
geven. De ingevallen Bentohami 
bleef koel en stuurde doelman 
Van der Werff naar de verkeer-
de hoek 5-1. De behendige aan-
valler Tim Ruder van De Dijk ont-
deed zich van zijn directe tegen-
stander door knap weg te draai-
en en plaatste de bal buiten het 
bereik van Van der Werff 5-2. 
HFC was de weg kwijt en bleef 
onder druk staan. Een tweed pe-
nalty bracht De Dijk zelfs terug 
tot 5-3.
Coach Pieter Mulders van HFC 
wisselde de moegestreden Cas-
tien voor Bart Nelis. Nelis die zijn 
niveau van voor zijn langdurige 
blessure weer goed te pakken 

heeft. Hij rondde een voorzet van 
de uitstekend spelende Wouter 
Haarmans bekwaam af. Met een 
6-3 stand werden de laatste mi-
nuten uitgespeeld. De Dijk drong 
niet meer aan en ging een des-
illusie rijker terug naar Amster-
dam. Aanstaande zondag speelt 
HFC de uitwedstrijd tegen de 
huidige koploper De Zouaven uit 
Grootebroek. Bij winst en afhan-
kelijk wat de concurrentie doet 
kan HFC na zondag zelfs de lijst-
aanvoerder worden. 
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Heemstede - Hilbert Geer-
ling speelt zondag 13 oktober 
om 14.30 uur de jeugdvoorstel-
ling ‘De Toverketel van Swiegel 
Miegel’ (6+) in Theater de Lui-
fel. Een betoverend verhaal, ver-
teld en gespeeld door viervoudig 
Nederlands Kampioen Gooche-
len, een combinatie van gooche-
len en jeugdtheater. Een vertel-
ling met een ietsje meer! 
Swiegel Miegel is lelijk, achter-
baks, gemeen en verschrikkelijk 
vals. Ze eet kinderen het liefst 
met mayonaise en ketchup. Vol-
wassenen verandert ze in kik-

kers voor haar verzameling. Of 
iemand nog lang en gelukkig 
leeft kan haar geen bal schelen. 
Maar dan ziet ze op een vroege 
ochtend prins Jawelneenietus 
de 4e. Swiegel Miegel is op slag 
verliefd en vraagt hem of hij met 
haar wil trouwen. Als de prins 
weigert ontploft ze bijna van 
woede en sleept hem achter-
op haar bezem mee het bos in. 
In opdracht van de koning gaan 
we op zoek naar de prins. De 
speurtocht leidt naar het donke-
re bos, waar we ons in het huisje 
van de heks behoorlijk in de nes-

ten werken... Neem je hoed mee 
naar de voorstelling en na afloop 
geeft Hilbert je een goochel les! 
Helemaal gratis! 
Deze bijzondere voorstelling is 
op zondag 13 oktober om 14.30 
uur in Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Kaartver-
koop van maandag t/m donder-
dag van 9.00 tot 16.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook reserveren via 023 548 38 28 
kies 1. Zie ook: www.hilbert.nl en 
www.theaterdeluifel.nl.

Jeugdvoorstelling Hilbert Geerling in De Luifel

Thomas van Luyn (foto: Roger 
Cremers).

Thomas van Luyn solo 
in de Luifel
Heemstede - Voor het eerst in 
negen jaar staat Thomas van 
Luyn weer solo in het theater. 
Tussen de glamour van zijn tv-
werk en het typen van zijn Volks-
krant-columns, mag hij even vrij 
ademhalen in de toverwereld van 
zijn podium. Een wereld die aan-
eenhangt van onzin en muziek. 
Laat u niet van de wijs brengen: 
ook al heeft de de Volkskrant het 
over “kunstige dwarsverbindin-
gen, luchtige verbale staketsels 
die hij vervolgens volhangt met 
theatrale toverballen, poëtische 
frivoliteiten en muzikale verras-
singspakketjes” , het zijn ge-
woon grapjes en liedjes. 
En waar ze schrijven dat hij een 
“Geniale clown en verteller” is, 
bedoelen ze gewoon een mal-
le eppie. Aangezien hij helemaal 
alleen op het podium staat, zou 
hij het erg waarderen als er pu-
bliek komt, dat scheelt een stuk.
Deze voorstelling is op vrijdag 11 

oktober om 20.15 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel.  U kunt ook telefonisch 
reserveren via 023 548 38 28 
kies 1.
Zie ook: www.thomasvanluyn.nl 
en www.theaterdeluifel.nl.

Digitale 
fotografie

voor kinderen
Heemstede - Casca organiseert 
een cursus digitale fotografie 
voor kinderen. In deze cursus ga 
je zelf aan de slag met je digi-
tale camera. Samen met docen-
te Jet Heyse kijk je naar de tech-
niek van het fotograferen, maar 
je gaat vooral veel fotograferen. 
Welke compositie laat het on-
derwerp er het best uit komen? 
Wordt de foto misschien mooier 
(of grappiger) vanuit een ander 
standpunt? De cursus is opgezet 
met theorie, voorbeelden en op-
drachten. Door veel te fotografe-
ren worden foto’s beter en leer 
je je camera goed kennen zodat 
je de perfecte foto kunt maken! 
Neem je eigen camera mee. Ie-
dere digitale camera is geschikt. 
De cursus start dinsdag 29 okto-
ber van 16.00 tot 17.30 uur en is 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Heemstede - Op dinsdag 15 
oktober organiseert het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede in samenwerking 
met basisscholen De Ark en De 
Evenaar en Casca Kinderopvang, 
BSO Mambo de workshop ‘De 
opvoedachtbaan’. De workshop 
is van 20.00 (inloop vanaf 19.45 
uur) tot 22.00 uur in de aula van 
de Evenaar, van der Waalslaan 
33 in Heemstede. 
Op deze avond behandelt Kris-
ta Okma (schrijfster en moe-
der) samen met ouders de be-
langrijkste tips die in haar boek 
‘De opvoedachtbaan’ naar voren 
komen. Dit doet zij aan de hand 
van haar persoonlijke ervarin-
gen als moeder. Je hebt als ou-
der dagelijks te maken met een 
heleboel vragen en twijfels. Ben 
ik te streng of juist te gemak-

kelijk? Hoe houd ik me staande 
als ouder in een bijzondere si-
tuatie? Hoe zorg ik dat ik in al-
le drukte toch een goede opvoe-
der blijf? Tijdens deze workshop 
gaat Krista Okma met ouders in 
op vragen als: wat kun je doen 
om jouw rit als vader of moeder 
in de opvoedachtbaan zo pret-
tig mogelijk te maken? Hoe kun 
je je tijd indelen? Hoe ga je om 
met stress? Hoe steun je elkaar 
als ouders? En: hoe combineer 
je een gezin en een baan? Kris-
ta Okma wil laten zien hoe je een 
goede ouder kunt zijn waarbij 
je tegelijkertijd goed voor jezelf 
kunt zorgen.
In de workshop worden twee 
exemplaren van het boek ‘De 
opvoedachtbaan’ verloot. An-
dere belangstellenden kunnen 
het boek ter plekke aanschaffen 

voor 17,95. Krista Okma schrijft 
daar uiteraard graag een per-
soonlijk voorwoord in.
Ouders die interesse hebben 
voor deze workshop kunnen zich 
aanmelden bij Floor van Blitters-
wijk, coördinator CJG Heemste-
de fvanblitterswijk@heemste-
de.nl. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan deze workshop. Er 
is plek voor maximaal 40 ouders.

Workshop ‘De opvoedachtbaan’ 
door Krista Okma

Cabaret in de Luifel:
Dames voor na Vieren
Heemstede - Met een tweevou-
dige nominatie op zak voor de 
VSCD Neerlands Hoop Prijs, ko-
men Dames voor na Vieren, An-
ne van Rijn en Hanneke Drenth, 
terug met hun nieuwe cabaret-
voorstelling: Bruids- en Graf-
werk. 

Met een wervelende mix van fy-
sieke acts, krachtige zang , hu-
moristische en absurdistische 
sketches, worden menselijke re-
laties uitvergroot en onder de 
loep genomen.  Door hun on-
genaakbare eigen stijl van slap-

stick, snelheid en satire blijven 
de Dames uniek in de wereld 
van het cabaret.

Waar en wanneer?
Deze bijzondere voorstelling is 
op vrijdag 18 en zaterdag 19 ok-
tober om 20.15 uur in Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maandag 
t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur, op vrijdag van 9.00 tot 13.00 
uur en 45 minuten voor aanvang 
aan de kassa van de Luifel.  U 
kunt ook telefonisch reserveren 
via 023 548 38 28 kies 1.

Het Groenendaal Trio in de Oude Kerk
Heemstede – Vanaf drie uur, 
zondagmiddag 20 oktober, is het 
podium in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein voor het Groe-
nendaal Trio. Dit trio heeft al een 
aantal malen opgetreden tijdens 
deze goedbezochte concerten 
en ook deze middag spelen zij 
weer prachtige kamermuziek.
Werken van Beethoven en 

Dvorák staan deze keer op het 
programma. Allereerst het pia-
notrio van Beethoven, ook wel 
het ‘Geistertrio’ genoemd. Daar-
na het pianotrio opus 90 van 
Dvorák, ook wel het Dumky trio 
genoemd. De invloed van de Bo-
heemse volksmuziek is hierin 
duidelijk aanwezig. Sterke, con-
trastrijke thema’s met elk een tot 

de fantasie prikkelend verhaal 
maken het boeiend om naar te 
luisteren.
Het Groenendaal bestaat ditmaal 
uit: Geerten Kooi, viool, Kees 
Melief, cello en Peter van Heer-
de, piano. Geerten Kooi is viool-
bouwer en bespeelt een door 
hem zelf gebouwd instrument. 
Kees Melief is Hoogleraar Immu-

nologie. Peter van Heerde was 
tijdens zijn werkzame leven Kli-
nisch Patholoog.
Het concert duurt een uur. De 
toegang is principe gratis met 
een deurcollecte om de onkos-
ten te bestrijden. De opbrengst 
van deze collecte, is na aftrek 
van de kosten, voor het Restau-
ratiefonds van de Oude Kerk. Na 
afloop is er in de naastgelegen 
Pauwehof koffie, thee en gebak 
verkrijgbaar.
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Het is alsof je bij Blitz Wellness 
een prachtige tempel betreedt: 
de moderne en strakke inrich-
ting, de zachte, rustgevende mu-
ziek en de prettige geur en sfeer 
geven je een aangenaam gevoel 
en manen je direct  tot ontspan-
nen. Als je verder naar achteren 
loopt verrast het wellness insti-
tuut je nog meer:  een prachtig 
marmeren gang met wisselen-
de sfeerverlichting die toegang 
geeft tot ruime behandelkamers. 
Dit had je nooit kunnen weten als 
je louter naar de voorgevel kijkt. 
De behandelkamers dragen de 
namen van edelmetalen en ju-
welen, die kracht en schoonheid 
symboliseren. “Tot 3 jaar geleden 
was er in Heemstede en omge-
ving niet zo´n veelzijdig wellness 
instituut te vinden, wel wat klei-
nere salons”, legt eigenaar Leen-
dert Koppenol uit. “Ik kom oor-
spronkelijk uit de sportmassa-
ge en liep al een tijdje met idee-
en rond om een wellness insti-
tuut in de brede zin des woords 
te beginnen. En zo geschiedde: 
Blitz Wellness werd een feit en 
is reeds 3 jaar een uniek instituut 
met vele geroemde faciliteiten. 
We werden in 2011 verkozen tot 
beste, mooiste en groenste spa 
van 2011 en wonnen de Groene 
Wellness Award, een prijs voor 
duurzaamheid.  We willen altijd 
verrassend blijven en zijn profes-
sioneel met gediplomeerde spe-
cialisten. Alles draait om ont-
spanning en een glimlach. Daar-
om komen onze klanten graag bij 
ons terug. Onze drie belangrijk-
ste pijlers zijn beauty, floaten en 
zonnen en daarbij maken we ge-
bruik van de allermodernste ap-
paratuur en producten waar-

bij veiligheid voorop staat. Alles 
om lichaam en geest in balans te 
brengen. Het lichaam is uiteinde-
lijk de tempel van de ziel. Neem 
nu floaten. Floaten is gewicht-
loos drijven in een zoutwaterbad 
in een eigen floatroom. De ultie-
me manier van ontspannen om 
weg te vluchten uit de dagelijkse 
stress en beslommeringen. Een 
soort meditatie, die je ook met 
jezelf en je gedachten confron-
teert, maar dan op een aangena-
me manier. Floaten kan volledig 
in het donker of met sfeerverlich-
ting: het is dan alsof je naar een 
sterrenhemel kijkt. Het is een ca-
deautje voor jezelf: je gunt je li-
chaam en geest een oppepper 
en komt herboren hier uit. De in-
dividuele floatrooms beschikken 
over een eigen douche- en om-
kleedruimte. We hebben ieder 
kwartaal een kwartaalaanbie-
ding, de zgn. ‘Special’. Op dit mo-
ment geldt deze tot eind decem-
ber voor floaten: 45 minuten voor 
29,50 euro.”

“Een andere manier van ontspan-
nen zijn onze massages die onze 
professionele masseurs en mas-
seuses uitvoeren op verwarmde 
zandbanken”, vervolgt Leendert. 
“Deze zandbanken zijn rede-
lijk uniek. Ongekende ontspan-
ning en ook echt heilzaam voor 
mensen met gewrichtsaandoe-
ningen of reumatische klachten. 
Voor veilig en verantwoord zon-
nen kun je ook bij ons terecht. Al 
onze zonnenbanken beschikken 
over een kastje met een specia-
le detectie-pen. Alvorens je gaat 
zonnen, scan je met deze detec-
tie-pen je huid en je huidgevoe-
ligheid. Op basis hiervan weet je 

Heemstede - In deze tijd ontkom je gewoonweg niet altijd aan 
de hektiek die het dagelijks leven en de maatschappij je op-
leggen. Dat dit ontzettend veel energie vergt, behoeft geen 
verdere uitleg.  Gelukkig zijn er legio manieren om te ontstres-
sen en te onthaasten: om de balans van lichaam en geest te 
hervinden. Zoals bij het instituut Blitz Wellness aan de Raad-
huisstraat 19-21. Al 3 jaar een professioneel begrip voor well-
ness en beauty in Heemstede en omgeving. En dat wordt ge-
vierd: met een spetterende open dag op 12 oktober. Een ont-
spannen gesprek met eigenaar Leendert Koppenol.

precies hoelang je verantwoord 
kunt zonnen. Zonnen, maar dan 
wel met mate, is belangrijk voor 
de aanmaak van vitamine D, 
die weer essentieel is voor on-
ze organen. Australische weten-
schappers hebben zelfs aange-
toond dat het gehele immuunsy-
steem van het menselijk lichaam 
wordt gestimuleerd bij gematig-
de blootstelling aan zonlicht. Als 
je de huid wil verstevigen en toch 
een mooie teint wilt opbouwen, 
kun je terecht in ons unieke col-
larium. Dit is een speciale zon-
nenbank, die tevens de aanmaak 
van collageen bevordert. Colla-
geen is een lichaamseigen stof 
die essentieel is voor de elastici-
teit van de huid. 

Naast ontspanning is Blitz kop-
loper op het gebied van beauty. 
Onlangs hebben we in de ont-
vangstruimte een nieuwe beau-
tybar geïnstalleerd, waar we on-
der meer manicures doen, visa-
gie en de verkoop van minerale 
make-up en de beautyproducten 
van Babor. De minerale ingredi-
enten van deze make-up zijn vol-
ledig natuurlijk en verzorgen de 
huid, dus veel beter dan de re-
guliere make-up producten. Wij 
zijn een van de weinige verkoop-
punten van minerale make-up. Ik 
verwacht dat deze make-up een 
trend gaat worden, het zijn echt 
topproducten.
Op de Open Dag van 12 oktober 
demonstreren wij dat graag en 
kunnen klanten hiermee kennis 
maken. Blitz biedt ook verschil-
lende therapieën voor huidver-
betering, bijvoorbeeld microder-
mabrasie. We beschikken over 
professionele microdermabrasie-
apparatuur. Deze therapie houdt 
in dat het apparaat met hard-
draaiende kristalletjes snel over 
de huidoppervlak beweegt waar-
door rimpeltjes en ouderdoms-
vlekken verdwijnen, een soort 

powerpeeling. De huid wordt 
eerst schoongemaakt en daar-
na worden de opengezette po-
riën behandeld met speciale vi-
tamine-ampullen: een weldaad 
voor de huid. Een andere vorm 
van huidtherapie is de zgn. der-
maroller. Dit is een micro-chirur-
gische naaldbehandeling die al-
leen wordt uitgevoerd met gecer-
tifeerd medisch materiaal. Deze 
behandeling zet de huid zelf aan 
te herstellen door celdeling en de 
aanmaak van nieuwe collageen- 
en elastinevezels. De dermarol-
ler komt oorspronkelijk voort uit 
de brandwonden- en litteken-
therapie. Kortom: kom naar de 
Open Dag op zaterdag 12 okto-

ber, waar we iedereen graag over 
al onze faciliteiten, behandelin-
gen en therapieën adviseren en 
demonstreren”, aldus Leendert 
Koppenol. Zaterdag 12 oktober 
aanstaande zet Blitz Wellness 
aan de Raadhuisstraat 19-21 zijn 
deuren graag wijd open voor de 
Open Dag van 10.00-18.00 uur. 
Meer informatie? Loop eens bin-
nen, bel 023-5280555, stuur een 
e-mail naar info@blitzwellness.
nl of kijk op de website www.blit-
zwellness.nl waar u zich ook kunt 
aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Blitz Wellness kunt u ook volgen 
op facebook en twitter.

Bart Jonker

 Al 3 jaar een feest voor lichaam en geest

Open dag Blitz Wellness

op zaterdag 12 oktober

NAJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
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Duurzame tassen in de Wereldwinkel
Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede verkoopt al weer eni-
ge tijd trendy tassen en andere 
accesoires van autoband, eco-
leer en eco-katoen.
De stoere Re3 autobandtassen 
uit Colombia hebben een strak 
design en leuke kleuraccenten. 
Ze zijn onverwoestbaar doordat 
ze van gerecyclede binnenban-
den van vrachtwagens zijn ge-
maakt. Van afstand lijkt het net 
zwart leer, maar van dichtbij zie 
je dat het toch een ander materi-
aal moet zijn. Het rubber van de 
binnenbanden is niet alleen zeer 
soepel en sterk, maar heeft ook 
een grote variatie in textuur. El-
ke tas is daardoor weer anders.
De collectie wordt geproduceerd 

in Colombia, waar het recyclen 
van autobanden bijdraagt aan 
het schoner maken van het mi-
lieu. De Re3 producten worden 
gemaakt door mensen met een 
sociale achterstandspositie. Zij 
kunnen rekenen op goede ar-
beidsomstandigheden en een 
eerlijke beloning.
Naast deze stoere tassen ver-
koopt de Wereldwinkel ook de-
signtassen van ecologisch ge-
looid leer. Prachtige modellen uit 
het Afrikaanse Niger. De tassen 
worden op een natuurlijke ma-
nier gelooid met acacia- enta-
marindezaden en bestanddelen 
van de fatamastruik.
Ook de Bobobag-tasjes uit Bur-
kina Faso zijn bijzonder innova-

tief. Gemaakt in een weeftech-
niek van eco-katoen en afval-
plastic hebben de producen-
ten met deze productiewijze de 
Unesco prijs gewonnen.
De makers van de fairtrade tas-
sen uit Niger en Burkina Faso 
verdienen ook een eerlijk loon. 
Bij alle projecten wordt duide-
lijk gewerkt aan een beter milieu.

Wilt u deze duurzame
tassen eens van dichtbij
bekijken? Kom dan naar

Wereldwinkel Heemstede, 
Raadhuisstraat 29.

Heemstede - Laat de herfst maar komen! Modesa-
lon Sefa aan de Zandvoortselaan is er helemaal klaar 
voor om iedereen aan te kleden. Prachtige warme 
herfstkleuren en comfortabel zittende hoogwaardige 
stoffen en materialen voeren de boventoon in de col-
lecties voor hem en haar. Kleding die een waar ge-
noegen is om te dragen dit najaar. Bruintinten, zwart, 
antracietgrijs en andere grijstinten, koren- en don-
kerblauw, in tweed, velours, kasjmier, katoen en zij-
de. De vrouw van nu is zuinig, maar kiest voor mo-
dieuze duurzaamheid en klasse. Stijlvolle tweedjur-
ken en rokken in Chanelstijl met een kort jasje er-
op, van dezelfde stof of een colbertje van velours. De 
rokken mogen op de knie, onder de knie en tot op 
de kuit van lengte. Corrigerende broeken en jeans 
die mooi zitten, modieus zijn en de vrouw zelfverze-
kerd doen stralen. Kleding 
waarin ze zich altijd prettig 
voelt. Voor de man prachti-
ge gesneden kostuums van 
hoogwaardige wol, kasjmier 
jassen, wollen truien, vesten 
en gladgeschoren cordu-
roy broeken van winterka-
toen en moleskin: het betere 
werk. In de komende herfst 
en winter toont de man zijn 
mysterieuze veelzijdigheid: 
koel, stijlvol maar tegelijker-
tijd een warme en gevoelige 
kant die we graag van hem 
zien. Modesalon Sefa advi-
seert , zorgt dat uw kleding 
past en (ver)maakt uw kle-
ding naar uw wensen. Mo-
desalon Sefa kleedt u graag 
aan op de Zandvoortselaan 
147 in Heemstede. ‘s Maan-
dags gesloten. Voor meer 
informatie kunt u terecht op 
telefoonnummer: 023 - 547 
60 05 of een e-mail sturen 
naar : sefa12hstede@live.nl.

Bart Jonker

NAJAAR 2013MODEMODEWellness HEALTHBeauty
TRENDY

SPORT

Passende najaarsmode 
bij modesalon Sefa
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7 oktober t/m 20 oktober

Tekeningen van Eric J. 
Coolen en Hans Duiven-
voorden in de Waag, Spaar-
ne 30 in Haarlem. Informatie: 
www.kzod.nl.

7 oktober t/m 26 oktober

Expositie in Het Kunst-
bedrijf Heemstede: Johan 
DeKramer (B) met collages, 
Anita de Baaij met schilderij-
en, Willy Kruijssen met monu-
mentale schilderijen, Judith 
Ockeloen met schilderijen, 
Christel van Vliet met beeld-
jes. De galerie is open van 
woensdag t/m zaterdag van 
13.00 - tot 17.30 uur.
Raadhuisstraat 56a Heemste-
de, www.hetkunstbedrijf.nl.

7 oktober t/m 28 oktober

Maria van Os exposeert in 
De Luifel. Haar inspiratiebron 
is het landschap, de horizon-
tale en verticale lijnen.
Met diverse materialen (o.a. 
marmerslijpsel, lood, pas-
telkrijt) maakt zij haar schil-
derijen. Te zien op de Heren-
weg 96 in Heemstede.

 7 oktober t/m 31 oktober

Expositie Miek Otto bij 
Prins Kunstcentrum. Op de-
ze verkooptentoonstelling to-
nen wij een selectie uit het 
uitgebreide oeuvre van Miek 
Otto (1918-2011). Openings-
tijden: dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 17.00. Op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00. 
Turfmarkt 26 Haarlem. De ex-
positie duurt tot 30 oktober. 
www.prinskunst.nl

7 oktober t/m 31 oktober
Oktober = Kindermaand in 
Haarlem, een uitgebreid pro-
gramma is te vinden op www.
haarlem.nl.

7 oktober t/m 5 november

Schilderijen van Jan Dirc-
ke Smit in het gemeentehuis 
van Bennebroek. 

7 oktober t/m 6 november
Tentoonstelling ‘Diep in het 
Bos’ in de Janskerk, het pu-
bliekscentrum van het Noord-
Hollands Archief op de Jans-
straat 40 in Haarlem.

7 oktober t/m14 januari
Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

7 oktober t/m 30 maart

Tot en met 30 maart 2014
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 

thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

10 oktober
Dag van de Duurzaamheid, 
ook programma bij Casca in 
de Luifel, 20.00 uur. Program-
ma: www.casca.nl.

NvvH Vrouwennetwerk 
houdt middag over the-
ma ‘veiligheid’. Te gast is de 
heer Sterken, veiligheidsma-
nager rampenbestrijding bij 
gemeente Haarlem. Aanvang: 
13.45 uur. Locatie: Onder de 
Poort, Outgert Pieterslaan 2 
Haarlem. Info: 023-5477486 / 
ww.nvvh.nl.

Safari op buitenplaats Ley-
duin van 07.00 – 08.30 uur 
met boswachter Jeroen En-
gelhart van Landschap 
Noord-Holland. Op zoek naar 
herten (het is nu bronstijd) en 
andere dieren.
Neem een verrekijker mee. 
Aanmelden is noodzakelijk 
en kan via www.gaatumee.nl  
Bel voor meer bijzonderheden 
088-0064455 (tijdens kan-
tooruren).
Kosten 6,50 euro, Bescher-
mers betalen 3,50 euro. Kin-
deren tot 12 jaar mogen gra-
tis mee.
Volg de Leidsevaartweg en 
neem de afslag over het 
spoor. Verzamelen op het par-
keerterrein van Leyduin aan 
de Manpadslaan 1, 2114 BJ 
Vogelenzang.

11 oktober

Lezing Groei & Bloei Ben-
nebroek over onbeken-
de bergstreken van Austra-
lië en Tasmanië, 20.00 uur in 
Het Trefpunt van de Protes-

tantse Kerk, Akonietenplein 1 
in Bennebroek. Iedereen wel-
kom, entree gratis.

Coming Out-day, in socië-
teit Vereeniging aan de Zijl-
weg 1 in Haarlem gaat de do-
cumentaire “WhatEver will 
be” in Haarlemse premiè-
re, 15.00-18.00 uur. Toegang 
gratis.

Bart Rutten, conservator van 
het Stedelijk Museum Am-
sterdam, geeft een toe-
lichting op de grote over-
zichtstentoonstelling ‘Ka-
zimir Malevich en de Rus-
sische Avant-garde’ in Het 
Oude Slot, 20.15 uur. Meer in-
formatie: www.podiaheem-
stede.nl.

12 oktober
 KIDS  Kinderboeken-
week: feestelijke prijsuit-
reiking schrijfwedstrijd 
Casca Plexat en boekhan-
del Blokker van 14.00 - 15.00 
uur bij Boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg.

Speurtocht Kynologen 
Club Kennemerland ‘met 
de hond door Wandelbos 
Groenendaal’, ter ere van het 
100-jarig bestaan van het bos. 
Aanvang: 13u.
Start bij de grote parkeer-
plaats naast Restaurant Land-
goed Groenendaal. 
Info: 06 34466781.

Concert ‘Landscape in 
Sound’ in de Remonstrantse 
kerk, hoek Oranjekade/Prins 
Hendrikstraat in Haarlem, 
20.00 uur. Informatie: www.
muziekkerk.nl.

Try Out cabaretiers Roué 
Verveer & Murth Mossel in 
theater De Luifel, Herenweg 
in Heemstede, 20.15 uur. In-
formatie: www.theaterdelui-
fel.nl.

13 oktober
The Swinging Demons tre-
den op in café de 1e Aan-
leg, hoek Raadhuisstraat en 
Kerklaan. Vanaf 17.30 uur, ge-
nieten van akoestische live-
muziek. Toegang gratis. 

 KIDS  Jeugdvoorstelling 
(6+) goochelaar Hilbert 
Geerling in Theater De Luifel, 
14.30 uur. Informatie: www.
theaterdeluifel.nl.

 KIDS  Première vertelvoor-
stelling ‘Ridder Uk’ in Thea-

ter Nieuw Vredenhof, Van Ol-
denbarneveltlaan 17 in Haar-
lem. Het verhaal wordt op een 
theatrale manier verteld door 
Marieke Reehoorn van Lilalu-
na Verteltheater. De voorstel-
ling  gaat over de vriendschap 
tussen een ridder en een 
draak. Aanvang: 15.00 uur. 
Geschikt voor kinderen vanaf 
4 jaar en hun (groot)ouders.
Kaartjes: 5.- via info@lilaluna.
nl of 06-11215626.
Info: www.lilaluna.nl.

Open Dag Vogelhospitaal, 
tussen 12.00 en 16.00 uur. Lo-
catie: Kweektuinstraat 1, 2023 
WK in Haarlem. Meer infor-
matie op tel.nr. 023-5255302 
of op www.vogelhospitaal.nl.

 KIDS  Jongerenexcursie 
op stap met de schaaps-
herder in de Kennemerdui-
nen, 11.00-15.00 uur. Aan-
melden: c.dessing@xs4all.nl. 

Jubileumconcert vrouwen-
koor meta Morfose (20 jaar) 
in de Waalse Kerk, Begijnhof 
30 in Haarlem, 15.00 uur.

14 oktober
Muzikale avond met bla-
zers en gitaarmuziek bij 
KNA Bennebroek. Speciaal 
om gitaar en blazers onder de 
aandacht te brengen. Aan-
vang 19.00 uur / zaal open 
18.30 uur, adres: Zandlaan 
(t.o. huisnummer 36) - bij de 
Volkstuinen in Bennebroek.

Lezing door Arabist en 
Midden-Oostendeskundige 
Petra Stienen in Het Oude 
Slot, 20.15 uur. Meer informa-
tie: www.podiaheemstede.nl.

15 oktober

‘Onze Vader in de muziek’, 
avond door PKN Heem-
stede, gewijd aan muziek 
rondom het bekendste ge-
bed in de kerk. Diverse in-
terpretaties. Ds Wybe Dijk 
leidt de avond in het Tref-
punt, Akonietenplein, Ben-
nebroek. Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: 5,-

AgendA



Toerclub Vogelenzang or-
ganiseert recreatieve seni-
oren(55+)tocht van ca. 50 
km op 15 oktober. Start Bras-
serie Vogelenzang, Vogelen-
zangseweg 182. Aanvang: 
10.30u. Kosten: 1,50 euro. In-
fo: Joke van Beek, tel. 0252 
521 181 of e-mail: jokevan-
beek@snelnet.net.

Workshop ‘De Opvoedacht-
baan’ door Krista Okma in 
de aula van de Evenaar, van 
der Waalslaan 33 in Heemste-
de, 20.00 uur. Deelname kos-
teloos. Aanmelden: fvanblit-
terswijk@heemstede.nl.

Thomas Rosenboom wordt 
geïnterviewd over Johan 
van Oldenbarnevelt in Bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 
20.00 uur. Toegang 7,50; niet-
leden 10 euro.

16 oktober
Vrouwen van Nu afd. 
Heemstede houdt afdeling-
middag om 14.00 uur in Cas-
ca ‘De Luifel’, Herenweg 96 
Heemstede. De heer de Lan-
ge geeft een lezing over het 
ontstaan van College Hage-
veld. Gasten zijn welkom, en-
tree 2,50. Info: tel. 5736750.

17 oktober
Vrijmetselaarsloge Kenne-
merland houdt een avond 
voor belangstellenden. Aan-
melding vooraf is noodzakelijk 
gelet op de beschikbare ruim-
te. Ripperdastraat 13, Haar-
lem   Mail naar: secretaris.lo-
ge127@vrijmetselarij.nl.  

Lezing door Arabist en 
Midden-Oostendeskundige 
Petra Stienen in Het Oude 
Slot, 20.15 uur. Meer informa-
tie: www.podiaheemstede.nl.

18 tot en met 19 oktober

Voorstelling ‘Bruids- en 
Grafwerk’ door Dames 
voor na Vieren. Aanvang: 
10.15 uur. In Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maan-

dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 023 
548 38 28 kies 1.
Operavoorstelling ‘Klas-
siek door de jaren heen’ 
in de Philharmonie Haarlem. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 
17,50 euro via kassa@thea-
ter-haarlem.nl (2,50 euro per 
kaart gaat naar het Kanker-
fonds) O.a. werken van Pur-
cell en Verdi. Mmv gemengd 
koor Cordé Vocali, pianist 
Ernst Paul Fuchs, die Claudia 
Biermann begeleidt, bariton 
Jan van der Veldt en vertelster 
Käthe van der Hurk.

20 oktober 

 KIDS  Paddenstoelendag 
bij de Overplaats, naast speel-
tuin Linnaeushof in Heem-
stede, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Vanaf 11.00 uur elke twee uur 
paddenstoelenwandelingen 
waarbij de kinderen met een 
gids door de natuur struinen 
en op zoek gaan naar stink-
zwammen en andere mooie 
paddenstoelen.
Voor de ouders worden ook 
paddenstoelenwandelingen 
gegeven onder leiding van 
IVN-natuurgidsen. Om 11.30 
is er een lezing over de his-
torie van de Overplaats en 
het werk van Linnaeus. Aan-
melden via www.gaatumee.
nl. Verder kraampjes met pro-
ducten en een gezellig terras.
Kijk op: www.gaatumee.nl.

Theeconcert in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede met kamermuziek 
van Beethoven en Dvorák uit-
gevoerd door het Groenen-
daal Trio. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang gratis, met deurcol-
lecte.

Modeshow Adamas inloop-
huis, door en voor vrouwen 
die borstkanker hebben (ge-
had). Vanaf 14.00 uur. Sym-
fonie 37, Nieuw-Vennep. Info: 
www.happ-home.nl/adamasin-
loophuis.

Grote rommelmarkt in 
sportcentrum Groenendaal, 
pal naast het zwembad, aan 
de Sportparklaan 16. Gebruik-

te kleding, boeken en grijsge-
draaide lp’s maar ook curio-
sa, antiek en brocante. Open: 
09.30 tot 16 uur, toegang 2,50. 
Kinderen t/m 11 jaar (onder 
begeleiding) gratis entree.
Inl.: MIKKI, 0229-24 47 39 of 
24 46 49. Of www.mikki.nl.

22 oktober
Recreatieve fietstocht 
Toerclub Vogelenzang 
van 30 à 35 km. Start van-
af Brasserie Vogelenzang, Vo-
gelenzangseweg 182 te Voge-
lenzang. Aanvang 10.30 uur. 
Onderweg is er een (of twee)
stop(s) Deelname: 1,50 eu-
ro. Informatie: Joke van Beek, 
telnr. 0252 521 181 of e-mail: 
jokevanbeek@snelnet.net.

25 en 26 oktober
Toneelvereniging Perspek-
tief uit Haarlem speelt 
‘Zondagskinderen’, tragiko-
medie. Twee bewoners van 
een verzorgingstehuis heb-
ben elkaar gevonden in hun 
strijd tegen het ouder worden. 
Hierbij gooien de twee man-
nen hun sterkste wapen in de 
strijd: humor! Theater De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Kaarten 10,00 via www.
toneelgroepperspektief.nl of 
0634 922 518 (tot 21.00 uur).

30 oktober
Bart Rutten, conservator van 
het Stedelijk Museum Am-
sterdam, geeft een toe-

lichting op de grote over-
zichtstentoonstelling ‘Ka-
zimir Malevich en de Rus-
sische Avant-garde’ in Het 
Oude Slot, 20.15 uur. Informa-
tie: www.podiaheemstede.nl.

31 oktober 
Netwerkevent voor werk-
zoekenden van 45+ van 
13.00 tot 17.30 uur in de Doe-
lenzaal van de Bibliotheek, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
Aanmelden kan tot 15 oktober: 
www.hetisnetwerken.nu. Met 
rondetafelgesprekken met ar-
beidsmarktexperts, werkgevers 
en werkzoekenden over de 
nieuwe arbeidsmarkt. Boven-
dien workshops en het coach-
café. Geen deelnamekosten.

Proosten met wereldsterren 
Drankenspeciaalzaak Gall & Gall Zwetsloot 
neemt zes celebrities op in assortiment

“Bij Gall & Gall willen we klanten 
inspireren om te genieten van 
mooie momenten met een lek-
ker glas wijn. Als je daarmee een 
avond met George Clooney op 
de bank kan doorbrengen, dan 
is dat een mooie combinatie. De-
ze limited edition lijn voegen we  
toe aan ons brede assortiment 
van vijfhonderd wijnen, waarbij 
er ruimschoots keus is voor wijn-
liefhebbers in alle prijsklassen. 
De celebrity wijnen zijn zeer ge-
schikt voor een avond thuis met 
vrienden of in de vorm van een 
cadeau met een prijs van 6,99 
euro”, aldus ondernemer Carlo 
Zwetsloot.

Wijn met karakter 
Zo is George Clooney een klas-
sieke en gerijpte persoonlijkheid, 
de keuze voor de Cabernet Sau-
vignon is hierdoor een logisch 
gevolg. Dan De Shiraz, net als 

David Bowie excentriek en di-
vers. Als je spreekt over elegan-
tie en glamour dan komt Charli-
ze Theron in beeld met een Ca-
va Brut en als echte Spaanse is 
de link tussen Penélope Cruz en 
Verdejo-sauvignon blanc niet ver 
te zoeken. Dan het spannende 
van Pierce Brosnan, dat komt te-
rug in de Tempranillo wijn: don-
ker, maar toch charmant en zoet. 
Tot slot Coldplay; een mix van 
persoonlijkheden die samen tot 
grote hoogtes stijgen. De Bo-
bal-shiraz rosé is net zo begeer-
lijk als Coldplay wanneer zij hun 
meeslepende liedjes spelen.

Over Gall & Gall
Gall & Gall is al 129 jaar de toe-
gankelijke drankenspeciaal-
zaak van Nederland. Gall & Gall 
wil klanten inspireren om te ge-
nieten van mooie momenten. 
Ze brengt klanten op ideeën en 

Regio - Vanaf maandag 7 oktober kun je een avond door-
brengen met George Clooney, Charlize Theron, David Bowie, 
Coldplay, Penélope Cruz en Pierce Brosnan. Gall & Gall win-
kel Zwetsloot aan de Schoollaan in Bennebroek  introduceert 
een limited edition dranklijn: zes celebrity wijnen, die exclu-
sief bij de drankenspeciaalzaak  verkrijgbaar zijn. De wijnen 
maken deel uit van een samenwerking met Whatever it Takes. 
Dit is een goed doel dat zich inzet voor onder meer de bestrij-
ding van armoede.

geeft tips en adviezen. Het as-
sortiment wordt op smaak ge-
presenteerd zodat het makkelijk 
is om zelf een lekkere fles te vin-
den. Naast sterke dranken heeft 
Gall & Gall vijfhonderd verschil-
lende wijnen, waarvan honderd 
onder de vijf euro. Verder heeft 
de drankenspeciaalzaak een 
kwalitatief en betaalbaar huis-
merk met ruim veertig wijnen en 
sterke dranken. 

Over Whatever it Takes
Whatever It Takes is opgericht 
door 21st Century Leaders Foun-
dation. Het is een goed doel dat 
zich inzet tegen armoede, natuur 
en milieubescherming en de be-
scherming van kinderen wereld-
wijd. Het concept is toegankelijk 
en sympathiek. Leiders uit ver-
schillende velden doneren der-
tig minuten van hun tijd om een 
bericht en symbool van hoop te 
delen middels een signatuur. In-
middels hebben meer dan 630 
leiders zich ingezet voor dit goe-
de doel. Vicente Gandía Winery 
participeert in dit goede doel. In 
totaal vloeit  minimaal 450.000 
euro van de wereldwijde ver-
koop van deze wijnen terug naar 
dit goede doel. 
“Geniet, maar drink met mate”.

Klassiek door de jaren heen 
met sopraan Claudia Biermann
Regio - Op vrijdagavond 18 ok-
tober vindt de operavoorstelling 
‘Klassiek door de jaren heen’ 
plaats met sopraan Claudia Bier-
mann in de Philharmonie Haar-
lem.
Onder meer werken van  groot-
heden als Purcell, Verdi, Masca-
gni, Mozart, Puccini en Rossi-
ni worden ten gehore gebracht. 
Tijdens deze avond is er mede-
werking van het gemengde koor 
Cordé Vocali, pianist Ernst Paul 
Fuchs, die Claudia Biermann be-
geleidt, bariton Jan van der Veldt 

en vertelster Käthe van der Hurk.
Sopraan Claudia Biermann be-
gon haar zangstudie bij Jeanne 
Companjen en studeert op dit 
moment bij Francis van Broek-
huizen.  Ze studeerde algemene 
klassieke muziek aan de Schu-
mann Academie in Amsterdam 
en volgde masterclasses bij Ank 
Rijnders, Paula de Wit en Francis 
van Broekhuizen. Ze werkte on-
der meer samen met Ernst Da-
niel Smid, dirigenten Ed Span-
jaard en Jan Stulen en zong bij 
operagezelschappen ‘Die Grü-

ne Klöse’en ‘Opera Trionfo’. Ook 
werkte ze mee aan het program-
ma ‘Una Voce Particulare’. Verder 
zong Claudia zes jaar met het 
kwartet Tempo per Musica en 
als soliste met verschillende ko-
ren. Ze zingt regelmatig recitals. 
Sinds 2006 geeft ze ook zang-
les aan de Meer-Music muziek-
school in Hoofddorp.

De aanvang is 20.15 uur. Kaarten 
voor de voorstelling zijn te be-
stellen bij de Philharmonie Haar-
lem op kassa@theater-haarlem.
nl en kosten 17,50 euro per stuk, 
waarvan 2,50 euro gedoneerd 
wordt ten behoeve van het Kan-
kerfonds.
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Voetbal
Bob de Leeuw grote man 

bij VEW met 3 goals
Heemstede - “Niet fraai, maar 
uiteindelijk wel lekker”. Zo om-
schreef VEW- trainer Fred van 
der Veld de gewonnen wedstrijd 
van afgelopen zaterdag uit tegen 
United/DAVO. VEW had de eer-
ste helft wel het betere van het 
spel maar kon in die eerste 45 
minuten niet het verschil maken. 
Zeker omdat de VEW defensie 
wat onzeker oogde, was het voor 
trainer van der Veld niet echt 
comfortabel zitten op de bank. 
Zeker bij corners en vrije trappen 
was de VEW defensie niet op zijn 
best. Alhoewel VEW in de twee-
de deel van de eerste helft het 
betere van het spel kreeg, kwa-
men de gastheren toch op voor-
sprong. Niet veel later maak-
te Bob de Leeuw voor VEW ge-
lijk. Daarna volgden nog kan-
sen voor Niels en Michiel Dek-
ker en David Straetemans maar 
helaas zonder resultaat. Na de 
bak thee kwam VEW voortva-
rend uit de startblokken. Via een 
snelle uitworp van VEW keeper 
Jelle de Vries naar Michiel Dek-
ker kwam de bal, na een mooie 
pas, uit bij Niels Dekker die de 
turbo erop zette en VEW netjes 
op voorsprong bracht. Niet lang 
daarna kreeg VEW een vrije trap. 
Bob de Leeuw meldde zich voor 
dit karwei, en niet zonder reden. 
Want toen de bal van de voet van 
deze speler vertrok, wist hij al dat 
hij ging zitten. Met deze prach-
tige trap leek VEW een veili-

ge voorsprong te hebben geno-
men. Niets bleek minder waar. 
Luttele seconden later scoor-
de United/Davo de aansluitings-
treffer.  VEW bleef druk houden 
op de tegenstander en dat werd 
beloond. Opnieuw stond Bob 
de Leeuw op de goede plek en 
maakt zijn 3de van de wedstrijd 
en de 4de voor VEW. Trainer van 
der Veld en assistent-trainer Gert 
Rothert  waren in hun nopjes. 
Maar ook dit keer was het van 
korte duur want opnieuw was 
het United/Davo die aanklamp-
te en voor 3-4 zorgde. In de laat-
ste fase van de wedstrijd kon het 
nog alle kanten op en was het 
voor de trainers en het meege-
reisde VEW-publiek nog billen-
knijpen. Maar uiteindelijk kon 
VEW voor de tweede keer dit 
jaar drie punten bijschrijven. Vol-
gende week wacht het thuisduel 
tegen Schoten dat nog puntloos 
is. Dat biedt perspectief, alhoe-
wel VEW tegen dergelijke tegen-
standers, het zichzelf altijd lastig 
maakt.

Overige uitslagen van
5 oktober:
De Brug 2 – VEW 2 3-0  
Hillegom 4-VEW 3 2-1
HBC 2-VEW 4 2-3
Jong Hercules 7- VEW 5 8-3
VEWve1-HBCVe1  4-0
Onze gezellen C5- VEWC1 4-5
VEWf1-Hoofddorp F8  0-17Reddingsbrigade heeft nieuwe schippers!

Heemstede - Afgelopen zon-
dag is bij de Heemsteedse Red-
dingsbrigade het afsluitende 
examen voor Lifeguard gehou-
den. Bij de reddingsbrigade kun-
nen verschillende diploma’s be-
haald worden in zwemmend red-
den. Bij de diploma’s Junior Red-
der gaat er vooral om jezelf te le-
ren redden. Daarna volgende de 
diploma’s Zwemmend Redder: 
Nu je jezelf goed weet te redden, 
wordt het tijd om te leren ande-
ren te redden, zoals bijvoorbeeld 
je vriendje of vriendinnetje. Voor 
het redden van anderen wordt er 
gebruik gemaakt van o.a. Hulp- 
en reddingsmiddelen. Bij de di-
ploma’s Life Saver wordt je op-
geleid om zelfstandig een ver-
antwoorde redding uit te kun-
nen voeren. Hierbij maakt de Life 
Saver zelf de inschatting om dit 
droog of nat te doen en welke 
hulp- en reddingsmiddelen hier-
bij gebruikt worden.

(Junior) Lifeguard
Naast de opleidingen in het 
zwembad kan je als lid van de 
reddingsbrigade vanaf  je 15e 
jaar beginnen met het behalen 
van (junior) Lifeguard diploma’s.  
Deze opleidingen zijn verdeeld in 
drie richtingen: Pool (zwembad), 
Open water en Beach (strand). 
Deze diploma’s leiden op tot toe-
zichthoudende en hulpverlenen-
de taken langs de kust, open wa-
ter en het zwembad. Nadat ie-

mand zijn opleiding tot Life-
guard heeft behaald kan hij zich 
o.a. specialiseren tot Lifeguard 
Schipper. 
In de nieuwe diplomalijn wor-
den de deelcertificaten op ver-
schillende tijdstippen gehaald en 
dit kan zelfs bij verschillende bri-
gades. Voor het examen Junior 
Lifeguard heeft Maarten Nagel 
het onderdeel Postwerk in Zand-
voort gehaald en heeft Kimberley 
de Vijlder als eerste de hele op-
leiding bij de Heemsteedse Red-
dingsbrigade gevolgd. Zij zijn de 
bemanning in een reddingseen-
heid (boot) en kunnen onder an-
dere varen, communiceren, na-
vigeren en knopen. Tijdens het 
examen zondag werd er een 
planningsinterview gehouden 
over multidisciplinaire inzet met 
andere hulpinstanties, de werk-
zaamheden op en rond een post 
besproken en als afsluiting werd 

er een hulpverleningsoefening bij 
de Molenplas gehouden. Hier-
bij hebben de Lifeguards Schip-
per Evert Dirksen, Willem Schin-
kelshoek en Paul Tijl afwisselend 
de leiding en moeten deze actie 
coördineren. Nadat er een mel-
ding binnen was gekomen dat er 
al geruime tijd twee zwemmers 
niet meer gezien waren is er een 
zoekactie gestart, hulpverlening 
gewaarschuwd en gelukkig zijn 
beide zwemmers ongedeerd en 
in goede gezondheid terugge-
vonden waarna de oefening te-
rug in het clubhuis geëvalueerd 
kon worden en de examencom-
missie kon vaststellen dat ieder-
een geslaagd was. Enkele wan-
delaars keken tijdens een wan-
deling met het mooie weer toch 
even vreemd op toen er een ech-
te drenkeling in het water lag!
Kijk ook eens op www.heem-
steedsereddingsbrigade.nl.

GSV-Heemstede zet vrijwilligers in het zonnetje
Heemstede - Vrijwilligers zijn in 
onze samenleving de belangrijk-
ste factor om allerlei zaken in ons 
dagelijks leven te verwezenlij-
ken. Dit geldt uiteraard ook voor 
sportvereniging GSV-Heemste-
de. Om hen te bedanken zet het 
bestuur van de vereniging zijn 
vrijwilligers eens in de twee jaar 
extra in het zonnetje. Dit jaar was 
dat een dagtocht door Flevoland 
en over de Veluwe. 
Zondag 6 oktober werd om 8.30 
uur verzameld in het GSV Cen-
trum aan de Schubertlaan, waar 
de nieuwe GSV vlag wel in top 
hing maar door de afwezige wind 
het wapperen tot later bewaarde. 
De tocht leidde via de nieuwe A5 
en de ring noord van Amsterdam 
naar het altijd mooie Gooi. Via 
Naarden, Laren, Bussum en Hil-
versum werd de eerste stop ge-
maakt in “De Drie Dorpen” in ‘s 
Gravenland, waar de gasten ver-
welkomd werden met koffie en 

gebak. Voorzitter Henk Ruig-
rok dankte de vrijwilligers, me-
moreerde dat zonder “jullie” de 
vereniging niet draaiende ge-
houden kan worden en sprak 
de wens uit dat zij nog lang hun 
functies mogen uitoefenen en 
wenste iedereen een heel plezie-
rige dag.  Daarna ging de tocht 
via de Stichtse Brug de Flevopol-
der in. Langs Almere, Lelystad, 
de Oostvaardersplassen naar 
Biddinghuizen, waar aangelegd 
werd voor de lunch in Jachtha-
ven Aqua Centrum Bremerberg-
se Hoek. Na de lunch werd met 
de bus een tocht gemaakt over 
de zonnige Veluwe. Tijdens de-
ze tocht, die omgedoopt was tot 
een puzzeltocht, werd de oplet-
tendheid en de kennis van de 
vrijwilligers op de proef gesteld 
door middel van een aantal vra-
gen over de omgeving, dingen 
die op het pad kwamen en al-
gemene kennis. Het eindpunt 

van de tocht was wederom Aqua 
Centrum Bremerbergse Hoek. 
Hier werden de gasten uitgeno-
digd voor een drankje en daar-
na een uitstekend verzorgd vier 
gangen diner.
Tijdens het diner werd de uitslag 
van de puzzeltocht bekend ge-
maakt en mocht mevrouw van 
Kalsbeek de hoofdprijs mee naar 
huis nemen. Mevrouw van der 
Prijt en Han Dekker waren goe-
de tweede en derde.
Namens de deelnemers sprak 
Jan Beliën zijn dank uit naar het 
bestuur en met name de organi-
satoren Jan Kemmer en Leni Be-
liën die deze prachtige dag heb-
ben mogelijk gemaakt en het 
restaurant voor de voortreffelij-
ke verzorging.
Voldaan en dankbaar voor zo’n 
mooie dag vertrok het gezel-
schap met dank aan de prima 
begeleiding door de chauffeur 
weer richting Heemstede.

Een impressie in de Aqua Centrum Bremerbergse Hoek.

Betaalbaar muziekonderwijs
Spelenderwijs muziek 
leren in Bennebroek

Regio – Bij muziekvereniging 
KNA te Bennebroek wordt 
maandag 14 oktober een mu-
zikale avond door gitaarleerlin-
gen en blazers gehouden, ge-
richt op de jeugd. Spelender-
wijs muziek leren doe je bij een 
muziekvereniging is de slogan 
van KNA. Omdat de muziekver-
eniging van Bennebroek, Voge-
lenzang en Zwaanshoek zich 
wil blijven inzetten voor betaal-
baar muziekonderwijs is het 
juist nu hard nodig het leden-
tal op peil te houden.
Het accent ligt tot eind sep-
tember op AMV (Algemene 
muzikale vorming) voor de ba-
sisschooljeugd. Kinderen kun-
nen zich aanmelden, ze wor-
den geen lid van de muziek-
vereniging maar betalen voor 

een eigen blokfluit en voor de 
AMV-lessen, die op woensda-
gen tussen de middag door 
een vakdocente gegeven wor-
den. En dat voor omgerekend 
maar 6,50 euro per les. Aan-
vang: 19 uur. Adres: Zandlaan 
(t.o. huisnummer 36) - bij de 
Volkstuinen in Bennebroek. 
Leerlingen en volwassenen die 
een (blaas- of slagwerk)instru-
ment (willen leren) spelen zijn 
heel erg welkom. Die moeten 
dan wel lid worden (vanaf 180 
euro per kalenderjaar) Als lid 
van KNA heb je twee jaar gra-
tis les op een muziekinstru-
ment en krijg je dat instrument 
(meestal) van de vereniging te 
leen. Meer informatie over al-
les wat KNA doet geeft Diana 
Verhoef-Maas 06-46 23 57 76.

www. .nl

www. .nl
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Heemstede

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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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

Verkoop kaarten 
Herfstbal

Commissievergaderingen oktober
Op 15, 16 en 17 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. 
Hieronder een greep uit de onderwerpen die in 
oktober worden behandeld: o.a. de begroting 
voor 2014, het groenbeleidsplan voor de 
komende jaren en verkeersregelinstallaties op 
de Heemsteedse Dreef/Wipperplein. 

De commissie Samenleving komt op dinsdag 15 
oktober om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder 
meer: subsidie voor verlichting van het voetbalveld 
van HBC.
De vergadering van de commissie Middelen 
vindt plaats op woensdag 16 oktober om 20.00 
uur. Hier staat onder meer de begroting voor 
2014 op de agenda. De commissie gaat nog niet 
inhoudelijk in op de begroting, dat gebeurt tijdens 
de begrotingsraad op donderdag 6 en vrijdag 
7 november. Maar wilt u uw mening geven over 
de begroting, dan kunt u op 16 oktober komen 

inspreken. Deze input wordt dan meegenomen 
bij de bespreking van de begroting door de 
raad op 6 en 7 november. Verder staat o.a. de 
eigendomsoverdracht van de brandweerkazerne in 
Heemstede aan de Veiligheidsregio Kennemerland 
op de agenda. 
De commissie Ruimte vergadert op donderdag 
17 oktober vanaf 20.00 uur. De commissie spreekt 
onder meer over de vormgeving en vervanging 
van verkeersregelinstallaties op de kruispunten 
Heemsteedse Dreef-César Francklaan en het 
Wipperplein. In dit verband wordt ook een 
onderzoek besproken naar het plaatsen van 
verkeerslichten bij de (fiets)oversteek Postlaan-
Heemsteedse Dreef-Van den Eijndekade. Ook 
bespreekt de commissie het Groenbeleidsplan. In 
de zomer konden inwoners hierop reageren, o.a. 
via een enquête. De inspraakreacties zijn verwerkt 
in het definitieve plan, dat volgens planning op 31 
oktober door de raad zal worden vastgesteld. Verder 
staat het bestemmingsplan Woonwijken Zuid en 
West op de agenda. Na bespreking in de commissie 
Ruimte zal de raad dit bestemmingsplan naar 
verwachting eveneens op 31 oktober vaststellen.
Verderop in deze uitgave vindt u de volledige agenda’s 
van de commissievergaderingen.

Winkels mogen voortaan alle 
zondagen open
Op 26 september heeft de raad de nieuwe 
Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
vastgesteld. In de verordening is geregeld dat 
alle winkels op zondag open mogen zijn van 
11.00 uur tot 20.00 uur. Winkeliers zijn niet 
verplicht hun winkel te openen op zondag.

Ook kan het college ontheffing van de sluitingstijd 
verlenen. Dat kan in bijzondere gevallen, 
bijvoorbeeld bij de lancering van een boek of een 
andere bijzonder nieuw product. 
Voorheen konden winkels in Heemstede, als ze 
daarvoor ontheffing hadden gevraagd, 12 keer 
per jaar op zondag open zijn. Daarnaast kon één 
supermarkt elke zondag na 16.00 uur open zijn. 

Op 10 oktober 2013 is het de landelijke Dag van de 
Duurzaamheid. Heemstede doet mee om te werken 
aan een duurzame gemeente. Op deze dag worden 
diverse activiteiten georganiseerd. De Dag van de 
Duurzaamheid start met voorlezen op basisscholen. 
Verder is er een Duurzaamheidsmarkt, de uitreiking 
van de prijs ‘Duurzaamste ondernemer Heemstede 
2013’, diverse workshops voor jong en oud en u 

kunt uw bandenspanning 
laten controleren. Ter afsluiting 
organiseert de gemeente 
Heemstede in samenwerking 
met CASCA van 19.30-22.00 
een Energiecafé. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mvoheemstede.nl.

10 oktober: Dag van de Duurzaamheid



Start aanleg ligplaatsvoorzieningen pleziervaart Heemstede
In het voorjaar van 2013 konden inwoners 
van Heemstede een aanvraag doen voor 
een ligplaats voor pleziervaartuigen. Na de 
inschrijftermijn zijn alle aanvragen beoordeeld 
en indien mogelijk de vergunningen 
afgegeven. Inmiddels is gestart met de 
aanleg van de ligplaatsvoorzieningen. Deze 
uitvoering gebeurt in twee fasen. 

De 1e fase is gestart op maandag 7 oktober 2013 en 
omvat de aanleg van voorzieningen op de locaties 
Linge, IJssellaan, Patrijzenlaan/Glipperpad, Van ’t 
Hoffl  aan (ter hoogte van het trapveld), Esdoornkade, 
Zandvaartkade, Asterkade en Vondelkade en P.C. 
Hooftkade. De werkzaamheden nemen per locatie 

ongeveer één dag in beslag.
In de 2e fase komen de Jan Steenlaan, Willem 
van de Veldekade, Jacob van Ruisdaellaan, 
Bronsteevijver, Mozartkade en Tooropkade aan 
bod. Direct-aanwonenden en vergunninghouders 
ontvangen nog een brief over het tijdstip van 
uitvoering.
Op alle genoemde locaties komen houten palen 
langs de beschoeiing in de oever. Waar nodig 
worden zelf aangebrachte palen en/of hinderlijke 
beplanting verwijderd. De nieuwe houten palen 
krijgen later dit jaar nog twee aanmeerogen en een 
ligplaatsnummeraanduiding. De uitvoering van de 
werkzaamheden is in handen van Schelvis Infra B.V. 
uit Heemstede.

Op dinsdag 15 oktober organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
in samenwerking met basisscholen De Ark 
en De Evenaar en Casca Kinderopvang, BSO 
Mambo de workshop ‘De opvoedachtbaan’. De 
workshop is van 20.00 (inloop vanaf 19.45 uur) 
tot 22.00 uur in de aula van de Evenaar, van 
der Waalslaan 33 in Heemstede. 

Tijdens deze avond behandelt Krista Okma 
(schrijfster en moeder) samen met ouders 
de belangrijkste tips die in haar boek ‘De 
opvoedachtbaan’ naar voren komen. Dit doet zij aan 

de hand van haar persoonlijke 
ervaringen als moeder. 

Aanmelden 
Heeft u interesse voor deze workshop? Meld u 
aan bij Floor van Blitterswijk, coördinator CJG 
Heemstede fvanblitterswijk@heemstede.nl. Er zijn 
geen kosten verbonden aan deze workshop. Er is 
plek voor maximaal 40 ouders. Lees meer over deze 
en andere workshops op www.cjgheemstede.nl.

Week van de opvoeding
Workshop ‘De opvoedachtbaan’ door Krista Okma

Expositie Ton van Ierschot
Op dit moment exposeert Ton van Ierschot met 
zijn schilderijen in de Burgerzaal. De meeste van 
zijn schilderijen dragen een metafysische inslag 
“Wat komt er na de natuur?”. Mystiek met een 
romantische inslag wordt verbeeld in veelal 
expressieve schilderijen. Deze expositie hangt nog 
tot en met 25 oktober 2013 in de Burgerzaal. 

Expositie Maria Loef
In de maanden oktober en november is in de 

publiekshal werk te zien van Maria Loef. Haar werk 
bestaat veelal uit landschappelijke schilderijen.

Ontwerp “Meetup buitenmeubilair”
Onder het motto “Do you wanna Meetup” heeft 
de interieurarchitect Marjon Bodewes het Meetup 
buitenmeubilair ontworpen. Dit bijzondere ontwerp 
is nog te zien in de publiekshal. Neem gerust plaats!
Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent u 
van harte welkom om de verschillende exposities te 
komen bewonderen.

Exposities Raadhuis Heemstede

Maria Loef

Start verkoop kaarten Herfstbal Kinderboerderij ‘t Molentje
Op zaterdag 9 november 2013 tussen 
17.30 uur en 20.15 uur vindt op het terrein 
van Kinderboerderij `t Molentje het inmiddels 
traditionele Herfstbal plaats. De voorverkoop 
van toegangskaarten voor dit kinderfeest is 
gestart.
 
U kunt een keuze maken uit kaarten met vier 
verschillende toegangstijden. De kaarten zijn 
dagelijks tijdens openingstijden verkrijgbaar bij 
de kinderboerderij en de publieksbalie van het 
raadhuis. Kaarten kosten € 3,50 per stuk en geven 
toegang aan één volwassene met twee kinderen 
tot en met 11 jaar.

Tijdens de viering van het Herfstbal is het terrein 
van de kinderboerderij met hulp van vele 
vrijwilligers omgetoverd tot een sprookjesachtige 
omgeving met honderden lichtjes. Dit jaar vieren de 
kinderen, samen met alle bosbewoners, de komst 
van de nieuwe koningin. Wordt zij overal vriendelijk 
ontvangen? Beleef het mee!
 
Voor meer informatie over het Herfstbal kunt 
u contact opnemen met de beheerder van de 
Kinderboerderij via telefoonnummer 023-528 94 62 
of per e-mail kinderboerderijheemstede@xs4all.nl.

Handige app voor 
bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen in uw buurt? Weten 
dat er een verbouwing in uw straat aankomt? 
Of dat uw buurman een uitbouw gaat 
bouwen? Waar bomen gekapt worden? Met de 
Omgevingsalert app kunt u snel op de hoogte 
blijven van de laatste bekendmakingen. 
Download de gratis app in de App Store 
(Apple) of Play Store (Android).



De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering op 15, 
16 en 17 oktober 2013 in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 15 oktober 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 15 oktober 2013
- Spreekrecht burgers
- Begroting 2014 Werkvoorzieningschap Zuid-

Kennemerland (A-stuk)
- Beschikbaarstelling subsidie peuterspeelzalen 

2e helft 2013 en vergoeding kosten 
ingebruikneming nieuwe locaties (C-stuk o.v.v. 
VVD en GL)

- Aanvraag subsidie verlichting voetbalveld 
Stichting Sportpark H.B.C. (C-stuk o.v.v. GL)

- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur Paswerk 

- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 16 oktober 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 16 oktober 2013
- Spreekrecht burgers
- Programmabegroting 2014 en 

meerjarenbegroting 2015-2017 (ten behoeve van 
het spreekrecht) (A-stuk)

- Eerste begrotingswijziging 2014 (A-stuk)
- Najaarsnota 2013 (A-stuk)
- Eigendomsoverdracht brandweerkazerne 

(A-stuk)
- Wijziging APV, regeling paracommercie (A-stuk)
- Jaarverslag 2012 bureau handhaving (C-stuk o.v.v. 

VVD en D66)
- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 17 oktober 2013 om 20.00 uur

Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 17 oktober 2013
- Spreekrecht burgers
- Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten 

Wipperplein en Heemsteedse Dreef – César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan 
(A-stuk).

- Vaststelling bestemmingsplan “Woonwijken zuid 

en west” (A-stuk)
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal (Torenlaan) (A-stuk)

- Vaststelling bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening” 
(A-stuk)

- Groenbeleidsplan Heemstede 2014 (A-stuk)
- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 

omgevingsvergunning kindertuin/generatietuin 
Wandelbos Groenendaal Stichting Kom in Mijn 
Tuin (A-stuk)

- Vaststelling subsidieverordening 
Energiebesparing gemeente Heemstede (A-stuk)

- Omgevingsvergunning wijzigen gebruik gebouw 
Wabo-scouting in Wandelbos Groenendaal 
(Torenlaan) ten behoeve van filmopnames en 
buitenschoolseopvang (B-stuk)

- Overzicht bouwprojecten oktober 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergaderingen commissies oktober

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipperdreef 209 het kappen van 1 beuk 

wabonummer 7472, ontvangen 23 september 
2013. 

- Spoorzichtlaan 3 het kappen van 2 coniferen 
wabonummer 7474, ontvangen 21 september 
2013. 

- Timorstraat 65 het plaatsen van een dakopbouw 
wabonummer 7477, ontvangen 22 september 
2013. 

- Glipperweg 20 het kappen van 2 coniferen 
en 1 eik wabonummer 7476, ontvangen 22 
september 2013. 

- Franz Schubertlaan 34 het vervangen van een 
dakkapel wabonummer 7546, ontvangen 23 
september 2013. 

- Laan van Insulinde 34 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7547, ontvangen 23 september 2013. 

- Nicolaas Beetslaan 12 het plaatsen van een 
dakopbouw wabonummer 7549, ontvangen 24 
september 2013. 

- Troelstralaan 13 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7550, 
ontvangen 26 september 2013. 

- Paulus Potterlaan 12 het vervangen van een 

betonnen damwand door een houten damwand 
+ bouwen steiger, wabonummer 7551, 
ontvangen 27 september 2013. 

- Kennemeroord 23 het kappen van 2 
kastanjebomen wabonummer 7555, ontvangen 
27 september 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 7020, ontvangen 4 
september 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Binnenweg 129 het gedeeltelijk verbouwen van 
een winkel naar 3 appartementen wabonummer 
7017, ontvangen 3 september 2013. In het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 42 het plaatsen van een 

tuinkist wabonummer 7020, ontvangen 4 
september 2013. 

- Binnenweg 16 het maken van een droogloop 
op het dak wabonummer 6634, ontvangen 16 
augustus 2013.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 29 het wijzigen van de 

brandcompartimenten wabonummer 6482, 
verzonden 30 september 2013. 

- Molenlaan 4 het kappen van 1 conifeer 
wabonummer 7491, verzonden 4 oktober 2013. 

- Schielaan 1 het plaatsen van een berging 
wabonummer 5936, verzonden 4 oktober 2013. 

- Achterweg 5 het kappen van 2 populieren 
wabonummer 7493, verzonden 4 oktober 2013. 

- Els van Roodenlaan 7 het kappen van 1 zeeden 
wabonummer 7211, verzonden 4 oktober 2013. 

- Van der Spiegellaan 19 het plaatsen van een 
houten fietsenberging wabonummer 6355, 
verzonden 4 oktober 2013. 

- Glipper Dreef 209 het kappen van 1 beuk 
wabonummer 7472, verzonden 4 oktober 2013. 

- W. Denijslaan 2 het kappen van 1 ceder 
wabonummer 7184, verzonden 4 oktober 2013.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de flat Scholtenlaan 152 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van 

 de bewoner. (verzonden: 3 oktober 2013)

Het besluit ligt vanaf 10 oktober zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt 
u bezwaar maken. Zie hiervoor Inzien, reageren, 
bezwaar maken.

Verkeersbesluit



Open Dag 13 oktober Vogelhospitaal
Regio - Op zondag 13 okto-
ber houdt het Vogelhospitaal in 
Haarlem Open Dag, tussen 12.00 
en 16.00 uur. Afgelopen jaar wist 
het Vogelhospitaal 3000 vogels 
op te vangen. Dit meldt het Vo-
gelhospitaal in hun nieuwsbrief. 
In 2012 zijn maar liefst 29,7% 
meer wilde vogels opgevangen. 
Voor het lopende jaar verwacht 
het Vogelhospitaal nog meer vo-
gels op te vangen, nu al ligt de 
opvang al 15,9 % hoger dan het 
vorige jaar. Hierdoor is duidelijk 
dat de inzet van vele vrijwilligers 
wel zijn vruchten afwerpt maar 
nog steeds heel erg nodig is. De 
Open Dag biedt daarom de ge-

legenheid voor geïnteresseerden 
om eens te kijken hoe dat in zijn 
werk gaat.
Het Vogelrampenfonds/Vogel-
hospitaal springt op iedere mo-
gelijke manier in de bres voor 
vogels. Bijvoorbeeld met winter-
voederacties in strenge winters 
die broodnodig zijn, gesponsord 
door enkele bedrijven uit de re-
gio. Of wetenschappelijk onder-
zoek. Maar vooral met de toe-
nemende opvang van vogels die 
het moeilijk hebben of gewond 
zijn geraakt verricht het Vogel-
hospitaal prachtig en dankbaar 
werk. Door de toenemende op-
vang en activiteiten is een gro-

tere locatie nodig om dit werk 
adequaat voort te zetten. Hier-
voor zijn financiële middelen no-
dig. Het Vogelhospitaal wil daar-
om graag een nieuw Vogelhospi-
taal realiseren en heeft hiervoor 
een aparte stichting opgericht. U 
kunt meehelpen en vriend wor-
den van het Vogelhospitaal door 
een financiële bijdrage over te 
maken op rekeningnummer 
NL71 TRIO 0197676030. 
Op zondag 13 oktober bent u 
van harte welkom op de Open 
Dag van het Vogelhospitaal aan 
de Kweektuinstraat 1, 2023 WK 
Haarlem, tussen 12.00-16.00 uur. 
U kunt het bezoek aan de vo-

gels combineren met het Herfst-
evenement, dat op dezelfde 
dag plaatsvindt. Kijk hiervoor 
op www.haarlemgroener.nl. Wilt 
u meer weten over het goede 
werk van het Vogelhospitaal of 

vriend worden? Bel dan op tel.
nr. 023-5255302, of kijk op de 
website www.vogelhospitaal.nl/
help-mee . Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan op manage-
ment@vogelhospitaal.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 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 reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
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. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Winkeltijden
Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad 
de Verordening winkeltijden Heemstede 2013 
vastgesteld. De verordening treedt met ingang van 
10 oktober 2013 in werking. Per diezelfde datum 
vervallen de Verordening winkeltijden Heemstede 
en het Beleid avondopenstelling winkels op grond 
van artikel 6 en 7.

Gunning opdrachten door 
toekenning van een uitsluitend recht 
Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad de 
Verordening gunning opdrachten door toekenning 
van een uitsluitend recht Heemstede 2013 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang van 17 
oktober 2013 in werking. Per diezelfde datum is de 
Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht Heemstede 2012 
ingetrokken.

De Verordeningen ligt tot en met 1 januari 2014 ter 
inzage op het gemeentehuis. De Verordeningen zijn 
na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen 
op www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Nieuwe verordeningen
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