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Tuinwedstrijd De Heemsteder en De Oosteinde
‘Winnaars komen steeds weer
terug, juist bij dit tuincentrum’

Heemstede – Van begin juli tot 
eind augustus kon men mee-
doen met de tuinwedstrijd die de 
Heemsteder organiseerde in sa-
menwerking met tuincentrum de 
Oosteinde aan de Zandlaan in 
Hillegom/grens Bennebroek. Le-
zers van de Heemsteder konden 
iedere week weer verrassende 
tuinen zien die door de jury wa-
ren geselecteerd. Ook op Face-
book werden de mooiste tuinen 
gezet en dat leverde dit jaar voor 
het eerst ook een Facebook-win-
naar op. Mevrouw Thea Drenth 
wist de meeste ‘likers’ op haar 
naam te schrijven. Ze heeft dan 
ook een voor het oog zeer aan-
trekkelijke tuin met veel gezelli-

ge zitjes met uitkijk op veel plan-
ten, zowel in de grond als in pot-
ten. Grote blikvanger is wel de 
vijver. Tot laat in de avond kan de 
familie onder het afdak zitten en 
genieten van de decoraties die 
Thea zelf maakt en verzamelt. Zij 
noemt dat Thea’s Garden, te vin-
den in sierlijke letters op de ach-
terwand. 

Alberdingk Thijmlaan 
De familie Van der Linden trof in 
1989 aan de Alberdingk Thijm-
laan een tuin aan die ze onge-
veer zo gelaten hebben, met de 
diverse hoekjes waar je kunt zit-
ten als het weer meezit en voor 
de winter is er achter in de tuin 

een heerlijke serre om te lezen 
of te genieten van de vele vogel-
tjes. Er is aan de slootkant zelfs 
een ijsvogeltje ontdekt. De ach-
tertuin grenst aan landgoed Ber-
kenrode en daarom lijkt de ach-
tertuin eindeloos groot. Er is al-
tijd wat te beleven, is het geen 
ijsvogeltje dan schiet er wel 
een snoek voorbij die, vanuit de 
sloot, de Leidsevaart op wil zoe-
ken. Heerlijk zoals de lathyrus en 
vooral de kamperfoelie kunnen 
geuren, voor de bijen en de vlin-
ders is er de grote vlinderboom 
en de magnolia is prachtig in het 
voorjaar. Meneer Van der Lin-
den waagt zich niet aan het on-
derhoud van de tuin, de groene 

vingers van zijn echtgenote we-
ten precies wat er moet gebeu-
ren. Hij mag soms de heg knip-
pen, zij het onder toezicht!

William Dobbe had voor de prijs-
winnaars cheques van 125 eu-
ro en 25 euro voor de extra prijs. 
Bij de koffie reikte hij bloemen 
uit voor een kleurrijk weekend. 
Waar beide winnaars al goede 

bekenden zijn in het tuincentrum 
de Oosteinde, vooral de kwali-
teit/prijsverhouding vinden zij 
een belangrijke reden om steeds 
weer terug te komen, bij juist dit 
tuincentrum. Met de cheques 
kunnen zij hun tuinwensen aan-
vullen en ook dat is een mooie 
reden om naar de Zandlaan in 
Hillegom te gaan. 
Ton van den Brink 

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

Heemstede verliefd op de broers Jussen
Heemstede – Een afgeladen 
Oude Kerk afgelopen zaterdag-
avond,  waar de wereldberoem-
de broers Lucas en Arthur Jus-
sen het publiek betoverden met 
hun magnifieke pianospel. De  
begaafde getalenteerde broers 
zijn door een bevlogen Heem-
steeds publiek voor altijd in de 
armen gesloten en beloonde het 
tweetal met bravo’s en staan-
de ovaties. Indrukwekkend, ge-
voelig en perfect uitgevoerd: de 
sympathieke broers staan zowel 
in hun ‘quatre mains’ spel als so-
lo hun mannetje. Lucas (1993), 
ontroerde Heemstede met Beet-
hovens Sonata No. 21 Op. 23 , 
Waldstein Sonate. Hij wist het 
publiek met zijn spel voortdurend 

in zijn greep te houden: Allegro 
con Brio, vervolgens Introduzi-
one, Adagio molto. Hij sloot af 
met Rondo, Allegretto modera-
to-prestissimo. Alsmede jongere 
broer Arthur (1996), die zich solo 
waagde aan Carnaval Op. 9 van 
Schumann en daarmee het pu-
bliek op het puntje van zijn stoel 
hield. Zulk pianospel is waarach-
tig topsport en vergt puur mees-
terschap. Nog even een klei-
ne toegift na het daverende en 
verdiende applaus. En dan de 
cd’s laten signeren, tijd voor een 
praatje en iedereen even met de 
broers op de foto. Lucas en Ar-
thur namen hier alle tijd voor en 
genoten van de belangstelling. 
“Wat zijn het leuke en sympathie-

ke jongens hè?” hoorde je dik-
wijls in de menigte. Lucas volgt 
op dit moment zijn pianostudie 
onder Dmitri Bashkirov aan de 
Escuela Superior de Música Rei-
na Sofia in Madrid. Arthur zit in 
zijn examenjaar van het gymna-
sium en studeert bij Jan Wijn. De 
jonge broers behoren inmiddels 
tot de wereldtop. En zo is het he-
le seizoen van de Podia Heem-
stede gevuld met dit soort klas-
sieke hoogstandjes. Zoals aan-
staande vrijdag 10 oktober waar 
cello-grootmeester Pieter Wis-
pelwey met pianist Paolo Giaco-
metti de Oude Kerk met een con-
cert vereren. Meer info en kaar-
ten op www.podiaheemstede.nl.
Bart Jonker

Fo
to

: B
ar

t J
on

ke
r P

ro
du

ct
io

ns
 ©

 2
01

4

Rectificatie
In de Heemsteder van 1 okto-
ber is abusievelijk de locatie 
van supervakantiefeest Plexo-
rama bij Casca verkeerd op-
genomen. Alle Plexorama- 
activiteiten vinden op dinsdag 
14 oktober plaats in Casca de 
Luifel en Plexat, Herenweg 96 
in Heemstede. Meer informatie 
over het programma op www.
casca.nl. Onze excuses voor 
het ondervonden ongemak.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - In Trefpunt, Ako-
nietenplein 1 te Bennebroek  
wordt zondag 12 oktober 
een dienst gehouden met ds. 
J.E.Th. Nak-Visser. Het is een 
dienst van Schrift en Tafel.
Tevens Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 12 ok-
tober dienst in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein. Aanv. 10u. 
Met ds. P.I.C. Terpstra, m.m.v. 
de cantorij. Crèche voor kin-
deren tot 4 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 12 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 19 oktober, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. R. 
van den Beld (Baarn)

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (10)

We gaan vandaag verder met de 
Camplaan 8 en 10. Camplaan 9 
is geen winkeltje geweest. Num-
mer 8 en 10 waren eerst twee 
winkeltjes, maar is in de loop

van de jaren één winkelpand ge-
worden.

Dankbaar gebruik makend van  
Facebook en van het NHA kop-

pelen we de foto’s van toen met 
de situatie van nu.
Nummer 10 was jarenlang de
sigarenzaak van de Wed. A. 
Sporre. De familie Voorham, al 
genoemd op Camplaan 4, gaat 
zich in de loop der jaren richten 
op fi etsen en bromfi etsen. Cam-
plaan 8 en 10 worden in 1956 
voor dat doel verbouwd en op 1 
juni 1956 is de feestelijke ope-
ning van de showroom voor rij-
wielen, bromfi etsen en acces-
soires”. De toenfoto laat de twee 
aparte winkels zien.
In 1973 vindt er nog één keer
een grootscheepse modernise-
ring van de zaak plaats. Cam-
plaan 8 en 10 worden bij elkaar 
getrokken tot 1 winkel.. In 1996 
besluit Cock Voorham om ge-
zondheidsredenen zijn bedrijf te 
stoppen. Miltenburg neemt het 
over. Het huidige te koop staan-
de pand is al weer vanaf 1999 
het domein van munt- en post-
zegelhandel Hollands Glorie, zo-
als te zien is op de foto van Har-
ry Opheikens, genomen in okto-
ber 2014.
Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u mailen naar
de Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (webmas-
ter@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 

Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Heemstede - Marenka Groenhuijzen heeft weer 
haar best gedaan het najaar zo treffend mogelijk in 
beeld te brengen. Zo zien we de Oesterzwam. De-
ze zwam ligt tegen de voet aan van een dode kastan-
je boom. Een geweldige massa met een hoogte van 
50 cm, gespot aan de Herfstlaan. Dan een Zwavel-
zwam. Mooi om te zien, maar vormt een bedreiging 
voor bomen. De Zwam heeft geen bepaalde voorkeur 
voor bomen en de verspreiding van lucht ruikt zurig. 
De foto is gemaakt in wandelbos Groenendaal. Tot 
slot de Parelstuifzwam. Overdekt met kegelvormige, 
afvallende stekeltjes; ze komen meestal in groepjes 
voor. Ook te zien in het Groenendaalse bos. Allemaal 
gezwam maar wel heel mooi!

Heemstede - Marenka Groenhuijzen heeft weer 
haar best gedaan het najaar zo treffend mogelijk in 
beeld te brengen. Zo zien we de Oesterzwam. De-
ze zwam ligt tegen de voet aan van een dode kastan-
je boom. Een geweldige massa met een hoogte van 
50 cm, gespot aan de Herfstlaan. Dan een Zwavel-
zwam. Mooi om te zien, maar vormt een bedreiging 
voor bomen. De Zwam heeft geen bepaalde voorkeur 
voor bomen en de verspreiding van lucht ruikt zurig. 
De foto is gemaakt in wandelbos Groenendaal. Tot 
slot de Parelstuifzwam. Overdekt met kegelvormige, 
afvallende stekeltjes; ze komen meestal in groepjes 
voor. Ook te zien in het Groenendaalse bos. Allemaal 
gezwam maar wel heel mooi!

Heemstede
haar best gedaan het najaar zo treffend mogelijk in 
HeemstedeHeemstede
haar best gedaan het najaar zo treffend mogelijk in 
Heemstede

Rondje herfst
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Met liefde bereid!
Oktober de maand van ‘t brood
bij ambachtelijke bakker TED

Heemstede - Gedurende de maand 
oktober heeft Bakker TED  elke week-
end Oogstbrood. Dit heerlijke brood-
je met nieuwe oogstmeel en rozijnen 
zal deze maand het  assortiment ver-
rijken. Daarnaast zal het Paddenstoe-
lenbrood deze herfst ook weer te-
rug zijn in het assortiment. Dit oven-
heerlijke broodje is heerlijk bij stevige 
soep of salade.
Nieuw zijn dadeltjes, heerlijke spelt-
broodjes met dadels en vijgen. Ver-
krijgbaar op vrijdag en zaterdag.
Bakkerij Ted maakt iedere dag voor 
zijn klanten een ruim assortiment aan 
ambachtelijhke broden. In dit assor-
timent vindt u natuurlijk de beken-
de broodsoorten als knip bruin, tijgerbrood, en 
volkoren brood. Aan dit basis assortiment is nu 
een aantal bijzondere broden toegevoegd. Hier-
bij denkende aan de verschillende soorten Bu-
cheron (desembrood). Wilt u eens brood proe-
ven zoals dit vroeger werd gemaakt? Dan moet u 
zeker eens het desembrood proberen.
 
Ook maken ze bij TED voor klanten met specia-
le wensen een aantal heerlijke broden. Als u op 
dieet bent zijn er wij twee soorten koolhydraat-
armbrood in het assortiment (Fjord/Fjord ro-
bust). Dit succesvolle broodje bevat 40%  minder 
koolhydraten, aangevuld met soja en extra eiwit-

ten. Dit stevig meergranenbroodje is 
er in naturel of in robust met cranber-
ries en pompoenpitten.
Voor mensen met een lactose- of 
ei-allergie zijn er broden die dit be-
standdeel niet bevatten.
Naast dit alles heeft bakkerij Ted ook 
een ruim assortiment aan speltbro-
den, zowel wit als bruin. Dit brood is 
gemaakt van een oergraan van tarwe. 
Deze broden zijn dagelijks verkrijg-
baar in beide winkels. Nieuw in ons 
assortiment is het broodje PUUR. Dit 
speltbroodje is gemaakt van gebro-
ken spelt, speltvlokken, diverse zaa-
den, speltmoud en volkorenspelt met 
vloeibaar desem, zie advertentie el-

ders in dit blad.
Tevens heeft TED een ruim assortiment aan ban-
ket. Nu volop verkrijgbaar ovenheerlijke specu-
laasjes, speciaal gebakken door de eigen ban-
ketbakkers. Wist u dat? Het brood wordt nog 
met liefde bereid! Kom eens langs en proef on-
ze heerlijke broden en lekkernijen die  nog op 
ambachtelijke wijze worden bereid in de bakkerij 
in Bennebroek. Waar handwerk nog hoog in het 
vaandel staat en dat proeft u zeker!

Bakkerij TED vindt u in Bennebroek op de Ben-
nebroekerlaan 39 en in Heemstede in de Jan van 
Goyenstraat 6.

Heemstede – Een heerlijke 
feestboel op de speelplaats van 
de Crayensterschool waar 375 
kinderen woensdagochtend met 
z`n allen de feestweek openden 
die hoort bij de Kinderboeken-
week van 12 dagen die graag 
zo lang mag duren. Groep 8 had 
een feestelijk dansje ingestu-
deerd en met een lied wisten ze 
alle kinderen op het plein mee te 
laten doen. Niemand kon stil blij-
ven staan, zelfs enkele honden 
die kinderen meegenomen had-
den, dansten mee. Directeur Er-
na Heijnis kon met een kwinkslag 
de kinderen naar hun feestloka-
len te terug te krijgen waar even 
geleerd moest worden. Omdat 
het feest wel twaalf dagen duurt, 
moet je de boel wel opvrolijken, 
daarvoor zijn er workshops uit-
gevonden. De juffen Jessica en 
Elvira hebben de workshops al-
goed voorbereid. Slingers ma-
ken met een aantal groepen-
door elkaar. Heeft wat bijkomen-
de voordelen, de kleintjes leren 
makkelijker omgaan met de gro-
tere kinderen en ze leren van el-
kaar. Zo weet een kleine meid 
een grotere jongen hoe je cup 
cakes doormidden moet knip-
pen en dan kan rijgen aan een 
draad. Nog een drinkrietje ertus-
sen en je hebt al een slinger. Van 
oude plastic zakken kan je ook 

een fleurige slinger maken. An-
deren waren druk bezig met bol-
letjes te maken van crêpe pa-
pier. Allemaal voor de voorlees-
ochtend van volgende week als 
groep acht gaat voorlezen aan 
de jongere groepen uit boeken 
die leerlingen van huis meene-
men. Staat het feesten centraal 
in de Crayenesterschool, gele-
zen wordt er niet minder. Kinde-
ren lezen veel ondanks de vele 
digitale spelletjes. Enkele meis-
jes vertellen welke boeken ze 
nu lezen. Kyra leest in het En-
gels `Hongerspelen` van Suzan-
ne Collins waarin jongens en 
meisjes een strijd op leven en 
dood met elkaar moeten aan-
gaan. Constance leest nu Vals 
Spel van Mirjam Mous. Ze weet 
nu waarom dat boek zo heet en 
dat wilde ze weten. Spannende 
verwikkelingen in Spanje tot en 
met een verdenking van moord. 
De leraren doen volop mee met 
het feest, ze gaan, vermomd met 
een masker, nu onherkenbaar 
door de gangen.
De leerlingen mogen raden wie 
er achter dat masker schuilgaat. 
Lieve, monsterachtige, zwarte, 
witte, rode en pokdalige gezich-
ten, geen gemakkelijke opgave 
voor de kinderen, lol hebben ze 
er wel van! 
Ton van den Brink 

375 Feestbeesten vieren
Kinderboekenweek op Crayenesterschool

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?
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‘Openen te duur? Dat deed de deur dicht!’

Ferry Hulsebosch, sleutelfiguur 
bij Van der Meer, ziet Abraham
Heemstede – Maandagoch-
tend stond Ferry Hulsebosch 
even gek te kijken bij een meer 
dan levensgrote Abraham die 
stond opgesteld voor het bedrijf 
Safe & Secure Van der Meer aan 
de Binnenweg 73. Chef Ferry 50 
jaar! Als 19-jarige begon Ferry 
Hulsebosch aan een baan, waar-
voor kennis vooraf niet voorhan-
den was. Handige handjes heb-
ben, was een pré, een goed ver-
stand meegenomen. Toen hij be-
gon had hij een flinke bos haar, 
nu niet meer, maar zijn wijsheid 
is inmiddels: waar verstand zit 
kan geen haar groeien. In die 
30 jaar bij Van der Meer sleutel-
service is het verstand gegroeid, 
maar zijn hoofdhaar verdwenen. 
Ferry leerde het sleutelvak van 
senior en junior en met zijn drie-

en vormden zij de sleutelservice 
van Heemstede. Dat was 30 jaar 
geleden. Nu werkt er bij Safe & 
Secure van der Meer zeven man. 
Ferry heeft jaren gewerkt in de 
buitendienst, waar hij wel eens 
voor gesloten deuren stond met 
soms wanhopige mensen. Dan 
ben je de redder in de nood.
Stond hij bij een dichte deur en 
gaf hij op wat het openen zou 
kosten, kreeg hij wel eens te ho-
ren dat dat te duur was en dat 
deed bij hem meestal de deur 
dicht! Autosleutels? Hij kreeg er 
een kick van. Er waren tijden dat 
hij wel 40 enveloppen per dag 
naar garages door het hele land 
zond van Groningen tot Maas-
tricht. Met de huidige elektroni-
sche startonderbrekers en kaar-
ten waarmee je een auto start, 

gebeurt dit nu niet meer. Zelfs op 
vakantie keek hij nog op kente-
kens en vond hij de bedrijven die 
hij kende. Op vakantie in het bui-
tenland zag hij ook veel verkeerd 
gemonteerde sloten, of die ver-
keerd om zaten of wel heel oud 
waren. Mooi vak, ook in je va-
kantie! In de winkel krijgt hij veel 
vaste klanten, veel bedrijven en 
daarmee is elke dag een nieuwe 
uitdaging. Hij leerde er het vak 
en net als toen, 30 jaar geleden, 
staat er nu weer een 19-jarige 
die het vak wil leren. Leergierig 
met een volle kop met haar! Die 
leert het vak wel van onder an-
dere Ferry. Zo gaat dat bij sleu-
telfiguren, bij Safe & Secure Van 
der Meer aan de Binnenweg 73. 
Tel. 023-5280490.
Ton van den Brink

Heemstede - Zondag 12 oktober sluit Tuday Sports Heemstede het zomer longboardseizoen af met 
een ‘free run’ op ‘t Kopje van Bloemendaal voor alle longboarders, leerlingen, instructeurs, vrienden 
en klanten. Iedereen mag mee met longboard. Geen gevaarlijke praktijken, gewoon samen zijn en 
boarden. De groep gaat vrij boarden, tipps, tricks, downhill en een beetje chillen.

Het is vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Verzamelen om 11.00 uur aan de zuidzijde 
van ‘t Kopje (asfaltzijde) bij de picknickbank. De bedoeling is hier te blijven tot ongeveer 13.00 uur. 
Bij slecht weer (regen) zal het evenement komen te vervallen en dan hoopt Tuday Sports iedereen 
in het nieuwe seizoen weer te mogen begroeten.
Info? www.tudaysports.nl

Zomer longboardseizoen afsluiting 
op ‘t Kopje van Bloemendaal

Zaterdag 11 oktober 
Extra open huis woningen 

in ‘klooster’ St Lucia
Regio – Kent u het project St Lucia? Het voormalige klooster in 
Bennebroek zal worden gerenoveerd en getransformeerd naar 
woningen. 
Voorzitter Juan Christoffels is blij dat er al 12 verkocht zijn. Ron 
van der Ham feliciteerde hem dan ook afgelopen zaterdag tij-
dens de landelijke NVM open huizen dag. Bij het bijzondere pro-
ject ‘Buitengewoon - St Lucia’ zijn woningen al vanaf 275.000 eu-
ro beschikbaar met een oplevering in casco staat. Elke koper kan 
zelf de woning naar eigen idee inrichten en afbouwen. Echt per-
soonlijk wonen in een groene omgeving. Vanwege succes afge-
lopen zaterdag is er aanstaande zaterdag tussen 11.00 en 13.00 
uur een extra open huis. Nog een aantal woningen is beschik-
baar, woningen met eigen tuin maar ook appartementen met een 
ruim balkon. Welkom en ervaar zelf de unieke mogelijkheden aan 
de Schoollaan 70 te Bennebroek (gemeente Bloemendaal).

Joostviering over de 
heiligheid van het alledaagse
Regio - ‘Joost’ is er weer. Elke 
derde zondag van de maand, om 
10.00 uur, wordt in het Trefpunt 
aan Akonietenplein 1 te Benne-
broek een Joostviering gehou-
den.
Op 19 oktober gaat het over 
de heiligheid van en in het al-
ledaagse. Dr. Bettine Siertse-
ma gaat voor en haalt inspira-
tie uit gedichten van Marjolei-

ne de Vos. Bettine is onderzoe-
ker bij de Faculteit der Geestes-
wetenschappen van de VU en 
daarnaast freelance voorganger 
van de Amsterdamse Studente-
nekklesia.
Voor kinderen tot 15 jaar is er 
een apart programma.

Voor meer informatie: www.
pkntrefpunt.nl.
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Lekker aan de slag in wandelbos Groenendaal
Heemstede - Natuurliefheb-
bers die het leuk vinden om de 
handen uit de mouwen te ste-

ken kunnen hun hart ophalen. 
Het IVN Zuid-Kennemerland or-
ganiseert in samenwerking met 

de gemeente Heemstede op vrij-
dag 10 oktober een leuke door-
deweekse werkdag in wandel-
bos Groenendaal in Heemstede.  
Deelnemers aan deze werkdag 
gaan esdoorns knippen en za-
gen. Een dag lekker buiten wer-
ken in de natuur met een groep 
enthousiaste mensen.
 
Voor gereedschap, begeleiding 
én lekkere vlaai bij de koffie 
wordt gezorgd. Verzamelen voor 
deze leuke werkdag gebeurt om 
9.00 uur op de grote parkeer-
plaats van Groenendaal bij het 
restaurant. De werkdag duurt tot 
13.30 uur.
 Kijk voor meer informatie op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland of 
neem contact op met Marc van 
Schie, 06-22575748. Graag aan-
melden via email: ivnzk.natuur-
werk@gmail.com.

Workshop in de Bibliotheek 
Aan de slag met je iPad
Heemstede - Heeft u een 
iPad of bent u van plan om 
er één te kopen? Wilt u leren 
hoe die werkt en wat u er mee 
kunt?
Kom naar de workshop Aan de 
slag met je iPad voor begin-
ners. Vrijdag 24 oktober leert 
de mediacoach van de Biblio-
theek u de bediening en mo-
gelijkheden van de iPad in de 

Bibliotheek Heemstede (Juli-
anaplein 1). 
De workshop vindt plaats van 
10 tot 12 uur. Deelname kost 
7,50 euro; niet-leden betalen 
10,- euro. 

Voor meer informatie en/of 
reserveren: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Op vrijdag 21 november is de 
workshop in Bennebroek, zelf-
de tijd, in de Bibliotheek Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 3.
Bestellen van kaarten kan via 
de website. Ook kun je te-
recht bij de balies van de Bi-
bliotheekvestigingen en betaal 
je met pin.

Hoogleraar sterrenkunde Peter 
Barthel (foto: Reyer Boxem).

PKN Heemstede 
Lezing op 16 oktober: 
Professor, bestaat God?
Heemstede - Professor, bestaat 
God? Het was deze vraag van de 
zeven-jarige Anco die op het bu-
reau belandde van prof.dr. Peter 
Barthel. Ter gelegenheid van het 
400-jarig bestaan van de Rijks-
universiteit Groningen konden 
mensen allerlei vragen stellen 
waarop ze nu weleens antwoord 
wilden. En één van die vragen, is 
de vraag naar het bestaan van 
God. Omdat Barthel hoogleraar 
Sterrenkunde is, kwam de vraag 
bij hem: immers hij zou dit wel 
weten waar God woont in dat 
enorme heelal. Het antwoord 
aan Anco kreeg landelijke be-
kendheid omdat dagblad Trouw 
dat publiceerde. 
Peter Barthel komt vertellen in 
de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan in Heemstede, op donder-
dag 16 oktober om 20.00 uur. De 
toegang is gratis.

Terug in de tijd tijdens excursie Woestduin
Heemstede - Op zondag 12 ok-
tober kunt u van 11.00-12.30 uur 
een kijkje nemen op de buiten-
plaats Woestduin.  U hoort en 
ziet hoe de bewoners er in de 
loop van de eeuwen een bijzon-
dere plek van maakten.
Een goed bewaarde buitenplaats 
is Woestduin bij Vogelenzang.
Deze buitenplaats is van oor-
sprong strak, geometrisch aan-
gelegd volgens de mode in die 
periode.  Dat leverde rechte la-
nen en strakke waterpartijen op. 
Voor een deel is dit nog goed te-
rug te vinden op de buitenplaats. 
Later ontstonden nieuwe ideeën.  
De landschappelijke stijl deed 
z’n intrede. Die is romantischer 
en onder meer te herkennen 
aan de slingerpaadjes en fraaie 
doorzichten. Maar Woestduin is 
vooral  bekend geworden om zijn 
paardenrenbaan. Hiervoor is een 
groot deel van de buitenplaats 
rond 1900 onder leiding van de 
bekende tuinarchitect Springer 
op de schop gegaan. Duizenden 
bezoekers kwamen op de ren-

baan af om hun geluk te beproe-
ven door er te gokken.  Dat bleef 
niet zonder gevolgen. Tijdens de 
excursie hoort u van alles over 
het turbulente verleden van de-
ze buitenplaats.
Startpunt: Leidsevaartweg tus-
sen nummer 49 en 51, Heem-

stede. Aanmelden is noodzake-
lijk en kan via www.gaatumee.
nl  Bel voor meer informatie 088-
0064455 (tijdens kantooruren). 
Kosten: 7 euro, kinderen tot 12 
jaar 3 euro., Beschermers 4 eu-
ro, hun kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis mee.
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Het Etto Ensemble in de serie Theeconcerten
Heemstede - Zondag 19 okto-
ber is er in de Oude kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede 
een concert met een strijkkwar-
tet: Het Etto Ensemble. Dit en-
semble trad al eerder in de se-
rie Theeconcerten. U kunt luiste-
ren naar werken van Charles Vil-
liers Stanford, fantasie No.1 in G 
minor for clarinet en string quar-
tet (WoO (1921)  van Gerald Fin-
zi, five bagatelles voor klarinet 
en piano op. 23a bewerkt door 
Lawrence Ashmore voor klari-
net en strijkers, van  Jean Fran-
çaix, Quintet voor klarinet in B en 
strijkkwartet(1977) en als laatste 
van Ondrej Kukal, Clarinettino.
Het Etto Ensemble wordt ge-
vormd door een aantal enthou-
siaste amateurmusici, zij treden 
met veel plezier op bij verschil-

lende gelegenheden. Het en-
semble bestaat uit Petra Wals, 
klarinet, Kathy de Jongh-Helmig, 
viool, Klaas Steernberg, viool, 
Jan de Jongh, altviool, Niels Zui-
dema, cello. De werken van Finzi 
en Kukal worden aangevuld met 
Gerrit Jan de Jong op contrabas.

Het concert begint om 15.00 uur 
en duurt een uur. Na afloop is er 
de deurcollecte, waarvan de op-
brengst ten goede komt aan het 
Restauratiefonds van de Oude 
Kerk. Na afloop  is er ook thee, 
koffie en gebak verkrijgbaar  in 
het naastgelegen Pauwehof.

www.lijfengezondheid.nl
Droge huid, wat doe je eraan...?

www.lijfengezondheid.nl
Baby in ouderlijk bed...?
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Laten we liefhebben boven de 65
Heemstede – De Internationa-
le dag van de ouderen, 1 okto-
ber, uitgeroepen door de Ver-
enigde Naties in 1990, had als 
thema strijden tegen de uitslui-
ting en de eenzaamheid die de 
derde leeftijd bedreigen. Wet-
houder Christa Kuiper opende 
woensdag 1 oktober de Dag van 
de Ouderen Heemstede in de 
Luifel met een goed aangevoel-
de terugblik naar vroeger tijden. 
De kolenkachels in de woonka-
mer en keuken, de telefoon in de 
gang waar je aan moest draaien, 
het droogrekje voor de kachel, 
de ansichtkaart uit Koblenz, het-
geen opmerkingen in de zaal op-
leverde als: “Goh, dat zij dat nog 
weet.” Katinka Verdonk van Cas-
ca ouderenwerk, introduceerde 
de ouderentoneelgroep `Noctur-
ne` uit Nijmegen.  

Let`s amore
Let`s amore, een komedie waarin 
ouderen scheiden, verliefd wor-
den, nieuwe relaties aangaan, 
seks hebben. Allemaal tijdens 
een riskante safari in Gambia. 
Leuke en bekende  liedjes be-
geleiden de verschillende wisse-
lingen. Zes mensen gaan op sa-
fari naar Gambia, de paspoor-
ten blijven achter op het vlieg-
veld en dat geeft problemen met 
het verlaten van een weliswaar 
mooi, maar na enkele uren vast-
zitten toch al als een gevange-

nis aandoend  hotel. Met de on-
gemakken als verwijten aan de 
mevrouw die de reis georgani-
seerd heeft, het voorlopig niet 
doorgaan van de safari, de bijna 
gedwongen vrolijkheid bij eer-
ste bananenbiertje en even later 
de emoties die nu eenmaal om 
de hoek komen kijken als men-
sen over hun intieme relaties be-
ginnen.

Intieme relaties als je vrouw met 
Alzheimer thuis laten, een vrouw 
die tumor in haar borst verbor-
gen houdt voor haar man. De or-
ganiserende vrouw die bang is 
haar baantje bij het reisbureau 
kwijt te raken, de weduwe die 
haar man niet kan vergeten en 
overal wil blijven zorgen voor an-
deren. Een mix van drama`s die 
je overal kan tegenkomen. Al 
gauw valt de term: Mannen ko-
men van Mars en vrouwen van 
Venus. In leuk gevonden sug-
gestieve zinnen worden nieu-
we emoties en relaties stukje 
bij beetje zichtbaar. “Als Giovan-
na naar jou kijkt, hou je altijd je 
buik in.”
Ze hebben hun  eigen verwach-
tingen en levensverhalen mee in 
hun bagage. Onder de tropen-
zon wordt er geflirt en geruzied, 
gerouwd om verloren liefdes en 
gehunkerd naar nieuwe. De ver-
schillen van waarden en normen 
van de babyboomers en de voor-

gaande generatie worden trans-
paranter. Hoe die tante na twee 
huwelijken, feminisme en ver-
schillende relaties nu weer te-
gen de verkeerde oploopt.  Hoe 
kan dit gebeuren! Tijdens een 
nabespreking met de toneel-
spelers komen er  enkele state-
ments van bezoekers: “Wij had-
den vroeg geen seks vóór het 
huwelijk`.”  De brochure belooft 
meer geflirt en seks, is hier de 
bezoeker toch op het verkeerde 
been gezet? Toneelspelers: “We 
kunnen deze komedie niet on-
gecensureerd overal spelen. Ei-
genlijk is onze opdrachtgever de 
Bond van Ouderen.”  Wil je de re-
laties of emoties van anderen le-
ren kennen, neem een safari in 
Gambia of laat je insluiten in een 
mooi hotel met lotgenoten.  Let`s 
amore reist mee!
Ton van den Brink

Heemstede - Herniaklachten 
komen veel voor en er zijn ver-
schillende behandelingsmetho-
den, met wisselende resultaten. 
Bij Chiropractie Munksgaard 
kunt u nu terecht voor Decom-
pressie Therapie. “We hebben 
goede resultaten gezien bij de 
behandeling van hernia patiën-
ten met Decompressie Therapie, 
bij chiropractoren in Amerika en 
willen onze patiënten hier graag 
mee gaan helpen”, aldus Per 
Munksgaard, chiropractor.
 
De ‘decompressietafel’ is een 
behandeltafel die door middel 
van drukverlichting (decompres-
sie) van uw ruggengraat weer 
ruimte geeft aan de tussenwer-
velschijven. Deze hebben op dat 
moment de mogelijkheid om te 
herstellen en verstevigen. De 
druk die ontstaat tussen de wer-
vels geeft vaak klachten. 

Heeft u last van een hernia, ste-

nose, ischias, uitstralende pijn 
of degeneratie van de tussen-
wervelschijven? Dan kunt u baat 
hebben bij Decompressie The-
rapie. 

Ervaring van een patiënt
Een van de patiënten die met 
Decompressie Therapie worden 
behandeld, is de heer Van Leeu-
wen. Hij heeft een hernia in de 
onderrug. Hij had altijd een pijn-
lijke en stijve rug bij het opstaan. 
Ook had hij last van uitstraling 
naar de heup en naar zijn rech-
ter been. Op grond van een MRI-
scan raadde de arts een operatie 

aan, maar dat wilde de heer Van 
Leeuwen graag voorkomen. 

Hij ging op zoek naar andere 
behandelingen. Toen zijn chiro-
practor hem vertelde over De-
compressie Therapie wilde hij 
dat graag proberen. Al na de 
tweede behandeling had de heer 
Van Leeuwen minder pijn. Inmid-
dels heeft hij 7 behandelingen 
gehad en de verbetering blijft 
doorzetten. 
Voorheen had hij vooral ’s och-
tends veel last van pijn en stijf-
heid bij het opstaan. Nu zegt hij 
lachend: “Ik spring weer uit bed 
als een jonge god.” 

Wilt u meer weten over Decom-
pressie Therapie, of weten of dit 
iets voor u is? 
Kijk dan eens op de website 
www.munksgaard.nl of bel voor 
een afspraak. Tel: 023-5290506. 
Chiropractie Munksgaard, He-
renweg 80a, Heemstede.

(27 september t/m 2 oktober 2014)

Huwelijken:
Hans Koelemeij & Alida M. van Rooden

Frank J. van der Horst & Veronika V. Cherekhovitch
Stijn van Balen & Sabina Gerritsen

 
Geboorteaangiften:

Taeke J.C. Koomen zoon van J.M. Koomen & C.W.A. Brals

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Nieuwe behandeling bij herniaklachten

Rechtszaak overweg Laantje 
van Alverna 16 oktober
Heemstede - Op 16 oktober 
dient de rechtszaak over de mo-
gelijke sluiting van de spoorweg-
overgang.  Wandelnet en Fiet-
sersbond willen dat de gemeen-
te de overweg openhoudt voor 
wandelaars en fietsers. In ieder 
geval tot er uitspraak is gedaan 
in de bodemprocedure. Volgens 
ons is de spoorwegovergang 
door verjaring openbaar gewor-
den, omdat deze feitelijk toegan-
kelijk was gedurende 30 achter-
eenvolgende jaren.
U kunt de rechtszaak bijwonen 
tussen 10.30-12.30 uur, in de 
rechtbank Noord-Holland, Stati-
onsplein 80, Haarlem (direct te-

genover het trein- en busstation 
aan de Kruiswegzijde).
Wandelnet en de Fietsersbond 
gingen op 4 april in beroep te-
gen de mogelijke sluiting van de 
spoorwegovergang. Nu, een half 
jaar later, hebben wij de recht-
bank Haarlem verzocht het be-
roep met spoed te behandelen 
middels een zogenaamde voor-
lopige voorziening. Naar aanlei-
ding van deze procedure heeft 
ProRail de rechtbank geant-
woord dat zij van plan is het hek 
te gaan dichtlassen en de rijpla-
ten tussen de sporen weg te ha-
len op het moment dat de ont-
sluitingsweg klaar is.

Mix-It Disco  
Halloween
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco!! 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 verstandelij-
ke beperking. Het is alweer het 
8e seizoen voor deze dansavond! 
Kom jij op zaterdag 18 oktober 
ook lekker dansen of wat drin-
ken en praten met vrienden en 
vriendinnen? Iedereen is wel-
kom van 19.30 tot 22.00 uur. De 
entree, inclusief  twee frisdrank-
jes is 6,50.  Meer info? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28, mail plexat@
casca.nl of via www.casca.nl.





 
14   de Heemsteder  •  8 oktober 2014

Weer een jubileum bij GSV
Heemstede – Carla lagas kwam 
in 1969 bij GSV om lekker te 
gymnastieken zoals je toen zei. 
Lekker bezig zijn en dat lukt 
bij die club zo goed, dat ze er 
nog steeds elke dinsdagoch-
tend  vanuit Zandvoort naar de 
sporthal van Sportplaza Groe-
nendaal komt om te sporten. 
Dat begon met Wim van Zijlber-
gen waar half Heemstede bij ge-
sport heeft in de Dreefschool. 
Later werd er gesport in de po-
litiesportzaal aan de Cruquius-
weg, in basisschool de Evenaar, 
nu al jaren in de sportzaal van 
Sportplaza Groenendaal. Ze her-
innert zich nog de gymdocenten 
mevrouw Booms,  Anneke Levee 
met Keep Fit en nu de conditie-
training met Jos Holdorp die je 

wel laat werken! Een uur lang, 
maar wel gezellig ondersteund 
met muziek. Jos weet nog dat 
haar zoon Menno bij hem in 
1975 kwam turnen en twee keer 
tweede werd van Nederland. 
Zo`n goeie had Jos jaren niet ge-
had. Als ouders van Menno heb-
ben ze alle sportzalen van Ne-
derland wel gezien. Zoals het 
vaak gaat met ouders die kinde-
ren op sport hebben. Zij kwam 
bij het bestuur van de gymnas-
tiek. Dit heeft Carla jaren ge-
daan samen met haar man. Die 
had thuis een stencilmachine en 
daar werden elke twee maan-
den de GSV-krantjes op gedrukt. 
Met stapels papier in huis en bij 
het bundelen nog eens vele hel-
pende handen aan de grote ta-

fel. Wel gezellig. Als keramiek- 
en bronskunstenaar exposeerde 
Carla in 2011 nog met beelden 
in het raadhuis van Heemstede. 
Figuren van mannetjes, vrouw-
tjes en kinderen, groepjes men-
sen. Vorig jaar heeft zij voor de 
wedstrijdgroep een turnster in 
spagaat gemaakt, de wisselprijs 
voor de turnster die alle lessen 
aanwezig was.

Dinsdagochtend is de jubila-
ris door alle dames van de con-
ditietraining in het zonnetje ge-
zet, met een trofee en bloemen 
van Jos Holdorp. Echt GSV! Carla 
gaat nog gewoon door met ge-
nieten van de gym en Jos zorgt 
voor de conditie.  
Ton van den Brink 

Kim Lammers en Bibian Mentel bij
sponsorbijeenkomst hockeyclub Alliance

Heemstede - Op donderdag 2 
oktober waren oud-hockeyinter-
national Kim Lammers en snow-
boardster Bibian Mentel gast-
spreker tijdens de drukbezochte 
sponsorbijeenkomst bij hockey-
club MHC Alliance in Heemste-
de. Dit leverde een interessan-
te presentatie op en tevens een 
fl ink bedrag voor de stichtingen 
waarvoor de sportvrouwen zich 
inzetten.

Kim Lammers 
Kim Lammers is sinds kort direc-
teur van Stichting Ronald McDo-

nald Centre, een uniek sport- en 
spelcomplex in Amsterdam waar 
wekelijks 1.300 kinderen met 
een beperking sporten. Lammers 
speelde het afgelopen voorjaar 
tijdens het gewonnen wereld-
kampioenschap hockey in Den 
Haag haar laatste wedstrijd als 
international. 

Bibian Mentel 
Snowboardster Bibian Men-
tel won een gouden medaille in 
Sotsji op de snowboardcross. Ze 
zorgde er, samen met sportkoe-
pel NOC*NSF, voor dat na een 

jarenlange lobby   snowboarden 
op het paralympische program-
ma kwam. In 2012 zette Men-
tel haar eigen stichting op, the 
Mentelity Foundation. De mis-
sie van deze stichting is om kin-
deren met een beperking zoveel 
mogelijk te motiveren om deel te 
nemen aan sport. 

Donaties voor de foundations
Zowel Kim Lammers als Bibi-
an Mentel doneerden hun spre-
kers-fee voor deze avond geheel 
aan hun stichting. Wayne de 
Vries, kantoordirecteur van ABN 

Op bijgaande foto beide dames, dhr. Wayne de Vries van ABN AMRO 
en Dames 1 van Alliance.

AMRO Heemstede-Zandvoort, 
verdubbelde deze bedragen en 
overhandigde ze symbolisch aan 
beide dames.  Tijdens de spon-
soravond werd daarnaast ex-
tra geld ingezameld voor beide 
foundations onder de aanwezi-
ge sponsors. Ook veilden beide 
dames een persoonlijk item en 

haalden hiermee extra geld op. 
Ten slotte doneerde ook Allian-
ce zelf aan beide stichtingen. In 
totaal werd meer dan 3.000,- eu-
ro opgehaald voor beide founda-
tions.
Meer weten over Alliance? Mail 
naar sponsoring@mhc-allian-
ce.nl.

Eethuis de Luifel: 
Themamaaltijd:
Stamppotten-menu
Van maandag t/m donder-
dag wordt in Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de een heerlijke maaltijd ge-
serveerd, vers bereid door on-
ze koks. Op donderdag 16 ok-
tober is er weer een heerlij-
ke Themamaaltijd: Stamppot-
ten-menu  met feuillette met 
gerookte zalm, stamppotten-
buffet met: rodekool, andijvie, 
hutspot, met rookworst, bal-
letje gehakt, spekjes en een 
frisse gemengde salade. En 
toe: sinaasappelbavarois met 
mandarijn en slagroom. 
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.30 uur. Reserveren kan 
telefonisch tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur,. Bel: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u 
reserveert. Aanschuiven aan 
de stamtafel, voor mensen die 
alleen komen maar graag sa-
men willen eten, kan om 17.45 
uur. Het themadiner kost 9,75 
euro.

Het oude Egypte
en  de mysterieuze
graancirkelmakers
Janet Ossebaard is al twin-
tig jaar in de ban van het fe-
nomeen graancirkels. Ze be-
zoekt, onderzoekt, beschrijft, 
fotografeert en brengt graan-
cirkels in kaart en kan er heel 
boeiend over vertellen.
Tijdens een bezoek aan Egyp-
te in mei dit jaar deed zij een 
aantal verregaande ontdek-
kingen over de oude Eypte-
naren en hun bouwstijlen. En 

Eethuis de Luifel: dan heeft ze het niet over de 
farao’s maar over de pre-dy-
nastische beschaving, een 
zeer oude en hoog ontwikkel-
de beschaving waarover maar 
weinig bekend is. Zij hebben 
veel aanwijzingen achtergela-
ten in hun tempels en de hië-
roglyfen op de muren. 
In deze gloednieuwe presen-
tatie laat Janet zien wie de ou-
de Egyptenaren waren. Wat 
was hun boodschap? Waar-
om waren ze hier? Wat geven 
ze prijs in hun tempels? Wat 
hebben ze te maken met de 
graancirkels? Wat kunnen we 
ermee voor de toekomst?
Een spannend verhaal met 
prachtige beelden. Een pre-
sentatie die ieders wereld-
beeld fl ink door elkaar zal 
schudden.
Deze boeiende presentatie is 
op donderdag 23 oktober bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 19.30 uur. 
De entree is  10 euro. Reserve-
ren kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
(023) 548 38 28 kies 1, of bij 
de receptie in de Luifel.

Verschijnen boek ‘Op weg naar Nieuw 
Bewustzijn’ feestelijk gevierd

Heemstede - Heemstedenaar Dirk van der Laan 
heeft een boek geschreven: Op weg naar een 
Nieuw Bewustzijn – een wetenschapper zoekt 
naar de zin van het bestaan. Op zondag 12 okto-
ber wordt het verschijnen van dit boek feestelijk 

gevierd bij Grut en Groot in Heemstede (Raad-
huisstraat 62). De boekpresentatie start om 
14.00 uur. Dirk zal deze middag diverse anekdo-
tes vertellen en een aantal liedjes spelen van de 
cd behorende bij het boek. 
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Heemstede - Bijzondere panden dienen hun 
unieke karakter te behouden, ook wanneer er 
geverfd wordt. Met de OER lijnolieverf van Wij-
zonol geef je naast een langdurige bescher-
ming ook de authentieke kwaststreep weer te-
rug aan het schilderwerk. OERlijnolie is de meest 
sneldrogende lijnolieverf op de markt. Lijnolie is 
een natuurproduct  - op basis van olievlas dat 
wordt gezaaid, geoogst, geperst en verwerkt 
tot verf - en wordt al honderden jaren gebruikt 
door professionele schilders en vakmensen. Het 
biedt een duurzame bescherming aan het hout-
werk en kan zowel buiten als binnen verwerkt 
worden. De lijnolieverf is in 20 kleuren verkrijg-

baar. Breng de verf in dunnen lagen aan voor het 
mooiste resultaat. Tijdens de MVO-markt (Duur-
zaamheidsmarkt) vrijdag aanstaande vanaf 13.00 
uur in Winkelcentrum Heemstede zal Verfhandel 
Ree extra aandacht vestigen op deze duurzame 
verf. Een specialist van Wijzonol demonstreert 
met veel plezier de OER lijnolieverf en geeft uit-
gebreid tips en adviezen over de toepassing van 
deze verf. Uiteraard wordt ook de mogelijkheid 
geboden om deze natuurverf zelf te ervaren. 

Verfhandel Ree, Binnenweg 89, Heemstede. 
Telefoon: 023-5286479. Kijk ook op www.verf-
handelree.nl.

Ook aanwezig op Duurzaamheidsmarkt

Ree presenteert: OER lijnolieverf

Schilderen of kunstof 
kozijnen van Kumaro?
Regio - In de showroom van Kumaro Kozijnen, gelegen aan de 
Maxwellstraat 1 in IJmuiden. kan een uitstekende indruk worden 
verkregen van het assortiment kozijnen, ramen, deuren, schuif-
puien, dakkapellen en veranda’s. Kumaro kunststof kozijnen zijn 
in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar en bovendien bijzon-
der onderhoudsvriendelijk. 
Nieuw in het programma zijn de kunststof kozijnen met hout-
look verbinding, dit houdt in dat de hoeken recht en gekont-
ramald worden, waardoor de kunststof kozijnen nog meer lij-
ken op houten kozijnen. De op maat gemaakte kozijnen zorgen 
voor een ware metamorfose in zowel moderne als klassieke stijl 
met een natuurlijke uitstraling. Kumaro kunststof kozijnen wor-
den volgens de strenge VKG-normen geproduceerd en gecon-
troleerd. Het hele productieproces vindt plaats onder het KOMO, 
SKG, en Politie-Keurmerk.
Naast de kozijnen, zowel in kunststof, aluminium, en hout heeft 
Kumaro ook kunststof dakkapellen in het programma, waarbij 
de klant de keuze heeft uit de traditionele opbouw ter plaat-
se of de budgetvriendelijke samengestelde kunststof uitvoering. 
Beide dakkapellen worden in een dag geplaatst. Ook het reno-
veren van bestaande dakkapellen, boeidelen en gevelbekleding 
met onderhoudsarme producten kan Kumaro voor u verzorgen.
Kumaro is ook dealer van Aluxe veranda’s. Door een veranda te 
plaatsen kan men langer van de zomer, voor- en najaar genie-
ten. Een veranda met de afmeting van 5 bij 2,5 meter (b x d) is al 
vanaf 1.795 euro leverbaar. Bovendien heeft u de mogelijkheid 
om de veranda af te sluiten met kozijnen, waardoor u een wa-
re wintertuin creëert.
Ook het plaatsen van aan-, uit- en opbouwen, en andere werk-
zaamheden in en om het huis kan Kumaru voor u verzorgen door 
het eigen bouwbedrijf. Voor zowel het plaatsen van kozijnen als 
andere bouwkundige werkzaamheden kunt u nog tot 1 juli 2015 
gebruik maken van de 6% BTW regeling, vraag wel naar de voor-
waarden. Voor u een reden om nu de stap te zetten, en Kumaro 
te bellen voor een vrijblijvende afspraak.
Voor een vrijblijvende offerte komt Kumaro ook bij u langs om 
de mogelijkheden door te nemen. Bel voor informatie 0255- 
512109, www.kumarokozijnen.nl.

W. Bos Makelaars: “Oktober woonmaand”
Heemstede - Oktober is dé 
woonmaand. In deze eerste 
week van oktober lijkt het W. 
Bos Makelaars leuk om te ver-
tellen waar dit fenomeen van-
daan komt.
Sjors ten Hacken van W. Bos 
Makelaars: “Vandaag de dag 
hebben veel mensen interesse 
in interieur, vormgeving en sty-
ling. U zult dat zelf terugzien in 
veel interieurtijdschriften, web-
sites en tv- programma’s die al-
le inspiratie bieden op gebied 
van woninginrichting. Interieur-
trends zijn in bijna alle woon-
kamers terug te vinden. Ook wij 
zien dit terug tijdens onze be-
zoeken bij veel verschillende 
woningen. Interieur en styling 
is ‘trending’.
Maar waarom is het voor de 
woonbranche juist in oktober 
het moment om volop campag-
ne te voeren? Januari is al ge-
claimd door kwekers voor de 
campagne ‘kerstboom eruit, 
plant erin’. Mei en juni is tra-
ditioneel de maand van de hu-

welijken. In juli en augustus zijn 
we in groten getale op vakantie 
en september staat in het teken 
van ‘Back to School’. In novem-
ber zijn we al weer volop bezig 
met de decemberfeesten. Met 
pieten en kerstbomen in al-
le kleuren van de regenboog. 
En het hele jaar door, week in 
week uit, is woensdag gehakt-
dag. Probeer daar als branche 
maar eens tussen te komen…
Eigenlijk is de keuze voor ok-
tober als woonmaand heel lo-
gisch. De zomer is ten einde, de 
bladeren vallen van de boom, 
het wordt langzaamaan kou-
der en de dagen worden kor-
ter. Het leven speelt zich weer 
binnen af!
Tijd dus om na al die maanden 
weer extra aandacht te beste-
den aan het interieur. Nieuwe 
kussens op de bank, een nieu-
we lamp of misschien zelfs wel 
een andere kleur op de muur. U 
gaat weer op zoek, loopt interi-
eurzaken af en kleedt uw huis 
weer leuk aan. Kortom: woon-

genot staat helemaal centraal.
Hartstikke leuk natuurlijk, zo’n 
maand waarin alles draait om 
wonen. Waarin u geniet van het 
huis dat u heeft. Maar je woont 
niet alleen in oktober. Daarom 
staat bij ons woongenot altijd 
centraal, maand in maand uit.
Woongenot is voor iedereen 
verschillend en is belangrijk in 
alle maanden. Wij van W. Bos 
Makelaars verdiepen ons daar-
om altijd in onze klanten. Wij 
verplaatsen ons in de klant, het 
gevoel en combineren dat met 
onze kennis. 
Een woonadvies op maat: de 
basis van jarenlang woongenot.
Want zeg nou zelf… Heerlijk 
wonen, dat wil je toch iedere 
dag?”

W. Bos Makelaars, Zandvoort-
selaan 57 te Heemstede, tel.nr. 
023-529 00 80, e-mail: info@
WBosMakelaars.nl. Meer infor-
matie op de website WBosMa-
kelaars.nl. of op Facebook en 
Twitter.

Mergelsteen 
bewerken
Heemstede - Mergel is een af-
zettingsgesteente bestaande uit 
een mengsel van klei en fijn ver-
deelde kalk, dat heel goed is te 
bewerken met een schaaf, veil, 
zaag e.d. In deze workshop kunt 
u een beeldje maken van mer-
gelsteen voor bijvoorbeeld in de 
tuin of in huis. Houdt u van boet-
seren en heeft u nog niet met 
steen gewerkt, dan moet deze 
workshop voor u een uitdaging 
zijn. Mergelsteen is zeer zacht en 
daardoor is het heel gemakkelijk 
om er allerlei vormen aan te ge-
ven. Als u de mergelsteen buiten 

zet dan wordt de steen keihard. 
Ook als u met speksteen of an-
dere stenen heeft gewerkt is de-
ze workshop een aanrader.
In een workshop van 4 uur kunt 
u een klein beeld wel af hebben, 
omdat mergel zacht is en dus 
makkelijk is te bewerken. Zoekt 
u een groter stuk steen uit, dan 
hebt u wat meer tijd nodig, maar 
u kunt het thuis natuurlijk afma-
ken! 
De workshop is op zaterdag 8 
november van 11.00 tot 15.00 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven kan te-
lefonisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 
1. Of via www.casca.nl. 

Dekamarkt viert prijzenswaardige 65 jaar
Heemstede – Feest bij de De-
kamarkt die 65 jaar bestaat! En 
dat wordt uitbundig gevierd in 
een nostalgische sfeer van de 
jaren 50, met een spectaculaire 
actie voor klanten. Dekamarkt-
klanten kunnen nog tot en met 
11 oktober een deelnamekaart 
inleveren die ze ontvangen bij 
iedere 15 euro aan boodschap-
pen. Deze worden gedeponeerd 
in een deelnamebox in de super-
markt. Deze maand worden we-
kelijks in de Dekamarkt de win-
naars bekend gemaakt. Zoals 
ook afgelopen zaterdag waar-
bij bedrijfsleider Bart Willemse 
blije gezichten toverde bij klan-
ten die een mooie prijs konden 
afhalen, waaronder handmixers, 
citruspersen, groenteblenders 
en eierkokers van Tristar. Zelfs 
supermooie Galaxy tablets van 
Samsung en verwenwaarde-
bonnen voor de Thermen Bus-
sloo werden trots uitgereikt. Om-
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dat klanten zo vaak mee kunnen 
doen als ze willen, waren er zelfs 
enkele gelukkigen gezegend 
met meer prijzen.
Aan het einde van de deze ac-
tie kunnen de deelnemers nog 
meedingen naar de hoofdprij-
zen van 200 Samsung 40“ LED-

televisies. Eigenlijk pakt de De-
kamarkt al 65 jaar uit en trak-
teert haar klanten dagelijks op 
een vers, vriendelijk en voorde-
lig assortiment. En dit blijven ze 
doen. Meer informatie op www.
dekamarkt.nl.
Bart Jonker
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Delta Planning onafhankelijke financiële dienstverlening

“Voor 100% aan de kant van de klant”

“In 2008 ben ik samen met Ari-
aan van Nieuwenhuijzen Del-
ta Planning begonnen”, vertelt 
Douglas Slootmans. “Ik kom oor-
spronkelijk uit het bankwezen 
waar ik alle opleidingen tot fi-
nancieel dienstverlener heb ge-
daan om dit specialistische vak 
zo goed mogelijk te kunnen uit-
voeren. Mijn expertise ligt op het 
gebied van hypotheken, vermo-
gensbeheer en financiering. Ari-
aan van Nieuwenhuijzen is de 
deskundige op het gebied van 
assurantiën: particulier en zake-
lijk verzekeringswerk. Lydia ten 
Hoopen is onze binnendienst-
medewerker en tevens gediplo-
meerd in de financiële dienst-
verlening. Daarnaast scholen we 
ons voortdurend bij en houden 
we de markt in de gaten. Del-
taplanning onderscheidt zich 
in de markt met een open per-
soonlijke benadering naar klan-
ten toe, waarbij vertrouwen, 
laagdrempeligheid en een non-
nonsense cultuur de basis vor-
men. We hebben geen kantoor-
cultuur. Na de woekerpoliscri-
sis in 2007 is ons vak anders ge-
worden en juist de behoefte aan 
vertrouwen, onpartijdigheid en 
een eerlijk onafhankelijk advies 
bij de consumenten gegroeid. In 
het verleden lag het accent van 
aanbieders (banken en verzeke-

raars) op de verkoop van de pro-
ducten die bij hen op de plank 
lagen. De werden op basis van 
provisie door de tussenpersoon 
verkocht. Het verschil met Del-
ta Planning is dat wij zonder pro-
visie en tussenpersonen werken 
en de klant gewoon ons als advi-
seur betaalt. Daarbij werken wij 
samen met verschillende partij-
en, waar wij op zoek gaan naar 
de beste financiële mogelijk-
heid voor onze klanten.  Samen-
werken is de kracht in de cri-
sis geweest: zo werken wij bij-
voorbeeld samen met make-
laars. Maar wij zijn dus wel een 
onafhankelijke partij in dit ge-
heel: wij staan 100% aan de kant 
van onze klanten.  Op deze ma-
nier krijgt het klant het pakket 
met expertise dat ze echt nodig 
hebben. Neem bijvoorbeeld de 
verzekeringen: dit is voor klan-
ten best saaie en lastige mate-
rie. Nederland is een land met 
veel verzekeringen, in alle soor-
ten en maten. Het loont echter 
de moeite om eens in de zoveel 
jaar een polisvergelijking te ma-
ken: mensen betalen in veel ge-
vallen onnodig lang te hoge pre-
mies. Daar kan in de regel flink 
op bespaard worden. Bij Del-
ta Planning maken we graag 
een vergelijking en rekenen we 
graag voor wat het gunstigste 

Heemstede – Financiële dienstverlening is een vak apart en 
complexe materie waar de benodigde expertise voor nodig is. 
Daarnaast kan de regelgeving van overheidswege financië-
le zaken aardig gecompliceerd maken. Met de financiële ex-
perts van Delta Planning zijn een gedegen advies en oplossin-
gen voor iedereen toegankelijk. Delta Planning is sinds sep-
tember 2008 actief in de financiële dienstverlening en is in-
middels een naam met een ijzeren reputatie op het gebied van 
een persoonlijk en onafhankelijk advies. Sinds augustus is het 
kantoor van Delta Planning gevestigd aan het Wilhelminaplein 
21 in Heemstede met een team dat bestaat uit Douglas Sloot-
mans, Ariaan van Nieuwenhuijzen en Lydia ten Hoopen.

is voor de klant. Ariaan is ook 
de specialist in grotere opstal-
len, zoals grotere woningen en 
bedrijven. Hij komt uit de agra-
rische sector dus weet waar hij 
over praat. Voor een vrijblijvende 
situatieschets kan iedereen altijd 
bij ons binnenlopen. Een goed 
advies begint immers altijd met 
een goed gesprek”, aldus Doug-
las Slootmans.
Delta Planning, Wilhelminaplein 
21 te Heemstede. Tel. 023 – 822 
35 95. Meer informatie op www.
deltaplanning.nl en de Face-
bookpagina.
Bart Jonker
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Nieuwe jeugdvoorstelling 
in Toneelschuur
Regio - Tijdens de herfstvakan-
tie, op zondag 12 en maandag 
13 oktober om 15.00 uur, is de 
nieuwe jeugdtheatervoorstelling 
‘Gedonderdag’ (6+) van Thea-
ter Gnaffel en Firma Rieks Swar-
te in de Toneelschuur te zien. De 
voorstelling heeft een Haarlems 
tintje: zowel regisseur Gienke 
Deuten als schrijver Simon van 
der Geest komen uit Haarlem en 
Jacqueline van Eeden, die jaren-
lang werkte bij de Haarlemse Fir-
ma Rieks Swarte, is verantwoor-
delijk voor de vormgeving van 
de poppen, het decor en de kos-
tuums. Gedonderdag gaat terug 
naar het begin der tijden, wan-
neer de dagen nog geen na-
men hebben. Thor, Odin, Loki en 
de andere goden willen de da-

gen verdelen en benoemen. Er 
ontstaat geruzie en onenigheid, 
want elke god wil zijn naam wel 
aan een dag geven. Dat is het 
startschot voor een wilde wed-
strijd in sterke verhalen, waarbij 
reuzenkoppen rondvliegen, rot-
sen versplinteren en iedereen 
elkaar bedondert. Welke god is 
groot genoeg om een dag naar 
zich te vernoemen? Trek een dik-
ke jas aan en ga mee naar het 
hoge Noorden. Naar een wereld 
die woest, kaal en ijskoud is. Een 
wereld die rommelt van het ge-
donder tussen goden en reuzen.
Kaarten zijn verkrijgbaar op 
www.toneelschuur.nl, telefo-
nisch op 023-5173910 (dagelijks 
13.30 uur tot 21.45 uur) en aan 
de kassa van de Toneelschuur.

Veiling, boekenmarkt en Dronkemansopera 
in Noord-Hollands Archief

Regio - Om de Historische Ver-
eniging Haerlem een handje te 
helpen bij het bijeenbrengen 
van het bedrag voor de restaura-
tie van de kaart van Romeijn de 
Hooghe in de Hoofdwacht, wordt 
er op zaterdagmiddag 11 okto-
ber in het Noord-Hollands Ar-
chief een grote inzamelingsactie 
gehouden. Het evenement duurt 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Veiling
De Vereniging Haerlem, het 
Noord-Hollands Archief en en-
kele particulieren brengen boe-
ken, prenten, prentbriefkaar-
ten en kaartmateriaal in voor 
een veiling. Onder de bezielen-
de leiding van veilingmeester 
Alexander de Bruin kunt u eige-
naar worden van fraaie Haarlem-
se memorabilia. Nieuwsgierig? 
Een aantal van de te veilen stuk-
ken zijn binnenkort te zien op de 

website van zowel de Vereniging 
Haerlem als van het Noord-Hol-
lands Archief.

Boekenmarkt
Naast de veiling, organiseren 
we ook een grote boekenmarkt 
in de Janskerk. U zult versteld 
staan van de koopjes die u daar 
op de kop kunt tikken!

Dronkemansopera
Rond de klok van half vier voert 
Theater Kwezel de Dronkemans-
opera op. Deze muziekvoorstel-
ling gaat over de problemen en 
dromen van een kastelein en 
een serveerster in een ruig café, 
het Dronkemanshuisje. De voor-
stelling met een flinke dosis hu-
mor is geïnspireerd op de his-
torische verhalen rond de her-
berg Dronkenhuisgen, die in de 
17e-eeuw in de Haarlemmerhout 
stond. Kaarten voor de Dronke-

mansopera kosten slechts 7,50 
euro. Een gedeelte van de kaart-
verkoop komt ten goede aan de 
restauratie van de kaart in de 
Hoofdwacht. We besluiten de 
middag na de opera met een ge-
zellige borrel in het Archiefcafé.

Praktische informatie
Wie iets wil kopen op de veiling, 
dient zich vooraf te registreren. U 
krijgt dan een biednummer. 
Er is geen mogelijkheid om vei-
lingstukken contant af te reke-
nen. Er kan uitsluitend met pin 
worden betaald. Dit geldt ove-
rigens niet voor de boeken-
markt en kaartverkoop. Kaarten 
voor de Dronkemansopera kos-
ten slechts 7,50 euro en kun-
nen vooraf gereserveerd op de 
website van het Noord-Hollands 
Archief, www.noord-hollandsar-
chief.nl. Locatie: Noord-Hollands 
Archief, Jansstraat 40, Haarlem.

Grote partij elpees, singles en cd’s:
Nu ook tweedehands platen

bij Geluk!
Regio - Dat bij de firma Geluk!, 
de handelsonderneming van Je-
roen Zonneveld aan de Indu-
strieweg 7, een grote verschei-
denheid aan goederen te vinden 
is, is bij velen reeds bekend. Dat 
er nu ook een grote muziekcol-
lectie in het assortiment is op-
genomen, is nieuw. Honder-
den elpees, singles, cd’s en zelfs 
78-toeren platen zijn onlangs 
door Zonneveld opgekocht. Een 
ultieme kans voor de ware mu-
ziekliefhebber om zijn slag te 
slaan!
Zonneveld: ,,Er zit van alles tus-
sen, van reggae tot jazz en van 
coutry tot pop. We hebben bij de 
78-toeren platen zelfs een ou-
derwetse platenspeler, dus we 

kunnen de muziek hier nog la-
ten horen ook!’’ Een bezoek aan 
het pand van Geluk! resulteert 
veelal in blikken van verwonde-
ring over het enorm veelzijdige 
aanbod. Begonnen als onderne-
ming in tweedehands bouwma-
terialen is het bedrijf inmiddels 
uitgegroeid tot een handelson-
derneming met een zeer breed 
scala aan tweedehands artike-
len, waaronder deuren, antieke 
kachels, houten vloeren, vloer-
delen, spiegels, verlichting/elek-
tra, interieur, sanitair, glas in 
lood, antiek, ornamenten en nog 
veel meer. Geluk! is geopend van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 08.00 en 17.00 uur en op za-
terdag tussen 08.00 en 12.00 uur.
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Zaterdag 4 oktober was 
er Diplomazwemmen bij 
SportPlaza Groenendaal. 
De volgende kinderen 
zijn geslaagd voor hun 
A-, B-, of C-diploma:

Diploma A 
Emma Aalbers, Dolores 
van Amersfoorth, Olivia 
van Amersfoorth, Shira As-
ser, Fedde Beekman, Phi-
lip de Bie Leuveling Tjeenk, 
Mick Bijker, Gwen Bischoff, 
Doortje Bogaart, Babet-
te Boom, Marien den Bree-
jen, Nimue Budde, Sara 
Carcian, Daniël Cox, Ma-
nouk van Dam, Myrthe Damen, Julie Deinum, Desirée Don-
kerlo, Finn Eindhoven, Lieve Fun, Justin Harnisch, Robynn He-
ijmel, Lorenzo Koster, Kurt Leenes, Rick van Leeuwen, Alyssa 
van Leuven, Ruben Ligtenstein, Julie Litz, Sharon Mazques, Max 
ter Meulen, Noah Meijer, Louise Molkenboer, Dean van Mont-
foort, Ryan van der Moot, Franka Mosch, Aniek de Niet, Sabijn 
Otten, Dave de Raadt, Cayleigh Rademaker, Puck Reumann, 
Luna Rodriquez Montoya, Daan Roord, Fleur Rotteveel, Timo van 
Ruler, Thijne Schop, Thomas Smets, Jazz Veenhuijsen, Niek de 
Vente, Abel Verhoeff, Lex Vernout, Maaike Vinken, Kaj Vitalis, 
Roan van der Vooren, Yannick van Vliet, Lot Vreeburg, Syb de 
Vries, Megan Weir, Elyse Wentzel, Sem de Wilde, Madelief Witlox, 

Diploma B
Arman, Aghsami, Giulio Allebes, Lieve Broekhuizen, Nils Diel-
man, Tim van Eijk, Jort Festen, Lieke van Galen, Niels van Galen, 
Efia van Hengel, Tycho Huyboom, Tamar van Ieperen, Olivier de 
Jong, Ilias Jalloh, Job Klein, Sannemarie Knoop, Tobias Knijnen-
burg, Thijs Koenen, Ralph Kops, Thijs Langhout, Rosanne van 
Leeuwen, Amélie van Loon, Bart Möllmann, Madelief Niesen, 
Fleur Roord, Mick Rijkerberg, Bernt Sinnema, Anoek Stuurwold, 
Mick van Teeffelen, Bram van Turen, Valentijn van der Vecht, Mi-
lo Vegter, Axel Vos, Teddy  Wensing, Lieke Wildschut, Aidan Zuur 

Diploma C
Robin van Dam, Kiki Horväth, Marie Meuleman, Tycho Polak, 
Mike Reddering, Tobias Vermeulen, Elvira Warmerdam, Yara van 
der Werf

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

Diplomazwemmen
4 oktober 2014

Met Fit4lady past sporten
altijd in je schema

“Het concept Fit4lady is ont-
staan uit het Amerikaanse Cur-
ves, met het verschil dat we 
steps hebben in plaats van een 
matje”, licht Liselot toe. “De oor-
spronkelijke oprichters van Basic 
Fit hebben in 2005 het concept 
Fit4lady leven ingeblazen. Vol-
gend jaar bestaan we dus offici-
eel 10 jaar! Arina van Damme is 
in 2006 gestart als franchisene-
mer met vestigingen van Fit4lady 
in Volendam, Limmen en Hoorn. 
Door vrouwen, voor vrouwen. Na 
deze 3 vestigingen wilde ze het 
concept verder uitrollen en heeft 
ze dit gekocht in 2009. Ik was in 
Limmen trainster bij Arina en zo 
heb ik als franchisenemer laatst 
de 13e vestiging geopend in 
Heemstede. Ik vind ondernemen, 
trainen en sporten een geweldi-
ge combinatie. Eigenlijk heb ik 
niet het gevoel dat ik een baan 
heb: zo veelzijdig is het. Fit4lady 
biedt aan vrouwen een gezelli-
ge sportschool die laagdrempe-
lig is en waarbij je je eigen tijd 
kunt indelen”, aldus Liselot van 
de Langerijt.
Ook sportster Jessie Scargo be-
aamt dit en is laaiend enthou-
siast: “Aanvankelijk sportte ik 
bij Fit4lady in Hillegom, omdat 
een vriendin van mij daar ook 
sport.  Juist een van de pretti-
ge dingen van Fit4lady is dat je 
het sporten in een half uurtje 
kunt doen. De reistijd naar Hille-
gom duurde echter langer, van-
daar dat ik ging sporten bij een 
andere sportschool in Heemste-
de. Ik was dus heel blij dat er in 
Heemstede een Fit4lady werd 
geopend, dus heb ik me meteen 

Heemstede – In de hectiek 
van het dagelijkse leven en 
onze maatschappij is er veel 
behoefte om te sporten en 
je lekker te ontladen. Speci-
aal voor vrouwen die het vaak 
druk hebben met werk, gezin 
en privé is er de sportschool 
Fit4lady, waarvan onlangs 
een vestiging aan de Raad-
huisstraat  53-a in Heemste-
de werd geopend door train-
ster en franchisenemer Li-
selot van de Langerijt.

hier ingeschreven. Ik train hier 
3 keer per week. Het concept 
spreekt mij en veel vrouwen aan: 
je kunt even snel sporten wan-
neer het jou uitkomt en daar-
om is het zo makkelijk qua werk 
en privé in te passen in je dag-
schema. Je kunt gaan wanneer 
je wilt en het sporten ook zo 
zwaar maken zoals je wilt. Twee 
keer maak je een rondje langs 
de apparaten en doe je dezelf-
de oefening. Dit kun je zelfstan-
dig doen maar ook met bege-
leiding: er is altijd een trainster 
aanwezig. Deze vestiging werkt 
met drie trainsters.  De oefenin-
gen op de steps veranderen 1 
keer per week. Je sport altijd in 

een groep en komt iedere keer 
weer verschillende mensen te-
gen. Dat maakt het gezellig, so-
ciaal en het creëert een groeps-
gevoel. Het zijn allemaal super-
leuke mensen, hartelijk, enthou-
siast en spontaan, zodat je je al-
tijd op je gemak voelt.  Het spor-
ten stimuleert zo: je voelt je po-
sitiever, energieker en fitter: ge-
woon een lekker gevoel. En zo 
kun je alles weer aan!”
Fit4lady, Raadhuisstraat 53-a in 
Heemstede, tel. 06-374 69 231, 
e-mail: heemstede@fit4lady.nl. 
Gratis proefles mogelijk. Meer 
info op www.fit4lady.nl of op 
Facebook Fit4lady Heemstede.
Bart Jonker

Liselot van de Langerijt.

Fo
to

: B
ar

t J
on

ke
r P

ro
du

ct
io

ns
 ©

 2
01

4

Nieuwe outfits, maar geen punten voor VEW
Heemstede - VEW1 verloor af-
gelopen zaterdag de voetbal-
wedstrijd tegen RKAVIC met 2-3. 
De in het nieuw gestoken VEW-
formatie van Sjoerd Hamann 
kwam te slap uit de startblokken.  
Dat is iets wat men zich niet kan 
permitteren in de 3de klasse van 
het zaterdagvoetbal. De fans van 
VEW keken elkaar bedrukt aan, 
toen RKAVIC nog voor rust op 
een 0-2 voorsprong kwam. VEW-
er Jeroen Veltenaar kon via een 
zeer fraaie omhaal wel de 1-2 op 
het scorebord zetten. Maar echt 
spannend werd het afgelopen 

zaterdag aan de sportparklaan 
in Heemstede nooit. Want kort 
na de rust liep RKAVIC uit naar 
1-3. Het nu wel energiek spe-
lende VEW probeerde de aan-
sluitingstreffer te forceren. Deze 
aansluitingstreffer viel echter te 
laat in de wedstrijd om nog een 
gelijkspel uit het vuur te slepen. 
Michiel Dekker was de doelpun-
tenmaker voor VEW. Na vijf ge-
speelde wedstrijden staat VEW 
op de 12de plaats net boven de 
gevarenzone.
De nieuwe kleding bracht, voor-
lopig, dus geen geluk voor de 

VEW-ers. Maar VEW loopt er 
sinds afgelopen zaterdag wel 
gelikt bij. Zowel een nieuwe 
thuis- als uit-tenue, trainings-
pakken en nieuwe tassen kon-
den bij Multivos Sport worden 
besteld. Dit dankzij de nieuwe 
hoofdsponsor Den Breejen In-
fra. Op de foto het eerste elftal 
van VEW. Hoewel het vlaggen-
schip niet wist te winnen behaal-
den andere VEW seniorenteams 
wel goede resultaten. Zo won-
nen het 2de, 3de , 4de en het 6de 
haar wedstrijd. Kijk ook eens op 
www.vewheemstede.nl.

Bridge voor 
goede doel
Regio - In het kader van het 
50-jarig bestaan van het Dorps-
huis te Vogelenzang, wordt op 
zaterdag 18 oktober een bridge-
drive georganiseerd. Aanvang 
13.00 uur.
De opbrengst van deze bridge-

drive komt geheel ten goede van 
de Zebra Zorg Boerderij te Vo-
gelenzang. ( www.zebrazorg.nl ) 
Het zal worden besteed aan het 
voersysteem van de dieren waar-
door het gemakkelijke wordt 
voor de kinderen met een beper-
king om de bakken te vullen.
 Inschrijven bij Piet van den Raad: 
023-5847156 0f 06-22983867 of 
pirabridge@ziggo.nl
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Opening zondag 12 oktober 
Onschuld en nostalgie in Waagexpositie
Regio - De komende weken in 
oktober presenteert beeldend 
kunstenaar Rob van Bruggen uit 
Haarlem zijn fotografisch werk in 
Galerie de Waag aan het Spaar-
ne te Haarlem. Voor deze ten-
toonstelling heeft van Bruggen 
ditmaal gekozen voor een drie-
tal opmerkelijke series. Foto’s 
waarbij jonge meisjes een pro-
minente rol spelen. Een bewus-
te keuze van Rob, zoals hij zelf 
vertelt: meisjes van 13 jaar, je ziet 
ze vaak op straat lopen. Sommi-
ge maken een pure, onschuldi-
ge indruk, bijna vrouw, maar ook 
nog een kind. De bezoeker aan 
de Waag wordt geconfronteerd 
met afwisselend mysterieuze ta-
ferelen en portretten van jon-
ge meisjes van een raadselach-
tige natuurlijkheid en schoon-
heid. Qua compositie heel even-
wichtig en smaakvol geensce-
neerd. Bewonderswaardig hoe 
van Bruggen er in geslaagd is de 
jonge meisjes, in al hun prilheid, 
een natuurlijke pose aan te laten 
nemen. 
In de serie ‘Into the Forrest’ heeft 
van Bruggen modellen in een 
soort paradijsachtige entoura-
ge vastgelegd. Een illusionaire 
wereld met “oerbomen” in ou-
de bossen in een geheel sprook-
jesachtige sfeer. Een gevoel van 
onbedorven natuur, waar de mo-
derne tijd nog niet is doorge-
drongen. Een lijn die Rob door-
trekt in zijn serie foto’s onder 
de titel “De wonderbaarlijke rei-

zen van Tamar”. Een jong meisje 
zwerft met een grote koffer door 
donkere wouden, ondergelo-
pen bossen en ruines. De vraag 
wat er in de koffer zit en wat Ta-
mar zoekt in de apocalyptische 
landschappen wordt verder aan 
de fantasie van de kijker over-
gelaten. In de serie “Young vin-
tage girls” ziet men jonge meis-
jes in kleding van aanvang vo-
rige eeuw. Gefotografeerd met 
een klassieke belichting, die de 
foto’s een nostalgische uitstra-

ling geven. De feestelijke ope-
ning van deze tentoonstelling in 
Galerie de Waag (Spaarne 30 te 
Haarlem) vindt op zondag 12 ok-
tober om 16.00 uur plaats. Het 
werk van Rob van Bruggen is 
vanaf donderdag 9 oktober tot 
en met zondag 26 oktober te be-
wonderen.
De openingstijden van de Waag 
zijn donderdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook 
www.shadowandhighlights.nl en 
www.kzod.nl.

Ontmoet andere lezers en start een leesclub
Regio - Houd je van lezen en wil 
je je leeservaringen graag delen 
met anderen, dan is een leesclub 
misschien iets voor jou. Maan-
dag 20 oktober én maandag 
27 oktober, beide avonden van 
20:00 tot 21:30 uur, organiseert 
de Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land informatieavonden over het 

starten en boeiend houden van 
een leesclub. Naast praktische 
informatie biedt de avond ook 
gelegenheid om gelijkgestem-
den te ontmoeten en eventu-
eel meteen een leesclub te be-
ginnen.
Op maandag 20 oktober vindt de 
leeskringdate plaats in de Biblio-

theek Bennebroek, (Bennebroe-
kerlaan 3); op maandag 27 ok-
tober ben je welkom in de Bi-
bliotheek Bloemendaal (Korte 
Kleverlaan 9). De toegang is gra-
tis.

Leeskoffers
De Bibliotheek kan het hele jaar 

Concert Vrouwenkoor Malle Babbe 
bij Crematorium Haarlem
Regio - Op verzoek van het cre-
matorium Haarlem zal vrouwen-
koor Malle Babbe met dirigent 
Leny van Schaik, op zaterdag-
avond 25 oktober  een concert 

geven in de grote zaal van het 
crematorium aan de Vergierde-
weg 271 te Haarlem.
In het kader van herinnerings-
weken komen nabestaanden sa-

men om hun dierbare overlede-
nen te herdenken.
Vrouwenkoor Malle Babbe zingt 
van 19.30 tot 20.30 uur.
www.vrouwenkoormallebabbe.nl

Stichting De Stampertjes 
ontvangt kwaliteitscertificaat

Regio - Aanstaande donder-
dag, 9 oktober, ontvangt vrij-
willigersorganisatie De Stam-
pertjes het kwaliteitscertifi-
caat HKZ Gehandicapten-
zorg. Stichting De Stamper-
tjes in Bloemendaal biedt op-
vang aan kinderen van 0 t/m 
5 jaar met een beperking. Met 
het behalen van het kwaliteits-
certificaat werkt De Stamper-
tjes aan verdere professionali-
sering van de opvang.
Tijdens een feestelijke middag 
wordt het HKZ certificaat uit-
gereikt door de directeur van 
SIG, Dhr. Jan Kroft aan de be-
stuursvoorzitter van De Stam-
pertjes, Marco Tetteroo. Spe-
ciale eregast is Burgemeester 
Ruud Nederveen van de ge-
meente Bloemendaal, die De 
Stampertjes een warm hart 
toedraagt.
Bij De Stampertjes worden 
kinderen met een lichamelij-
ke en/of verstandelijke beper-
king opgevangen door gekwa-
lificeerde vrijwilligers. Huise-

lijkheid en gezelligheid staan 
voorop bij De Stampertjes. 
De opvang vindt plaats in een 
voor de kinderen aangepast 
woonhuis. De kinderen krijgen 
hier volop de mogelijkheid om 
zich in hun eigen tempo spe-
lenderwijs te ontwikkelen.
Met het HKZ-certificaat heeft 
De Stampertjes duidelijk in 
beeld wat haar werk is, wat de 
afspraken zijn en hoe werk-
processen verlopen. De let-
ters HKZ staan voor: Harmo-
nisatiemodel Kwaliteitsbeoor-
deling Zorgsector. Regelma-
tig toetsen in- en externe au-
ditoren of de afspraken nog 
kloppen met de praktijk en of 
er nog verbeteringen moge-
lijk zijn. Als auditoren belang-
rijke verbetermogelijkheden 
signaleren, worden die door-
gevoerd.

De Stampertjes is gevestigd 
aan de Korte Kleverlaan 66 in 
Bloemendaal. Meer informatie 
op www.destampertjes.nl.

Annemarie Bon
Na een aantal jaren te hebben 
geschreven voor de kinderpa-
gina van het Brabants Dagblad 
werd Annemarie Bon hoofdre-
dacteur van het kinderblad Tap-
toe.

Gedurende die tijd schreef ze 
ook verhaaltjes voor Okki en 
schreef ze informatieve boekjes. 
Sinds 2002 is ze fulltime schrijf-
ster. 

Workshop 
Naast het schrijven geeft An-
nemarie Bon ook schrijfcursus-
sen. In de Bibliotheek geeft ze 
een workshop voor volwassenen 
die willen schrijven voor de leef-
tijd 6 jaar en jonger. Zij zal hier-
bij ingaan op creativiteit en idee-
en ontwikkelen. Natuurlijk zal 
dit ook in praktijk gebracht wor-
den. Het streven is dat alle deel-
nemers met een verhaal of pren-
tenboekidee naar huis gaan.
Meer informatie via: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Regio - Bruis je van de idee-
en? Kun je daar makkelijk een 
kinderboek of verhaal mee 
volschrijven maar weet je niet 
hoe? Op donderdag 23 ok-
tober, van 20:00 – 22:00 uur, 
organiseert de Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland de work-
shop Volwassenen schrijven 
kinderboeken voor 6 jaar en 
jonger. Annemarie Bon helpt 
je op weg. De workshop vindt 
plaats in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum, Gasthuisstraat 
32 te Haarlem. De toegangs-
prijs bedraagt 10,- euro; niet-
leden betalen 12,50 euro. Be-
stel je toegangskaartje via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

In oktober gratis toegang voor kinderen bij 
CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45
Regio - Het CRASH Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-’45 
heeft oktober uitgeroepen tot 
Kindermaand.
Kinderen tot 12 jaar hebben de-
ze maand gratis toegang tot het 
museum.
In het museum worden verhalen 
verteld over vliegtuigen en de 
bemanningen die in de Tweede 

Wereldoorlog in Nederland zijn 
neergestort.
Ook wordt verteld over het verzet 
in Haarlemmermeer en daarbui-
ten. Deze verhalen zijn verwerkt 
in de speurtocht die kinderen in 
het museum kunnen doen.
Het museum is geopend op za-
terdag van 11.00 tot 16.00 uur en 
gevestigd aan de Aalsmeerder-

dijk 460, Aalsmeerderbrug.
Toegang tot het museum kost 
3,50 euro voor volwassenen en 
is dus in oktober gratis voor al-
le kinderen tot 12 jaar.
Voor meer informatie over de 
collectie van het museum en het 
werk van de Stichting CRASH 
’40-’45 kan men kijken op de 
website www.crash40-45.nl.

Volwassenen schrijven
voor kinderen

Workshop door kinderboeken-
schrijver Annemarie Bon

leeskoffers verzorgen met actu-
ele én klassieke boeken, inclu-
sief informatiemateriaal voor alle 
leesclubs in de regio. In elke kof-
fer zitten zeven exemplaren van 

dezelfde titel en achtergrondin-
formatie over het boek en de au-
teur. 
Meer informatie via: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.



WMC G1 – HBC G1    14-0
Er zijn van die dagen...
Er zijn van die dagen dat het al-
lemaal niet zo mee zit. Bij het 
opstaan voel je het al en denk 
je “Dat gaat het niet worden 
vandaag”. HBC G1 kent dat in-
middels als geen ander. Veel 
te hoog ingedeeld moeten we 
ons nu weer melden bij WMC 
in Heerhugowaard. Er gloort 
weliswaar enige hoop, om-
dat WMC ook al eens verloren 
heeft, maar al snel is duidelijk 
dat het weer hetzelfde liedje wordt. Voor de rust is het al 6-0. Dan 
is het nog wel fijn dat de tegenstander vindt dat je toch best wel 
aardig speelt, maar het helpt niet. Met een einduitslag van 14-0 is 
het krachtsverschil duidelijk.

Helaas zitten we nu in deze positie. En ziet het er naar uit dat we 
dat uit moeten zitten tot de winterstop, omdat de KNVB tot nu toe 
doof is voor verzoeken tot een andere indeling. Om toch nog iets 
positiefs uit een hopeloze situatie te halen is het dat HBC inmid-
dels goed geleerd heeft met verlies om te gaan. Want ondanks de 
resultaten blijft de onderlinge stemming goed. Klasse.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Bridgeclub Bel Air
Op zaterdag 4 oktober 2014 kwamen 140 bridgers naar het GSV 
gebouw aan de Frans Schubertlaan te Heemstede om te beginnen 
aan het vijfentwintigste seizoen van Bel Air op Zaterdag.
De meervoudige kampioenen, Martin Baas en John Missaar zijn 
van elkaar gescheiden. John gaat verder met Hedy Stegge en 
Martin gaat de strijd aan met Tine Zwager. Deze wedstrijd moest 
Martin wegens ziekte verstek laten gaan en Tine kwam met Theo 
Bijma aan tafel. Zij bleven steken op 47,92%. Ook Dessa Ramic 
kwam met een nieuwe partner. Samen met Wim Wonink behaalde 
zij de eerste plaats in de A lijn met een score van 66,44%. George 
Cerneüs en Jan Kleijn werden tweede met 63,99%. Hedy en John 
legde beslag op de derde plaats met 62,27%. Bamby Bossink en 
Henriëtte Heijdendaal zijn niet al te best aan dit seizoen begonnen. 
Met 41,11% werden zij laatste. 
In de B lijn ging de winst naar Lenie Houtkamp en Margot v. Ton-
geren met een score van 66,90%. Jos en Alex Zethof werden 
tweede met 60,42%. Jopie Kuipers en Karel Zwetsloot werden die 
middag aan elkaar voorgesteld en gingen als invalpaar van start. 
Met een score van 57,87% werden zij derde.
In de C lijn pakten Ineke en Ben Jonkers de winst met 65,77%. 
Tweede werden Margreet Lodder en Ineke Bekkers met 62,50%. 
Jeanette Colin en Hermine Burgers legden beslag op plaats drie 
met 57,14%
An Bovenhof en Yvonne de Jong werden eerste in de D lijn met 
59,17%. Riet Vink en Coby Vermeulen kwamen met 56,67% op 
de tweede plaats en Simone Weijprecht met Roos Piller werden 
gedeelde derde met 54,17%, want Marja Heddema en Mieke v. 
Beest kwamen tot hetzelfde resultaat.
Piet van den Raad 

INGEZONDEN

Kon. HFC laat kaas van brood eten
Regio - HSC’21 uit Haaksber-
gen, het dorp dat zo getrof-
fen werd door het ongeval met 
de monstertruck, was afgelo-
pen zondag de gastheer voor 
HFC. Na een minuut stilte voor 
de slachtoffers van het ongeval 
begonnen beide teams aan het 
duel. HSC stond op dat moment 
onderaan en HFC bezette de 
tweede plaats. HFC begon sterk 
en in een hoog tempo. Het ont-
stane overwicht was slechts van 
korte duur. HFC Coach Mulders 
had, net als een week eerder, 
spelverdeler Gert-Jan Tamerus 
in de spits geposteerd met spits 
Martijn Tjon-A-Njoek daar vlak 
achter. Tamerus is geen dravertje 
en Tjon-A-Noek heeft vooral oog 
voor de actie naar voren. Het ge-
volg was dat er op het midden-
veld met enige regelmaat een 
overwicht voor HSC ontstond. 
HSC maakte hier goed gebruik 
van en kwam steeds beter in het 
spel. Een schot dat op de paal 
belandde was een voorteken 
van datgene dat nog moest ko-
men. De HFC verdediging kon 
de HSC aanvallers nog een tijdje 
van zich af houden. Vlak voor de 
rust klopte de organisatie ach-
terin bij HFC niet waardoor een 
snelle en goed uitgevoerde aan-

val van HSC door Remy Raterink 
werd bekroond met een doel-
punt 1-0. Na de pauze leek het 
er even op dat HFC de weg naar 
het HSC doel weer kon vinden al 
was dit van heel korte duur. De 
strijd werd een kopie van de eer-
ste helft waarbij HSC de touw-
tjes goed in handen had. De ver-
dedigers Verschoor en Grond-
man voerden de score zelfs op 
tot 3-0. HFC moet zich de vraag 
stellen wat de verdedigers van 
HSC zo dicht bij het HFC doel 
te zoeken hadden. Als ze al 
opkomen zal iemand ze toch 
moeten afstoppen en dat ge-
beurde onzorgvuldig. Dat kort 

voor tijd de 4-0 op het bord 
kwam maakte de uitslag iets wat 
geflatteerd. HFC werkte hard 
maar meer dan drie goede mo-
gelijkheden heeft de ploeg in 90 
minuten niet gehad. De ingeval-
len Reggie Schaap kwam alleen 
voor de doelman maar zag zijn 
inzet door de voet van de doel-
man gekeerd. De voor deze wed-
strijd geschorste centrale verde-
diger Roy Verkaik zal er volgen-
de week weer bij zijn. Dan speelt 
HFC thuis om 14.00 uur tegen 
het hoger geplaatste OJC Ros-
malen, een wedstrijd om naar uit 
te kijken.
Eric van Westerloo

Ontspannen op wintersport met 
Skivereniging KennemerRand

Heemstede - Er is een manier 
om ontspannen aan een skiva-
kantie te beginnen en dat zo te 
houden tot en met het thuisko-
men. Geen zorgen om winter-
banden, aquaplanning of ver-
moeidheid na 1300 kilometer 
achter het stuur turen. Geen zor-
gen om de accommodatie want 
die is al gekeurd. Viersterren ni-
veau met volledige verzorging. 
Grote truc is even lid worden van 
Skivereniging KennemerRand 
en inschrijven op een skiva-
kantie naar Wagrain of Wolken-
stein. In januari 2015 gaat men 
naar Wagrain en in maart 2015 
naar Wolkenstein in de Dolomie-
ten. Deze accommodaties zijn 
gekozen wegens resultaten be-
reikt in het verleden. Topcondi-
ties in de sneeuw en pure ver-
wennerij in de hotels door men-

sen die het in hun genen heb-
ben om service te geven. Stel 
je er voor open en je hebt een 
pracht vakantie met mensen om 
je heen die graag skiën en lang-
laufen. Daarnaast is er een ver-
trouwde trainer of trainster van 
KennemerRand mee om verge-
ten skibewegingen: “Tal-ski be-
lasten!” nog even onder de aan-
dacht te brengen en onzekeren 
op weg te helpen. 

Meegaan met een groepsskireis 
van SV KennemerRand geeft een 
andere dimensie aan het skiën. 
Niet alleen kom je met het ski-
en aan je trekken, ze gaan im-
mers altijd naar een gebied met 
voldoende mogelijkheden, maar 
ook de gezelligheid van het 
après-skiën en de gezamen-
lijke maaltijden dragen bij aan 

een voortreffelijke vakantie. Dit 
jaar geeft de skivereniging ge-
hoor aan de wens van veel deel-
nemers de zeer gewaardeer-
de bestemmingen uit 2013 nog-
maals als reisdoel te kiezen. De 
bestemmingen van de busrei-
zen voor het winterseizoen 2014 
– 2015 zijn dan ook: Oostenrijk, 
8 t/m 18 januari 2015, Sportho-
tel Wagrain, Italië, 6 t/m 15 maart 
2015 en Hotel Wolkenstein. Re-
ken per persoon op ongeveer 
1000 euro, kan bij 36 aanmeldin-
gen nog ietsje meevallen, waar-
bij inbegrepen:  zeven overnach-
tingen op basis van halfpension, 
vervoer per luxe Royal Class tou-
ringcar vanaf Heemstede, zes-
daagse skipas Skiverbund Ama-
dé of Dolomiti Superski (zon-
dag t/m vrijdag), toeristenbelas-
ting ter plaatse (7 x 1,80 euro), 
borg skipas ( 3,- euro) en reser-
verings- en boekingskosten plus 
Calamiteitenfonds. De comforta-
bele kamers zijn voorzien van di-
verse gemakken.
 
Ski Vereniging KennemerRand 
bemiddelt enkel tussen de deel-
nemers en de reisorganisatie. 
De reizen worden geboekt bij 
de reisorganisatie Interlodge lid 
van de SGR en de ANVR, waar-
bij hun voorwaarden van toepas-
sing zijn.
Een kleine 25 jaar geleden be-
gon de toenmalige voorzitter tij-
dens zijn zomervakantie een ski-
accommodatie en een hotel uit 
te zoeken en maakte een arran-
gement. De reiscommissie doet 
dat nu iets professioneler.
Kijk voor aanmelden en verdere 
informatie op www.kennemer-
rand.nl.
Ton van den Brink 
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Her Majesty brengt The Beatles weer tot leven

Abbey Road in optima forma live
Heemstede – Even stil blijven 
staan op het zebrapad van Ab-
bey Road in Londen. Het ze-
brapad waar The Beatles Ab-
bey Road in 1969 overstaken 
naar hun solocarrières, omdat 
de meningsverschillen tussen 
de bandleden niet meer te over-
bruggen waren. Het album Ab-
bey Road wordt door kenners 
geroemd als het beste Beatlesal-
bum wat de bandleden ooit ge-
maakt hebben, maar werd nooit 
live voor het publiek gespeeld. 
Dat deed de band Her Majesty 
afgelopen vrijdag wel even voor 
in De Luifel hoe dat moest met 
‘Back to Abbey Road’. En hoe!
Voor de pauze werd het gehe-
le album Abbey Road ten geho-
re gebracht, gekleed met foto’s, 
geluidsfragmenten en anekdo-
tes die Her Majesty zelf voor het 
voetlicht bracht. Ook een draai-
tafel op het podium, die symbo-
lisch de plaat Abbey Road af-
speelde. De bandleden kwamen 
op en af, zoals The Beatles afge-
beeld waren op de albumhoes 
van Abbey Road: wandelend 
over een zebrapad. Opvallend 
was dat alle bandleden de ver-
schillende zangpartijen voor hun 
rekening namen, waarbij door-
dacht gekeken is welke stem het 
beste het Beatlesorigineel bena-

dert. En daar waren de heren ui-
termate in geslaagd. Zo deed gi-
tarist Bertolf Lentink de zang 
van John Lennon, terwijl Bauke 
Bakker de vocalen van Paul Mc-
Cartney voor zijn rekening nam. 
De overige bandleden, toetse-
nist Gertjan van der Weerd deed 
de solozang van George Harri-
son, terwijl bassist Dirk Schreu-
ders model stond voor de zang 
van Ringo Starr. Niet met dezelf-
de instrumentatie als de origine-
le Beatles dus. Maar heel goed 
gedaan. Aangevuld met lekke-
re gitaar- en drumpartijen. Pak-
kende grooves die de genialiteit 
van The Beatles zo karakterise-
ren. Livemuziek in optima forma. 
Doe je ogen dicht en je hoort The 
Beatles, alsof ze nooit zijn weg-
geweest. Zoals McCartneys ‘Oh 
Darling’ waarbij Bauke Bakker 
op imponerende wijze de ruige 
zang van Paul McCartney ver-
tolkte. Hoewel het meeste Beat-
lesmateriaal werd geschreven 
door Lennon en McCartney, was 
ook George Harrison niet onver-
dienstelijk als componist.  Parel-
tjes, zoals het prachtige ‘Here 
Comes The Sun’ dat hij schreef 
in de tuin van zijn goede vriend 
Eric Clapton. Ook Ringo Starr 
schreef het  gevoelige ‘Octo-
pus’s Garden’ op het Italiaan-

se Sardinië, waar hij zich tijde-
lijk had verschanst omdat hij niet 
meer tegen het geruzie binnen 
de band kon. Beide songs wer-
den vlekkeloos uitgevoerd door 
Her Majesty. De grootste rivali-
teit was echter tussen John Len-
non en Paul McCartney, die el-
kaar niet meer konden luchten of 
zien. Dit venijn kwam na de pau-
ze er goed uit. “What if The Beat-
les had stayed together?” was 
de hamvraag die de hele avond 
door ieders hoofd spookte. Ook 
daar hadden de bandleden van 
Her Majesty hun eigen muzika-
le antwoord op: “Waarschijn-
lijk met het solomateriaal tus-
sen 1970 en 1971 dat de band-
leden afzonderlijk uitbrachten. 
Nummers met venijn zoals  Ge-
orge Harrisons ‘Wah, wah’ , ‘Isn’t 
it a pity’ of McCartneys ‘Too Ma-
ny People’ staken het gevoel van 
de bandleden niet onder stoelen 
of banken. We hebben de naam 
van het album dat er nooit geko-
men is ‘Imagine’ genoemd.” Ber-
tolf vertolkt deze Lennon klassie-
ker met verve en raakt de gevoe-
lige snaar van het publiek. The 
Beatles waren ‘even terug’  met 
een geweldige avond, waarover 
het uitzinnige publiek nog lang 
napraatte.
Bart Jonker
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Ook Heemsteedse deelname!
 Keukenhof Bloembollenmarkt 
10 tot en met 12 oktober 2014

Regio - In het weekend van 10 
tot en met 12 oktober vindt de 
Keukenhof Bloembollenmarkt in 
het Oranje Nassau Paviljoen op 
de Keukenhof plaats. Tientallen 
kwekers die zich hebben toe-
gelegd op het kweken van niet-
alledaagse soorten bolgewas-
sen, bieden hun producten aan. 
De kleur van het voorjaar maakt 
plaats voor een markt waar ge-
renommeerde kwekers hun 
bloembollen tonen. De komende 
maanden gaan er in het park on-
geveer 7 miljoen bloembollen de 
grond in.
Wie in zijn eigen tuin bollen wil 
planten en op zoek is naar unie-
ke bolgewassen kan terecht op 
de Keukenhof Bloembollen-
markt.
De Bloembollenmarkt is ge-
opend op 10 tot en met 12 ok-
tober van 10.00 tot 16.30 uur. 
De toegang en het parkeren zijn 
gratis. Op vrijdag en zaterdag 
verzorgen de Keukenhoftuin-
mannen plantdemonstraties. De 
bezoeker ontvangt nuttige tips 
en adviezen.
Keukenhof Bollenmarkt is een 
begrip voor een ieder die geïn-

teresseerd is in bloembollen en 
tuinieren. Een uitzonderlijk groot 
aanbod van bloembollen, waar-
onder vele exclusieve soorten, 
worden aangeboden door kwe-
kers. Men ontvangt zo uit de 
eerste hand informatie over het 
planten en verzorgen van de ver-
schillende soorten bollen. Speci-
alisten vertellen hoe u thuis het 
meest succesvol met bollen kunt 
zijn. De bloembollenmarkt is niet 
alleen dé markt voor de liefheb-
ber van de bijzondere bolbloe-
men, ook wordt grote aandacht 
besteed aan het educatieve as-
pect.
Tijdens de bloembollenmarkt 
wordt het mozaïek in bollen ge-
presenteerd voor het thema van 
2015. Het thema voor volgend 
seizoen is Van Gogh.Het mozaiëk 
is een zelfportret van Van Gogh 
dat wordt gelegd met duizenden 
tulpen en muscari’s. Keukenhof 
vindt u in Lisse.

Sfeervolle creatieve 
hobbybeurs in Hoorn

Regio – In Sportcentrum Vredehof te Hoorn wordt woensdag 
15 oktober een hobbyfestival gehouden. Tal van standhouders 
vullen de marktkramen met nieuwe producten en benodigdhe-
den voor diverse hobby’s. U komt hier onder meer tegen materi-
alen voor (3D)Kaarten, miniaturen, poppen, scrapbooken, stem-
pelen, ponsen, haken, sieraden maken, pixelhobby en nog veel 
meer. Ook kunt u aanschuiven bij een aantal demonstraties en 
workshops. Veel hobby’s worden al jaren beoefend, maar steeds 
wordt er wel iets bedacht of uitgevonden om deze hobby te ver-
nieuwen of te verbeteren. Uiteraard komen er ook elke keer 
nieuwe hobby’s bij die nog nooit aan het publiek getoond zijn. 
Het Hobbyfestival in Hoorn is de uitgelezen plek voor de stand-
houders om de noviteiten op hobbygebied te tonen. Een bezoek 
aan het Hobbyfestival is de beste manier om u te laten informe-
ren over de nieuwe producten. Demonstraties, workshops of een 
gesprek met een ‘kenner’. Van alle markten thuis, deze beurs.

Gratis magazine
Het magazine Hobbyfestival nr. 5 ontvangen bezoekers gratis, zo 
lang de voorraad strekt. Op de site www.hobbyfestival.nl, kunt 
u een kortingsbon van 1,- euro downloaden. Het Hobbyfestival 
wordt georganiseerd door Heins & Hobby’s en het sportcentrum 
Vredehof vindt u aan de Vredehofstraat 5 in Hoorn. Openingstij-
den: woensdag van 10.30 - 16.30 uur. Entree volwassenen: euro 
5,-; kinderen tot 12 jaar gratis (onder geleide).

Liveseizoen café 1ste Aanleg 
belooft heel veel moois
Heemstede – Minimaal twee-
maal per maand, op de 2e zon-
dag en op de laatste zaterdag 
van de maand, brengt café de 
1ste Aanleg toegankelijke live-
muziek met een breed spectrum 
aan stijlen. Op de zondag is dit 
altijd akoestisch geheel in de stijl 
van de ‘lazy Sunday afternoon’.

De laatste zaterdag komen de 
versterkte bands aan de beurt 
met een repertoire dat meestal 
wisselt tussen populaire covers 
uit alle decennia, bluesy en een 

enkele keer Nederlandstalig of 
eigen werk.
Zondag 12 oktober is vanaf 17.30 
uur de ‘Music Company’ te gast.
Dit trio speelt rustige blues en 
rockmuziek met uitschieters 
naar country en hedendaagse 
singer-songwriters. Willem Smit 
speelt dwarsfluit/saxofoon en 
Lex van Amsterdam speelt sli-
degitaar/fingerpicking op een 
dobro. De dobro is een bijzon-
der soort gitaar met een metalen 
resonator-ring aan de voorkant, 
die de functie van luidspreker 

vervult en veel in de blues wordt 
gebruikt. John Stevens neemt de 
slaggitaar en zang voor zijn re-
kening.
Locatie: hoek Kerklaan en Raad-
huisstraat. 
Kijk ook op de facebook-
site van de 1ste Aanleg en 
www.1steaanleg.nl.
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Woensdag 8 oktober
t/m 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie: www.
museumdecruquius.nl.

Woensdag 8 oktober
t/m 14 oktober

Expositie José van den 
Hout met collages van di-
verse materialen. 
Gemeentehuis Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. De ope-
ning is donderdag 4 septem-
ber om 20 uur. Bezoektijden 
zijn maandag t/m vrijdag van 
8.30 tot 12.30 en woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30.

Woensdag 8 oktober
t/m 16 oktober
Expositie werk Winnie van 
Soest bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave-
gebouw, terrein KG locatie 
Zuid, Haarlem.
3e verdieping. Bomen, bossen 
met veel kleur. Open maan-
dag-, dinsdag-, donderdag-
avond van 20.15-21.00 uur. 
Of in de ochtend, dan tussen 
dinsdag en vrijdag 11.15-12.00 
uur.

Woensdag 8 oktober
t/m 24 oktober
Oranje en het water.
Nieuwe tentoonstelling in het 
provinciehuis in het kader van 
200 jaar Koninkrijk. Prenten, 
(technische) tekeningen en 
foto’s uit de Provinciale Atlas, 
aangevuld met objecten van 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier.
De  expositie is te bezichti-
gen op werkdagen van 9.00 
tot 17.00 uur en tijdens het 
Open Monumentenweekend, 
13 en 14 september. Locatie: 
Paviljoen Welgelegen, Dreef 3 
Haarlem.

Woensdag 8 oktober
t/m 26 oktober
Tentoonstelling  Joke Ael-
berts: ‘ Ik zal jullie eens wat 
laten zien’. ABC Architec-
tuurcentrum Haarlem, Groot 
Heiligland 47, Haarlem. Toe-

gang gratis, geopend: dinsdag 
- zaterdag 12.00-17.00 / zon-
dag 13.00-17.00.

Meer informatie op: www.ar-
chitectuurhaarlem.nl.

Expositie Jan-Willem Wou-
ters in de foyer van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

Woensdag 8 oktober
tot 29 oktober
Luna Meis exposeert in de 
Bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1 te Heemstede. 
Thema: Carmen. Gratis toe-
gang.

Woensdag 8 oktober
t/m 31 oktober
Expositie van Casca-cur-
sisten van de teken-, schil-
der en aquarellessen van 
docente Caroline Aarens. 
Zij exposeren in De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tijdens openings-
uren van het gebouw.
www.casca.nl.

Woensdag 8 oktober
tot 7 november

Astrid Smits exposeert met 
‘Wondere Waterwereld’ in 
Inloophuis-Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. www.inloop-
huiskennemerland.nl.

Woensdag 8 oktobert/m 
14 november
Foto-expositie in Huis Ley-

AgendA duin. Open Monumentenda-
gen, 13 en 14 september te zien 
van 10.00-17.00 uur. Op ande-
re (werk-)dagen van 11.00-
15.00 uur. Gratis te bezoe-
ken. Buitenplaatsen in beeld. 
Leidsevaartweg tussen 49-
51. De parkeerplaats na 200 
meter rechts. Let op: bij Huis
Leyduin mag u niet parkeren.

Woensdag 8 oktober
t/m 28 november

In de publiekshal van het 
Raadhuis Heemstede expo-
seert Lizan van Dijk schil-
derijen en objecten. Meer 
info, zie: www.lizanvandijk.nl.

Woensdag 8 oktober
t/m 7 december

Fotografe Brettney Vlie-
land exposeert bij Sanquin 
Bloedvoorziening, Boer-
haavegebouw 32c, Haarlem. 
Bij KG, zuid.
Haar werk bestaat uit geën-
sceneerde fotografi e. De serie 
Paper Planet is een van papier, 
folies en vuilniszakken gevou-
wen onderwaterwereld. Het 
zijn zes op het oog levensech-
te dieren zoals een haai, zee-
paardje en schildpad. Zij zocht 
een balans tussen surrealiteit 
en realiteit.
www.brettneyvlieland.com.

Donderdag 9 oktober
t/m 26 oktober

Onschuld en nostalgie in 
Waagexpositie. Beeldend 
kunstenaar Rob van Bruggen, 
Haarlem. Galerie de Waag 
(Spaarne 30 te Haarlem) (ope-
ning zondag 12 oktober, 16.00 
uur). Dond t/m zond van 13-17 

uur. Zie ook www.shadowand-
highlights.nl en www.kzod.nl.

Vrijdag 10 oktober
Cellist Pieter Wispelwey 
begeleid door pianist Paolo 
Giacometti. Met werken van 
Brahms, Beethoven en Schu-
bert. De Oude Kerk,  aanvang: 
20:15 uur, entree: 22,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Esther Scheldwacht speelt 
monoloog De Sunshine 
Show. Theater de Luifel, aan-
vang 20:15 uur, entree: zegt u 
’t maar na afl oop! 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Werkdag IVN in wandelbos 
Groenendaal, van 9.00 tot 
13.30 uur. Voor gereedschap, 
begeleiding én vlaai bij de kof-
fi e wordt gezorgd. Verzamelen 
9.00 uur op de grote parkeer-
plaats van Groenendaal bij het 
restaurant. De werkdag duurt 
tot 13.30 uur.
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land of Marc van Schie, 06-
22575748. Graag aanmelden 
via email: ivnzk.natuurwerk@
gmail.com.

Zaterdag 11 oktober
Maarten Ebbers met zijn 
theatervoorstelling ‘Laat 
mij maar voorop’. Theater de 
Luifel, aanvang 20:15 uur, en-
tree: 17,50 euro.
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa van 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.00 uur 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Zondag 12 oktober
Beurs ‘Artistieke Han-
den’ Haarlem. Loc: Kenne-
mer Sportcenter, IJsbaanlaan 
4a, Haarlem. (gratis parkeren-
gratis hobbyblad). Amateur-
kunstenaars met div discipli-
nes. Programma en deelne-
merslijst op: www.artistieke-
handen.nl. Geopend van 10.30 
- 16.30 uur. Entree volwasse-
nen: euro 6,- (kortingsbon op 
site) / kinderen tot 12 jaar gra-
tis (onder geleide).

Jazz in Zandvoort met 
mondharmonicaspeelster 
Hermine Deurloo, begeleid 
door Rembrandt Frerichs – pi-
ano, Kim Weemhoff – drums, 
Eric Timmermans bas. Aanv. 
14.30u. Grote Krocht 41 te 
Zandvoort. U kunt reserveren 
op de concerten door te bel-
len naar 023-5310631 of via 
de website www.jazzinzand-

voort.nl of via www.facebook.
com/jazzinzandvoort.

Live-optreden ‘Music Com-
pany’ in 1e Aanleg, hoek 
Kerklaan en Raadhuisstraat.
Aanvang 17.30 uur.
www.1steaanleg.nl.

Kofferbakmarkt van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. Meer info: 
www.kofferbakmarktwijkaan-
zee.nl.

Excursie Woestduin, 11-
12.30 uur. Startpunt: Leidse-
vaartweg tussen nummer 49 
en 51, Heemstede. Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.gaatumee.nl. Bel voor 
meer informatie 088-0064455 
(tijdens kantooruren). Kosten: 
7,- euro, kinderen tot 12 jaar 
3,- euro, Beschermers 4,- eu-
ro, hun kinderen tot 12 jaar 
mogen gratis mee.

Dinsdag 14 oktober
Lezing door Hans Krol over 
Oud Heemstede bij Vrou-
wennetwerk, 13.45 uur. Lo-
catie: ‘Onder de Poort’, Outgert 
Pieterslaan 2, Haarlem. Vrou-
wennetwerk: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.

Supervakantiefeest Plexo-
rama. Diverse leuke en gezel-
lige activiteiten voor kinderen 
van 6 tot 13 jaar. Vanaf 10.00 
uur Locatie: Casca de Luifel/
Plexat, Herenweg 96 Heem-
stede. Meer informatie op 
www.casca.nl.

Donderdag 16 oktober
Lezing met beelden door 
prof dr Peter Barthel ‘Pro-
fessor, bestaat God?’. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang: gra-
tis. Locatie: Pinksterkerk, 
Camplaan te Heemstede.

Zaterdag 18 oktober
Boekenmarkt bibliotheek 
Tiltenberg Vogelenzang.
Van 9.00-17.00 uur. Verkoop 
tweedehands boeken t.g.v. 
priesteropleiding bisdom 
Haarlem-Amsterdam.
Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 
Vogelenzang. Meer info op: 
www.tiltenberg.org.

Zondag 19 oktober 
Theeconcert om 15.00 uur 
in de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein te Heemstede. Ditmaal 
Het Etto Ensemble, strijkkwar-
tet met klarinet met werken 
van hedendaagse componis-
ten. Toegang gratis, met deur-
collecte. Na afl oop thee, koffi e 
en gebak in de Pauwehof.

Zondag 26 oktober
Heemstede Loop, start en fi -
nish Sportparklaan Heemste-
de. Afstanden 1,5 km, 5 en 10 
km. Kidsrun, individueel en 
bedrijvenloop.
Starttijden resp 11.00 uur, 
12.00 en 13.00 uur.
Kijk op: www.heemstedeloop.
nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 oktober 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

10 oktober
Dag van de 

Duurzaamheid

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Campagne tegen inbraken
- Vergadering  
 bezwarencommissie

240 contracten met aanbieders zorg en 
ondersteuning ondertekend
Op 29 september werden in het raadhuis 
van Heemstede maar liefst 240 contracten 
ondertekend. Acht gemeenten en 30 
aanbieders van zorg en ondersteuning in de 
regio legden daarmee de afspraken vast over 
maatwerkvoorzieningen in het kader van de 
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) 2015. Later deze maand worden in 
Heemskerk de contracten in het kader van de 
nieuwe Jeugdwet ondertekend.

Op 1 januari 2015 verandert het zorgsysteem 
in Nederland ingrijpend. Veel taken die nu nog 

onder het rijk of de provincie vallen, gaan naar de 
gemeente. Dit is geregeld in de Wmo 2015, 
de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente 
Heemstede is al lange tijd bezig met de 
voorbereiding op de nieuwe werkzaamheden. 
Het afsluiten van contracten met partners waarmee 
wordt samengewerkt maakt daar deel van uit. 
Om inwoners te informeren over de veranderingen 
lanceerden de gemeenten Heemstede, Bloemendaal 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude in juni de 
website www.samenzorgen.net. Inmiddels is er ook 
de landelijke website www.hoeverandertmijnzorg.nl 
waarop u veel informatie vindt. 

10-10 Dag van de Duurzaamheid
Op vrijdag 10 oktober 2014 is het de landelijke Dag van de Duurzaamheid. In 
Heemstede organiseren de gemeente en MVO Heemstede een duurzaamheids-
markt van 13.00 tot 17.00 uur op de Binnenweg. Meer info leest u ook op onze 
website www.heemstede.nl of op de Facebookpagina van MVO Heemstede.

Gaat u binnenkort aan het werk in uw tuin en 
verwacht u veel snoeiafval? In Heemstede kunt u 
uw snoeiafval op drie manieren aanbieden:

Gooi blad en tak in de groene bak!
De meeste huishoudens beschikken over een of 
meerdere groene rolemmers die iedere twee weken 
worden geleegd door Meerlanden. Heeft u tijdelijk 
meer groenafval? U kunt gratis een extra groene 

Groen- en snoeiafval aanbieden in Heemstede
rolemmer aanvragen. Neem hiervoor contact op 
met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden 
via telefoonnummer 0297-381717.

Gratis inleveren
Snoeiafval kunt u gratis inleveren bij de milieustraat 
van Meerlanden aan de Cruquiusweg 47. Neem 
een geldig legitimatiebewijs mee! Het brengen van 
snoeiafval bij de milieustraat is voor huishoudens 
altijd gratis. Bedrijven en hoveniers moeten wel 
betalen. 

Betaald opgehaald
Meerlanden kan tegen betaling uw snoeiafval thuis 
ophalen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak 
met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden 
via telefoonnummer 0297-381717. Voor het laten 
ophalen van maximaal 2 kubieke meter snoeiafval 
betaalt u € 20,80 in 2014 en € 21,10 in 2015.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen 
 van de entree wabonummer 15573, 
 ontvangen 23 september 2014. 
- Amstellaan 1 het verbouwen van een 

bedrijfsruimte tot een appartement 
wabonummer 15574, 

 ontvangen 24 september 2014. 
- Groenendaalkade 2 het kappen van 2 bomen 

wabonummer 15593, 
 ontvangen 24 september 2014. 
- Bronsteeweg 17 het kappen van 1 boom 

wabonummer 15619, 
 ontvangen 24 september 2014.
- Overboslaan 3 het doorbreken van een muur, 

verplaatsen stalen kolom en wijzigen 
 achtergevel wabonummer 15621, 
 ontvangen 26 september 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Händellaan 2A het plaatsen van geluidsschermen 

op het dak rondom hoekmachines 
wabonummer 15737, verzonden 3 oktober 2014. 

- Glipper Dreef 171 het doorbreken van een 
draagmuur en wijzigen voorgevel wabonummer 
14518, verzonden 3 oktober 2014. 

- Reinier van Holylaan 19 het oprichten van een 
woning wabonummer 14243, 

 verzonden 3 oktober 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4-6 het verbouwen van het 

pand naar 7 woningen wabonummer 8613, 
verzonden 3 oktober 2014. Belanghebbenden 
kunnen uiterlijk 20 november een beroepschrift 
indienen.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

De dagen worden korter, de avonden langer. 
In deze periode worden de meeste inbraken 
gepleegd. Inbrekers zien ‘s avonds aan 
onverlichte huizen dat de bewoners niet thuis 
zijn. Bovendien zijn er minder mensen op 
straat, waardoor er minder goed zicht is op 
verdachte situaties. De gemeente vraagt u mee 
te doen met de campagne tegen inbraken. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat we het 
de inbreker niet te makkelijk maken. Om een 
inbraak te voorkomen is het belangrijk dat u de 
volgende maatregelen neemt:

1.  Doe deuren en ramen op slot 
 Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor 

goed hang- en sluitwerk.
2.  Laat uw verlichting aan, 
 ook als u er niet bent
 Verlichting geeft een bewoonde indruk. 

Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de 
buitenlamp niet. 

3.  Doe nooit zomaar open 
 voor onbekenden
 Gebruik raam, deurspion, intercom of 

kierstandhouder. Bij verdachte situaties 
 belt u 112.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/
preventietips.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 oktober 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
- 20.00 uur bezwaar tegen de last onder 
   dwangsom Havenstraat 49-51 
   (Touchdown Center) - openbaar -
- 20.30 uur  bezwaar tegen het opleggen van een 
   bestuurlijke boete op grond van de  

  Wet werk en bijstand - niet openbaar - 
- 21.00 uur bezwaar tegen de weigering van 

   bijzondere bijstand op grond van 
   de Wwb - niet openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Handhavingsacties
Verwijdering boottrailer
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:
- Een boottrailer zonder kenteken, op 

een gemeentelijke parkeerplaats aan de 
Ringvaartlaan in Heemstede.

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig dat voor recreatie of anderszins voor 
andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, 
langer dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde boottrailer 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn boottrailer van de 
weg te verwijderen. Als de betreffende boottrailer 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd, 
wordt de boottrailer in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en voor 

een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar de boottrailer 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
tegen betaling van de gemaakte kosten.

Verwijdering fietsen op diverse locaties 
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een groene damesfiets, merk Quicksilver, met 
twee lekke banden, aan de Raadhuisstraat ter 
hoogte van nummer 24.

- Een blauw/grijze damesfiets, merk Gazelle, met 
een lekke achterband, aan de Blekersvaartweg 
ter hoogte van de Albert Heijn.

- Een blauwe damesfiets, merk Koga Miyata, met 
twee lekke banden, aan de Blekersvaartweg ter 
hoogte van de Albert Heijn.

- Een lichtgroene damesfiets, merk Batavus Sprint, 
met twee lekke banden, los spatbord en defecte 
rem, aan de Blekersvaartweg ter hoogte van de 
goedereningang van de Blokker.

- Een zwarte damesfiets, zonder merk, met twee 
lekke banden, aan de M. Vaumontlaan ter hoogte 
van nummer 72.

- Een bruine herenfiets, merk Gazelle, met twee 

lekke banden, aan de M. Vaumontlaan ter hoogte 
van nummer 72.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid hun fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat de fiets weer in 
rijtechnische staat verkeert. Als de betreffende fiets 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd 
of nog steeds in een onvoldoende rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen bij de milieustraat aan de 
Cruquiusweg 47 tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicaties, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Jazz in Zandvoort met Hermine Deurloo
Regio - Op zondag 12 oktober 
om 14.30 uur vindt het tweede 
concert van het seizoen ‘Jazz in 
Zandvoort’ plaats met mondhar-
monicaspeelster Hermine Deur-
loo. Ze wordt begeleid door 
Rembrandt Frerichs – piano, Kim 
Weemhoff – drums, Eric Timmer-
mans bas.

Hermine Deurloo trad op met 
o.a. het Metropole Orkest, het 
Koninklijk Concertgebouw Or-
kest, het Schonberg Ensem-
ble en deed internationale tour-
nees en concerten met o.a. To-
ny Scherr, Het Willem Breuker 
Kollektief, Han Bennink, Jesse 
van Ruller, Candy Dulfer, Deni-
se Jannah. Hermine speelde al-
lerlei tunes in voor films (Puk van 
de Pettenflet, Eric en het klein 
insectenboek, Johan) en televi-
sie (Vreemde Kostgangers, RTL4 
leaders, Talpa, de Unox reclame). 
Ook is ze als gastsolist op vele 
cd’s en optredens te horen, o.a. 

van Bennie Sings,  en The Rigid-
ly Righteous. Zij was al meerde-
re keren op de Nederlandse te-
levisie bij prime time program-
ma’s als ‘De Wereld Draait Door’ 
en ‘Klokhuis’.
U kunt reserveren op de con-
certen door te bellen naar 023-
5310631 of via de website www.
jazzinzandvoort.nl of via www.fa-
cebook.com/jazzinzandvoort.
Alle concerten vinden plaats in 
het sfeervolle theater De Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zandvoort. 
De aanvang van de concerten 
is 14.30 uur en de toegang be-

draagt 15,- euro. Er kan ook een 
passe partout gekocht worden 
voor alle resterende concerten 
voor 85,- euro. Het theater be-
schikt over een prachtige con-
certvleugel en een weergaloze 
akoestiek.  Er valt dus weer volop 
te genieten voor de jazzliefheb-
ber. Voor nadere informatie kunt 
u uiteraard te allen tijde contact 
opnemen.

Nieuw licht op de OLVH-kerk
Heemstede - Sinds kort zijn lampen geplaatst op het dak van de 
OLVH-kerk aan het Valkenburgerplein, waar¬mee ‘s nachts het ko-
peren kruis op het midden van het dak van de kerk verlicht wordt 
(behalve van 1.00 uur tot 6.00 uur). Ook zal er licht schijnen vanuit 
de galmgaten van de kerktoren. Op deze wijze fungeert de kerk weer 
als baken in duisternis. Deze verlichting is een cadeautje van de pa-
rochianen voor de parochie vanwege het afscheid als zelfstandige 
parochie, omdat de vier parochies van Heemstede, Bennebroek en 
Vogelenzang in 2016 zullen fuseren tot één parochie.

Regio - Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haalt ook in 
Bennebroek kleding op, en wel bij Kerkcentrum ‘t Jagershuis aan 
de Binnenweg 69. Kleding, schoeisel en huishoudtextiel in geslo-
ten plastic zakken kunt u inleveren van 31 oktober tot en met 1 
november, tussen 9 en 12 uur. De opbrengst van de ingezamel-
de kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cor-
daid Mensen in Nood. Dit najaar is er speciale aandacht voor een 
preventieproject in Kenia. In 2011 ontstond hier een ernstige hon-
gersnood als gevolg van langdurige droogte. Door de bijdrage 
van Sam’s Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 
26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke 
maanden. Info: www.samskledingactie.nl of 073-6871060.

Kledinginzameling Bennebroek

Lezing Hans Krol bij Vrouwennetwerk
Regio - Dinsdag 14 oktober om 
13.45 uur komt Hans Krol, voor-
malig directeur van de Heem-
stede Bibliotheek, bij Vrouwen-
netwerk om een lezing te geven 
over Oud Heemstede.
U wordt ‘meegenomen op een 
wandeling’ door Heemstede, 
vergezeld met mooie plaatjes. 

Locatie is ‘Onder de Poort’, Out-
gert Pieterslaan 2 te Haarlem. 
Hans Krol was 25 jaar actief bin-
nen de Historische Vereniging 
Heemstede/Bennebroek, publi-
ceerde zo’n 30 boeken en ruim 
200 artikelen. Inlichtingen Vrou-
wennetwerk: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen per 26-
09-2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. Charradi Dlimi, geboren 26-11-1972, 

Leeghwaterlaan 1
- N.L. van Boekel, geboren 21-04-1986, Rijnlaan 69
- N. Mimon Embarek, geboren 03-06-1965, 

Sportparklaan 58
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 14 augustus 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- J.W.E. van Wooning-Compier, geboren 
 20-02-1967, adres Franz Lehárlaan 110

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden 
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem).

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
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