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Heemstede - Burgemeester Heeremans heeft afgelopen za-
terdagmiddag Bram Schwarz, junioren wereldkampioen 
acht roeien in Rio, gehuldigd. Bram is lid van de Heemsteed-
se Koninklijke Spaarne Roei en Zeil Vereniging, waar de hul-
diging plaats had. Dit weekend vond tevens het lustrum-
weekend plaats; de vereniging bestaat maar liefst 130 jaar! 

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Blikken van herkenning, verbinding en humor
Dieuwertje Blok leest voor aan verhalentafel 
Heemstede – In het kader van 
de Nationale Dag van de Ou-
deren, afgelopen donderdag 
1 oktober, werd in de biblio-
theken een Nationale Voor-
leeslunch georganiseerd, in 
samenwerking met de Lee-
scoalitie. In Heemstede ge-
beurde dit aan de verhalen-
tafel van Sybil van Dam. Als 
speciale gaste schoof hier 
Dieuwertje Blok aan.

Aan de verhalentafel was veel 
gehoor gegeven: de tafel was 
echt volgeboekt met belangstel-
lenden. Speciaal voor de gele-
genheid van de Nationale Dag 
van de Ouderen schreef Mar-
jan Berk, zelf inmiddels 83 jaar 
oud, het verhaal ‘Mijn Oma’. Dit 
verhaal werd voorgelezen door 
Dieuwertje Blok. Marjan Berk 
kijkt in deze tekst terug op het 
bewogen leven van haar groot-
moeder, waar ze zelf als klein-
kind getuige van was. Mar-
jan Berk kwam graag bij haar 
grootouders, de ouders van haar 
moeder, in Amersfoort. Haar ei-
gen ouders die in Zeist woon-
den, hadden voortdurend ru-

zie en haar moeder was dik-
wijls ziek. Bij haar grootouders 
kreeg ze als klein kind de lief-
devolle aandacht waarnaar ze 
hunkerde en waar ze zich vol-
ledig in vrijheid kon uiten. Op-
gegeven moment verhuisden 
haar opa en oma naar Durban 
in Zuid-Afrika omdat daar een 
vestiging van de Nederlandse 
scheepvaartmaatschappij werd 
gesticht waar haar opa werk-
te. Even daarvoor waren haar 
ouders gescheiden en het was 
de bedoeling dat zij, haar moe-
der en haar broertje hen achter-
na reisden. Opvallend voor die 
tijd was dat dat niet direct kon: 
destijds moest een vrouw negen 
maanden wachten voor zij het 
land mocht verlaten – om bij een 
eventuele zwangerschap ondui-
delijkheden over de wettelijke 
vader te voorkomen. Haar opa 
overlijdt daar en haar oma keert 
terug en trekt bij hen in huis. 
Marjan Berk kijkt op haar oma 
terug die ze omschrijft als een 
sterke en gedecideerde vrouw, 
die het leven en ouder worden 
op haar eigen wijze invulling 
gaf. Na het voorlezen blikken van 

Een humoristisch moment met Sybil Van Dam (links) en Dieuwertje Blok (rechts).

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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www.lijfengezondheid.nl

herkenning aan de verhalentafel. 
Maar ook veel humor en ruimte 
voor elkaars verhalen, onder het 
genot van een broodjeslunch. 
De Nationale Voorleeslunch is 
begonnen in 2013. Sybil van 
Dam: “Elkaars verhalen uitwis-
selen verbindt. Ze zijn herken-
baar en brengen mensen bij el-
kaar. Een goed verhaal leidt weer 
tot andere verhalen. En dat is zo 
mooi aan deze bijeenkomsten.”
Bart Jonker
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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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 11 oktober, mevr. Ds. 
E.M. Ezinga, Dienst van Schrift 
en Tafel, aanvang 10.00 uur
(Noordwijk). 
 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 11 oktober,  In de
Oude Kerk, Wilhelminapl.:
ds. A. Molendijk en ds. P.I.C. 
Terpstra, om 10.00 uur. Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar, Kin-
derkring voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. 

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 11 oktober, 10u. Voor-
ganger Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 18 oktober, 10u. Voor-
ganger mevrouw Ds. E.S. ten 
Heeuw, Zeerijp
Zondag 25 oktober, 10u. Voor-
ganger Mevr. G. van der 
Harst–de Leeuwe, Aerdenhout

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

U kunt nog terecht tot 23 okto-
ber in de Raadszaal voor de he-
le leuke tentoonstelling over de 
‘Schatten uit het archief van de 
gemeente en de HVHB’. Vandaag 
deel 5 over een topstuk uit deze 
tentoonstelling door Hillebrand 
de Lange.

Het Wilhelminaplein
Wat geef je raadsleden bij hun 
afscheid van de gemeenteraad 
cadeau? Tenminste, als ze min-
stens vier jaar bij de gemeente 
in de raad hebben gediend. De-
ze zeefdruk van Paul Koning uit 
1990 viel die eer te beurt. Echt 
het oude hart van Heemstede, 
het Kerkplein, sinds 1898, na de 
inhuldiging van de nieuwe ko-
ningin, Wilhelminaplein geheten. 
De dorpskom waar Camplaan, 

Cloosterweg, Voorweg en Ach-
terweg samenkomen. De Wilhel-
minalinde, omringd door een ge-
smeed hekwerkje, pronkt in het 
centrum van de zeefdruk. Op de 
achtergrond vormen de Oude 
Kerk, het Wapen van Heemste-
de en galerie AmstelArt  de blik-

Onbekend Heemstede
Schatten uit het archief (5)

vangers. Op de voorgrond trek-
ken de geparkeerde auto’s, een 
container en lantaarnpalen de 
aandacht. Het plein wordt breed 
uitgemeten als in een panora-
ma. Laat het duidelijk zijn, het 
gaat hier om een artistieke im-
pressie van 25 jaar geleden, niet 
om een reële weergave. In feite 
staat de Wilhelminaboom niet in 
het centrum van het plein, maar 

vlak bij de kerk. De boom trekt 
op het plein beslist niet de aan-
dacht, die hij hier trekt. Bij ve-
le oud-raadsleden hangt de 
zeefdruk boven de bank, in het 
trappenhuis of in hun werk-
kamer. Nu hangt hij ook voor 
de bevolking in de burgerzaal 
van het gemeentehuis als één 
van de schatten uit het archief.
(foto prent Theo Out).

Inzameling toiletartikelen 
voor vluchtelingen
Heemstede - Sandra Voss en Anne van Akkeren uit Heemste-
de organiseren een kleine inzamelingsactie voor vluchtelingen.
Het gaat dan om toiletartikelen, waaraan een tekort zou zijn in de 
opvangcentra voor vluchtelingen.
Shampoo, douchegel, zeep, deodorant, tandpasta en tanden-
borstels, u kunt ze doneren in een kratje op het adres Borneo-
straat 68 en Bosboom Tousaintlaan 59. Een andere mogelijk-
heid is ze te kopen bij Zeeman of Hema op de Binnenweg.
Beide winkels verlenen medewerking door een ‘doneerkrat’ te 
plaatsen waarin u gekochte artikelen kunt plaatsen. 
Hema Heemstede heeft op eigen gelegenheid twee fl inke tas-
sen met kinderkleren en tandenborstels geschonken. Hartverwar-
mend, vinden Sandra en Anne.
Ook op de Nicolaas Beetsschool kunnen ouders en kinderen toi-
letartikelen in kratjes doen.
Alle spullen worden zaterdag aanstaande door de twee initiatief-
neemsters naar een inzamelingspunt gebracht.
(Dit inzamelingspunt is aan de laan van Berlijn 254 in Schalkwijk, 
vlakbij het winkelcentrum. U kunt daar van 10.00 tot 16.00 zelf 
eventueel ook kleding en dekens afgeven.)
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Goud en goud met ster 
voor Slagerij Van der Werff

“De Slavakto wordt een keer 
in de drie jaar gehouden”, ver-
telt Barry van Bakel. “Het is een 
beurs voor slagers en vlees gere-
lateerde bedrijven, waar zij hun 
nieuwe producten presenteren. 
Daaraan zitten slagersvakwed-
strijden vast. Dit jaar waren maar 
liefst in totaal 2430 producten 
ingezonden. Wij hebben zelf ze-
ven producten ingezonden. Nu 
staat onze slagerij voor aller-
lei hoge kwaliteitsproducten en 
is het daarom altijd lastig welke 
producten je gaat presenteren. 
Je kiest als het ware de ‘hardlo-

pers’: je toppers. Daarnaast is het 
criterium dat je je producten na-
tuurlijk zelf maakt. Alles wat we 
ingezonden hebben, maken we
in eigen huis en is ambachtelijk 
bereid. Je hebt een aantal ru-
brieken om je product op in te 
schrijven. In zo’n rubriek wordt je
product beoordeeld door een 
vakjury, op aanzien, snijvlak, 
geur en smaak. Deze jury die 
bestaat uit allerlei ervaren per-
sonen die verbonden zijn met 
het slagersvak of uit de vlees-
branche komen. Zo wisten on-
ze grillworst, ontbijtspek, rund-

vleesstoofschotel goud te be-
halen en werden onze gerookte
ossenworst, rookworst, gekookte 
worst en bloemkoolgratin maar 
liefst bekroond met de ‘goud met 
ster’-oorkonde.
Het gaat om de kwaliteit van je 
producten die je echt moet ver-
dienen. We merken dat al aan 
onze klanten in de winkel, die 
onze kwaliteitsvleesproducten 
geproefd hebben, hoog waar-
deren en hiervoor terugkomen. 
Daar staan we met ons team 
voor bij Slagerij Van der Werff en 
daar doe je het uiteindelijk voor”, 
aldus Barry van Bakel.

Slagerij van de Werff,
Glipperdreef 105, Heemstede.
Tel. 023-5294363.
Bart Jonker

Barry van Bakel (derde van rechts) toont trots met zijn team de behaalde oorkondes.

Heemstede – Slagerij Van der Werff kan trots zijn. De am-
bachtelijke slagerij wist eind september zeven prestigi-
euze oorkondes binnen te slepen op de Slavakto-beurs, 
die gehouden werd in de jaarbeurs van Utrecht. Eigenaar
Barry van Bakel vertelt hierover.
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Gespierd cabaret van Erik van Muiswinkel
Heemstede - Erik van Muiswin-
kel is een graag geziene gast in 
Theater de Luifel in Heemstede. 
Niet verwonderlijk dan ook dat 
de twee voorstellingen die hij op 
16 en 17 oktober aan de Heren-
weg presenteert op een haar na 
zijn uitverkocht. Liefhebbers die-
nen zich dus te haasten.
Gespierde grappen, rake type-
ringen, relativeringen en moppe-
rige terzijdes waarbij enig wel-
gemeend moralisme heel goed 
past. Na zijn prijswinnende 
Schettino! staat van Muiswinkel 
er alleen voor, maar hij heeft ge-
lukkig zichzelf nog.
De Olieworstelaar is de moderne 
mens M/V: niet te vatten. Glim-
mend en gezond,  maar tot wel-
ke prijs? Veelzijdig ZZP’er (Zich 
Zelf Profi lerend),  maar met welk 

recht? Sterk en slim, maar met 
welk doel? Erik worstelt  zichzelf 
door de eenentwintigste eeuw 
heen, en haalt vermoedelijk de 
helft nog niet.  Zo’n nieuwe eeuw 
is misschien nog wel te vatten, 
maar jezelf begrijpen…  dat is 
een ander kopje thee. Het the-
ater is al dertig jaar de werkka-
mer van deze kleine zelfstandi-
ge, en zonder daverende lach is 
zijn zaal niet gevuld. Stil mag het 
er ook zijn, maar wel met zijn al-
len. De Olieworstelaar: gespierd 
cabaret van een theatrale man-
netjesputter.
Op 16 en 17 oktober in de ring 
van Theater de Luifel.
Aanvang: 20:15 uur, entree: 
19,50 euro.
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-

ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Dag voor de ouderen bij KIMT
Heemstede - Afgelopen  don-
derdag 1 oktober was het de dag 
van de ouderen.
Ook Stichting Kom In Mijn Tuin 
had op deze zon overgoten och-
tend bezoek  van een aantal ou-
deren.
Allereerst werd er buiten op het 
terras genoten van koffi e met 
iets lekkers en vervolgens wer-
den ze rondgeleid door voorzit-
ter Wim op dit prachtige com-
plex. Na een pauze werd er door 
de bezoekers een schitterend 

boeket bloemen geplukt welke 
mee naar huis genomen mocht 
worden. 
Een ieder heeft genoten, en zo-
als een oudere deze ochtend be-
woordde: “Dit is een paradijs op 
aarde met een enorm vakantie-
gevoel!”

Mocht u zelf deze bijzondere 
tuin willen bezoeken, dit kan el-
ke donderdag van 14.00-16.00 
uur,ingang Groenendaal Heren-
weg tegenover Manpadslaan.

Piepschuim in Theater de Luifel
Heemstede - ‘Op Recept’ is het 
derde theaterprogramma van de 
succesvolle muzikale cabaret-
groep Piepschuim. Met muziek, 
theater, een prachtig verhaal en 
vooral een gezonde dosis humor 
geeft Piepschuim zijn publiek 
nieuwe energie. Zaterdag 10 ok-
tober in Theater de Luifel.

De aanvang is 20.15 uur en de 
entree bedraagt 17,50 euro. 
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, of 
voorafgaand aan de voorstelling. 

Kijk ook eens op:
www.podiaheemstede.nl.

Eerste Trefpunt-Casca
lezing van het nieuwe
seizoen!
Het fenomenale schilderwerk 
van Frans Hals met de vrije en 
brede penseelstreken heeft al-
tijd veel indruk gemaakt. Vanaf 
circa 1860 werd Haarlem door 
de monumentale groepspor-
tretten van Frans Hals een waar 
pelgrimsoord voor de realisten 
en de impressionisten 1uit Eu-
ropa en Amerika. De manier 
van schilderen van kunste-
naars zoals Gustave Courbet, 
Edouard Manet, Claude Monet, 
Vincent Van Gogh, Max Lieber-
man e.a is bijna ondenkbaar 
zonder het voorbeeld van Frans 
Hals en is geïnspireerd door de 
kleuren en de levendigheid van 
de gezichtsuitdrukkingen op 
zijn schuttersstukken.
Deze lezing - op 13 oktober - 
door Michiel Kersten over im-
pressionisten en hun bede-
vaart naar Haarlem op zoek 

naar nieuwe manieren van 
schilderen belooft een mooie 
start van het Trefpunt–seizoen!
Van oktober tot april zijn er 
twee keer per maand op dins-
dagmiddag culturele middagen 
voor senioren met lezingen en 
presentaties, veelal met licht-
beelden bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. De 
middagen beginnen om 14.00 
uur en de entree is 4,- euro.
Opgeven: (023) 548 38 28 of bij 
de receptie van de Luifel.

Filmavond bij Casca Nova
Bijna iedere week draait er bij 
Casca een fi lm in de Theater-
zaal. Op woensdag 14 oktober 
is dat een romantische drama-
fi lm geregisseerd door Tho-
mas Vinterberg en gebaseerd 
op het boek van Thomas Hardy 
over de romantische avonturen 
van een mooie, trotse en onaf-
hankelijke vrouw. De fi lm is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur, 
entree is 7,- euro. Reserveren: 
(023)548 38 28.





 
06   de Heemsteder  •  7 oktober 2015

Begroting gemeente 2016 nader bekeken

Deze week het laatste deel 
met de overige programma’s
Werk en inkomen
Nu het een gemeentelijk taak is 
geworden om zoveel mogelijk 
mensen, ook die met afstand tot 
de arbeidsmarkt, aan het wek te 
krijgen komt met het extra werk 
ook de financiële onzekerheid. Er 
wordt ongeveer vier miljoen uit-
getrokken voor bijstandsverle-
ning. Het Rijk vergoedt hiervan 
ruim drie miljoen euro. De bud-
getten vanuit het Rijk zullen de 
komende jaren verder afnemen. 
Voor de gemeente de uitdaging 
om samen met instanties en 
partners de re-intregratie ade-
quaat aan te pakken.

Maatschappelijke
ondersteuning
Hier betreft het een voortzet-
ting van de voormalige WMO-
taken die nu in een nieuw jas-
je zijn gestoken. De gemeente 
wil op een zo laagdrempelig mo-
gelijke wijze ondersteuning bie-
den aan inwoners die extra zorg 
nodig hebben. Denk hier vooral 
aan ouderen die via huishoude-
lijke hulp of via enige vorm van 
begeleiding zelfstandig kunnen 
participeren in de samenleving. 
Een belangrijke taak is wegge-
legd voor mantelzorgers. De co-
ordinatie ligt vooral bij het Loket 
Heemstede.
Voor huishoudelijke hulp en leef-
voorzieningen is ruim 3,5 miljoen 
euro uitgetrokken. 
Voor 500.000 euro dragen de ge-
bruikers zelf bij door het betalen 
van een uurtarief voor huishou-
delijke hulp. Mensen die voor 
2015 gebruikmaakten van de 
oude WMO blijven in de nieu-
we situatie min of meer de gelij-
ke zorg houden.

De Jeugdwet
Ook hier een nieuw eigenstandig 
onderdeel van de begroting.
Het streven is om de jeugd vei-
lig en gezond te laten opgroei-
en. Doel is de jongeren maxima-
le kansen te bieden om zich te 
ontplooien.
Ouders van jongeren die op eni-
gerlei wijze in de problemen ko-
men tracht de gemeente een 
helpende hand te bieden in de 
vorm van het faciliteren van pro-
fessionele hulp. Voor jeugd en 
opvoedhulp is een miljoen eu-
ro beschikbaar en eenzelfde be-
drag voor  hulp bij dyslectie.
Een belangrijke rol is hier weg-
gelegd voor het Centrum Jeugd 
en Gezin.  Dat ontvangt ruim 
400.000 euro voor hun inzet.

Groen en openbare ruimte
De inwoners hebben bij her-
haling aangegeven dat zij het 
groene karakter van Heemstede 
waarderen. Het beleid van de ge-
meente is er dan ook op gericht 
de huidige kwaliteit te behouden 
en waar mogelijk te versterken. 
Het onderhoud kost jaarlijks 1,6 
miljoen euro. De onderhoud van 
Groenendaal, de begraafplaats 
en de kinderboerderij kost jaar-
lijks rond de  een miljoen.

Ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting
Het onderdeel ruimtelijke orde-
ning is er een waar veel belang-
stelling naar uitgaat. Wat wordt 
gebouwd, waar en wat? Bouw-
plannen roepen vaak weer-
stand op bij omwonenden. Re-
cente voorbeelden als de Haven-
dreef, Vomar, en de Cruqiusweg 
hebben veel losgemaakt. Er lo-
pen verschillende projecten. Via 
het heffen van leges komt er 1 
miljoen euro in de gemeentekas. 
Aan de andere kant kost het op-
stellen van bestemmingsplannen 
en het beheer van gemeentelijk 
onroerend goed 800.000 euro. 
De gemeente wil het pand Reg-
gelaan 14a verkopen.
Er staan nogal wat bouwprojec-
ten op stapel. De Cruquiusweg 
zuidzijde wordt herontwikkeld, 
het plan Spaarnelicht (apparte-
mentsgebouwen bij de Schouw-
broekerbrug) wordt 2016 ver-
wacht. Op het voormalige Van 
Lent terrein wordt weer verder 
gebouwd.

Duurzaamheid en reiniging
De inwoners dragen kostendek-
kend bij aan het ophalen en ver-
werken van allerhande vuil. De 
gemeente zet in om een nog ver-
dere diversificatie van het schei-
den van afval te bereiken. De 
nieuwe mogelijkheden daartoe 
worden in 2016 verder uitge-
werkt. Ruim 60% van het afval 
wordt momenteel gescheiden. 
Dit moet naar 75% gelijk aan de 
landelijke doelstelling. Het oude 
textiel ging tot medio 2015 naar 
charitatieve instellingen. Nu gaat 
het naar De Meerlanden. De op-
brengst komt  ten goede aan de 
burgers via een iets verlaagde 
afvalstoffenheffing. De 2,6 mil-
joen euro die de inwoners be-
talen overtreft de kosten met 
390.000 euro. De gemeente faci-
liteert en steunt plannen van in-
woners en bedrijven die bijdra-
gen aan duurzaamheid.

Financiering en
dekkingsmiddelen
Zoals in een voorgaand artikel 
al is opgemerkt is de gemeen-
te financieel gezond. De baten 
en lasten zijn in evenwicht met 
in 2016 een klein positief saldo. 
Hier is wel een onttrekking van-
uit de reserves van ruim 600.000 
voor nodig. Het weerstandsver-
mogen om grote tegenvallers op 
te vangen is ruim voldoende.
Een van de meevallers is de ho-
gere dividenduitkering die wordt 
ontvangen van Eneco en De 
Meerlanden. Heemstede heeft 
totaal 28,8 miljoen euro geleend. 
Hiervan wordt in 2016 ruim twee 
miljoen afgelost. Nieuw geld 
wordt aangetrokken voor een 
bedrag van  vier miljoen.
De schuld loopt daarmee op. 
Met de huidige lage rente is de 
invloed van de te betalen rente 
een meevaller voor de komen-
de jaren.

Conclusie
De gemeente staat er financi-
eel goed voor. De bezuinigingen 
die de afgelopen jaren zijn door-
gevoerd hebben daar mede toe 
bijgedragen. Door het overheve-
len van taken van het Rijk naar de 
gemeenten ontstaat onzekerheid 
hoe groot de aanspraak op de 
verschillende regelingen uitvalt. 
Werk en inkomen, jeugdzorg, bij-
stand, asielzoekers, de WMO. Al-
lemaal regelingen waarvan de uit-
komsten verre van voorspelbaar 
zijn. Het gemeentebestuur acht 
de tijd nog niet rijp om nieuw be-
leid te introduceren. Het iets la-
ten vieren van de eerdere bezui-
nigingen ligt eerder voor de hand. 
Niet alleen in Den Haag maar 
ook in alle gemeenten, waaron-
der Heemstede, is het te hopen 
dat de economie verder aantrekt 
en er aldus meer financiële arm-
slag ontstaat. 
Eric van Westerloo

Lezing Pubermania bij
Spring Huiswerk en Coaching
Heemstede - Ruim anderhal-
ve maand na opening organi-
seert Spring Huiswerk en Coa-
ching een eerste lezing in de 
nieuwe vestiging in het club-
huis van hockeyclub Allian-
ce. Naast de reguliere huis-
werkbegeleiding en bijles zal 
Spring hier regelmatig work-
shops en lezingen aanbieden 
aan zowel leerlingen als vol-
wassenen. In september heb-
ben de Spring-leerlingen in de 
gezellige bovenruimte aan Le-
ren Leren- en motivatiework-
shops deelgenomen. Op dins-
dagavond 13 oktober zijn ou-
ders van pubers aan de beurt 
voor een lezing door Puberma-
nia. Op deze avond nemen In-
grid van Essen en Kiki Mol-van 
der Lee de aanwezigen op in-
spirerende én interactieve wij-
ze mee in de belevingswereld 
van pubers.
Hoe komt het dat mijn kind 
niet meer naar me luistert? 
Hoe maak ik nog contact? 
Welke grenzen kan ik mijn pu-
ber opleggen? Vragen die de-
ze avond beantwoord gaan 
worden. Ingrid en Kiki laten 
zien hoe je meer plezier kunt 
beleven tijdens de puberteit 
van je kinderen, in plaats van 
er pas achteraf om te kunnen 
lachen. De motivatie van jon-

geren is een thema dat deze 
avond extra aandacht zal krij-
gen. Hoe zorg je ervoor dat 
jouw kind gemotiveerd raakt 
om zijn talent te benutten? 
Hoe kan ik hem/haar zich voor 
school en huiswerk laten mo-
tiveren? Op 13 oktober krijg je 
tips hoe je de intrinsieke moti-
vatie van jouw puber kunt ver-
hogen.
Ingrid van Essen en Kiki Mol-
van der Lee (schrijfsters van 
het handboek Pubermania) 
zijn docent voortgezet onder-
wijs, hebben jarenlange erva-
ring in het werken met jonge-
ren en zijn zelf ook moeder van 
kinderen in de puberteit. Ver-
wacht een avond vol nieuwe 
inzichten, humor en waarde-
volle tips hoe jij om kunt gaan 
met de grillen, perikelen en hi-
lariteiten van je puber.
De lezing vindt plaats in de 
bovenruimte van het club-
huis van hockeyclub Alliance 
(Sportparklaan 8 in Heemste-
de). Inloop is vanaf 19.45 uur 
en de lezing start om 20.00 
uur. De toegang is gratis, maar 
wel graag aanmelden via in-
fo@springhuiswerk.nl. Na af-
loop van de lezing is er gele-
genheid om na te praten en 
het boek Pubermania te ko-
pen.

Alliance Française over 
Franse pers

Heemstede - Vrijdag 16 okto-
ber om 20.15 uur houdt journa-
list Jean-Michel Croissandeau 
een presentatie over de Franse 
pers. De lezing wordt gegeven 
in het Frans. Locatie: Pauwehof, 
Achterweg 19 Heemstede.
Jean-Michel Croissandeau, jour-

nalist, was betrokken bij de op-
richting (1974) van de ‘Mon-
de de l’éducation, waarvan hij 
hoofdredacteur was van 1982 tot 
1989. Daarna was hij bijna twee 
jaar lang directeur informatie en 
communicatie bij het Franse mi-
nisterie van onderwijs. Hij was 
initiator van de Guide du lycée 
(Editions du Seuil,1986).
Morele en politieke crisis bij de 
Franse media, de crisis bij de 
dag- en opiniebladen staat op 
losbarsten – dictatuur? – de on-
onderbroken informatiestroom 
en digitalisering, wantrouwen  
jegens de opinie van de journa-
listen: kan de Franse pers al de-
ze uitdagingen aan? 
Entree gratis voor leerlingen en 
vrienden van Alliance Française. 
Overigen: 8,- euro.
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Wilfred Scholten.

In debat over pensioenenkwestie

‘Who Cares?’ Generaties als 
bondgenoten of als concurrenten?
Heemstede - Op dinsdag 13 
oktober gaan vertegenwoordi-
gers van verschillende genera-
ties met elkaar in debat. In De 
Pauwehof vindt dan de tweede 
bijeenkomst plaats onder de vlag 
‘Who Cares?’. De eerste bijeen-
komst in maart 2014 stond in het 
teken van de veranderingen in 
de zorg. Toen een belangrijk item 
blijven liggen: de verhoudingen 
rond pensioenen en de kwaliteit 
van onze sociale voorzieningen. 
Bij uitstek een thema dat de ver-
houdingen tussen de verschil-
lende generaties op scherp kan 
zetten. Daarnaast staat de ‘di-
gitale kloof’ op het programma, 
een probleem dat vooral oude-
ren treft maar waar generaties 
elkaar kunnen helpen.
De pensioenkwestie schrikt 
mensen nog wel eens af: de 
een vindt het te ingewikkeld en 
voor een ander lijkt het nog veel 
te ver in de toekomst te liggen. 
Op deze avond wordt het onder-
werp voor een breed publiek in-
zichtelijk. Boeiend is dat op dat 
moment ook meestal de dis-

cussie losbrandt. Niet zozeer de 
technisch-financiële kant zal de 
avond bepalen maar veel meer 
onze eigen houding: blijven we 
bondgenoten of worden we con-
currenten (óf van allebei wat)? 
Aan het debat nemen deel Ma-
rijke Mous (oud-wethouder en 
bestuurder), Abbie Chalgoum 
(docent en acteur), Chris Ruten-
frans (journalist en criminoloog), 
Jasmin Schous (student rech-
ten en oud-voorzitter Nationa-
le Jeugdraad), Meine Pieter van 
Dijk (hoogleraar urban manage-
ment en water services manage-
ment), Sophie van de Meeberg 
(ondernemer en raadslid HAP 
Haarlemmermeer), Jan Beelen 
(student rechten en bestuurslid 
CDJA), Mikal Tseggaï (Jonge So-
cialisten en student Campus Den 
Haag – RU Leiden) en anderen.
Wilfred Scholten leidt de avond. 
Hij is journalist en programma-
maker bij KRO-NCRV (Altijd 
Wat). Van huis uit politicoloog en 
zijn boek Mooie Barend heeft in 
2013 hoge ogen gegooid.
Iedereen mag mee in debat die 

avond maar wie alleen wil aan-
schuiven en luisteren is net zo 
welkom vanaf 20.00 u in De Pau-
wehof, Wilhelminaplein in Heem-
stede. De toegang is gratis.

Centrum Oosterwal Heerhugowaard
Week van de Huidtherapie
‘Uw huid, onze (na)zorg’

Huidproblemen drukken vaak 
een behoorlijke stempel op ons 
dagelijks leven. Ze veroorzaken 
pijn of jeuk en beperken ons 
soms in onze bewegingsvrijheid. 
Zichtbare afwijkingen, zoals ac-
ne, verkleuringen of littekens 
kunnen ons zelfvertrouwen flink 
ondermijnen. 

Is uw huid onrustig, ziek of be-
schadigd? Heeft u last van litte-
kenweefsel of oedeem als gevolg 
van een operatie, bestraling of 
chemotherapie? Schaamt u zich 
voor uw huid? Leg de zorg voor 
uw huid in handen van de huid-
therapeut.
Die zal er alles aan doen om u 
letterlijk en figuurlijk weer lekker 
in uw vel te krijgen. Nike Rama-
ker, huidtherapeut bij Centrum 
Oosterwal, legt in onderstaande 
vragen uit wat huidtherapie in-
houdt. 

Wat is huidtherapie?
“Een huidtherapeut behandelt 
de zieke en/of de beschadigde 
huid. Huidtherapeuten zijn als 
paramedicus opgeleid en zijn 
geregistreerd bij de Stichting 
Kwaliteitsregister Paramedici.
De huidtherapeut geeft zowel 
medische als cosmetische zorg.” 

Wat behandelt een 
huidtherapeut?
“Behandeling van huidproble-
men als acne, littekens, over- 
beharing, lymf- en lipoedeem,  
pigmentafwijkingen, rosacea/
couperose (vaatafwijkingen) en 
huidoneffenheden is het dage-
lijks werk van de huidtherapeut. 
Deze huidproblemen worden 
behandeld met onder andere 
acnetherapie, chemische pee-
lingen, camouflage, medische 
tatoeages, manuele lymfdraina-
ge, lymftaping, littekenmassa-
ges, electrische epilatie, micro 
needling therapie en laser.”

Hoe gaat de behandeling
in zijn werk?
“Tijdens een eerste bezoek be-
spreekt u met de huidtherapeut 
de klachten, wensen en ver-
wachtingen. De therapeut on-
derzoekt uw huid en stelt ver-
volgens een behandelplan op, 
eventueel in overleg met uw 
huisarts of specialist. Het be-
handelplan bestaat uit één of 
meerdere behandelingen vaak in 
combinatie met zelfmanagement 
(het leren omgaan met de huid-
problemen in het dagelijks le-
ven) en  huidverzorgingsadvies. 
Bij iedere behandeling wordt de 
voortgang besproken en zo no-
dig kan het behandelplan aan-
gepast worden.”

Worden de behandelingen
vergoed?
“De vergoeding van huidthera-
peutische behandelingen zijn af-
hankelijk van de polisvoorwaar-
den van uw aanvullende verze-
kering. Veelal worden ze ver-
goed. U bent van harte welkom 
bij de huidtherapeutes van Cen-
trum Oosterwal op verwijzing 
van uw huisarts of specialist, 
maar in veel gevallen kunt u ook 
bij de huidtherapeut terecht zon-
der verwijsbrief.”
Ook de huidtherapeuten van 
Centrum Oosterwal staan voor u 
klaar. Op zaterdag 3 oktober kunt 
u van 11.00 uur tot 14.00 uur bin-
nenlopen bij Centrum Oosterwal 
in Heerhugowaard voor een vrij-
blijvend persoonlijk gesprek met 
een van de huidtherapeuten voor 
adviezen over uw huid. Op vrij-
dag  9 oktober kunt u op het in-
loopspreekuur in Alkmaar te-
recht van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
dinsdag  13 oktober organiseren 
zij tevens een informatieavond 
over huidtherapie en laserbe-
handelingen in Alkmaar. Come-
niusstraat 3, Alkmaar. Telefoon: 
072-5157744.

Regio - Van 3 tot 10 oktober is het de landelijke Week van de 
Huidtherapie. Veel mensen weten niet precies wat huidthera-
pie kan betekenen voor huidproblemen. Daarom openen de 
huidtherapeuten in Nederland deze week hun deuren.

Heemstede - Donderdag 8 oktober ontvangt 
raadslid Joan Brouwers vanaf 19.30 uur nieu-
we leden van de VVD en geïnteresseerden in het 
liberale gedachtengoed bij haar thuis.

“In het verleden werd dit standaard gedaan”, 
verklaart Joan haar initiatief. “En eigenlijk ben ik 
er zo ook bij gekomen”, voegt ze lachend toe. 
“Huiskamerbijeenkomsten zijn laagdrempelig 
en gezellig. Je spreekt elkaar toch anders. De-

ze huiskamerbijeenkomst is meteen een hele 
leuke manier om kennis te maken met de nieu-
we wethouder en ook de fractievoorzitter is aan-
wezig om helderheid te verschaffen over allerlei 
onderwerpen. Schroom dus niet uw vragen te 
stellen en kom vooral met elkaar kennis ma-
ken deze avond.  Uiteraard zijn bestuursleden en 
fractieleden altijd aan te spreken op het beleid of 
bestuurszaken.”
Het adres is Sportparklaan 31, Heemstede.

Kennismaken met nieuwe wethouder
Huiskamerbijeenkomst VVD

Jozua Douglas

Kinderband en kinderboekenschrijver 
te gast bij boekhandel Blokker
Heemstede - Boekhandel Blok-
ker besteedt ook dit jaar weer 
aandacht aan de Kinderboeken-
week. Die is van woensdag 7 tot 
en met zondag 18 oktober. Si-
mon van der Geest schreef het 
Kinderboekenweekgeschenk: 
‘Per ongelukt!’ Hij won twee-
maal een Gouden Griffel: in 2013 
voor zijn jeugdroman Spinder en 
in 2011 voor zijn Odyssee-be-
werking Dissus. Mies van Hout 
schrijft het Prentenboek bij de 
Kinderboekenweek. Thema van 
de Kinderboekenweek is natuur, 
wetenschap en techniek onder 
het motto: raar, maar waar! Er 
zijn ook gasten tijdens de speci-
ale week.
Zaterdag 10 oktober treedt De 
Kinderband op, om 14.00 uur. 
Toegang is vrij.

De Kinderband is een leuke, 
frisse en stoere act voor kinde-
ren. Ze spelen zelf geschreven 
kinderliedjes die verschenen 
zijn op diverse cd’s Kinderen 
worden tijdens de optredens ac-
tief gestimuleerd om mee te zin-

gen en te dansen met de band.
Op dinsdag 13 oktober signeert 
de kinderboekenschrijver Jozua 
Douglas zijn nieuwste boek: De 
gruwelijke generaal tussen 16.00 
en 17.00 uur.
De gruwelijke generaal is een 
superspannend verhaal over de 
knotsgekke president van Costa 
Banana en over een generaal 
met een gruwelijk plan en over 
een aantal zeer verdachte brom-
vliegen en over twee kinderen 
die de wereld redden.
De boeken van Jozua Douglas 
zijn om voor te lezen voor kinde-
ren vanaf 6-7 jaar en om zelf te 
lezen vanaf 8-9 jaar. De boeken 
zijn erg grappig! Ook deze mid-
dag is vrij toegankelijk. Blokker 
vind je aan de Binnenweg 138, 
Heemstede. Info: 023-5282472.

Inloopmiddag over Diabetes in 
het Spaarne Gasthuis Hoofddorp
Regio – Diabetes beïnvloedt in 
vele opzichten het leven en roept 
veel specifieke vragen op.
In het Spaarne Gasthuis Hoofd-
dorp kunt u daarom op iedere 
derde donderdag van de maand  
terecht op de Diabetes Informa-
tie Post (DIP). Heeft u diabetes 
en heeft u vragen over voeding, 
vermoeidheid, bloedsuiker con-
troleren, over ziek zijn en diabe-
tes, over zwangerschap en dia-
betes of iets anders?
Een opgeleide ervaringsdeskun-
dige van de Diabetes Vereniging 

Nederland (DVN) komt iedere 3e 
donderdag van de maand tussen 
14.00 uur en 16.00 uur naar het 
ziekenhuis, bij Patiëntenvoorlich-
ting in de centrale hal. Zij beant-
woord alle vragen over leven met 
diabetes.

De eerstvolgende DIP is op don-
derdag 15 oktober. Wilt u meer 
weten, dan kunt u contact op-
nemen met de afdeling patiën-
tenvoorlichting van het Spaar-
ne Gasthuis Hoofddorp telefoon-
nummer: (023) 890 83 60.
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Theeconcert Ensemble Kennemer Klassiek
Innig klinkende compositie in Oude Kerk
Heemstede - Zondag 18 okto-
ber is er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede 
een mooi concert te beluisteren. 
Het Ensemble Kennemer Klas-
siek zal met vijf van haar leden 
optreden.
Op het programma staan de so-
nate voor fluit en piano in g BVW 
van J.S. Bach, een prachtig sa-
menspel tussen beide instru-
menten. Van A. Dvorak, twee 
Slavische dansen, de polka ,de 
dumka en een snelle spring-
dans, uitgevoerd door vier han-

den op de vleugel. Ten slotte van 
R. Schumann een trio voor viool, 
cello en piano De Fantasiestucke 
opus 88. Een romantisch, lang-
zaam, innig klinkende composi-
tie. Het Kennemer Klassiek be-
staat uit amateurmusici die sinds 
1989 concerten verzorgen. Eerst 
in het vroegere Zeeweg Zieken-
huis later in het Kennemer Gast-
huis en andere instellingen. Ook 
buiten de ziekenhuiswereld tre-
den zij op. U kunt in de Oude 
Kerk luisteren naar Cornelien 
Schaafsma, fluit, Jan Petit, viool, 

Willem Marsman, cello, Gijs de 
Klerk en Willem Veenhoven aan 
de vleugel.

Het concert begint om 15.00 uur. 
De toegang is in principe gra-
tis, bij de uitgang is er wel een 
collecte om de onkosten te be-
strijden. Wat daarvan overblijft 
is voor het Restauratiefonds van 
de Oude Kerk. Na afloop is er in 
de Pauwehof gelegenheid om el-
kaar en de musici te ontmoeten, 
dit alles onder het genot van kof-
fie, thee en gebak.

Baked by Van Dijk, est. 1944: 

“Klanten bepalen straks 
ons speciale assortiment”

Chantal van Dijk (links) en Ria de Lange.

Chantal van Dijk: “De naam ‘De 
naam ‘Baked by Van Dijk, est. 
1944’ verwijst eigenlijk naar de 
oprichting en het ontstaan van 
de bakkerij. In 1944 ging mijn 
opa Theodorus van Dijk met 
zijn broodkar, die nu in de win-
kel staat, aanvankelijk de wij in 
en langs de huizen. Op gegeven 
moment betrok de bakkerij het 
pand aan de Cloosterweg 8, dat 
nu niet meer in functie is. In 1983 
opende de winkel aan de Raad-
huisstraat zijn deuren.  Destijds 
aan de Cloosterweg, op 20 no-
vember in 1968, heropende de 
bakkerij, omdat zij getransfor-
meerd was tot een elektrische 
bakkerij. Daarom wil ik mijn win-
kel met het nieuwe concept her-
openen op 20 november aan-
staande. Deze opening doen we 
met een streetdanceoptreden 
van Dansstudio De Vos, waarin 
ook mijn dochter Britt meedanst. 
Ik zocht naar een nieuw concept 

om me te onderscheiden. Van-
daag de dag worden kleine on-
dernemers opgegeten door de 
‘grote jongens’, waardoor veel 
van het oorspronkelijke bakkers-
ambacht en de receptuur verlo-
ren gaat. Er wordt alleen geke-
ken naar de marges en de ver-
diensten en dat gaat ten kos-
te van de kwaliteit. Brood ma-
ken is best een duur en inten-
sief proces. Vanaf het brooddeeg  
duurt zeker negen uur, voordat 
het brood versgebakken bij de 
bakker ligt. Ik herinner me dat 
mijn opa en mijn vader allereerst 
op zoek gingen naar de bes-
te grondstoffen voor de hoogste 
kwaliteit van het brood. Dit geeft 
ons brood die rijke en unieke 
smaak. Dat is waar Van Dijk al-
tijd om bekend heeft gestaan en 
nog wil staan. Ons ambachtelij-
ke brood wordt gebakken door 
Bakkerij Ammerlaan, uit de bol-
lenstreek. Dit voelt voor mij als-

Heemstede – Bakker Th. van Dijk aan de Raadhuisstraat 79-
81 ondergaat een kleine metamorfose. De naam verandert in 
het eigentijdse ‘Baked by Van Dijk, est. 1944’. Maar wat voor 
plannen kneedt de bakkerij nog meer?

of we weer terug gaan naar onze 
roots: net als de familie Van Dijk  
is ook dit inmiddels de derde ge-
neratie van een familiebedrijf en 
komt ook deze bakker oorspron-
kelijk uit de bollenstreek. Daar-
om is Bakkerij Ammerlaan zo’n 
goede match. Ons gebak wordt 
bij de vermaarde banketbak-
ker Van Dam uit Hillegom be-
trokken. Naast ons basisassorti-
ment, wil ik graag iets met ons 
speciale assortiment doen. Hier-
voor doe ik een oproep aan onze 
klanten. Ik ben namelijk op zoek 
naar bijvoorbeeld de allerlek-
kerste kaascroissantjes, het lek-
kerste suikerbrood of de lekker-
ste slagroomtruffel, enfin noem 
het maar. In de winkel kunnen 
klanten hun tips in een specia-
le envelop op de toonbank doen 
of via Facebook kenbaar ma-
ken: zij bepalen straks ons spe-
ciale assortiment. Ook ideeën 
voor duurzaamheid zijn van har-
te welkom. Op woensdag 28 ok-
tober houd ik tussen 19.30-22.30 
uur een soort brainstormsessie 
voor klanten, waarmee zij mee 
kunnen denken over het nieuwe 

Neem een kijkje bij vier Heemsteedse ondernemers:

Sieraden- en horlogebranche schittert 
tijdens ‘Beleef het Sieraad’

Bezoekers kunnen bij lokale ju-
weliers, uurwerkmakers, goud- 
en zilversmeden genieten van 
unieke activiteiten, die onder 
meer uitleg geven over (bijna) 
vergeten technieken en het tra-
ditionele ambacht, dat schuil-
gaat achter het vervaardigen van 
sieraden en horloges. 

Kennismaken
Met Beleef het Sieraad wil de 
organisatie mensen die onbe-
kend zijn met sieraden en hor-
loges, hiermee kennis laten ma-
ken. Degenen die vaker bij de 
juwelier of goudsmid komen, le-
ren nieuwe aspecten van het vak 
kennen en blijven op de hoog-
te van de laatste ontwikkelingen. 

“Klanten krijgen de kans om een 
uniek kijkje achter de scher-
men te nemen’’, vertelt Beeuw-
ke Keizer van de Federatie Goud 
en Zilver. “Sieraden en horloges 

worden met ontzettend veel lief-
de gemaakt. Met Beleef het Sie-
raad willen wij iedereen graag 
laten zien hoe bijzonder vakkun-
dig deze juweliers, horlogema-
kers en goudsmeden hun vak 
uitoefenen.’’

Eerste editie
Het is voor het eerst sinds 2008 
dat juweliers, goud- en zilver-
smeden de handen ineenslaan 
om met een gezamenlijk lande-
lijk evenement de sieradenbran-
che in de schijnwerpers te zet-
ten. Destijds werd de Week van 
het Sieraad georganiseerd. Het 
is de bedoeling dat Beleef het 
Sieraad een jaarlijks terugkerend 
evenement wordt. 
Kijk op www.beleefhetsieraad.nl.

Heemsteedse deelname
Atelier NW, Wilhelminaplein 22, 
2103 GS Heemstede. Telefoon: 
023-7518713  www.ateliernw.nl

Heemstede - Op zaterdag 10 oktober wordt voor het eerst 
de unieke open dag Beleef het Sieraad georganiseerd. 
Meer dan honderd juweliers, horlogemakers en goudsme-
den openen tijdens deze dag hun deuren voor het publiek. 
Er worden door het hele land bijzondere evenementen geor-
ganiseerd, zodat  bezoekers met eigen ogen kunnen zien met 
hoeveel kunde, passie en liefde sieraden en horloges worden 
gemaakt. 

Agusto Edelsmid, Binnenweg 55, 
2101 JB Heemstede. Telefoon: 
023-5287678 www.agusto.nl

Goudsmederij Van Dieren, Maas-
laan 5, 2105 XB Heemstede.
Telefoon: 023-5290707.
www.goudensieraden.nl

Juwelier Van Velthoven, Binnen-
weg 11, 2101 JA Heemstede.
Telefoon: 023-5477077.
www.vanvelthovenjuweliers.nl

concept: hoe gaaf en uniek is dit. 
Meld je hiervoor aan in de winkel 
en vraag naar mij”, aldus Chan-
tal van Dijk. De bakkerij is iede-

re dag geopend: ma t/m vr van 
8.00-17.30, za van 8.00-17.00 en 
zo van 9.00-13.00 uur.
Bart Jonker

Nationaal MS Fonds 
zoekt collectanten

Heemstede - Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten voor 
de jaarlijkse collecteweek van 23-28 november. MS is een grilli-
ge ziekte. Daarom hanteert het Nationaal MS Fonds een twee-
tal kernwoorden bij alle activiteiten en onderzoeken: genezing 
en verbetering. 
Het Nationaal MS Fonds blijft zich inzetten op het ontwikkelen 
van nieuwe behandelprogramma´s waarbij het vertragen van in-
validiteit het belangrijkste uitgangspunt is. Meer informatie op:
www.nationaalmsfonds.nl.
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Heemstede – Voor een klein 
gehoor met versterking van me-
dewerkers, docenten en vrij- 
willigers van Casca en Wel-
zijn Ouderen Heemstede, hield 
emeritus hoogleraar Sociolo-
gie en Sociale Gerontologie van 
de Vrije Universiteit Amsterdam, 
Jenny Gierveld, donderdagmid-
dag een lezing over eenzaam-
heid. Op de Dag van de Oude-
ren een thema waarvan je ver-
wacht dat dit alleen ouderen be-
treft, maar tijdens de lezing werd 
duidelijk, dat het niet alleen 
ouderen zijn die eenzaam zijn. 
Vooral onder de `jonge` geschei-
den mannen tussen 35 en 54 jaar 
is veel eenzaamheid. In de prak-
tijk niet zo herkenbaar, vraag ze 
hoe het gaat en het stereotype 
antwoord is: “goed hoor”. Je zegt 
niet zomaar: “ik ben eenzaam”. 
Ze onderscheidt eenzaamheid 
in emotionele en sociale een-
zaamheid. In het eerste geval 
mis je een emotioneel hechte 
band, aan wie kan je wat toever-
trouwen. Van sociale eenzaam-
heid is sprake als je geen bete-
kenisvolle relaties onderhoudt 
met een bredere groep men-
sen. Jenny noemt dat je konvooi. 
Ze noemt als voorbeeld de moe-
der die haar dochter volgt naar 
een ver dorp om veel bij haar 
dochter te kunnen zijn, maar zij 
is wel haar hele vrienden/ ken-
nissenkring, haar gym- en te-
kenclub in haar oude dorp kwijt, 
haar konvooi. Dat los je niet 
op met een goed bedoeld kof-
fie-uurtje ergens in een buurt-
huis. Gierveld geeft het verschil 
aan tussen mannen en vrouwen. 

De vrouwen leggen de contac-
ten waar de mannen van profi-
teren. Ze werden opgevoed hoe 
ze moesten omgaan met een ge-
zin. Vrouwenbladen geven de 
indruk dat je hartsvriendinnen 
moet hebben, maar heel veel 
vrouwen hebben er geen. Als 
je dat voor jezelf als standaard 
houdt, dan ervaar je dat als een 
gemis. Mannen hebben meer 
moeite om hun konvooi te on-
derhouden. Zij hebben niet ge-
leerd hoe je een netwerk op-
bouwt, maar ze leren het lang-
zamerhand wel. Vrijwilligerswerk 
helpt hier. 

Zicht op eenzaamheid
Oudere mensen kunnen terecht 
bij allerlei organisaties die vrien-
dendiensten aanbieden of activi-
teiten organiseren. Vooral vrijwil-
ligerswerk bij kerken blijkt goed 
te werken. Samen met Theo van 
Tilburg schreef Jenny Gierveld  
“Zicht op eenzaamheid”  waar-
in zij in begrijpelijke taal de ver-
schillende aspecten van een-
zaamheid behandelen en  duide-
lijke antwoorden geven op veel 
gestelde vragen. Op de Dag van 
de Ouderen, 1 oktober, een bij-
eenkomst met een niet gemak-
kelijk thema, waar je achter-
af van zegt: “jammer dat er wei-
nig mensen waren, want je staat 
versteld van de uitslagen van ja-
renlang onderzoek, waarmee de 
maatschappij aan de slag kan en 
organisaties in welzijnswerk een 
steun in de rug krijgen. Het boek 
“Zicht op eenzaamheid“ is op 
voorraad bij Boekhandel Blokker.
 Ton van den Brink 

Eenzaamheid, en dan?

Themamiddag Casca in de Pauwehof

Met Juul creatief aan de slag in oktober

Heemstede - Kweeperen zijn niet zo ingeburgerd als andere, bekendere perensoorten. Ze zijn ook 
niet zo te eten. Ze moeten worden bereid voor jam of moes. Ze zijn namelijk keihard. Nu is de oogst-
tijd. Er zijn verschillende soorten. Zo is er de Kweepeer-Oblonga. Een plant uit de roze familie en 
nauw verwant aan de appel, de gewone peer en lijsterbes. De peer is één van de oudste vruchtsoor-
ten, zit bomvol voedingswaarden. Deze peer heeft een zacht fluweel jasje en zijn bladeren zijn aan 
de onderkant ook bekleed met een zacht laagje, één peer kan wel 500 gram wegen. Een fantastische 
boom om in de tuin te hebben, dit jaar is de boom vol met vruchten. De oorsprong van de kwee komt 
uit het gebied rond om de Kaspische zee, de bloei is over het algemeen laat in het jaar mei/juni met 
prachtige grote roomwitte bloemen. Het woord ‘marmelade’, dat oorspronkelijk kweepeerjam bete-
kent, ontleent zijn betekenis aan de Portugese naam van deze vrucht: Marmelo.
Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De herfst doet zijn 
intrede en de avonden worden 
weer vroeger donker. Juul (Juli-
analaan 3) in Heemstede speelt 
hierop in met de creatieve work-
shops die in de maand okto-
ber te volgen zijn. Naast het ge-
bruik van aquarelverf en –potlo-
den, ecoline, gouache en Ges-
so, en diverse andere krijtsoor-
ten gaat Gertie van der Weiden 
op een aantal specifieke onder-
werpen in om de creatievelingen 
onder ons extra technische ken-
nis bij te leren.
Op 7 oktober leert u meer over 
monoprinten en het gebruik 

van de Gelli plate. Op 14 okto-
ber staat de workshop ‘maken 
en gebruiken van stempels’ op 
het programma en op 21 okto-
ber komt u meer te weten over 
‘gebruiken van bestaande tekst, 
afbeeldingen en foto’s’. Tot slot 
op 28 oktober kunt u meedoen 
aan de workshop ‘ stof & draad 
in combinatie met papier’.
Tijdens de avond krijgt u eerst 
een introductie van de materi-
alen. Voorbeelden zijn uiteraard 
nu al te bekijken bij Juul.
 Iedereen met een creatieve in-
stelling is welkom. De technie-
ken die geleerd worden zijn on-

der meer te gebruiken bij Art 
journaling, het maken van kaar-
ten, een reisverslag, het ver-
sieren van cadeau- en briefpa-
pier of bijvoorbeeld voor het ma-
ken van een mooie wanddeco-
ratie. De prijs voor een avond-
workshop is 20,- euro inclusief 
materialen, koffie of thee. De 
workshops worden gegeven van 
19.30 tot 21.30uur en aanmelden 
doet u in de winkel of via 023-
529 5440.
In kleine groepjes met maximaal 
8 deelnemers draait het om ge-
nieten, doen en ontdekken in het 
gezellige Juul-atelier.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Maak kennis met de Kweepeer

Herfstfoto
Herfstwandeling Meerlnest 

met rode puntmutsen
Heemstede - Afgelopen week 
met het prachtige herfstweer 
had ‘t Meerlnest iedere dag een 
herstwandeling in het bos met 
alle peuters. Heerlijk wande-
len met  rode puntmutsen op,  
op zoek naar eikels, kastanjes, 
herfstbladeren en paddenstoe-
len. Af en toe hing er een plaat 
van een kabouter, uil, eekhoorn 
of indiaan aan een tak met een 
kleine opdracht. Dan werd er 
weer een liedje gezongen, ge-
zocht naar knuffeldieren of een 
kringspelletje gespeeld... Het 
was een vrolijk gezicht, al die 

spelende, rennende, zingende 
peutertjes. Sommigen kwamen 
zelfs de grote koeien tegen in 
het bos, anderen alleen de koei-
evlaaien! Op het grote veld kon 
iedereen lekker rennen en met 
de bal en/of ballonnen spelen. 
Tussendoor lekker koek happen 
of koekje eten, glaasje limona-
de drinken en aan het eind, als 
afsluiting, een heerlijke pannen-
koek! Daarna terug naar de in-
gang waar alle blije papa’s, ma-
ma’s, opa’s en opa’s stonden te 
wachten. Kortom, het was weer 
een gezellig uitje!
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Manifestatie ‘Wij missen onze overweg’ 
op zaterdag 10 oktober

Heemstede - In de nacht van 8 op 9 oktober vo-
rig jaar sloot ProRail de overweg naar het Laan-
tje van Alverna zonder enige vorm van overleg 
af. Een groep bewoners van de Geleerdenwijk 
‘Actiegroep open overweg Alverna’ zal hier aan-
dacht aan besteden op zaterdag 10 oktober om 
11.00 uur door middel van een betoging bij het 
hek. Er zal een spandoek worden onthuld waar-
mee de groep aan het gemeentebestuur van 
Heemstede, die de sleutel in handen heeft om 
het geschil op te lossen, duidelijk wil maken dat 
de overgang weer open moet. U kunt ook zelf 

iets meenemen om aan het hek te bevestigen, 
als aandenken aan de open overweg: lapjes, tek-
sten, bloemen, het maakt niet uit wat.

Zitting Raad van State 22 oktober
De manifestatie is de opmaat naar de zitting 
van de Raad van State op donderdag 22 okto-
ber, 10.00 uur. Dan behandelt de Raad het door 
ProRail ingestelde hoger beroep. Eerder dit jaar 
stelde rechtbank Noord-Holland de Fietsersbond 
en Wandelnet in het gelijk dat de overweg een 
openbare weg is, en dus weer open moet. 

Veilige route 
naar Rood-Wit
Sinds enige tijd is de spoorweg-
overgang bij de Leidsevaart, ter 
hoogte van de Geniebrug afge-
sloten. Dat is ontzettend jam-
mer, want daarmee is de kort-
ste en veiligste route voor on-
ze kinderen naar de hockeyclub 
Rood-Wit afgesloten. Wij zijn nu 
genoodzaakt via de Zandvoortse
laan te gaan en dit is een drukke 
en gevaarlijke weg.
Ninck Blok

Het rondje … grom … grom…
Het was in de nacht van 8 op 9 oktober 
2014, dat ik ’s avonds laat nog even een 
wandelingetje maakte. Mijn aandacht 
werd getrokken door felle lampen aan de 
overkant van de Leidsevaart. Daar moest 
ik het mijne van weten. Ik heb mijn baas-
je naar een hoger punt getrokken en wat 
ik toen zag, daar kan ik nog steeds met 
mijn hondenverstand niet bij. De spoor-
wegovergang werd afgesloten met gro-
te hekken. Daar gingen mijn wandelinge-
tjes! Ik had nog meegedaan aan de protestmars met op mijn rug woorden: 
‘Rondje Leyduin moet blijven’. Het wordt tijd dat de gemeente in actie komt! 
Grom... grom… 
Finn (de zwarte Labrador van Cor Hermans)

De landelijke rust, momenten 
van bezinning
Het was zo vertrouwd vanaf no-
vember 1973 op nog geen 300 
meter lopen de landelijke rust 
van ‘het weggetje’ van Alverna… 
Ik moet daar wel meer dan 2000 
keer gelopen hebben om een 
rondje te joggen, voor een wan-
deling op en neer, naar verder of 
weer van verder naar huis, al-
leen, met z’n tweeën en later met 
kind en weer later de kleinkinderen. Met mijn inmiddels overleden 
ouders, met bezoek, in de weekenden, na een drukke doordeweekse 
dag, op momenten van bezinning, of momenten van emoties…  Op 9 
oktober 2014 ’s morgens vroeg blokkeerde plots een manshoog hek 
de sinds decennia in metselwerk geklonken overweg.  
Frans van Kampen

Vrije doorgang
Een schandalig actie van ProRail om deze overgang af te sluiten.
Als reden wordt genoemd een recent dodelijk ongeluk doordat een 
autobestuurster verblind werd door de zon. Een vreselijk ongeval 
maar het enige fatale ongeluk op die plek sinds de spoorwegover-
gang daar is. En dat is al héél lang. De vrije doorgang is daar al zo 
lang mogelijk geweest dat het een recht is geworden. De oplossing 
lijkt mij om voor wandelaars en fi etsers de overgang te beschermen 
met klaphekken die vanzelf dichtvallen. Effi ciënt, goedkoop, snel en 
zonder gedonder. 
Guy van DamSchrijnend 

gemis
Telkens steekt het weer. Achten-
dertig jaar kon ik wandelen en 
fi etsen over het Laantje van Al-
verna. Ginds, over het spoor. De 
dieren op het grasland, de rij po-
pulieren langs de rand. De na-
tuur zo nabij. Ik voelde me er ge-
lukzalig en zo buiten, daar op 
het paradijselijke laantje over 
het spoor. Dit bijzondere ge-
noegen ging onverhoeds, onbe-
dachtzaam en volstrekt onnodig 
teloor. Wij, bewoners aan de ver-
keerde kant van het spoor, wer-
den rigoureus afgesneden. We 
voelen ons geamputeerd en niet 
gehoord. We kunnen al een jaar 
fl uiten naar al dat schoons daar 
buiten. Ik mis het Laantje steeds 
meer. Laat rechtvaardigheid en 
gezond verstand zegevieren. 
Maak voor fi etser en wandelaar 
snel een veilige overgang. We 
wachten nu al veel te lang.
Ok de Lange 

Buitenleven
In 1956  ben ik met mijn ouders 
en zus in Heemstede komen wo-
nen. En een van de wandelin-
gen was die over Het Laantje. 
We kwamen vanaf de Binnen-
weg en trokken door de nog kale 
Geleerdenwijk via tuintjes, var-
kensstallen en slootjes naar de 
Leidsevaart en verder door het 
Laantje. Dat was voor ons Am-
sterdammers een vreugde van 
het ‘buitenleven’
Later woonde ik getrouwd in de 
Rivierenbuurt en dan gingen we 
via Leyduin, de Vogelenzangse-

weg  en het Laantje terug naar 
huis. Sinds 1969 woon ik in de 
Geleerdenwijk en toen was de 
laantjeswandeling helemaal een 
must. Je moest alleen wel ie-
mand in de buurt hebben om de 
kinderwagen over het brugge-
tje te krijgen. Nu hoeft dat niet 
meer, maar zelfs de kleinkinde-
ren liggen niet meer in een kin-
derwagen. We missen de over-
gang zeer en hopen dat de ver-
sperring snel opgeheven wordt.
Gemma Siewe-ten Velthuis

Herinnering
Toen ik in 1934 met mijn ouders 
en broers in Heemstede kwam 
wonen ontdekten we al gauw 
de leuke route via het Laantje 
van Alverna. De boer ontmoet-
te ik datzelfde jaar, net als ik, 11 
jaar oud. Bij de boerderij Van der 
Velde stonden toen beukenbo-
men, waar we in de herfst noot-
jes zochten. Vele jaren later wan-
delden mijn man en ik op onze 
avondwandeling daar langs en 
genoten van het mooie land-
schap en de rust. Ik hoop maar 
dat het Laantje gauw weer open 
gaat!
Tine Braat-vd Horst (91 jaar)

Een stem voor actiegroep 
‘Open overweg Alverna’
Heemstede - Spoorwegovergang Alverna is nog altijd 
gesloten. Veel omwonenden zijn er teleurgesteld en 
verdrietig over. Een aantal van hen werd door actie-
groep ‘Open overweg Alverna’ gevraagd te omschrij-
ven waarom ze teleurgesteld zijn en wat ze met de ge-
sloten doorgang nu moeten missen.

Ik mis...
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Kinderboekenweek 2015:
Raar maar waar

Heemstede - Van woensdag 
7 oktober tot en met zondag 
18 oktober is het weer Kinder-
boekenweek en dit jaar draait 
het om natuur, wetenschap en 
techniek, een echte Doeweek. 
Voor kinderen, maar ook voor 
ouders. Bezoek samen met je 
ouder het Mad Science Ken-
niscafé en kom kijken bij de 
3D-workshops. De flyer met 
het Kinderboekenweekpro-
gramma ligt voor je klaar in de 
Bibliotheek. De Bibliotheek zet 
natuurlijk ook boeken over na-
tuur, wetenschap en techniek 
in de spotlights. Alle activitei-
ten zijn gratis, maar reserveer 
wel een kaartje via www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl

Do it yourself! - demonstratie 
3D-printen Op donderdag 8 
oktober is er een demonstratie 
en workshop 3D-printen. Tus-
sen 15.00 en 17.00 uur ben je 
welkom. Toegang is gratis.   
Waarom? Daarom! - stop-mo-
tion-animatieworkshop Waar-
om? Daarom! is een stop-mo-
tion-animatieworkshop.
Waarom brandt vuur? Waar-
om vliegt een vliegtuig? Waar-
om duurt een dag 24 uur? Met 
potlood, papier, of klei en een 
webcam maak je een stop-
motion-animatie van de vraag 
mét het antwoord.
Voor meer informatie:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Zes foto’s die bij elkaar horen
Heemstede - Tot 4 november 
exposeert Inger Loopstra haar 
foto’s in de Bibliotheek, Juliana-
plein 1 te Heemstede. De expo-
sitie is gratis te bezoeken tijdens 
openingsuren.
 
Al vanaf de middelbare school 
is Inger Loopstra actief aan het 
fotograferen. Onder leiding van 
onder andere Harm Botman en 
Rob Slooten ontwikkelde zij een 
eigen stijl. Veelal fotografeert zij 
de mens en zijn stedelijke om-
geving. Haar foto’s vertellen een 
persoonlijk verhaal, soms druk, 
soms ingetogen.
In de Bibliotheek Heemstede 
toont Inger een deel van haar 
‘zesjes’. 

‘Zesjes’ zijn zes foto’s die bij el-
kaar horen qua vorm en inhoud, 
die Inger in een collage bijeen-
voegt zodat er weer een nieuw 
beeld ontstaat. Zij combineert 

dit beeld dan met een foto die 
net andere kenmerken heeft dan 
het ‘zesje’. Het resultaat is beslist 
verrassend te noemen.
 
Meer informatie: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Afdelingsmiddag Vrouwen van Nu
Heemstede - Woensdagmiddag 14 oktober is 
de afdelingsmiddag van ‘Vrouwen van Nu’. De-
ze staat in het teken van gezondheid. Mevrouw 
Hoogstraten van Pharmaceutische communica-
tie en educatie ‘Remedica’ geeft tips om langer 
vitaal te blijven. Een gezellige middag met een 
gezond hapje, een kleine quiz, het tonen van een 
electrische fiets en andere gezonde tips.

Aanvang is 14.00 uur en de plaats Casca De Lui-
fel, Herenweg 96 te Heemstede. Gasten zijn wel-
kom, zij betalen 2,50 euro.
De tuinclub gaat zaterdag 19 oktober naar de 
bollenmarkt van de Keukenhof en donderdag 15 
oktober bezoeken de vrouwen het Tropenmuse-
um in Amsterdam. Inlichtingen op 023-5736750 
of 023-5280340.

Kom In Mijn Tuin doet mee 
met Dag van de Duurzaamheid
Heemstede - De landelijke Dag 
van de Duurzaamheid wordt vrij-
dag 9 oktober gehouden. 
Kom In Mijn Tuin (KIMT) houdt 
Open Tuin die dag, van 11.00 
tot 17.00 uur en verkoopt eigen 
duurzaam geteelde bio-groenten 
en bloemen. Voor de bezoekers 
van de tuin wordt gratis eigen-
gemaakte bio-pompoensoep ge-

serveerd. U krijgt natuurlijk ook 
informatie over het tuinproject 
en de workshops. U vind KIMT 
aan de Herenweg 18, ingang 
tegenover de Manpadslaan in 
wandelbos Groenendaal. U gaat 
door het grote groene hek en 
neemt het eerste pad rechts. 
Uitsluitend bereikbaar per fiets 
of te voet. 

Tweede jazzconcert van het 
seizoen met Peter Ligtermoet
Regio - Op zondag 11 okto-
ber vindt het tweede jazzcon-
cert plaats van het 14e (!) jazz-
seizoen van Jazz in Zandvoort. 
Waar de jazz het in Nederland 
steeds moeilijker krijgt is het 
mooi om te constateren dat er 
wel degelijk behoefte is aan een 
podium waar op concertmati-
ge matige van live jazz genoten 
kan worden. Zondag, om 14.30 
uur, treedt violist Peter Ligter-
moet op. een zeer ervaren – en 
buitengewoon vakkundige mul-
ti- instrumentalist, een type mu-
sicus waarvan er niet veel meer 
bestaan. Zijn leven lang heeft 
hij uitsluitend met topmusici ge-
werkt en op zeer hoog niveau 
gemusiceerd. Behaalde in 1977 
het einddiploma solospel viool 
aan het conservatorium, speel-
de in het Koninklijk Concertge-
bouworkest en heeft talloze Ne-
derlandse artiesten begeleid. 

Peter heeft zich als muzikant zo 
breed mogelijk ontwikkeld op 
verschillende instrumenten, zo-
als piano/synthesizer, viool en 
accordeon en tevens zang.  Peter 
brengt een afwisselend repertoi-
re van easy listening, romantiek, 
folklore, klassiek, dansmuziek.
Locatie: Gebouw de Krocht, 
Grote Krocht 41 in Zandvoort.
Meer informatie op:
www.jazzinzandvoort.nl of
023-5310631.

Oude tijden herleven met 
terugblik op Farce Majeure
Heemstede - Onder de titel ‘Dat 
is uit het leven gegrepen’ blik-
ken Jan Fillekers en Henk van 
der Horst terug op het legenda-
rische televisieprogramma Farce 
Majeure. Een voorstelling met de 
meest gedenkwaardige, grap-
pigste en mooiste momenten uit 
dit televisieprogramma. U kunt 
er bij zijn op vrijdag 30 oktober 
in Theater de Luifel te Heemste-
de, Herenweg 96, om 20.15 uur.

Henk van der Horst en Jan Fille-
kers nemen de theaterbezoeker 
mee op een reis langs nostalgi-
sche filmbeelden en oude senti-
menten waarbij hun succespro-
gramma Showroom ook niet on-
vermeld blijft. Uiteraard vertel-
len de heren van gebeurtenis-

sen achter de schermen. Het lied 
‘Dat is uit het leven gegrepen’ 
met een actuele tekst zal natuur-
lijk niet ontbreken.
Kaarten bestellen? Dat kan via 
www.podiaheemstede.nl.

Geriater 
te gast bij 

Vrouwennetwerk
Heemstede - Op woensdag 
14 oktober om 14.00 uur ver-
telt dr. C.J. Kalisvaart, prakti-
serend geriater van het Spaar-
ne Gasthuis, over het onder-
werp Gezond en actief ou-
der worden. Door verbeterin-
gen van de leefomstandighe-
den lukt het ons steeds ou-
der te worden, soms wel met 
enige beperkingen. Wat kun-
nen wij doen om gezond oud 
te worden en gezond te blij-
ven tot op zekere hoge leef-
tijd. We willen niet ouder wor-
den met ‘mankementen’. Wat 
zijn de ontwikkelingen op het 
gebied van de ouderen ge-
neeskunde om daar aan te 
kunnen bijdragen? De koffie/
thee staat klaar vanaf 13.45 
uur en u bent van harte wel-
kom. Adres: EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a te Heemstede.
Toegang gratis, voor niet- 
leden: 2,50 euro. Informatie, 
023-5477486 of www.nvvh.nl.

Mainville Music Company in Heemstede
Heemstede - De vier Hoofddorpse vrienden 
van Mainville Music Company maken al jaren 
herkenbare blues met een jazzy geluid. Diver-
se succesvolle optredens binnen Haarlemmer-
meer bijvoorbeeld op Meerjazz heeft ze al een 
vaste waarde opgeleverd bij een steeds groeien-
de schare fans.
Met prachtige ‘eigen wijze’ uitvoeringen van he-
dendaagse singer-songwriters en met veel res-

pect voor meer klassieke jazzy en bluesy suc-
cessen uit de afgelopen 3 decennia. Met inspi-
ratie van Robert Johnson, Eric Clapton en John 
Legend.

Op zondag 11 oktober zijn ze te gast op de 
akoestische sessie van café de 1ste Aanleg in de 
Raadhuisstraat, hoek Kerklaan. Aanvang 17.30 
uur, toegang gratis.
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Samen eten met Casca
Heemstede – Welzijn Oude-
ren Heemstede organiseert al ja-
ren het gemeenschappelijke di-
ner op de Lieven de Keylaan 24 
bij WOH. De ontmoeting staat 
centraal, maar het eten maakt 
wel degelijk uit. De meeste be-
zoekers zijn dames die zelf ja-
renlang thuis achter hun for-
nuis stonden, er hun sporen ver-
dienden  en zich nu graag laten 
verwennen. Vrijwilligers Yvon-
ne, Gerie, Kathé en Fenny staan 
klaar om op te dienen. Doen ze 
al jaren. Het eten werd tot nu toe 
klaargemaakt door de keuken 
van Borsbeek en daar was niks 
mis mee. Maar nu de samen-
werking tussen Casca en Welzijn 
Ouderen langzamerhand goed 
vorm begint te krijgen en Casca 
een eigen keuken heeft met ei-
genkoks, tja, dan ga je toch kij-
ken of je dat niet  zelf kan doen. 
Kok Raymond de Korte maak-
te dinsdag zijn eerste diner voor 

WOH met een Indische rijsttafel 
en bij de soep klonk het al dat hij 
de Indische smaak goed te pak-
ken had. Er zaten liefhebbers en 
kenners van de Indische keuken 
onder de bezoekers en zij geno-
ten van het heerlijke varkens- en 
rundvlees en de rijst. Glaasje sap 
of wijn erbij en een geanimeerd 
gesprek, wat wil je nog meer. 
Dat gaat weer de goede kant op 
met die middagdiners. Zeker nu 
er ook een barretje ingericht is 
waar je, als je wat aan de vroege 
kant bent, even een glaasje kan 
bestellen en een praatje kan ma-
ken.  Ook zin om mee te eten? U 
kunt zich aanmelden bij Welzijn 
Ouderen Heemstede. De gast-
vrouwen staan klaar om 12.30 
uur en de kosten zijn 12,00 eu-
ro per persoon, inclusief wijn en 
koffie. Elke laatste dinsdag van 
de maand. Op 27 oktober is het 
weer zo ver. 
Ton van den Brink 

Interesse in vrijmetselarij?
Regio - Nieuwsgierig naar 
wat vrijmetselarij inhoudt? De 
Haarlemse loge Ad Lucem et 
Pacem houdt op maandag 26 
oktober een avond voor be-
langstellenden. Een unieke 
kans om te vragen wat u altijd 
al had willen weten. De bijeen-
komst heeft plaats in het mo-
numentale logegebouw aan 
de Ripperdastraat 13 in Haar-
lem en begint om 20.00 uur.

Tijdens deze avond wordt in-
formatie gegeven over de vrij-
metselarij en is het mogelijk de 
leden van de Loge te vragen 
naar hun persoonlijke motiva-
tie om lid te worden. De avond 
wordt op informele wijze afge-
sloten met een borrel.

Binnen de vrijmetselarij gaat 
het er niet om wat je bent, 
maar wie je bent. Ad Lucem 
et Pacem is een loge voor 
mannen. De leden komen el-
ke maandagavond bijeen in 

het logegebouw, in een sfeer 
waarin mensen elkaar in hun 
waarde laten en meer gericht 
zijn op de overeenkomsten 
tussen mensen dan de ver-
schillen. Een plek waar ruim-
te is voor verdieping en zin-
geving.

Daarnaast biedt de Loge ge-
zelligheid, ontspanning en is 
vertrouwelijkheid vanzelfspre-
kend. De maçonnieke werk-
wijze komt voort uit een eeu-
wenoude traditie, die terug 
gaat naar de tijd van de Ver-
lichting. Een periode waarin de 
basis van verdraagzaamheid 
en democratie in onze wester-
se cultuur werd gelegd.

Belangstellenden wordt ver-
zocht zich aan te melden voor 
de bijeenkomst. Daarvoor kunt 
u contact opnemen met de lo-
gevoorlichter via 06-28758273 
of via een e-mail naar voor-
lichter@adlucemetpacem.nl.

Heemstede - Dinsdag 20 oktober worden voor 
kinderen van 6 jaar en ouder bij Casca leuke 
herfstvakantie-activiteiten georganiseerd onder 
de noemer Plexorama. Deze keer zijn er superveel 
workshops en andere activiteiten. Wat denk je van 
een indoor Mega luchtkussenstormbaan in de gro-
te zaal, de rodeo-stier en een groot piratenschip in 
de foyer, workshops boogschieten en lasergamen 
in de schiettent buiten, grimeren en visagie on-
der leiding van BSO-medewerkers, Dance work-
shops door Roxan en Sylvano, twee leden van de 
‘dans-familie’ van de Horst, theaterworkshops door 
Sem, acteur en Plexat vrijwilliger, muziek maken-
met Fabian, muzikant en muziekleraar, een specia-
le Knutselclub met Renate, waar de kinderen Hal-
loweenvleermuizen en bloemenhangers gaan ma-
ken en een heuse DJ workshop van Casca’s huis-
DJ’s Jasper en Bas! En dan ook nog niet te verge-
ten DE James Bond Bokaal!

 Kijk voor meer informatie op www.casca.nl of op 
de Facebook-pagina van Plexat Casca.
Het superfeest vindt plaats bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. Je bent welkom 
van 10.00 tot 16.30 uur. Voor 16,- euro heb je een 
entreekaart inclusief lunch (wordt verzorgd). Maar 
je mag ook zelf een lunchpakket meenemen en 
dan betaal je 12,- euro.  Bij de entree krijgen de 
bezoekers een festivalbandje. Bij jonge deel- 
nemers wordt hierop het thuis-telefoonnummer 
geschreven.
De workshops starten elk heel uur met uitzonde-
ring van 12.00 uur, want dan is het lunchtijd. Om 
15.00 uur eindigen de laatste workshops.
Vooraf aanmelden is niet nodig. Je kunt je nu al bij 
de kassa van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
aanmelden. Op de dag zelf hoef je dan alleen nog 
je naambandje op te halen. Telefoon: (023) 548 38 
28 of mail naar plexat@casca.nl.

Bloemetjesdag voor alle TV HBC vrijwilligers
Heemstede - De eerste zondag 
in oktober is al jarenlang de vrij-
willigersdag van TVHBC. Ieder 
jaar organiseert het bestuur in 
samenwerking met een commis-
sie een dagje uit als dank voor 
een jaar lang vrijwilligers werk. 
TV HBC wordt volledig gerund 
door deze vrijwilligers. Het eve-
nement heet van oorsprong “In 
plaats van een bloemetje” maar 
is in de wandelgangen omge-
doopt naar “Bloemetjesdag”.
Afgelopen zondag verzamelden 
ca 120 vrijwilligers zich op het 
mooie tenniscomplex van ten-
nisvereniging HBC voor de jaar-
lijkse vrijwilligersdag.  Vele dor-
pen en steden in de regio zijn 
al bezocht de laatste jaren. Met 
de fiets of de bus, voor een be-
zoek aan een evenement, voor 
een puzzeltocht door een stad 
of een leerzame excursie,  wel-
ke altijd eindigt in het prachtige 
clubhuis voor groots buffet en/of 
feestavond. 
Dit jaar is het weer anders ge-
gaan. Niet met de bus of fiets 
maar gewoon, gezellig op het ei-

gen tennispark. De grote groep 
vrijwilligers werden in 16 teams 
opgedeeld, die de onderlinge 
strijd aan gingen om de punten 
met natuurlijk tennissen, skippy-
ballen, klompenlopen, tennisbal-
len slaan in gaten, kop van Jut 
en een casinospel. Dit alles werd 
onderbroken met het eten van 
een vers gerookte paling welke 
op het park gerookt werd. Voor 
de niet visliefhebbers was er 
een Frans kaas buffetje. Dit alles 
werd in een strak schema gehou-
den onder leiding van Leny en 

Carlo.  De middag werd afgeslo-
ten met het tennisspel “Around 
The Table”waarbij alle vrijwilli-
gers op een baan gespeeld heb-
ben in een afvalsysteem waar-
in er uiteindelijk maar één spe-
ler overblijft die dan ook de win-
naar is. Het mooie weer werkte 
natuurlijk mee en het werd een 
geslaagde dag zowel op de baan 
als op het terras.
Na dit alles werd het tijd voor 
de borrel en het eten welke dit 
jaar in een lopend eet straatje 
buiten gehouden werd en ver-
zorgd werd door van Wierin-
gen Cuisiniers. Onder begelei-
ding van een stukje muziek van-
af “De Strijkplank”, waar de le-
den zelf hun muziek konden uit-
zoeken, werd hier goed gebruik 
van gemaakt. Tijdens de koffie 
werd er nog een quiz gehouden 
en konden de winnaars van deze 
vrijwilligersdag bekend gemaakt 
worden.

Het bestuur en de commissie 
kan weer terug zien op een ge-
slaagde Bloemetjesdag.

Feest voor kinderen bij Plexat in herfstvakantie: Plexorama



Heemstede - Afgelopen zon-
dag vond de eerste Swimkick 
wedstrijd van het seizoen plaats 
in zwembad de Watering in 
Wormerveer. Swimkick wedstrij-
den zijn speciaal bedoeld voor 
jonge wedstrijdzwemmers. Ze-
ven zwemmers van HPC Heem-
stede deden mee aan deze 
wedstrijd en ze hebben knappe 
prestaties neergezet! In de es-
tafette 4x25 meter schoolslag 
zwommen Feline van Dam, Lotta 
de Muij en de broertjes Jake en 

Ben Foreman in een spannende 
nek-aan-nekrace naar een eer-
ste plaats in 1.55.18. Een mooie 
prestatie! Ook Marnix Rietveld, 
die zijn eerste wedstrijd zwom, 
deed het knap. Hij werd eerste 
op zowel de 25m vrije slag  als 
op de 25 meter rugcrawl. Dat 
beloofd wat voor de toekomst! 
Marnix was niet de enige de-
butant. Ook voor Anna-Fleur 
Bouwman was het haar eer-
ste wedstrijd en op de 25 me-
ter vrije slag werd ze knap vier-

de. De zenuwen vooraf waren 
eigenlijk nergens voor nodig, 
want ze vond de wedstrijd vooral 
alleen maar leuk! Jochem Schot-
man zwom twee persoonlijke 
records op de 50 meter rug-
slag (hij werd derde) en de 50 m 
vrije slag. Trainster Luisa García 
Montoya was apetrots op haar 
pupillen.
Al met al was het een succes-
volle, maar vooral ook leuke en 
sportieve zwemmiddag voor de-
ze jonge HPC’ers.

HPC succesvol bij eerste Swimkick wedstrijd

74 paren voor 
Zaterdagmiddagbridge ‘Bel Air’
Heemstede - Zaterdag 3 oktober was het weer lekker druk bij 
de start van de zaterdagmiddagbridge van de Bridgeclub Bel Air. 
In totaal zijn er 83 paren ingeschreven voor deze drive over zeven 
zaterdagen. Er staan nog 10 paren op de wachtlijst.

Bij de aanvang van de 26ste editie waren 74 paren naar het GSV-
gebouw in Heemstede gekomen (er waren een paar afzeggin-
gen).

De eerste plaats in de A groep werd gepakt door Frans v. Mee-
teren en Bernard Schouten met 59,31%. Rita Fluitsma en Moni-
que van Zanten werden tweede met 58,56%. De kampioenen van 
vorig seizoen, Dessa Ramic en Wim Wonink, bleven met 55,32% 
aardig in het spoor. De nieuwkomers in de A groep deden het niet 
allemaal even goed. Ineke en Ben Jonkers werden laatste met 
36,76%. Ook Mieke Toele met Bernardien Kieft moesten genoe-
gen nemen met een plaats in de onderste regionen (49,07%). De 
runners-up van het vorige seizoen, Hedy Stegge en John Mis-
saar, hadden een valse start. Met 48,15% hebben zij heel wat in te 
halen. Agnes Kemper liet Richard thuis en kwam met Cocky van 
Kalmthout. Met 46,76% werd de voorlaatste plaats behaald.

Van de nieuwkomers was het speelniveau niet bij allemaal bekend 
zodat sommige paren in een te lage groep waren ingedeeld. Mi-
mi v. Kervel met Ingrid Morriën kwamen uit in de D groep en be-
haalden aldaar 59,38%. Hierdoor komen zij op 7 november in de B 
groep. Ada Lohuis en Marjan Jansen hadden de pé in dat zij in de 
C groep moesten starten (kleine zaal). Met een score van 61,31% 
hebben zij nu weer een plaatsje in de grote zaal (B) veroverd. Ook 
René en Agge Smit uitkomende in de C groep komen met hun 
55,36% naar de B.  Marjolijn Balm en Anneke v. Dijk daarente-
gen werden in de B groep 15e met 45% en kwamen daarmede op 
plaats 42 uit in de B,C en D groep. Kleine zaal dus.  Er gaan nog 
meer paren van de grote naar de kleine zaal waarbij Carla Beers 
met Ernst Muntinga het wel erg af lieten weten (41,04%) Wilma 
Koek en Marten Hoogeterp staan in de totaalstand nu op plaats 
58 met 37,08%. Een goede prestatie leverden Mieke v. Beets en 
Marja Heddema. Zij werden eerste in de D groep met 60,76% en 
staan daarmede tweede in de totaalstand. Ook Mieke Brock met 
Bep Rooyers deden het  in de D groep goed. Met 59.72% werden 
zij tweede en staan nu derde overal.  Margreet Lodder kon geen 
vaste partner vinden voor de zevenmiddagen, zodat zij steeds met 
wisselende partners aan tafel komt. Deze keer was Rinus v.d. Pas 
de gelukkige en met 55,63% waren zij best tevreden. Nel Verde-
gaal en Herman v.d. Peet waren op het laatste moment gevraagd 
in te vallen omdat er anders een oneven aantal paren zouden zijn. 
Met knikkende knieen begon het paar in de B groep. Geen enkel 
probleem want met 59,38% werden zij derde en gingen met een 
fles wijn naar huis.

INGEZONDEN

CTO 70 G1 – HBC G1 4-2,
Scorebordjournalistiek!
“Zal ik het scorebord aanzetten?” vroeg het 
dienstdoende bestuurslid van CTO 70. Nou, moet 
dat? Maar goed toch gedaan. Zo verscheen 
daarop: 4e minuut 1-0, 10e minuut 1-1,  14e mi-
nuut 2-1, 25e minuut 3-1, 29e minuut 4-1. De 2e 
helft was de operateur zeker naar huis, want het 
doelpunt van HBC in de 50e minuut, 4-2, werd 
niet meer verwerkt.
Op basis van het scorebord zou je dan kunnen 
zeggen dat CTO 70 veel sterker was dan HBC, 
maar dat was eigenlijk niet zo.  Dat HBC wat 
tijd nodig heeft om in de wedstrijd te komen is 
niet verrassend. Het eerste doelpunt dus ook 
niet. Door blessures, ziekte en andere bezighe-
den moest coach Jan de opstelling wat aanpas-
sen. Zo kreeg Gert-Jan een wat andere rol die 
hij overigens met verve vervulde. Het HBC doel-
punt kwam dan ook van zijn voet. In de rest van 
de eerste helft had HBC verder geen antwoord 
op de vele combinaties die CTO 70 liet zien. Korte 
passes, netjes in de voeten, direct doorgespeeld, 
in no time stonden ze weer voor SEBASTIAAN. 
Nog 3 keer mocht HBC aftrappen. 

Omdat we het er 
in de rust snel over 
eens waren dat het 
mooi weer was, en 
dat HBC zeker niet 
minder was dan 
CTO 70 werden in 
de tweede helft 
de mouwen opge-
stroopt. Het verschil 
was ook zichtbaar. 
Er werd zorgvuldiger gespeeld, dus passes kwa-
men aan, en in de duels werd wat meer energie 
gestopt, dus ballen veroverd. Zo werd het publiek 
toch getrakteerd op een boeiende wedstrijd. Het 
2e HBC doelpunt werd ook nu weer door  Gert-
Jan over de lijn gefrommeld. En daar bleef het bij.

Al met al dus een wedstrijd waarin HBC de kan-
sen had, maar niet de punten. Dat is voor de toe-
schouwers het beeld van deze middag ondanks 
het scorebord.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Zaterdag 3 oktober was er Diploma Zwemmen bij 
Sport-Plaza Groene daal. De volgende kinderen 
hebben hun Diploma A , B, of C gehaald.

Diploma A
Boaz Bholasing, Chloë Biesma,  Anne Brand-
se, Liesl Breith, Guus Brouwer, Stan Dijkman, 
Olivier Donner, Noa Griekspoor, Floor de Gruij-
ter, Faris Hemelrijk, Juliëtte Hoek, Mette van 
der Horst, Dylano Houssart, Senna Houssart, 
Sarah Jaspers, Evi Kanon, Femme Kuenen, 
Giotta van Laar, Dex Louridtz, Maysae Maghnou-
ji, Nova Mahakena, Isra el Mahdadi, Dannii de 
Meijer, Serena Miquel da Silva, Martijn de 
Niet,  Poll Nieuwenhuis, Duuk Overbeek, Aedan 
Renavo-Feitz, Jip Roelofs, Dax  Roemer, Guus-
je de Ruijter, Mirac Sahin, Julian Schoen, Ane-
moon Smits, Ruben Sold, Siem Spape,  Guillia de 
Vas , Mies Veenhof, Joëlle Vogel, Damian Walther, 
Lara van Well.

Diploma B
Inaya Bada, Eli van der Bom, Noa Bot, Emre  
Camlidag, Armin van Dalen, Jordy van Deursen, 
Olivia Dutilh, Myrthe de Fluiter, Manon van der 
Geer, Finn Geeven, Eefje Gimes, Lois de Graaf, 
Max de Graaff,  Stijn Jansen, Willemijn Jebbink, 
Floris Kersbergen, Thies Klokke, Maxe Kok, 
Alexander Kuilboer, Ralph Lange, Julius Lange-
veld, Moos Möllmann, Finn Noorlander, Baran 
Öktener,  Klaas Overgoor, Sjoerd van Riel, Jasmijn 

Rog, Puck Rozendaal, Thijs van Schaik, Beibhinn 
Schwarplies, Sjahid Seifib-Kallali, Lotte Siekman, 
Luca Smit, Lacksey Swertz,  Abel Traudes, Esma 
Nur Unal, Thijmen van Vaalen, Jonas Verbeek, 
Berend Visscher, Cees Vlaar,  Vera van der Wei-
den,  Yordi Wieldraaijer. 

Diploma C
Romy Bol, Pleun Bovée,  Thibbes Dijksterhuis, 
Elize Knoop, David Kussendrager, Norah de 
Martino, Tijs  Notenboom, Rebecca Reichgelt,  
Zoran Sari, Mahbub Shah, Carli Vitalis, Kaj Vitalis. 

Alle kinderen van harte gefeliciteerd!

Diploma-zwemmen
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Beurzen
Woensdag 14 oktober Puz-
zelruilbeurs St Jacob in de 
Hout, Zuiderhoutlaan 1, Haar-
lem. 13.00-15.00 uur. Toe-
gang: 1,-. Inlichtingen via 023-
8927900.

Bibliotheek
Donderdag 8 oktober 15.00–
17.00 uur, workshop en de-
monstratie 3D-printen. Gra-
tis toegang. 8 t/m 12 jaar. 
Woensdag 14 oktober, 15.00 
– 17.00 uur, animatieworkshop 
‘Waarom? Daarom!’. Antwoord 
op vragen als ‘waarom brandt 
vuur?’ 8 t/m 12 jaar. Gratis toe-
gang. Loc: Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1.

Tot 4 november tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek 
zijn foto’s van Inger Loop-
stra te zien, ondererp ‘Zes-
jes’. Zes foto’s die bij elkaar
horen. Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree. www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl

Cabaret
Zaterdag 10 oktober Piep-
schuim, voorstelling ‘Op Re-
cept’. Aanvang 20.15 uur. In de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. www.podiaheemste-
de.nl Entree: 17,50. Kassa de
Luifel of via de site.

Vrijdag 16 en zaterdag 17 
oktober Erik van Muiswin-
kel in de ‘Olieworstelaar’. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanv: 20:15 
uur. Kaarten 19, 50 euro via
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel.
 
Excursies
Zondag 11 oktober 11.00-
12.30 uur. Woestduin en Vin-
kenduin, Vogelenzang. O.a. 
Over de ‘renbaan’. Deelname 
vanaf 7,- euro. (korting voor 
‘beschermers’). Aanmelden: 
www.gaatumee.nl.

Gemeentehuis
T/m 23 oktober in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis 
Heemstede, selectie van kunst 
die lag opgeslagen in de
archieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek. Info: www.hv-hb.nl.

Jeugd
Zaterdag 10 oktober Kin-
derboekenweek bij boekhan-
del Blokker. Optreden Kinder-
band, 14.00 uur. Toegang vrij. 
Dinsdag 13 oktober kinder-
boekenschrijver Jozua Doug-
las signeert nieuw boek ‘de 

gruwelijke generaal’ tussen 
16.00-17.00 uur. Binnenweg 
138, Heemstede, 023-5282472, 
www.boekhandelblokker.nl

Dinsdag 20 oktober Plexo-
rama, groot feest voor jeugd 
vanaf 6 jr. Div workshops en 
andere activiteiten, georga-
niseerd door en bij Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree: 12,- zonder en  
16,- met lunch. Info: www.cas-
ca.nl. Aanmelden evt: 023-
5483828 of plexat@casca.nl.

Lezingen
Woensdag 14 oktober geri-
ater dr Kalisvaart vertelt over 
‘gezond en actief ouder wor-
den’. Aanvang 13.45 uur.
(inloop). Entree: 2,50 (voor 
niet-leden). EHBO-gebouw, 
Herenweg 88a, Heemstede.
Informatie: 023-5477486 of 
www.nvvh.nl.
Dinsdag 13 oktober ‘Puber-
mania’ bij Spring Huiswerk en 
Coaching. Loc: bovenruim-
te clubhuis Alliance, Sport-
parklaan 8 Heemstede. Va. 
19.45 uur. Aanmelden: info@
springhuiswerk.nl Gratis toe-
gang.

Vrijdag 16 oktober 20.15 uur: 
‘Franse pers staat voor gro-
te uitdaging’ bij Alliance Fran-
çaise. Powerpoint presentatie 
in het Frans door Jean-Michel 
Croissandeau, journalist.
Toegang gratis voor cursisten 
en vrienden. Anders 8,- euro.
Pauwehof, Achterweg 19, 
Heemstede.

Muziek
Zondag 11 oktober 15.00 
uur, Wings Ensemble met wer-
ken van Mozart en Beethoven. 
Loc: Janskerk Haarlem, Jans-
straat 40. Toegang: 20,- euro; 
vrienden van Wings: 15,- euro. 
Reserveren aanbevolen: 
www.wingsensemble.nl. 

Zondag 11 oktober 17.30 
uur, blues met jazzy geluid van 
‘Mainville Music Company’, 
Café 1ste Aanleg, Raadhuis-
straat 103, toegang gratis.

Zondag 11 oktober Jazz 
in Zandvoort met Peter Lig-
termoet. Aanvang 14.30 uur.
Gebouw de Krocht, Gro-
te Krocht 41 Zandvoort. 
Info: www.jazzinzandvoort.nl 
of 023-5310631.

Zondag 18 oktober 15.00 
uur theeconcert met Kenne-
mer Klassiek (Bach, Dvorak en 
Schumann) in Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. Toe-
gang vrij (deurcollecte).

AgendA

Vrijdag 30 oktober ‘Dat is uit 
het leven gegrepen’, voorstel-
ling met Jan Fillekers en Henk 
van der Horst, terugblik op tv-
programma Farce Majeure. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl.

Open dagen
Vrijdag 9 oktober Kom In 
Mijn Tuin, 11.00-17.00 uur. 
Verkoop duurzaam geteelde 
groenten en bloemen. Gratis 
pompoensoep. Herenweg 18, 
Heemstede. 

Maandag 26 oktober ken-
nismaken met vrijmetselaars 
bij Loge Ad Lucem et Pacem. 
Ripperdastraat 13, Haarlem. 
Aanv. 20u. Aanmelden: via
06-28758273 of via een e-mail 
naar: voorlichter@adlucemet-
pacem.nl.

Sport
Zondag 25 oktober Zesde 
editie Heemstede Loop. Div. 
afstanden van 1,5 km (start 
11.00 uur), de 5 km (12.00 uur) 
en 10 km (13.00 uur). Parcours 
door Groenendaalse bos en 

diverse wijken van Heemste-
de. Voor meer info en inschrij-
ven: www.heemstedeloop.nl.

Tentoonstellingen
T/m oktober werk van Loes 
Hill uit Heemstede bij het 
Theehuis Cruquius, Cruquius-
dijk. Acrylwerken, veelal land-
schappen en bloemen. Info: 
www.loeshill.nl.

T/m oktober werk van Mary 
Donkersloot in ontvangstruim-
te van Heemsteeds Raadhuis.

T/m 18 oktober ‘Hidden sel-
fi es’, elke dag een selfi e ge-
schilderd door Han van der 
Mijn (Bloemendaal) in de 
Waag, Haarlem te zien.
www.kzod.nl

Themabijeenkomst
Donderdag 8 oktober voor 
sporters uit Heemstede en 
Zandvoort. Thema ‘sportvoe-
ding’. Spreker: Steffanie Cas-
pers (sportvoedingsadviesbu-
reau Feel Good). 19.30-21.00 
uur. Loc: kantoor Sportservice, 
Louis Davids Care Zandvoort. 

Gratis toegang. Aanmelden: 
hhabers@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl.

Donderdag 8 oktober Huis-
kamerbijeenkomst VVD bij 
mevr Joan Brouwers, vanaf 
19.30 uur. Sportparklaan 31, 
Heemstede.

Dinsdag 13 oktober Debat 
over pensioenenkwestie door 
vertegenwoordigers van ver-
schillende generaties. Thema 
‘Who cares?’.
Aanvang 20.00 uur. Mee-de-
batteren of luisteren. Pauwe-
hof, Wilhelmina-plein, Heem-
stede.

Woensdag 14 oktober Af-
delingsmiddag Vrouwen van 
Nu in teken van gezondheid 
met o.a. tips om langer vitaal 
te blijven. Aanvang 14.00 uur 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Toegang niet-leden 2,50. 
Op de agenda: 19 oktober: 
Keukenhof bollenmarkt; 15 ok-
tober: Tropenmuseum Amster-
dam. Info: 023-5736750 of
023-5280340.

Opening gemoderniseerde 
‘Oude Kerk’ op 11 oktober
Heemstede - Op zondag 11 ok-
tober wordt de Oude Kerk aan 
het  Wilhelminaplein in Heemste-
de heropend. Sinds medio april 
2015 hebben aannemer Dray-

er en zijn medewerkers hard ge-
werkt om het door KPG architec-
ten gemaakte plan uit te voeren. 
De kerk is nu nog beter geschikt 
voor cultureel-maatschappelij-

Nooit meer in de regen en wind 
van de kerk naar de Pauwehof 
door de glazen doorgang.

ke doeleinden zoals concerten, 
lezingen en congressen. Daar-
mee kan dit juweeltje in histo-
risch Heemstede ook voor de 
toekomst worden behouden.
Om 10.00 uur vindt een bijzon-
dere kerkdienst plaats en vanaf 
12.15 uur zal de kerk als cultu-
reel middelpunt voor Heemstede 
en Zuid Kennemerland offi cieel 
door Burgemeester Heeremans 
worden geopend.
Het resultaat van de verbou-
wing is dat de banken gro-
tendeels vervangen zijn door 
prettig zittende stoelen. Ook is
er een glazen doorgang ge-
maakt van de kerk naar het 
naastliggende Pauwehof met 
garderobe en horecagelegen-
heid. Bovendien zijn het kli-
maat- en verlichtingssysteem in 
de kerk gemoderniseerd. Dan 
wordt een concertvleugel gepre-
senteerd waarmee de concerten
in de kerk nog mooier zullen 
klinken.
Al deze veranderingen kost-
ten geld! Veel is bijeen gebracht 
door subsidies van provincie en 
gemeente Heemstede en door 
giften van fondsen en particu-
lieren. Desondanks moet er nog 
een fors gat gedicht worden. Ook 
de komende tijd zal er daarom 
nog veel geld ingezameld moe-
ten worden.  In dat verband zul-
len er de komende jaren fancy 
fairs georganiseerd worden en 
zullen benefi etconcerten en ga-
ladiners plaatsvinden. Ook pro-
beert de Stichting de Oude Kerk 
bekende musici in de zomerpe-
rioden uit te nodigen voor zowel 
klassieke concerten als meer po-
pulaire optredens. 
Informatie op:
www.oudekerkheemstede.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 oktober 2015

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

Controle fietsers 
op de markt

In deze uitgave:
- Meld je aan bij Burgernet
- Omgevingsvergunningen
- Bestemmingsplan 
 Watermuziek

Bijeenkomst over vluchtelingen
Tijdens een bijeenkomst op 23 september over 
de vraag ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelingen?’ 
hebben zo’n 170 inwoners veel ideeën 
uitgewisseld. Ook werden vragen gesteld 
en zorgen geuit. Zoals op 23 september is 
afgesproken komt er een 2e bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst vindt plaats zodra er meer 
nieuws is over de opvang van vluchtelingen 
in onze regio. Op dit moment is rond allerlei 

ontwikkelingen nog veel onduidelijkheid. 
Uiteraard zullen we een nieuwe bijeenkomst 
tijdig en breed aankondigen.
Overigens vindt u een verslag van 23 september 
en een overzicht van de ideeën en van de 
vragen en antwoorden die aan bod kwamen 
op www.heemstede.nl. Een platform van 
12 inwoners is nu bezig met het onderzoeken 
en uitwerken van alle ideeën.  

Nieuwe bomen op Vrijheidsdreef
Uitleg over noodzaak kap op dinsdag 13 oktober 15.30 uur
Eind september heeft de gemeenteraad -met 
tegenzin- ingestemd met de kap van alle 
kastanjebomen op de Vrijheidsdreef. Kappen 
is onvermijdelijk geworden omdat een groot 
deel van de bomen sterk is aangetast door de 
kastanjeziekte. Omdat dit gevaarlijke situaties 
oplevert is de Vrijheidsdreef sinds juli geheel 
afgesloten. Ruim de helft van de kastanjes 
wordt eind oktober 2015 verwijderd, in het 
najaar van 2016 volgt de rest van de bomen. 

Op dinsdag 13 oktober om 15.30 uur is er, mits 
het weer gunstig is (geen harde wind), gelegenheid 
voor belangstellenden om ter plaatse uitleg te 
krijgen over de kastanjeziekte, de symptomen en 
het verdere proces. Iedereen is van harte welkom 
aan de zuidzijde van de Vrijheidsdreef (bij het 
Vrijheidsbeeld). 

Meedenken
Het is de bedoeling in de periode november 2016 
– maart 2017 nieuwe robuuste bomen aan te 
planten die groot en oud kunnen worden, zodat 
de Vrijheidsdreef zijn monumentale karakter kan 
terugkrijgen. Wilt u meedenken over welke bomen 

er op de Vrijheidsdreef kunnen komen of heeft u 
suggesties of ideeën wat er gedaan kan worden 
met de gekapte bomen? U kunt dit doorgeven aan 
de gemeente via gemeente@heemstede.nl (bij 
onderwerp graag ‘Vrijheidsdreef’ vermelden). 
Op www.heemstede.nl bij Plannen en Projecten 
leest u meer over de plannen.

Commissievergaderingen in oktober
De raadscommissies Middelen en Ruimte 
houden in oktober een openbare vergadering 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. De 
commissie Samenleving vervalt in oktober. 
Commissievergaderingen zijn bedoeld voor 
het vergaren van informatie en het uitwisselen 
van opvattingen. U kunt deze vergaderingen 
bijwonen als toehoorder en u kunt als u dat 
wilt ook uw mening geven over onderwerpen. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 
te zijn.

De commissie Middelen bespreekt op woensdag 14 
oktober de Najaarsnota en stelt het overzicht van de 
ingediende vragen over de Programmabegroting 
2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de 

eerste begrotingswijziging vast.  Op maandag 26 
oktober komt de commissie Middelen een tweede 
keer bijeen voor de mondelinge of schriftelijke 
beantwoording van de ingediende vragen. 
In de commissie Ruimte op donderdag 15 oktober 
staat onder andere het aangepaste plan van aanpak 
woonvisie en huisvesting statushouders op de 
agenda. Aansluitend aan de commissie Ruimte is 
er een informatief overleg over de inventarisatie 
ontwikkelingen herziening bestemmingsplan 
landgoederen en groene gebieden.

Verderop in deze HeemstedeNieuws vindt u 
de volledige agenda’s van deze vergaderingen. 
Of kijk op www.heemstede.nl onder het kopje 
politiek en organisatie voor de agenda’s van de 
commissievergaderingen.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Van Merlenlaan 32, het kappen van 5 bomen, 

wabonummer 28415, 
 ontvangen 17 september 2015
- Binnenweg 155A, het aanbrengen van een 

dakterras (legaliseren bestaand dakterras), 
wabonummer  28422, 

 ontvangen 18 september 2015
- Crayenestersingel 12, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 28534, 

 ontvangen 22 september 2015
- Vijfherenstraat 33, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 28542, 
 ontvangen 23 september 2015
- J.C. van Oostzanenlaan 20, het kappen van 
 1 boom, wabonummer 28537, 
 ontvangen 23 september 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Diverse adressen, formaliseren gebruik bestaande 

standplaatsen in strijd met bestemmingsplan, 
wabonummer 27881, ontvangen 8 september 
2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

- Jan van den Bergstraat 45, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 26077, ontvangen 27 juli 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Diverse adressen, formaliseren gebruik bestaande 

standplaatsen in strijd met bestemmingsplan, 
wabonummer 27881, ontvangen 8 september 
2015. 

 Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, 
zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
fase 2 voor bouwen (uitgebreide procedure)
- Nijverheidsweg 3, nieuwbouw 8 appartementen 

en een groepsruimte, wabonummer 22579
Het gaat om de nieuwbouw van 8 appartementen 
voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking. De aanvrager heeft er voor gekozen 
de aanvraag in fasen in te dienen. Fase 1 betreft 
de omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan. De periode voor het indienen 
van de zienswijzen betreffende fase 1 is afgesloten. 
Voor zover het gaat om het afwijken van het 
bestemmingsplan kunnen nu geen zienswijzen 
meer worden ingediend. Het college beslist 
binnenkort over vergunningverlening. 
Nu kunnen zienswijzen worden ingediend 
betreffende het voornemen een 
omgevingsvergunning fase 2 te verlenen. Het 
betreft hier een omgevingsvergunning voor het 
bouwen. Zoals gezegd komt hier het afwijken 
van het bestemmingsplan niet meer aan de orde. 
Hier gaat het voornamelijk om welstand en de 
technische aspecten (Bouwbesluit 2012). U kunt 
zienswijzen indienen tot en met 6 na weken na 
publicatie. Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunning 
- Herenweg 211, het plaatsen van twee 

dakkapellen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 25766, verzonden 2 oktober 2015 
(reguliere procedure)

- Herenweg 60, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 26792, verzonden 2 oktober 2015 
(reguliere procedure)

- Bosuilplein 1 t/m 10, Hazepad 1 t/m 15, 
Eekhoornlaan 11 t/m 103, brandveilig gebruik 
nieuwbouw De Wijk, verzonden 2 oktober 2015 
(uitgebreide procedure). 

 Belanghebbenden kunnen een beroepschrift 
 uiterlijk 18 november 2015 indienen.
Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Melding 
verwijdering 
gemeentelijke 
bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen:
- 1 linde, in de Lieven de Keylaan ter hoogte 
 van Havenstraat 16
- 1 amberboom, in de middenberm van de 

Heemsteedse Dreef  ter hoogte van 
 huisnummer 280

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 22-09-
2015 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Zabil, S.L. geboren op 19-06-1981, 
 Raadhuisstraat 55A

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).

Nieuwe regelgeving
Verordening financieel beleid en beheer 2015 
gemeente Heemstede
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Verordening financieel beleid en beheer 2015 
gemeente Heemstede  vastgesteld. Hiermee komt 
de Verordening financieel beleid en beheer 2011 
gemeente Heemstede te vervallen.

Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015 (II) 
Op 24 september 2015 heeft de raad Verordening 
individuele studietoeslag Participatiewet Heemstede 
2015 (II) vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 
individuele studietoeslag Participatiewet 
Heemstede 2015 te vervallen. Lees de volledige 
bekendmakingen in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Verboden te fietsen over de markt 

Controle weekmarkt 
Valkenburgerlaan
Afgelopen woensdag hebben medewerkers 
van bureau Handhaving tijdens een controle 
op de weekmarkt op de Valkenburgerlaan 47 
bezoekers gewezen op het fietsverbod binnen  
het marktterrein. Tijdens de weekmarkt van 
7 oktober gaan zij weer controleren. Dit keer 
worden geen waarschuwingen gegeven maar 
direct een boete (€35,-) wanneer over de 
markt wordt gefietst. 



Vergaderingen commissies
De raadscommissies Middelen en Ruimte houden 
in oktober een openbare vergadering om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De commissie 
Samenleving vervalt deze maand. 

Commissie Middelen woensdag 14 oktober
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 14 

oktober 2015
- Spreekrecht burgers
- Rapport Rekenkamercommissie Verbonden 

Partijen
- Inventarisatie en vaststellen overzicht ingediende 

vragen betreffende de Programmabegroting 
2016, de meerjarenbegroting 2017-2019 en de 
eerste begrotingswijziging 2016

- Najaarsnota 2015 (A-stuk)
- Marktverordening Heemstede 2015 (A-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 15 oktober
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 15 oktober 

2015
- Spreekrecht burgers
- Beleidsplan bruggen en beschoeiingen (A-stuk)
- Aangepast plan van aanpak Woonvisie (B-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Vervanging beplanting Billitonstraat, Bankastraat 

en Madoerastraat (C-stuk o.v.v. GL)
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Openbaar informatief overleg 15 oktober
Aansluitend aan de vergadering van de commissie 
Ruimte is er een informatief overleg in de Burgerzaal 
van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Beantwoording vragen en toelichting op 

inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
gebieden

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 15 oktober 2015, 
aansluitend aan het openbaar informatief overleg, 

in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 15 oktober 2015
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 14 september 2015

Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 15 oktober 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

20.00 uur bezwaar tegen de herziening, 
  terugvordering en afwijzing van 
  individuele inkomenstoeslag op grond 
  van de Participatiewet (niet openbaar) 
20.30 uur bezwaar tegen het opleggen van een 
  maatregel op grond van de 
  Participatiewet (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor wonen aan 
  de J.H. Weissenbruchweg 3 (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.

Eerste herziening bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 24 september 
2015 het bestemmingsplan ‘Eerste herziening 
bestemmingsplan Woonwijken Noordoost: 
Watermuziek’, digitaal bekend onder IDN: 
NL.IMRO.0397.BPgh1noordoost->0201, gewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Watermuziek
Voor het middengebied van het plan Watermuziek 
wordt het mogelijk het oorspronkelijke plan 
te wijzigen. Het aantal maximaal te realiseren 
woningen blijft gelijk. Op de website van de 
gemeente Heemstede vindt u meer informatie over 
dit bestemmingsplan.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn: 

- Nader onderzoek voorkomen rugstreeppad 
opgenomen in de bijlagen (bijlage 3);

- Ecologieparagraaf 4.11 hierop aangepast;
- In de paragraaf Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2 enkele zinnen opgenomen dat er geen 
zienswijzen zijn ingediend;

- In artikel 5 onder 5.2.1 sub b is een regel iets 
aangepast: “...worden gebouwd en ter plaatse 
van de aanduiding ‘vrijstaand’ ten hoogste 2 

woningen en uitsluitend vrijstaande woningen 
worden gebouwd;”.  De tekst in het rood is 
verwijderd. Dit omdat in artikel 5.2.1 sub d al 
staat vermeld dat er ten hoogste 2 woningen 
zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
‘vrijstaand’. De z insnede ‘aanduiding ‘vrijstaand’ 
ontbrak in deze regel. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u 
digitaal inzien op onze website, www.heemstede.
nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De authentieke planbestanden kunt u raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar “Een plan 
bekijken” en dan naar “Bestemmingsplannen”. 
Klik vervolgens op “ID” en vul “NL.IMRO.0397.
BPgh1noordoost->0201” in om het gehele plan te 
bekijken.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voorts 
met ingang van donderdag 8 oktober  2015 
voor zes weken voor een ieder ter inzage in de 
publiekshal van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te 
Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis 
vindt u op onze website.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van vrijdag 9 oktober 2015 gedurende 6 weken 
(dus tot en met donderdag 19 november  2015) 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 

voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken 
en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger 
positie te worden gebracht. Dit beroep kan worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage.
Naast de mogelijkheid om op papier beroep in 
te stellen, kunnen burgers ook digitaal in beroep 
gaan. Dat kan alleen via het speciale digitale loket 
dat u op de homepage van de website van de 
Raad van State vindt. Om toegang te krijgen tot 
het digitale loket moet u beschikken over DigiD. 
Binnen het loket volgt u de instructies en vult u de 
formulieren in. Deze kunt u dan digitaal verzenden. 
Bijlagen levert u eveneens digitaal aan via het loket. 
Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail. 
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.



CruquiusConcerten presenteert nieuw seizoen
Regio – Cruquiusconcerten 
heeft dit seizoen 12 prachtige 
kamermuziekconcerten in pet-
to. Ze vinden plaats in de Wa-
terschapszaal van Museum de 
Cruquius. Dit jaar zijn er twee 
accenten: Beethoven en Spaan-
se muziek. Bij maar liefst 5 con-
certen staat Beethoven op de 
lessenaar, waarvan meerdere 
strijkkwartetten. Twee concer-
ten zullen in het teken staan van 
Spaanse muziek.
Te gast zijn het Osiris Trio, het 
Ragazze Kwartet, het Matangi 
Kwartet, het Jenufa Strijkkwar-
tet, het Linus Pianokwartet, Duo 
Tinbergen & Boysen met de his-
torische instrumenten klavecim-
bel en cello, piano soloconcert 
met 3e prijswinnaar Liszt Con-
cours Mengjie Han, piano solo-
concert in Spaanse sferen met 
Thomas Beijer, Bariton Henk Ne-
ven met pianist Hans Eijsackers, 
Larissa Groeneveld & Gwyneth 
Wentink met de prachtige com-
binatie van cello met harp, cellis-

te Viola de Hoog met o.a. cellos-
uites van J.S. Bach en het ope-
ningsconcert met celliste Timo-
ra Rosler en pianiste Klara Würz.
Het openingsconcert op zater-
dagavond 17 oktober is uitver-
kocht. Voor andere concerten 
zijn nog voldoende kaarten be-

schikbaar. Kaarten zijn te koop 
via www.CruquiusConcerten.nl 
of via de kassa van schouwburg 
de Meerse in Hoofddorp, 023-
5563707.
De toegangsprijs voor alle con-
certen is 21,- euro (incl. pauze-
consumptie).

Celliste Timora Rosler en pianiste Klara Würz.

Schneiders waarnemend 
burgemeester Bloemendaal
Regio - De commissaris van de 
Koning van de provincie Noord-
Holland, J.W. (Johan) Remkes, 
heeft mr. B.B. (Bernt) Schneiders 
(Haarlem) benoemd tot waarne-
mend burgemeester van de ge-
meente Bloemendaal. De com-
missaris van de Koning heeft de 
heer Schneiders de opdracht ge-
geven om voort te bouwen op de 
analyse van de bestuurscultuur 
bij de gemeente, die in opdracht 
van de vertrekkend waarnemend 
burgemeester, mevrouw A. (Aal-
tje) Emmens-Knol, is uitgevoerd. 
Dit heeft de heer Remkes maan-
dag meegedeeld aan de fractie-
voorzitters van de gemeenteraad 
van Bloemendaal.

Remkes spreekt zijn teleurstel-
ling uit over het feit dat de ge-
meenteraad nog niet in staat is 

gebleken een traject in te zet-
ten dat de bestuurscultuur en 
de onderlinge bestuurlijke ver-
houdingen helpen te verbeteren. 
In een persbericht zegt hij: “Ik 
heb de fractievoorzitters meege-
deeld dat als de verbeterslag on-
der leiding van de nieuwe waar-
nemend burgemeester niet tot 
stand komt, ik het college van 
Gedeputeerde Staten in overwe-
ging zal geven om de arhi-pro-
cedure (gemeentelijke herinde-
ling) te starten.”

Schneiders is sinds 2006 burge-
meester van Haarlem. Hij blijft 
dat ambt ook uitoefenen.

Hij is 56 jaar en lid van de PvdA. 
De nieuwe waarnemend burge-
meester treedt per 6 oktober dit 
jaar in functie.

Knutselclub
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kun je op woensdagmid-
dag heerlijk met je handen be-
zig zijn en mooie dingen ma-
ken! Knutseljuf Renate ver-
zint altijd leuke knutsel idee-
en, voor jongens en meisjes!
Op woensdag 14 oktober 
gaan de kinderen een piep-
schuim lijfje beschilderen en 
versieren. Je kunt er dan later 
eventueel sieraden omheen 
hangen, het als speldenkus-
sen gebruiken of aan iemand 
cadeau geven.
De Knutselclub is elke woens-
dag van 13.30 tot 15.00 uur in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 5,- euro, een kaart voor 5 
keer kost 22,50 euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28. Voor meer 
informatie: www.casca.nl.

Musical cursus (groep 5 t/m 8)
Heemstede - Hou je van acte-
ren? Muziek, dansen en (mee)
zingen?
Dan is deze cursus zeker iets 
voor jou! Je krijgt 12 weken les 
in verschillende onderdelen van 
Musical, zoals zang, spel en 
dans. In de laatste weken wor-
den de liedjes en acts samen-
gevoegd tot één geheel. Zo ont-
staat een eigen mini-musical. De 
laatste les is er een presentatie 
voor de ouders, verzorgers en 
andere geïnteresseerden.

Kijk voor meer info op:
www.musicaldancecenter.nl.
De Musicalcursus is op maan-
dag na school van 15:00 tot 
16:00 uur.
Er zijn 12 lessen van 5 oktober 
2015 t/m 18 januari 2016 in de 
Valkenburgschool, Molenwerf-
slaan 9, Heemstede. De kosten 
zijn 72,- euro. De kinderen krij-
gen les van docent Danny Poeti-
ray en vakdocenten van het Mu-
sical & Dance Center.
Opgeven: (023)548 38 28.

Sportinloop: Voetbal (11-14 jr/15+)

Heemstede - In de gymzaal aan de Van der Waalslaan ga je 
op vrijdag 16 oktober een lekkere pot voetbal spelen in twee 
groepen: van 19.00 en 20.00 uur is het voor 11-14 jaar en van 
20.00 tot 21.00 uur voor 15+.

Iedereen mag meedoen, neem al je vrienden mee, het is gratis! 
Je hoeft je niet op te geven, kom gewoon langs.

Proefles Zumba
Heemstede - Zumba Gold is 
speciaal ontwikkeld voor seni-
oren en is bedoeld voor ieder-
een die van lekker bewegen 
houdt. Deelnemers genieten van 
de ritmes zoals: Merengue, Sal-
sa, Rumba, Cha Cha. Ook komen 
dansvormen op andere ritmes 
aan bod. De basisbewegingen 
in deze lessen zijn snel te leren 
en zorgen dat hetgoed te vol-
gen is en dat iedereen mee kan 
doen, ongeacht leeftijd. Door te 
dansen op verschillende tempo’s 
verbrandt u lekker veel calorie-
en en verstevigt u uw spieren en 
verbetert uw conditie. Elke les is 
een feestje van een uur heerlijk 
bewegen, zeker ook door het en-
thousiasme van docente Marie-
Thérèse Derkinderen. Zumba & 
Dance garandeert dat iedereen 
een veilige en effectieve work-
out kan volgen. U bent van harte 
welkom op deze nieuwe cursus. 
Er is een proefles op woensdag 
7 oktober van 11.15 tot 12.15 uur 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Opgeven kan via 
www.casca.nl of (023) 548 38 28.

Johan Brouwer 
Schaaksoos

Heemstede - Houdt u ook 
van schaken? Loop dan ge-
rust eens binnen op woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede, om 
een partijtje mee te spelen. Op 
deze soos spelen zowel man-
nen als vrouwen. Of u nu een 
schaakmeester bent of licht 
gevorderd, u kunt altijd mee-
spelen. Er is ook een groot 
bord met stukken zodat u bij 
mooi weer eventueel buiten 
kunt spelen. De schakers drin-
ken tussendoor een kop thee 
of koffie met elkaar. Uit eerbe-
toon voor Johan Brouwer, die 
jarenlang schaaklessen heeft 
gegeven bij Casca, is deze 
soos naar hem vernoemd.
Opgeven kan via www.cas-
ca.nl of bel van maandag t/m 
donderdag tussen 9 en 16 uur 
of op vrijdag tussen 9 en 12 
uur: (023) 548 38 28 kies 1.

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’.
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