
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

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

Hachee-
pakket

5.50
SAMEN

500 gram vlees, 500 gram
gesneden uien en kruiden
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in Halfweg waar een plateau op 
de rijksweg is aangebracht. De 
raad vraagt ook om de banden 
van het gescheiden fietspad dui-
delijk te markeren, zodat auto’s 
daar niet tegenaan rijden. In de 
komende raadsvergadering zal 
het plan worden aangenomen.
Eric van Westerloo
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Po d i u m  O u d e  S lot
Dinsdag 21 oktober 2008    20:15 uur    17,50 /  15,-

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

De Oude kerk
Wilhelminaplein

Heemstede

Summer Songs

Greetje Bijma zang - Klaas Hoek orgel/harmonium

Heemstede - Landschap Noord-
Holland en IVN Zuid-Kennemer-
land organiseren op zondag 19 
oktober van 10.00 tot 16.30 uur 
de traditionele Paddenstoelen-
dag op de Overplaats naast de 
speeltuin Linnaeushof. Er zijn tal 
van activiteiten zoals padden-
stoelenexcursies, een infomarkt 
en natuurlijk kan men een hap-
je met paddenstoelen proeven. 
Ook wordt er aandacht gevraagd 
voor de sporen van de beroemde 
bewoner uit de 18e eeuw: Caro-
lus Linnaeus.
De paddenstoelendag is inmid-
dels een begrip en trekt jaarlijks 
vele honderden mensen. De dag 
wordt voor de derde keer gehou-
den op de Overplaats, wat oor-
spronkelijk hoorde bij het land-
goed de Hartekamp, ooit het rijk-
ste landgoed van heel Europa. 

Vier de herfst!

Paddenstoelendag
leuk voor jong en oud

Er is een gevarieerd programma: 
tussen 11.00 en 15.00 uur door-
lopend excursies onder begelei-
ding van paddenstoelenkenners, 
een info- en paddenstoelenmarkt 
en er is een terras om even van 
een kopje koffie of een padden-
stoelengerechtje te genieten. 
Voor kinderen is er een kabouter-
puzzeltocht in het bos uitgezet. 
Aan de hand van een opdrach-
tenvel komen ze op de leuk-
ste plekjes. Wanneer ze het op-
drachtenvel inleveren, krijgen ze 
een kleine verrassing. Om 13.00 
en 15.00 uur starten er specia-

le excursies onder leiding van 
IVN kindergidsen. Kinderen van 
4 tot 10 jaar kunnen hier hieraan 
meedoen, maar zonder ouders. 
Om 12.00 en 14.00 uur treedt Ka-
bouter Pierelier op voor de kin-
deren. Hij pakt zijn koffer uit, zet 
zijn rode puntmuts op en vertelt 
over het leven in het bos.
De Overplaats ligt in Bennebroek 
tussen de Herenweg en de Glip-
perweg naast de speeltuin Lin-
naeushof die met grote borden 
is aangegeven. Parkeren 2 eu-
ro op het parkeerterrein van de 
speeltuin.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Uw partner voor party en
catering, thuis of op locatie.

Tel. 023 5286453
info@vanwieringencuisiniers.nl
www.vanwieringencuisiniers.nl

Zie pagina 5 voor de 
aanbieding van deze maand.

Johan Wagenaarlaan 
wordt aangepast
Heemstede - Het college van 
B&W heeft voorgesteld de Jo-
han Wagenaarlaan veiliger te 
maken, vooral voor fietsers. De 
buurt heeft mogen inspreken en 
er zijn een paar ideeën van bur-
gers verwerkt in het uiteinde-
lijke plan. Wat gaat er zoal ge-
beuren? In de bocht bij de Wag-
nerkade zal het fietspad wor-
den gescheiden van de huidi-
ge rijbaan. De rijweg voor au-
to’s wordt hierdoor iets smaller 
wat de snelheid zal verminde-
ren. Er komen banden langs het 
fietspad zodat auto’s niet meer 
over het fietspad kunnen rijden. 
De uitrit van de woningen aan 
de kop van de Joh. Wagenaar-
laan (nabij de Dreef) blijft zoals 
het is, wel komt er op de rijbaan 
een markering in de vorm van 
een wit kruis. Het huidige zebra-
pad zal blijven liggen waar het 
nu ligt. De situatie is niet ideaal 
maar er is geen alternatief. Twee 
bomen zullen het veld moe-
ten ruimen. Er komt een twee-
de zebrapad bij de kruising met 
de Bernard Zweerslaan. De bus-

halte blijft bestaan, maar de op-
stelstrook wordt iets kleiner ge-
maakt.
De politiek mocht nog haar zeg-
je doen over dit plan. Het CDA 
pleitte begin deze week voor 
snelheidsremmende maatrege-
len d.m.v. een plateau. De wet-
houder beloofde te gaan kijken 
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speculaas

Heemstede – Strakblauwe he-
mel op zaterdagmiddag, een 
heerlijke temperatuur. Wie denkt 
nog aan die toch wel jammer-
lijk tamme zomer met nauwelijks 
echt zomerse dagen? Is een zon-
nige herfstdag niet net wat je no-
dig hebt? Herfst in Heemstede. 
Ook een fotogeniek beeld van 
de herfst? Mail naar: redactie@
heemstede.nl Versturen per post 
mag ook: de Heemsteder, Visser-
straat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Ver-
meld wel uw naam en adres.

Herfst...
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Regio - Onze lieve lieve Bennie zoekt al best lang 
naar een nieuw huisje! Bennie is een schatje eer-
steklas. Een knuffelkont, een speelse rakker en ge-
woon een aanhankelijk lief dier. Bennie kon het in 
het begin niet zo goed vinden met soortgenoten, 
maar het gaat steeds beter. Hij is voor de rest lief 
voor iedereen. Groot of klein, het maakt hem niet 
uit, als hij maar lekker veel aandacht krijgt en als 
er maar veel gespeeld wordt. Bennie is nog maar 
anderhalf jaar en heeft best een groot probleem. 
Hij heeft namelijk een hartprobleem, zodanig dat 
hij daar drie verschillende medicijnen voor krijgt. 
Ook is het voor Bennie belangrijk dat hij niet teveel 
stress heeft en dat er goed op hem gelet wordt. Een 
extra verantwoordelijkheid dus, waar veel mensen 
niet op zitten te wachten. Ten minste, dat merken 
we toch wel vaak in de opvang. Ook zorgen de 
medicijnen natuurlijk ook voor extra kosten, daar 
moet ook goed over nagedacht worden. Bennie 
hoeft niet naar buiten, hij wil het wel graag, maar 
in verband met zijn hartje is dat niet zo verstan-
dig. Kortom een kat met een gebruiksaanwijzing.
Omdat Bennie voor de rest zo’n ontzettende lie-
ve en grappige kat is, gunnen we hem zo ontzet-
tend graag een eigen huisje, daarom nu wat extra 

aandacht voor hem. Wie geeft hem een kans......
Kom kennis maken in het asiel. Keesomstraat 5 
open van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00 tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl www.dierentehuis-
kennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

Bennie

Dier van de week Burgemeester 
op bezoek
Heemstede - Op woensdagmid-
dag 22 oktober krijgt de afdeling 
Heemstede bezoek van mevrouw 
Heeremans, burgemeester van 
Heemstede. Zij komt kennisma-
ken met de dames en vertellen 
over haar werk. De bijkomst is 
in de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan te Heemstede. Aanvang 
14.00 uur. Ook niet-leden zijn 
welkom, zij betalen 2,50 euro.

Ik eet in mijn blootje
Eén overheerlijk broodje

En jij mijn lief
Bent de kruimeldief

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
De naam dichtstorten be-
tekent eigenlijk ´storten op 
dichten´. Wilt u ook een 
eigen gedicht in de Heem-
steder publiceren, dan 
kunt u dit e-mailen naar 
dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 
GJ Aalsmeer. Liefst niet te 
lang, omdat er niet altijd ge-
noeg ruimte is. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet wor-
den geplaatst. 
Deze week een bijdrage 
van Maria Baauw, Zadelma-
kerslaan 6 te Haarlem.

DichtstortenHot club de Frank in Spijs
Heemstede - Elke zondag-
middag is er een jazzoptreden 
in restaurant Spijs in Bentveld 
(voorheen Klein Bentveld en 
Beaulieu). Jazzzangeres Yvon-
ne Weijers organiseert de mid-
dagen en heeft een programma 
samengesteld met veel variatie. 
Een zingende trompettist, zigeu-
nerjazz compleet met violist, een 
jazzvocalist uit de VS. En muzi-
kanten van het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest die ook een 
swingende jazzband hebben 
met o.a. een vibrafonist. Zondag 
19 oktober is Hotclub de Frank 
te gast. Harold Berghuis (gitaar), 
Jelle van Tongeren (viool), Wim 
Lammen (saxofoons en klari-
net), Frank Meester (contrabas 
en zang). Zij spelen tijdens bor-
reltijd van 15.00 tot 18.00 uur. 

Niet een béétje hot …
Als deze vier musici zich hele-
maal overgeven aan het spel, 

aan de grillen van het moment, 
als ze hun instrumenten zwoel 
in je oor kunnen doen fluisteren, 
maar vooral ook keihard kunnen 
swingen…dat is pas hot.

Van hot naar her
Natuurlijk luisterden deze man-
nen veel naar de 78-toerenpla-
ten van Django Reinhardt en 
zijn Quintette du Hot Club de 
France. Dat doen ze nog steeds. 
Maar verwacht nu niet zomaar 
een middagje jaren 30-swing. 
Hier staan vier jonge mannen, 
inventief, virtuoos en vooral gre-
tig. In vliegende vaart doorspek-
ken ze hun muziek met grillige 
wendingen en motieven, put-
tend uit de traditionele swing, 
eigen composities, klezmer en 
zigeunermuziek. 

Zonder ritmegitaar
De Hot Club de Frank is mis-
schien wel de eerste band ter 

Heemstede - Afgelopen don-
derdag was het een drukte van 
belang op de Voorwegschool. Op 
het programma stond ‘de grote 
ouderavond’ met als thema ‘zorg’. 
Tijdens de plenaire opening pre-
senteerden de interne begelei-
ders de 1-zorg-route, waarbij 
werd uitgelegd hoe het team van 
de Voorwegschool zich voorbe-
reidt op Passend Onderwijs. Dit 
wil zeggen een passend aan-

bod voor elke leerling die zich op 
school aanmeldt. Na de opening 
konden de ouders op de infor-
matiemarkt kennismaken met de 
stichtingen en externe instanties 
waarmee de school op het ge-
bied van zorg en naschoolse ac-
tiviteiten samenwerkt. Dit geheel 
werd opgevrolijkt door een jazz-
saxofonist die in de school mu-
zieklessen gaat verzorgen.
Na de markt waren er drie work-

wereld in dit genre zonder door-
gaande ritmegitaar. Hoe ze dat 
oplossen?
Simpel! Zo zijn daar de ritmevi-
ool en de ritmesaxofoon. En ver-
der wordt er heel wat getrom-
meld en getikt op instrumenten 
die daar niet voor bedoeld zijn. 
Het resultaat is dynamiek, vrij-
heid en interactie. Dat is niet al-
leen spannend om naar te luis-
teren, maar ook om naar te kij-
ken. 

Mijlpalen
Op vrijwel alle Nederlandse 
jazzpodia en –festivals was de 
Hot Club de Frank te vinden. Zo 
speelde de band al drie keer op 
het North Sea Jazz Festival. Ver-
der maakte de band tournees 
door Italië, Duitsland, Frank-
rijk en Oostenrijk en speelde in 
Zwitserland op het Jazz Festival 
van Montreux.
Restaurant Spijs is te vinden 
aan de Zandvoortselaan 363, 
2116 EN Bentveld. De toegang 
is gratis. 

Ouders goed geïnformeerd 
op Voorwegschool

shops. In twee lokalen kre-
gen belangstellenden informa-
tie over de brede school en een 
veilige school. In de hal kre-
gen de aanwezigen een power-
point over ‘de kunst van het vei-
lig internetten’. Uit de discussie 
die daarop volgde, kwam naar 
voren dat ouders graag in de 
avonduren een cursus over dit 
onderwerp zouden volgen.  De 
informatiemarkt werd ook na af-
loop van de workshops druk be-
zocht. 
Op de site: www.voorwegschool.
nl kunt u foto’s, verslag en de di-
verse presentaties zien.

Zaalvoetbal-
toernooi CDA
Bennebroek - Op woensdag 22 
oktober zal de campagne van het 
CDA voor de Gemeenteraadsver-
kiezingen van start gaan met een 
zaalvoetbaltoernooi in Sporthal 
Tetterode te Overveen. Aan het 
toernooi zullen jeugdteams van 
de drie voetbalverenigingen van 
de nieuwe gemeente Bloemen-
daal - SV BSM (uit Bennebroek), 
BVC Bloemendaal en SV Voge-
lenzang - deelnemen. Het toer-
nooi begint om 09.00 uur met 
de aftrap bij de F-pupillen. De-
ze zal verricht worden door oud-
schaatskampioen Yvonne van 
Gennip en CDA-lijsttrekker An-
ne-Marie Soeteman-Wolf. Om 
11.00 uur volgt het toernooi bij 
de E-pupillen en tenslotte zullen 
om 13.30 uur de D-pupillen hun 
opwachting maken. De prijsuit-
reikingen zullen door verschil-
lende kandidaten van de lijst van 
het CDA worden verricht. Meer 
informatie: bloemendaal.cda.nl



Jongeren, ouderen, werkenden, 
niet-werkenden, alleenstaanden, 
gezinnen en anderstaligen – we 
wonen allemaal in dezelfde om-
geving, maar ontmoeten elkaar 
weinig of helemaal niet. Op de 
Dag van de Dialoog zetten maat-
schappelijke organisaties, cultu-
rele instellingen en scholen op 
verschillende plaatsen in Heem-
stede tafels neer waaraan inwo-
ners met elkaar in gesprek gaan 
over een thema. Dat gebeurt on-
der het genot van hapje en drank-
je, verzorgd door de deelnemen-
de organisaties. U bent van har-
te welkom om aan te schuiven 

en mee te praten. De Dag van 
de Dialoog is een initiatief van de 
Rotterdamse burgemeester Ivo 
Opstelten. Bij de Kick Of-bijeen-
komst in Rotterdam reikte hij on-
langs de eerste exemplaren uit 
van ‘Vlinderlijke eenvoud, Vlin-
derlijke kracht’. In deze bundel 
is in het eerste deel het hoe en 
waarom van de dialoog vastge-
legd en in het tweede deel passe-
ren de plaatsen waar al een Dag 
van de Dialoog is georganiseerd 
de revue. Ook Heemstede staat 
hierin genoemd. Burgemees-
ter Heeremans zegt in een inter-
view in deze bundel, dat zij de-

Regio - Komende zaterdag 18 
oktober staat er weer een nieu-
we editie van 2Generations op 
het programma in het Haarlemse 
concertgebouw de Philharmo-
nie. De eerste editie in maart was 
een daverend succes met arties-
ten als Lois Lane en Hans Dul-
fer.  Deze editie zullen o.a. Berg-
et Lewis en Re-Play op de bühne 
staan. Ook Rudolf Kreuger en DJ 
Bert staan op de bühne. Diverse 
zalen zijn weer ingericht. Tickets 
kosten 25,- euro per stuk en zijn 
op diverse voorverkoopadres-
sen te koop. In Heemstede on-
der meer bij Ajewe Sport, Raad-

huisstraat 95. Kijk op de website  
www.2Generations.nl  voor meer 
verkooppunten. Inmiddels zijn er 
bijna 1.400 tickets de deur uit en 
zijn er nog tickets aan de deur 
verkrijgbaar zolang de voorraad 
strekt. Geadviseerd wordt dan 
wel om op tijd te komen. 2Gene-
rations zal om 21.00 uur begin-
nen. De Philharmonie in Haarlem 
is een uiterst exclusieve lokatie, 
die plaats biedt aan 1800 bezoe-
kers. Meerdere zalen zullen weer 
worden ingericht met divers en-
tertainment. Een breed pro-
gramma, voor ieder wat wils. Van 
twintigers tot zelfs zestigers, van 

pagina 4 de Heemsteder - 15 oktober 2008

Munten uit de Romeinse tijd…
Postzegel- en muntenbeurs
Regio – In het Van der Valk- 
hotel aan de Toekanweg 2 te 
Haarlem vindt zondag 19 ok-
tober een beurs voor mun-
ten, postzegels en bankbiljetten 
plaats. Belangstellenden kun-
nen daar een kijkje gaan ne-
men van 10.00 tot 16.00 uur. De 
entrée bedraagt 2 euro (1 euro 
voor kinderen) maar wanneer u 

een taxatie laat verrichten, mag 
u gratis naar binnen. De beurs 
biedt  vele duizenden munten, 
postzegels en bankbiljetten uit 
binnen – en buitenland waaron-
der munten vanaf de Grieks/Ro-
meinse periode t/m de nieuwste 
euro’s, postzegels vanaf 1852 en 
bankbiljetten in alle soorten en 
maten.

Mooi feest op exclusieve locatie

Jamento, RE-Play en Berget 
Lewis op 2Generations

Beatles naar Beats!  De groeiende 
naamsbekendheid van het feest 
biedt steeds meer mogelijkheden 
om verrassende acts en exclusie-
ve artiesten vast te leggen. Omdat 
het concept van 2Generations zo-
wel jong als oud aanspreekt, zijn 
de feesten prima geschikt voor 
bedrijven die hun personeel of re-
laties een leuke avond uit willen 
bieden. Exclus)e(vents is gefu-
seerd met het bedrijf 4all-events 
en wordt een full- service organi-
satiebureau, dat onder de naam 
4all-Exclusevents zowel openba-
re-, bedrijfsmatige, als  PR- Mar-
keting evenementen verzorgt. T-Mobile recyclet oude 

mobieltjes voor War Child
Regio - Haal je gebruikte of ka-
potte mobieltje uit de lade voor 
een goed doel! Met deze bood-
schap gaven Niek Jan van 
Damme, algemeen directeur bij 
T-Mobile in Nederland en Wil-
lemijn Verloop, oprichtster van 
War Child, onlangs het startschot 
voor een grootste recyclecam-
pagne. In alle T-Mobile shops 
staat vanaf maandag 13 oktober 
een inzamelbak voor oude ge-

bruikte of kapotte mobieltjes. De 
toestellen worden ingezameld en 
vervolgens geveild. De opbrengst 
deze geveilde toestellen komt ten 
goede aan War Child. Toestellen 
die zich niet lenen voor de vei-
ling worden op milieubewuste 
manier gedemonteerd en gere-
cycled. Medewerkers van T-Mo-
bile gaven het goede voorbeeld 
door de eerste 1.500 mobieltjes 
in te leveren.

heeft Borghouts te horen ge-
kregen dat het College van Toe-
zicht tekort is geschoten in de 
toezichthoudende taak. Er wordt 
gespeculeerd over zijn op han-
den zijnde vertrek bij de zieken-
huizen. In het weekblad Elsevier 
laat Borghouts optekenen dat hij 
indertijd is gevraagd voor de ne-
venfunctie en ‘ja’ heeft gezegd, 
omdat hij al lange tijd in het pu-

Lenn Sanders’ Wandelclub
Heemstede - De Lenn Sanders’ 
Wandelclub trekt er twee keer 
per maand op uit. Lekker samen 
wandelen tussen de 5 en 15 km. 
Op dinsdag 28 oktober gaat 
de club wandelen in de Water-
leidingduinen van de Zilk. Om 
10.00 uur verzamelen we achter 
Station Heemstede, bushalte lijn 

90 richting Den Haag. Vergeet 
niet een lunchpakketje mee te 
nemen.
Aanmelden graag uiterlijk 
maandag 27 oktober bij Casca: 
tel. 023 – 548 38 28. Per keer be-
taalt u 2,- euro (exclusief even-
tuele reiskosten, toegangsprij-
zen en consumpties).

Postzegelbeurs
Heemstede - ‘Op hoop van 
Zegels’, de Haarlemse Fila-
telistische Vereniging, houdt 
zondag 19 oktober een post-
zegelbeurs in Casca de Luifel. 
De zaal is open van 11.00 tot 
15.30 uur.
De toegang is gratis. Inlichtin-
gen: 023-5334252.

Commissaris van Noord Holland onder vuur
Heemstede - Commissaris van 
de Koningin in Noord Holland 
Harry Borghouts (GroenLinks) 
is ook bestuurder bij de IJssel-
meerziekenhuizen in Lelystad 
en Emmeloord. Hij was aange-
trokken om als voorzitter van de 
Raad van Toezicht de bestuur-
lijke chaos in de twee zieken-
huizen te verbeteren. Uit publi-
caties van de inspectie voor de 

volksgezondheid bleek afgelo-
pen weken, dat de beide zie-
kenhuizen niet naar behoren 
functioneren en o.a. de opera-
tiekamers ongeschikt bleken 
voor operaties. Ook zou er een 
miljoenenschuld zijn ontstaan. 
Borghouts verklaarde hier niets 
van te hebben geweten. Best 
een opmerkelijke uitspraak... 
Van de betrokken gemeenten 

blieke domein werkzaam is. Hij 
gaat in dat artikel niet verder in 
op zijn eigen positie. Waarom 
moet een fulltime bestuurder dit 
soort klussen erbij doen is de 
vraag die rijst. Uit een opsom-
ming van de Provincie Noord 
Holland blijkt dat de heer Borg-
houts maar liefst 13 nevenfunc-
ties heeft. Kennelijk laat de baan 
als Commissaris van de Konin-
gin ruim voldoende tijd over om 
er iets naast te doen...

Meepraten? Opgave nu mogelijk

Dag van de Dialoog in Heemstede
Heemstede – Op dinsdag 4 november wordt in Heemstede dag 
Dag van de Dialoog gehouden onder het motto: Leve de Vrijheid.

ze Dag van de Dialoog heeft er-
varen als één van de hoogtepun-
ten in haar eerste jaar als burge-
meester van Heemstede. Tijdens 
een  bijeenkomst op 9 oktober 
met de gespreksleiders voor de-
ze dag, ontving de burgemeester 
uit handen van Marja Tol, mede-
werker bij Casca en contactper-
soon, het boek ‘Vlinderlijke een-
voud, Vlinderlijke kracht’. Me-
vrouw Heeremans zal ook dit jaar 
weer aanschuiven bij één van de 
gesprekstafels op 4 november. De 
gesprekken in Heemstede zijn op 
verschillende locaties en tijden en 
duren gemiddeld 1½ uur. Aan ie-
dere tafel gaan acht mensen met 
elkaar in gesprek. Een ervaren 
gespreksleider leidt de dialoog 
in goede banen.  Het thema van 
de Dag van de Dialoog 2008 in 
Heemstede is ‘Leve de Vrijheid’.

Oproep
Wilt u hierover meepraten, erva-
ringen delen, anderen op ideeën 
brengen of zelf geïnspireerd ra-
ken? Schrijf u dan in. Hoe meer 
mensen meepraten 4 novem-
ber, hoe beter. Deelname is gra-
tis. Aanmelden kan tot en met 
maandag 27 oktober.Meer in-
formatie en een aanmeldings-
formulier vindt u op www.heem-
stedeindialoog.nl of kunt u op-
vragen bij Casca, Herenweg 96, 
Heemstede, tel. (023) 5483828, 
info@casca.nl. Contactpersoon 
is Marja Tol.



ting. Met 273.000 euro hebben wij 
het in 2009 wel gehad. De hand-
having kost 113.000 euro en het 
overige gaat vooral zitten in be-
leid. Het Manpadslaangebied 
krijgt de bestemming natuurge-
bied met een recreatieve functie. 
Er komt daar dus geen woning-
bouw.

Reiniging
De door u te betalen lasten voor 
de afvoer van het huis en tuin af-
val gaat omlaag. Voor een klei-
ne emmer wordt 186 euro in re-
kening gebracht voor een grote 
233. De gemeente verwacht dat 
het aandeel huishoudelijk afval 
zal afnemen met 5 kg per inwo-
ner en het tuinafval met 15 kg per 
persoon zal toenemen. Men ver-
wacht dat de hoeveelheid glas, 
papier en textiel ongeveer ge-
lijk zal blijven. Zesduizend keer 
komt de afvalinzamelaar grofvuil 
ophalen nabij woningen. De to-
tale kosten bedragen 2,2 miljoen 
maar de burgers betalen samen 
2,6 miljoen.  Op dit onderdel is er 
dus een overschot.

Ruimtelijke ordening
In 2010 zullen alle nieuwe be-
stemmingsplannen zijn afgerond. 
De Binnenwegrenovatie zal de 
meeste aandacht krijgen van de 
bevolking. Plannen zullen ontwik-
keld worden m.b.t. het Wilhelmin-
aplein. Dit sterk verouderde, maar 
mooie pleintje, staat momen-
teel volpop in de belangstelling 
van de politiek. Lopende projec-
ten zoals het watertorenplan en 
het Vogelpark zullen in 2009 zijn 
afgerond. De totale kosten voor 
o.a. beleid, vergunningen, hand-
having en grondzaken blijven met 

900.000 euro in de buurt van de 
begroting 2008. 

Financiering en
dekkingsmiddelen
Het beheren van de geldmiddelen 
en aandelen en het verwerken en 
innen van belastingen kost jaar-
lijks 1,1 miljoen. Deze inspanning 
leidt tot een bedrag aan inkom-
sten van 28 miljoen euro. Het Rijk 
betaalt Heemstede in 2009 ruim 
20 miljoen uit het gemeentefonds 
om de taken te kunnen uitvoe-
ren. Daarnaast brengen de inwo-
ners nog een kleine 6 miljoen bij 
elkaar via belastingen, heffi ngen 
en vergunningen.
Het overige komt van deelnemin-
gen in o.a. De Meerlanden en 
Eneco en de Bank Nederlandse 
Gemeenten. 
Eric van Westerloo

Werk en inkomen
Onder dit hoofdstuk valt een aan-
tal uitkeringen die door Heem-
stede zelf worden verstrekt. Ook 
de re-integratie maakt hiervan 
onderdeel uit. De gemeente stelt 
zich ten doel de uitkeringsafhan-
kelijkheid en de werkloosheid te-
rug te dringen. Aan werk en bij-
stand betaalt Heemstede volgend 
jaar 3 miljoen euro uit. Werkvoor-
zieningschap Kennemerland, be-
ter bekend onder de naam Pas-
werk, kost 2,2 miljoen. Hier staan 
weer inkomsten tegenover van 
totaal 5,5 miljoen. Op dit onder-
deel moet door de gemeente zelf 
1,5 miljoen worden bijgelegd. 
Ook fraudebeheer en minimabe-
leid vallen onder dit hoofdstuk.

Maatschappelijke zorg
Dit is de grootste kostenpost 
voor de gemeente. De 8,3 mil-
joen dat hier wordt uitgegeven, 
wordt maar voor een gering be-
drag vergoed vanuit Den Haag. 
Het inburgeren van nieuwe Ne-
derlanders, dat zullen er rond de 
80 zijn in 2009, en het huisves-
ten van statushouders (24) valt 
o.a. onder de maatschappelijke 
zorg. Casca doet met een subsi-
die van bijna een miljoen ook een 

fl inke duit in het zakje. De WMO 
dekt o.a. huishoudelijke zorg, en 
andere zorgtaken. Vooral oude-
ren maken hiervan gebruik. De 
kosten hiervan belopen ruim 3,5 
miljoen euro. Het jeugdbeleid is 
goeddeels door Den Haag aan de 
gemeenten gedelegeerd, evenals 
de kinderdagverblijven en na-
schoolse opvang. Aan de volks-
gezondheid geven wij ten slotte 
ongeveer 800.000 euro uit.

Groen
Het gemeentebestuur wil geen 
concessies doen t.a.v. het onder-
houd aan het groen. De gemid-
delde Heemstedenaar waardeert 
het groen in de gemeente met 
een 6,9. Dit rapportcijfer wil de 
gemeente ook in 2009 halen. De 
beschoeiing aan de Dr. Schaep-
manlaan wordt vervangen en er 
komen 45 nieuwe bomen langs 
de Glipperweg en nog eens 42 
in de Componistenwijk. De Joh. 
Vermeerstraat en de Ruijsdael-
laan krijgen een nieuwe laanbe-
planting. Inwoners kunnen stuk-
jes openbaar groen adopteren. 
Dit kan rond een boom zijn of 
een plantsoen. Ruim 200 Inwo-
ners maken al van deze moge-
lijkheid gebruik.

Het onderhoud aan Groenen-
daal kost jaarlijks 1,6 miljoen eu-
ro. Totaal kost het instant houden 
van al het groen, incl. de begraaf-
plaats, ruim twee miljoen euro.

Riolering
Het afvoeren van vuilwater en he-
melwater staat meer en meer in 
de schijnwerpers. Gemeenten 
worden door het Rijk en de wa-
terschappen gedwongen extra 
maatregelen te nemen. Een daar-
van is het ontkoppelen van bijv. 
wegen van het rioolstelsel en de-
ze aansluiten op een aparte voor-
ziening. Hiermee wordt voorko-
men dat relatief schoon regen-
water wordt vermengd met vuil 
afvalwater. Op termijn zullen de 
kosten van het beheer van grond-
water worden verwerkt in de ri-
oolbelasting. De rioollasten zullen 
daardoor jaarlijks stijgen. Om de 
kosten te drukken zal bij grote re-
novaties van straten en lanen ge-
lijktijdig het riool worden vervan-
gen. Rond de Amstellaan en de 
Lorentzlaan zullen bergbezink-
bassins worden geplaatst. De to-
talen kosten van de riolering be-
dragen 1,2 miljoen, aan rioolhef-
fi ngen komt een zelfde bedrag 
weer binnen van de burgers. 

Milieu 
Dit onderdeel is en blijft een 
kleinduimpje binnen de begro-
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Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maal-
tijdkeuze van een speciale gast’. Maandelijks 
nodigen wij een speciale gast uit aan tafel, die 
een menu naar eigen keuze samenstelt en ver-
telt over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/
hij tot de keuze van dit menu is gekomen.
Op dinsdag 28 oktober om 12.30 uur wordt men 
hartelijk welkom geheten door de gastvrouwen, 
in de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer de heer Y de 
Graaff, bestuurslid van de Algemene Ouderen 
Bond (ANBO) in Heemstede. Zijn keuzemenu is 
groentesoep, stamppot boerenkool met worst 
en vla combi. 
U kunt een dinerbon á  9,50 euro  kopen bij 
WOH, Lieven de Keylaan 24. Het kantoor is ge-
opend op maandag t/m donderdag van 09.00-
17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Telefoon 023-528 85 10.

De simPC weer bij WOH !
WOH organiseert wegens grote belangstelling 
een nieuwe workshop over de simPC op woens-
dag 29 oktober van 9.30 uur t/m 12.00 uur in 
de zaal van Welzijn Ouderen Heemstede.
Men krijgt informatie over deze eenvoudige en 

veilige computer. Na de demonstratie worden de 
deelnemers uitgenodigd zelf aan te schuiven 
achter de computer.
Medewerkers van simPC maken u wegwijs en 
Joep Brummer van ‘PCSupport 4U’ vertelt wel-
ke ondersteuning hij kan bieden. De computer is 
vriendelijk in gebruik en kan: tekstverwerken, 
internetten, internetbankieren, e-mailen, chat-
ten en een digitaal fotoboek maken. 
Voor kennismaking met de simPC graag bijtijds 
aanmelden bij WOH.
Kosten zijn 2,50 euro inclusief koffi e/thee.
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 
023-528 85 10.

Nieuwe verkeersregels per 1 april 2008
Een overzicht van de nieuwe verkeersregels 
ligt klaar bij Welzijn Ouderen Heemstede.  Men 
kan het overzicht gratis afhalen aan de Lieven 
de Keylaan 24 te Heemstede.

Seniorenactiviteiten Casca
Film met voor- en nabespreking ‘De kunst 
van het ouder worden’. 
Donderdag 16 oktober
Juist als men ouder wordt maakt men veel 
mee en het is niet altijd gemakkelijk om
positief te blijven. Vòòr de fi lm gaat Yvonne 

de Roode van de Geestgronden in op factoren 
die kunnen beschermen tegen het ontwikkelen 
van somberheid. In de fi lm zelf komen mensen 
aan het woord die vertellen hoe zij zich staan-
de hebben weten te houden na ingrijpende ver-
anderingen.
Na de fi lm wordt verder gepraat over geeste-
lijk weerbaar maken en wordt een aantal cur-
sussen gepresenteerd die mensen daarbij kun-
nen helpen.
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur in de Luifel, en-
tree 2,50 euro, graag vooraf reserveren, tel: 
023-5483828

Film en lunch
Donderdag 30 oktober
Eén keer per maand is er bij Casca een spe-
ciaal fi lm- & lunchprogramma voor senioren. 
Deze keer wordt er een mooie dramafi lm ge-
draaid, in de pauze van de fi lm is er in de foy-
er een gezamenlijke lunch.
Tijd: van 10.30 tot ± 13.30 uur.   
Kosten inclusief lunch 9,00 euro, 65+ 8,00 euro. 
I.v.m. lunch vooraf reserveren uiterlijk dinsdag 
28 oktober bij Casca. Tel: 023-5483828.

Website WOH
Informatie over WOH kan men vinden op de 
website: www.welzijnouderenheemstede.nl 

Samen Eten 
In 2008 werken we met het thema ‘De maal-

veilige computer. Na de demonstratie worden de 
deelnemers uitgenodigd zelf aan te schuiven 
achter de computer.
Medewerkers van simPC maken u wegwijs en 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH), Lieven de Keylaan 

24, Heemstede, telefoon: 023-528 85 10.

Seniorennieuws HeemstedeSeniorennieuws Heemstede

Begroting Heemstede 
2009 nader bekeken
Heemstede - In deze laatste bijdrage van Eric van Westerloo 
nog een aantal onderdelen van de gemeentebegroting voor 
het jaar 2009 de revue passeren.

Keurslager 
Wim Kuijk 
gesloten

Heemstede – Op woensdag 
22 en donderdag 23 oktober 
is de Keurslagerij van Wim 
Kuijk gesloten. De winkel on-
dergaat een kleine metamor-
fose. Wat gaat het worden? 
U bent van harte welkom op 
vrijdag 24 oktober. Dan staat 
het team van Wim Kuijk weer 
voor u klaar! De slagerij is
gevestigd aan de Jan van 
Goyenstraat 24, Heemstede.
Telefoon: 023-5289000.
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Ben Weijers Haarmode
“Al 30 jaar verzorgen wij uw 
haar, met kam en schaar”
Heemstede- 30 jaar geleden 
begon Ben Weijers zijn kapsalon 
aan de Kerklaan. “Als je zoveel 
plezier in je werk hebt”, zegt Ben, 
“dan vliegen de jaren voorbij.”
Wat 30 jaar geleden begon als 
een salon met 4 stoelen is na 
30 jaar een salon met 10 stoe-
len. “Wij hebben nog steeds het 
systeem dat je bij ons zo binnen 
kunt lopen als je geknipt wilt 
worden, dus een afspraak ma-
ken is niet nodig, behalve voor 
grote behandelingen zoals kleu-
ren of permanenten daar kan je 
wel voor afspreken.”
19 Jaar geleden is Ben als ex-
tra service ook begonnen om 
op de donderdagavond open te 
gaan deze avond is geheel op 
afspraak. Ooit gestart als een 
team van 3 mensen is de zaak 
nu uitgegroeid tot een team van 
10 mensen.
Meerdere leden van het team 
zijn al jaren aan het werk op 
de Kerklaan, dit omdat het een 
prettige ambiance is om in te 
werken en een bekende uit-

spraak van Ben is dan ook: “Ik 
ben geen baas, een hond heeft 
een baas. We moeten het samen 
doen.”
Er is natuurlijk veel veranderd 
in de haarmode, en om dat al-
lemaal bij te houden worden er 
nog regelmatig knip- en kleur 
cursussen gedaan. “Zo zijn 
we dit jaar overgestapt op een 
nieuw merk haarkleuringen. Dit 
product”, zegt Ben, “is samen-
gesteld uit natuurlijke pigmen-
ten, vitaminen en oliën.
Vitamine E zorgt dat het haar 
blijft glanzen en door de toevoe-
ging van calendula en gouds-
bloemolie word de hoofdhuid 
beschermd. Deze verf is daar-
door vriendelijker voor het mi-
lieu.”
En dat is wat Ben en zijn team 
heel belangrijk vinden.
Voor de thuisbehandeling zijn 
er ook heel veel goede produc-
ten aanwezig. “Wij werken al 25 
jaar met KMS en zijn daar nog 
steeds zeer tevreden over ook 
dit is een natuurlijk product en 

wordt niet getest op dieren.
Alle shampoos zijn dermatolo-
gisch getest en veilig voor ge-
kleurd haar. Voor elk haartype 
is er een shampoo, en een lijn 
met conditioners en stylingpro-
ducten. 
Wij willen langs deze weg ook al 
onze klanten bedanken die zeer 
trouw al jaren bij ons in de salon 
komen. Er zijn klanten die ik als 
klein kind geknipt heb en nog 
steeds komen zelfs alweer met 
hun eigen kinderen!
Of misschien moeten we dat er 
maar niet inzetten want dan rea-
liseer ik me dat ik ook alweer 30 
jaar verder ben...
Maar het enthousiasme en ple-
zier in het werk is er nog steeds 
en dat is belangrijk. Dus we 
gaan nog lekker verder.
Bij een bezoek aan onze salon in 
de laatste twee weken van okto-
ber krijgt u ter gelegenheid van 
ons jubileum een attentie!”
Komt u eens gezellig langs bij 
Ben Weijers Haarmode, Kerklaan 
39 Heemstede. Tel: 023-5283113.

Het personeel van de kapsalon, met van links naar rechts, Karin, Nel, Ineke, Ben, Dorien, Bianca, Linda, 
Hester, Sabrina en Ornella.

Poppy’s als eerbetoon aan 
gesneuvelde militairen
Heemstede - In zeer veel landen 
ter wereld wordt ieder jaar de 
klaproos uitgereikt, veelal betere 
bekend onder de Engelse naam 
‘Poppy’. Op 31 oktober en 1 no-
vember  en bovendien op  7 en 8 
november vindt u de vrijwilligers 
in het centrum van Heemstede.

De klaproos staat als symbool 
en eerbetoon aan al die militai-
ren die sinds de Eerste Wereld-
oorlog en de daarop volgende 
oorlogen gesneuveld zijn, tot en 
met de laatstelijk gesneuvelden 
in Afganistan.
Mensen vinden vrijheid heel ge-

woon en denken er vaak niet 
meer bij na, dat voor het ver-
krijgen van die vrijheid heel veel 
slachtoffers zijn gevallen. Een 
vrijheid die heel snel ook weer 
verloren kan gaan en als men 
simpel de wereldkaart bekijkt 
zijn er veel tot heel veel landen 
aan te wijzen waar geen vrijheid 
bestaat.
De Klaproos (Poppy) wordt ge-
dragen als eerbetoon aan alle 
gesneuvelden. 

Workshop natuurlijke
cosmetica bij de Vitaminestore
Heemstede - Woensdag 22 
oktober organiseert Vitamin-
store Heemstede in samenwer-
king met Dr. Hauschka Cosme-
tica een workshop over ge-
zichtsverzorging. Interes-
sant om meer te weten te 
komen over uw eigen 
huid en over het voor-
deel van natuurzuivere 
gezichtsverzorging en 
cosmetica. Deze work-
shop vindt plaats van 19.30 tot 
22.30 uur in de winkel van Vita-
minestore aan de Binnenweg 19. 
Deelname kost 7,50 euro en voor 
dit bedrag ontvangt de deelne-
mer tevens een waardebon die 
bij inlevering weer 7,50 euro con-
tante korting geeft bij aankoop 
van dr. Hauschka natuurcos-
metica. Vanwege de verwach-
te drukte is reserveren noodza-
kelijk. Reserveren kan in de win-
kel. Na een korte inleiding over 
de achtergrond en filosofie van 
Dr. Hauschka Cosmetica zal uw 
huid individueel worden geana-
lyseerd. Daarna zullen de bijpas-
sende producten uit de Hausch-

ka verzorgingslijn 
besproken en voor-

al getest kunnen 
worden. Per product 

wordt uitgelegd hoe 
dit gebruikt kan worden 

en wat de bijzonderheden 
van het product zijn. Tijdens 

de workshop zullen de deel-
nemers zelf een mini verwen-

behandeling ondergaan en zal 
een aantal praktische tips gege-
ven worden zodat men thuis een 
optimale verzorging van de huid 
kan realiseren. De huid wordt 
heerlijk verwend. 
De natuurzuivere cosmetica van 
Dr. Hauschka heeft een aantal 
bijzondere kenmerken. Zo staat 
het activeren en uitbalanceren 
van de huid centraal. Bovendien 
bevatten deze verzorgingspro-
ducten geen synthetische kleur-
, geur- of conserveermiddelen. 
Voor de bijzondere kwaliteit van 
Dr. Hauschka Cosmetica wordt 
uitsluitend gebruik gemaakt van 
hoogwaardige natuurlijke grond-
stoffen uit planten van biologisch 
gecontroleerde teelt.

Economie en het geloof
Heemstede - Samen eten met 
een goed gesprek.
Op dinsdag 4 november orga-
niseert de commissie Bezin-
ning en Verdieping van de Pro-
testantse Gemeente Heemstede 
een avond waar over het thema 
‘Werken aan een geloofwaardi-
ge economie’ wordt gesproken. 
Het verhaal bevat realistische di-
lemma’s van mensen waarbij het 
de vraag is of onze globaliseren-
de economie wel in dienst staat 
van de schepping. 
Louke van Wensveen, theologe 
en senior onderzoeker bij Stich-

ting Oikos, zal het gesprek over 
de casus begeleiden en zal hel-
pen bij het zoeken naar ant-
woorden. De avond vindt plaats 
in de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan 18. Max. aantal deelne-
mers is 18 personen.
De kosten bedragen 10 euro p.p. 
Aanvang is om 17.30 uur.
Aanmelden uiterlijk 27 oktober 
bij  Annemieke Molendijk , No-
bellaan 25 2105 TE Heemstede. 
Per e-mail: A.S.MolendijkBos@
gmail.com. Info bij Annet Mou-
rik, tel 5285502 of per e-mail  
amourikloos@gmail.com

Heemstede - Op donderdag 23 
oktober wordt Jan Siebelink ge-
interviewd door Dorine Holman 
over zijn nieuwe roman Suez-
kade. Het interview wordt geor-

Romanschrijver Jan Siebelink 
geïnterviewd ganiseerd door Casca en Boek-

handel Blokker en zal worden 
gehouden in De Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aanvang: 
20.00 uur.
Het hoofdpersonage in Suezka-
de is de charmante dandy Marc 
Cordesius (23), die net werk-
zaam is aan het Haagse gymna-
sium Descartes, waar hij met-
een liefde opvat voor de leer-
linge Najoua (14). Hij krijgt er 
al snel een eigen lokaal, maar 
raakt later geïsoleerd. “Het is 
een haast paradijselijke encla-
ve waar, tegen de moderne on-
derwijsontwikkelingen in, nog 
plaats is voor grammatica en li-
teratuur. Suezkade is een alles-
omvattend boek over een verlo-
pen docentschap en een fatale 
liefde’’, zo omschrijft de Bezige 
Bij het boek. Kaarten kosten 10 
euro en zijn verkrijgbaar bij Cas-
ca 023-5483828 en Boekhandel 
Blokker 023-5282472.
www.jansiebelink.nl 



‘Silvester Alone’in De Luifel
A man alone in a cold world
Heemstede - Silvester is het 
pretentieloos dollen voorbij; het 
échte werk gaat beginnen.
Silvester heeft een verhaal te 
vertellen. Hij heeft een mening. 
Een verhaal over wat hem be-
weegt, wat hem raakt en waar-
om hij altijd van die slechte keu-
zes maakt. Vrijdag 24 oktober is 
de voorstelling te zien in Thea-
ter de Luifel,  Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.

In ‘Silvester Alone’ geeft Silves-
ter zich volledig bloot, maar hij 
houdt zijn kleren aan. 
Hij vertelt een persoonlijk ver-
haal waar toch iedereen zich in 

Fo
to

: M
er

lij
n 

D
oo

rn
er

ni
k.

zal herkennen. Een voorstelling 
in de traditie van het stand-up 
comedy versmolten met een in-
houdelijk en persoonlijk verhaal. 
Een verhaal met confrontaties, 
met een twist, met observaties:
‘Ik snap niet dat politici hun werk 
zo moeilijk vinden, zelfs dronken 
mannen weten de wereldproble-
matiek binnen een half uur op te 
lossen.’ Een verhaal met waar-
heden: ‘Vrouwen kunnen krijgen 
wie ze willen en mannen willen 
wie ze kunnen krijgen.’
Een verhaal met persoonlijkheid: 
‘Het huwelijk van mijn ouders 
was echt een dag om nooit te 
onthouden.’ Kortom een verhaal 
over hemzelf. Zonder poespas, 
zonder décor en zonder Arie.
This time it’s personal.

Voor meer informatie:
www.silvesterzwaneveld.nl en 
www.theaterdeluifel.nl
De entree is 16,50 euro - CJP/65+  
15,50 euro. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.Telefo-
nisch reserveren via theaterlijn: 
(023) 548 38 38.

Koor Nice Work in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 19 ok-
tober om 15.00 uur is er in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein te Heemstede weer een 
Theeconcert. Ditmaal kunt u ge-
nieten van het koor Nice Work, 
een klein koor dat in close har-
mony stijl, jazzy en modern klas-
siek zingt. ‘Nice work if you can 
get it…..’ geschreven door Ira 
en George Gershwin behoort 
tot het vaste repertoire van dit 
Haarlemse koor. Meer werk van 
Gershwin, Duke Ellington, Ha-
rold Arlen en Cole Porter. Allen 
namen uit de Amerikaanse mu-
ziek geschiedenis van de 20ste 

eeuw, zij zullen u bekend in de 
oren klinken! Het koor bestaat 
uit acht vrouwenstemmen  en 
vier mannenstemmen, is in 2004 
opgericht en staat onder leiding 
van Pim Abbestee.
De toegang is gratis, na afloop 
is er wel een deurcollecte om 
de onkosten te bestrijden, wat 
overblijft is voor het Restauratie 
fonds van de Oude Kerk.
Na het concert is er in de naast-
gelegen Pauwehof gelegenheid 
onder het genot van thee, koffie 
met zelfgemaakt gebak, elkaar 
en de artiesten van het concert 
te ontmoeten!
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Bokbierfietstocht
Heemstede - Zondag 19 okto-
ber zal het bij café de 1ste Aan-
leg weer een gezellige drukte zijn. 
De 2 jaarlijkse bokbier fietstocht 
start tussen 12 en 14 uur. Ieder-
een kan meedoen, van jong tot 
oud. Deze tot groot evenement 
uitgegroeide fietstocht is in 2002 
door enkele horecaondernemers 
in de regio Zuid west Kennemer-
land opgezet om het bokbier te 
promoten én om de deelnemers 
kennis te laten maken met hun 
gastheerschap. Deelnemers ont-
vangen bij inschrijving de oranje 
bokbier fietsvlag, een route be-
schrijving en een stempelkaart.  
Het café waar u start is tevens uw 
eindpunt. Bij deze fietstocht hoeft 
niets en mag alles dus u kunt ook 
uw eigen route maken. Op de di-
verse locaties wordt u ontvangen 
met een lekker hapje en in veel 
gevallen met live muziek of ander 
vermaak. Deelname kost 6 euro 
bij voorinschrijving en 8 euro op 
de dag zelf. Heeft u nog een vlag 
van een van de voorgaande toch-
ten, dan betaald u 1 euro minder. 
De 1ste Aanleg is dagelijks ge-
opend vanaf 16 uur voor inschrij-
vingen. De voorbereidingen voor 
het serveren van 400 liter erwten-
soep worden op dit moment ge-
troffen. Op het parkeerterrein-
tje aan de Kerklaan zal met ten-
ten, bars, toiletten, stempel- en 
soeptafel een echt herfstsfeer-
tje gecreëerd worden. De Vin-
tage rockband verzorgd de muzi-
kale omlijsting. Fietst u liever niet 
mee dan bent u welkom om deze 
herfst een van de vier bokbieren 
op tap te komen proeven. Special 
van dit jaar is de Duitse Aventinus 
Weissen starkbock, uniek in deze 
regio, op tap in de 1ste Aanleg.

Geschiedenis van de drukletter 
bij Trefpunt Heemstede
Heemstede - Op dinsdag-
middag 21 oktober geeft de 
heer drs. F. Venema een diale-
zing voor het Trefpunt Heem-
stede over zijn grote hobby 
en fascinatie ‘het ontstaan en 
gebruik van de drukletter’. De 
middag begint om 14.00 uur 
(dit is de nieuwe aanvangstijd 
in het nieuwe seizoen). Entree: 
2,50 euro. 
De geschiedenis van het 
schrift en de drukletter komen 
ruimschoots aan de orde en 
tevens een korte beschrijving 
van de techniek waarmee let-
ters worden en werden gepro-

duceerd. Kunnen we door de 
bomen het bos nog zien – of-
tewel: is er een indeling te ma-
ken in soorten? En welke let-
ter kies je voor welk doel? Let-
ters zie je niet alleen op papier 
of beeldscherm maar overal 
om ons heen. Dagelijks wor-
den nieuwe letterseries ge-
produceerd. Is dat nodig? Wat 
maakt een letter vervelend of 
juist prettig? En wat is het ver-
band tussen drukletters en 
handgeschreven letters? De 
Pinksterkerk bevindt zich aan 
de Camplaan 18 in het hart 
van Heemstede.

Zondag 19 oktober
Symfonisch Blaasorkest 
op bezoek in Zandvoort
Heemstede - Het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede geeft 
zondag 19 oktober een concert 

in de Protestantse kerk aan het 
Kerkplein 1 te Zandvoort.
Bernd van Echelpoel heeft de 
leidt het orkest. U hoort werken 
van R. Wagner - J. Williams - S. 
Rachmaninoff.
Aanvang: 15.00 uur (kerk open: 
14.30 uur). Toegang: gratis (na 
afloop open-schaal-collecte 
t.b.v. het orgelfonds). Dit con-
cert wordt georganiseerd door 
de Stichting Classic Concerts 
Zandvoort . U bent van harte 
uitgenodigd dit concert bij te 
wonen. Voor meer informatie: 
www.classicconcerts.nl

Podium Oude Slot

‘La Meglio Gioventù’
Heemstede - Nieuw in het Ou-
de Slot de vertoning van de film 
‘La Meglio Gioventù’ met tus-
sen de twee delen een dinerar-
rangement in Italiaanse stijl. De 
film wordt vertoond op zondag 
19 oktober om 15.00 uur deel I 
en  om 19.30 uur deel II met di-
nerarrangement.

De film is een veelbewogen en 
knap gefilmde kroniek van een 
Italiaanse familie kunstig verwe-
ven met prominente gebeurte-
nissen in het woelige naoorlog-
se Italië. Alles draait in dit oor-
spronkelijk als televisieserie op-
genomen meesterwerk om de 
personages, met wie we mee-
leven en, zo voelt het, ook mee-
groeien. Regisseur Giordana zet 
hun persoonlijke levens af te-
gen die turbulente geschiedenis 
van Italië tussen 1966 en nu en 

maakt optimaal gebruik van de 
zes uur speeltijd om een emotio-
nele rijkdom te bereiken die on-
haalbaar zou zijn in een film van 
twee uur.‘La Meglio Gioventù’ 
doet iets wat alleen de beste 
romans kunnen: je het gevoel 
geven dat je de levens van de 
hoofdpersonen hebt geleid en 
dezelfde lessen hebt geleerd. De 
gelaagdheid van het verhaal en 
die steeds aanwezige emotione-
le diepgang maakt dat je van be-
gin tot eind betrokken blijft, kijkt 
en ondergaat……. precies wat 
een film tot een topfilm maakt. 

Locatie Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 32,50 euro/ 30,00 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig aan de 
zaal.

Cursus Casca

The Artist’s Way
Heemstede - Of je nu bezig bent 
met schilderen, musiceren, beeld-
houwen óf met koken, in je werk 
of in de opvoeding: iedereen kan 
creatief zijn. Door eigen ervarin-
gen met creativiteit en het ophef-
fen van de blokkades schreef Ju-
lia Cameron het werkboek “The 
Artist’s Way”: een werkboek om 
creativiteit nieuw leven in te bla-
zen. Een praktische methode voor 
iedereen die meer met zijn crea-
tiviteit wil doen. Docente Leonie 
Palsma, van jongsaf aan creatief 
en veelzijdig, begeleidt de cursus 
The Artist’s Way. In Amerika volg-
de zij een workshop van Julia Ca-
meron. U gaat aan de slag met in-
tensieve maar ook speelse schrijf-
opdrachten uit het boek om zo 
uw “eigen-aardigheden” te ont-
dekken en uw intuïtieve, speelse 
en creatieve kant te stimuleren.  
Meer informatie over The Artist’s 
Way is te lezen op: www.theartist-
sway.eu. Houd rekening met een 
aantal uren thuiswerk per week. 
De cursus (deel 1) van 6 lessen 
start op maandag 3 november 
van 9.00 tot 11.30 uur bij Casca. 
Deel 2 start op 5 januari. Aanmel-
den: 023-548 38 28 kies 1, of via: 
www.casca.nl.
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Van den Putten tevreden

Open Huize route doet het goed

Op zaterdag 4 oktober vond de 
Open Huizen dag plaats. Op de 
berichtgeving in de pers dat de 
consument zo pessimistisch ge-
stemd is, haalt hij zijn schou-
ders op. “In het algemeen ben 
ik er ook niet gerust op, maar ik 
moet nu voor mezelf kiezen en 
voor mijn eigen situatie beslis-
singen nemen. We zien wel hoe 
het loopt. We woonden al lang 
in onze huidige woning. Die zal 
ongetwijfeld wel worden ver-
kocht, want dat is een typische 
middenwoning waar veel vraag 
naar is.” 
ERA-makelaar Van den Putten 
vindt dat een verstandige bena-
dering. “Laten we elkaar vooral 
niet gek maken, want daardoor 
ontstaat er juist een crisis. Kijk 

naar de feiten: er zijn nog steeds 
vrijwel evenveel transacties als 
vorig jaar, alleen staan de hui-
zen langer te koop. De huizen-
prijzen stijgen in het algemeen 
nog steeds, alleen minder hard 
dan voorheen. Het is niet dat het 
nu uitzonderlijk slecht gaat, het 
is de laatste jaren uitzonderlijk 
goed gegaan. Wij zijn verwend 
geraakt.”

Is de Open Huizen Route dan 
niet een symptoom van afgeno-
men consumentenvertrouwen, 
zoals in de pers werd gesugge-
reerd? ERA-makelaar van den 
Putten lacht hierom. “De Open 
Huizen Route van ERA is al acht 
jaar een succes. Wij doen dit al 
landelijk sinds 2000. De NVM 

Heemstede - “Hoezo pessimistisch? Kredietcrisis of niet, wij 
gaan toch verhuizen, want ik heb een nieuwe baan en ik moet 
op 1 januari beginnen. Files ben ik meer dan zat, dus wij pak-
ken ons boeltje op en gaan ons hier vestigen. De Open Hui-
zen Route van de ERA-makelaars is voor ons een goed start-
moment om die speurtocht te beginnen, want zoveel tijd heb-
ben we niet.” Aan het woord is een huizenzoeker vanuit de an-
dere kant van het land. Hij zoekt een huis met een tuintje en 
een speeltuin voor de kinderen in de buurt. Dankzij zijn Tom-
Tom kan hij zoveel huizen als mogelijk zien in de korte tijd die 
hij heeft.

heeft dit jaar het concept over-
genomen en per afdeling mo-
gen de NVM-kantoren beslissen 
of ze er ook aan meedoen. Dat 
heeft grappig genoeg gezorgd 
voor een groter aantal bezoe-
kers bij ons. Wij als ERA-make-
laars zijn beter ingericht op de-
ze actie: op onze site kun je hui-
zen selecteren in je zoekresulta-
ten die meedoen met de Open 
Huizen Route, je kunt ze van te-
voren opzoeken op ERA Earth 
en je kunt ze downloaden op je 
TomTom. Ook deze huizenzoeker 
heeft voor onze ERA Open Hui-
zen Route gekozen vanwege het 
gemak. Hij kent hier de weg niet, 
en dankzij ERA Earth en Tom-
Tom kon hij zijn tijd het meest ef-
fectief indelen. Bovendien schalt 
onze website in honderden ra-
diospotjes door de ether. Dat 
kun je merken aan het internet-
bezoek. Mensen kijken toch daar 
waar ze de huizen het makke-
lijkst kunnen vinden. Na afloop 
bellen wij alle bezoekers na om 
hun reacties te peilen. Daarom 
halen wij zo’n relatief hoog re-
sultaat uit deze actie.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.era.nl

Open weekend bij FM HealthClub

“In het open weekend willen we 
graag de club laten zien en be-
zoekers informeren wat wij kun-
nen doen om hun specifieke 
doelstelling te realiseren”, aldus 
Michel Weijers, clubmanager bij 
FM HealthClub. 

Dat de club op de Kerklaan in 
trek is in Heemstede blijkt wel 
uit de reacties van leden. Veel 
positieve geluiden zijn er te ho-
ren over de sfeer, de professio-
nele en persoonlijke begeleiding 
en het all inclusive principe. Bo-
vendien is in september gestart 
met twee nieuwe lessen: Ener-
getic Body en Golf Fitness.

Golffitness
Golf Fitness heeft als doelstel-
ling het verbeteren van de con-
ditie, kracht en souplesse waar-
door de prestaties op de golf-
baan verbeteren. Gedurende de 
les komen diverse aspecten van 
golf aan de orde. Er wordt ge-
werkt aan de conditie zodat de 
golfer ook op de laatste hole nog 
voldoende conditie over heeft 
om geconcentreerd te kunnen 
putten. Voor de swing van een 
golfer is souplesse van groot be-

lang. Daarom worden er tijdens 
de les diverse oefeningen ge-
daan om de spieren lang te ma-
ken. 

Energetic Body
Energetic Body is een ‘total body 
workout’ van 50 minuten. Door 
de opzwepende muziek en het 
enthousiasme van de instruc-
teur wordt de deelnemer door 
4 fases geleid. De start is een 
warming up waarin de spieren 
voorbereid worden voor de vol-
gende fase. Dat is TaeBox waar-
bij in hoog tempo diverse box- 
en trapbewegingen worden af-
gewisseld. En alsof dat nog niet 
genoeg is volgt er een FatBur-
ning sessie; een intensieve trai-
ning waar het vooral gaat om af-
vallen. In de laatste fase, de ‘re-
lax fase’, komt het lichaam weer 
tot rust en krijgt men een heer-
lijk voldaan gevoel. 

De club is de moeite waard 
is om te bekijken in het open 
weekend. “Maar geïnteresseer-
den zijn altijd welkom hoor”, be-
nadrukt Michel. Open week-
end van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
Kerklaan 113.  Tel 023 547 8171.

Heemstede – Aanstaand weekend is er bij FM HealthClub 
een open weekend. Geïnteresseerden krijgen uitleg over hun 
nieuwe fitness concept, het individuele trainingsprogram-
ma en de groepslessen. En uiteraard een rondleiding door de 
sfeervolle club.

Ratatouille met de SWOB
Bennebroek - Fietsen met de 
SWOB op dinsdag 21 oktober.
Voor de sportieve fietsende seni-
oren is er weer een leuke herfst-
tocht uitgezet van ongeveer 30- 
35 km. Deze keer gaat de tocht 
door de prachtige omgeving van 
Kennemerland. De SWOB ziet uit 
naar een goede opkomst en….
goed fietsweer. Bij slecht weer 
gaat de tocht niet door. Vertrek 
om 10.00 uur. Verzamelen voor 
het SWOB-gebouw, Bennebroe-
kerlaan 3a. 
 
Leuke familiefilm voor jong 
en oud in de herfstvakantie. 
Op woensdag 22 oktober  om 
14.30 uur wordt de film ‘Rata-
touille’ gedraaid in Zorgcen-
trum Meerleven aan de Witte de 

Withlaan 1 te Bennebroek. Al 
een aantal jaren organiseert 
de SWOB met succes tijdens 
de herstvakantie een film voor 
grootouders en kleinkinderen. 
Veel opa’s en oma’s weten in-
middels de weg naar  Meerle-
ven te vinden om daar samen 
met hun kleinkind(eren) naar 
een leuke film te kijken. De gro-
te zaal in Meerleven is op de-
ze middag omgetoverd tot een 
heuse bioscoopzaal.

De entreeprijs  bedraagt 4 euro 
voor volwassenen en 1 euro voor 
kinderen inclusief 1 consumptie. 
Aanmelden voor deze film kan 
bij de SWOB tussen 9.00-11.30 
uur aan de Bennebroekerlaan 
3a of via tel. 023 5845300.

Nieuwe huiskamerconcerten bij
Loek van der Meer in teken van opera
Heemstede - Loek draait al ja-
ren volgens eenzelfde formule.
Het zijn huisconcerten met allu-
re en kenmerken zich muzikaal 
door een grote variatie.Steeds zijn 
er andere artiesten. Zij kondigen 
niet alleen hun optreden zelf aan, 
maar lichten de muziek ook toe. 
Loek speelt solo piano en bege-
leidt verder op een schitterende 
concertpiano geleverd door Gijs 
Nielen directeur van Koot’s Pia-
nohandel uit Haarlem, die het in-
strument ook in optimale condi-
tie houdt. Het programma om-
vat  weer de mooiste klassiekers. 
Er wordt naar goed in het gehoor 
liggende muziek gestreefd. Fris 
gebracht door artiesten voor wie 
de ambiance van een huiscon-
cert dikwijls nog iets bijzonders 
is. De nieuwe programmering is 
weer interessant want er is nu 
ook plaats voor jeugdig aanstor-
mend talent.

Zaterdag 8 november
Dit concert staat wat zang betreft 
in het teken van de opera. Vin-
cent van Amsterdam. Hij is 19 jaar 
en speelt sinds zijn 6e jaar klas-
siek accordeon. Hij heeft steeds 
les gehad van zijn vader Evert 
van Amsterdam, een zeer be-
kend accordeonnist, en o.a. do-
cent aan de muziekschool Haar-
lem. In het najaar heeft hij deel-
genomen aan de Coupe Mon-
diale, jeugddivisie, in Portugal. 
In 2007 behaalde Vincent de 1e 
prijs, categorie 2 tijdens de nati-
onale finale van het Prinses Cris-

tina Concours in Den Haag. Hij is 
nu student aan het Conservatori-
um van Tilburg. In 2008 behaal-
de hij de 1e prijs in de hoogste 
afdeling op het Nationaal Acco-
deonconcours te Amsterdam. Hij 
speelt o.a. Bach, Wurthner, Scar-
latti en Piazolla.
Kirila Kraal, mezzo sopraan, 22 
jaar, studeert aan het Kon. Con-
servatorium van Amsterdam bij 
Pierre Mak, hoofddocent zang. 
Dit jaar deed ook zij mee aan 
het Prinses Cristina Concours en 
won de aanmoedigingsprijs. Zij 
zong mee in de Mattheus Pas-
sion onder leiding van J. Ver-
mont en de opera Dido en Aene-
as onder leiding van Taum Kar-
ni. Zij zingt uit de opera Cosi 
Fan Tutte van Mozart,uit de ope-
ra Faust van Gounod en Bajazet 

van Vivaldi. Rick Zwart, bas/ba-
riton, 21 jaar. Hij studeert even-
eens aan het Kon. Conservatori-
um bij Pierre mak. Hij heeft les-
sen gehad bij Gert-Jan Alders 
en Marianne Blok.Binnenkort 
te zien in o.a. “Die Zauberflöte” 
van Mozart en “Marco Polo pro-
ject” van De Nederlandse Opera. 
Hij zingt operaliederen van Ver-
di, Mozart en Gounod. Rick zingt 
samen met Kirila 3 operaduetten. 
Maak kennis met het enthousi-
asme en vakkundigheid van de-
ze jonge mensen. Loek speelt so-
lo  de Valse Brillante van Sidney 
Smith en een Nocturne van John 
Field.

Zaterdagavond 13 december
en zondagmiddag
(matinee) 14 december
De concerten zijn als vanouds in 
kerstsfeer. Hier treden op, naast 
Loek zelf, de dramatische so-
praan Astrid Vrensen uit Haar-
lem. Tevens zijn uitgenodigd 2 
docentes van de muziekschool 
Haarlem, te weten de bekende 
klarinettiste Ciska van ter Me-
ij en dwarsfluitiste Desirée Ver-
gers. Hierover zal u in de Heem-
steder nog nader worden gein-
formeerd. Wie intekent voor een 
concert betaalt 17 euro voor een 
geheel verzorgde avond. Tijdig 
reserveren is gewenst, voor 8 no-
vember is beperkt plaats. Prijs 17 
euro all-in.
Informatie en reserveren bij Loek 
van der Meer, Heemstede. Tel: 
023/5284495.



Brandweer brengt Harmen van 
Straaten naar Primera de Pijp
Heemstede - Donderdag 9 ok-
tober j.l. rukte de brandweer van 
Heemstede uit. Er was een sig-
neermelding bij Primera De Pijp
in de raadhuisstraat nr 30. De 
brandweer kwam met sirenes en 
zwaailichten samen met Harmen 
(auteur van het boek ‘Spuit elf’) 
de winkel binnenstormen, al-
le kinderen schrokken zich een 

hoedje. Maar Harmen maakte 
hen direct blij met zijn tekenin-
gen en boeken.
Stil zaten zij om hem heen te 
luisteren naar de verhalen uit 
zijn boeken. Zelfs de moeders, 
die normaal niet stil kunnen zijn, 
hingen aan zijn lippen.
Het was een leuke geslaagde 
actie, met de bedoeling om kin-

derboeken onder de aandacht te 
brengen bij kind en ouder.

Spuit Elf is een brandweerolifant 
die avonturen beleeft, vandaar 
de ludieke actie van de brand-
weer. Daarnaast was het ook de 
bedoeling om jongeren enthou-
siast te maken voor het brand-
weervak.

Gezamenlijke actie brandweer 
en Brandwondenstichting
Heemstede - Brandweer Ken-
nemerland heeft woensdagmid-
dag 8 oktober in Heemstede 
meegelopen met een collectant 
van de Brandwondenstichting. 
Brandweermannen en -vrou-
wen deelden daarbij rookmel-
ders uit aan bewoners van hui-
zen die nog geen rookmelder in 
hun woning hadden hangen. Be-
wezen is dat rookmelders levens 
redden, maar ook dat brandwon-
den voorkomen kunnen worden 
wanneer de mensen op tijd ge-
waarschuwd worden door een 
rookmelder. De gezamenlijke ac-
tie was een groot succes en was 
één van de acties die brandweer-
post Heemstede dit jaar doet om 
de rookmelder te promoten.
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Heemskerk eerste op 
Brandweerwedstrijd
Heemstede - Zaterdag 11 ok-
tober jl. zijn zeven korpsen uit 
de regio Kennemerland en di-
recte omgeving met elkaar de 
strijd aangegaan in de jaarlijks 
onderlinge brandweerwedstrij-
den. De brandweer Heemstede 
organiseerde deze wedstrijden 
nu voor de 38ste keer. Deze keer 
was een klein brandje geënsce-
neerd op een boot die was af-
gemeerd aan de dukdalf voor de 
Schouwbroekerbrug. Aan boord 
is de schipper wachtend voor de 
brug een uitsmijter gaan bak-
ken. Helaas door slecht onder-
houd en dito gasslang ontstaat 
hier een kleine explosie. De man 
vlucht naar buiten waar hij de 
brandweer belt ondanks zijn 
twee verbrande handen. Als de 
brandweer eenmaal bij het wa-
ter aanwezig is gaan de klokken 
lopen...
De bevelvoerder en zijn man-
schappen stappen uit en moe-
ten bij de boot zien te komen. 
Gelukkig biedt de reddingsbri-
gade die ‘toevallig’ aan het oe-
fenen is aan de andere zijde 
van de brug, uitkomst. Aller-

eerst wordt het slachtoffer van 
boord gehaald en overgedragen 
aan de ambulancedienst. Daar-
na wordt de brand geblust en 
de boot geventileerd. Als alles is 
doorverkend en de zg kubus is 
afgewerkt kan de bevelvoerder 
het sein “brand meester’ geven 
en krijgt de bemanning het sein 
‘inpakken!’ Alles wordt snel op-
geruimd, de slangen netjes op-
gerold en de hoge druk straal 
op de haspel gewikkeld. Als al-

le manschappen weer in de au-
to zitten stopt de tijd...

Aan het eind van de dag heeft 
burgemeester Marianne Hee-
remans de prijzen aan de ploe-
gen uitgereikt in de kazerne. 
Het Aalsmeerse korps eindig-
de op een tweede plaats achter 
Heemskerk, het korps dat net 
iets sterker was. De behendig-
heidsspellen werden gewonnen 
door het Beverwijkse korps.
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JRS Makelaars kenmerkend 
in Kennemerland
Heemstede – Kenmerkend in 
Kennemerland betekent, je on-
derscheiden in de regio Kenne-
merland en dat doen de make-
laars van JRS kennelijk goed. In 
twintig jaar zijn zij uitgegroeid 
tot een toonaangevend make-
laarsbureau, dat zich kenmerkt 
als een professionele organi-
satie, waar persoonlijke aan-
dacht zo gemakkelijk gegeven 
kan worden in hun vestigingen 
midden in de kernen van de re-
gio. In 1987 starten Joop Jan-
sen en Hans Rutte een eigen 
kantoor, Jansen & Rutte Make-
laars – Taxateurs OG. Met per-
soonlijke aandacht en visie we-
ten zij zich te onderscheiden in 
zowel de oude stad Haarlem 
als de villadorpen Bloemendaal, 
Overveen, Aerdenhout en Vo-
gelenzang. Heemstede en Ben-
nebroek zijn dan al belangrijke 
kernen. In 1992 nemen zij het 
gerenommeerde makelaarskan-
toor Van Seters over, dat  geves-
tigd is aan de Zandvoortselaan 
107-109. Als in 2003 Swen Ma-
kelaars in Bloemendaal overge-
nomen wordt, krijgen Jansen en 
Rutte een prominente positie in 
de kernen van Kennemerland. 
Met de basis in Haarlem aan de 
Van Eedenstraat 9 in Haarlem  
heeft JRS Makelaars een stra-
tegisch netwerk van kantoren in 
de regio, waarin zij de weg we-
ten. 

Zandvoortselaan 107/109
Jan den Rooijen,  vestigingsdi-
recteur van JRS Makelaars in 
Heemstede, is duidelijk over de 
persoonlijke aanpak van JRS 
Makelaars. Veel bewoners van 

Heemstede willen in Heemste-
de blijven wonen. Heemste-
de laat je niet meer los. ‘Zijn’ 
kantoor aan de Zandvoorstel-
aan 107-109 heeft dan ook altijd 
een heel divers aanbod in por-
tefeuille.  Geliefd zijn de huizen 
uit de jaren 30. Vooral bij jonge-
lui; in Heemstede is er in die ja-
ren flink gebouwd. Vorige week 
nog verkocht hij een huis van 
210.000 , twee weken geleden 
nog een van 150.000 en enke-

le dagen later een van 1.5 mil-
joen. Van alle markten thuis! Dat 
maakt het werken in Heemste-
de juist zo leuk. Want een ma-
kelaar heb je nodig om de laag-
ste prijs te bedingen bij aan-
koop en bij verkoop de hoogste 
prijs proberen waar te maken. 
Als NVM makelaar sta je sterk. 
Leuk werken dus in het aantrek-
kelijke Heemstede. Nog leuker 
is het werken in de geheel ver-
nieuwde kantoren op de Zand-

voortselaan 107-109, waar afge-
lopen jaar flink is gerenoveerd 
en een hele  nieuwe visie op ge-
bied van presentatie van huizen 
te zien is. Geen foldertjes meer 
op een toonbank, maar een ge-
richt aanbod op maat, afhanke-
lijk van de wensen van de be-
zoeker. Een presentatie op groot 
scherm van panden die u wenst 
te zien. Bijvoorbeeld alle huizen 
tussen de 5 en 7 ton. Bij verkoop 
kan een presentatie van uw huis 

op groot scherm indruk ma-
ken! Aan te vullen met waarde-
volle adviezen van de makelaar 
die de weg weet in Heemstede. 
Nieuwsgierig binnenlopen om 
die nieuwe vorm van presenta-
tie te beleven? Jan den Rooijen 
en zijn medewerkers staan voor 
u klaar om de mooie vernieuw-
de kantoren te laten zien en met  
een kopje koffie de presentatie 
te bewonderen.  
Ton van den Brink

Tentoonstelling en handtekeningenactie 
Amnesty Heemstede
Heemstede - Amnesty Heem-
stede verzamelt op zaterdag 23 
oktober tussen 13.00 en 16.00 
uur op de Binnenweg ter hoog-
te van de ING-bank handteke-
ningen met als doel de regering 
van Iran onder druk te zetten om 
mensenrechten-activisten vrij 
te laten. Daar kan iedereen ook 
de tweedehands boeken kopen 
waarmee het Amnesty werk kan 
worden gesponsord.

Op 10 december aanstaande 
is het zestig jaar geleden dat 
de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens door 
de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties werd aan-
vaard.  Het zou de grondslag 
worden voor het handelen van 
de lidstaten maar ook van veel 
mensenrechtenorganisaties. 
Amnesty International, met 2,2 
miljoen leden over de hele we-
reld is daarvan de grootste. De 

Universele Verklaring is in 335 
talen vertaald en is daarmee het 
meest vertaalde document ter 
wereld.
In de dertig artikelen van de Ver-
klaring worden zo’n zestig fun-
damentele mensenrechten ge-
noemd: er zijn integriteitrechten, 
burgerrechten en politieke rech-
ten, het recht op asiel en soci-
aal-economische rechten in  te 
vinden.  Iedereen die geïnteres-
seerd is in de Verklaring kan te-
recht in de Heemsteedse bibli-
otheek waar de Universele Ver-
klaring ook te vinden is!  Tot 12 
december is daar een tentoon-
stelling met prachtige foto’s over 
deze mensenrechten te zien.
Helaas vinden ondanks de 
mooie Verklaring nog veel men-
senrechtenschendingen plaats. 
Daarom is het – jammer ge-
noeg - nodig dat organisaties 
als Amnesty International zich 
druk maken om het naleven van 

de Universele Verklaring.  In dat 
verband vraagt Amnesty Heem-
stede om aandacht voor Ema-
deddin Baghi uit Iran. Hij is men-
senrechtenactivist en schrijver. 
Hij publiceerde “De tragedie van 
democratie in Iran” en zet zich in 

voor de Vereniging voor de rech-
ten van gevangenen. Baghi zit nu 
vast en ook zijn vrouw en doch-
ter zijn tot 3 jaar gevangenis ver-
oordeeld omdat zij deelnamen 
aan workshops over mensen-
rechten. 

Nieuwe vestiging 
Thunnissen

Heemstede – Thunnissen kiest 
voor expansie richting Almere. 
Onder de naam Thunnissen Bouw 
Almere worden de activiteiten in 
deze regio uitgebreid.  “Nog voor 
eind 2008 zullen we onze nieuwe 
vestiging in Almere openen”, zegt 
Jos Stam. Hij gaat de dagelijkse 
leiding van de nieuwe vestiging 
in Almere op zich nemen.

Probleemschip heeft 
eindelijk nieuwe ligplaats
Heemstede - Meer dan 30 jaar 
lag er een woonschip in het 
Spaarne nabij de voormalige 
vuilnisbelt. Op een bepaald mo-
ment bevonden zich zelfs drie 
schepen op deze locatie. Eni-
ge jaren terug vloog één schip 
in brand en is als schroot afge-
voerd. Dit bracht de gemeente 
op het idee om de overgebleven 
schepen daar niet langer te ge-
dogen. In de gedachtegang van 
de gemeente konden zij, op de-
ze vrijwel onbereikbare locatie, 
geen hulp bieden als dat no-
dig was. De eigenaren van de 
schepen gaven aan, dat zij er 
geen enkele behoefte aan had-
den om van deze plaats te ver-
trekken. Het gemis aan hulp bij 
calamiteiten namen zij voor lief. 
Een bijkomende rede is dat de 
gemeente een pad wil aanleg-
gen langs de voormalige vuil-
nisbelt. Zij wil voorkomen, dat 
wandelaars en fietsers gecon-
fronteerd worden met aange-
meerde woonboten. Een deel 
van de vaste wal werd door de 
scheepseigenaren ook nog een 
gebruikt als opslagplaats van al-
lerhande spullen.
Een van de twee overgebleven 

scheepseigenaren heeft intus-
sen een appartement in Schal-
wijk, maar wilde zijn schip graag 
laten liggen, om daar regelmatig 
te kunnen vertoeven.
Er werd door de eigenaren ver-
schillede malen geprocedeerd, 
waarbij het zelfs tot de Hoge 
Raad reikte. Het hoogste rechts-
orgaan van ons land stelde uit-
eindelijk de gemeente in het 
gelijk. Het gegeven dat de bei-
de scheepseigenaren een legale 
ligplaats werd aangeboden in de 
Heemsteedse haven, zal zeker 
hebben meegewogen in het von-
nis van de rechtbank. Op kosten 
van de gemeente zijn er nuts-
voorzieningen aangebracht. Op 
6 oktober verliep de datum waar-
op de schepen dienden te ver-
dwijnen uit het Spaarne. De ei-
genaar met de flat in Schalkwijk 
besloot zijn schip naar elders te 
verplaatsen. Het enige nog over-
gebleven schip arriveerde de af-
gelopen week in de Heemsteed-
se haven aan de Dreef.
Na jaren in afzondering te heb-
ben geleefd, zal het voor de 
schipper even wennen zijn aan 
een nieuw leven in de nabijheid 
van de bewoonde wereld. 

Bowlen in de 
herfstvakantie

Heemstede - Vrijdag 24 oktober 
gaan jongens en meisjes van 11-
14 jaar bowlen bij Claus in Hoofd-
dorp. Vanwege de herfstvakantie 
is ‘t Is weer vrijdag op een andere 
tijd! Om 14.00 uur verzamelen bij 
Plexat, Herenweg 96, Heemste-
de, waarna we met de fiets naar 
Hoofddorp vertrekken. Om onge-
veer 16.30 uur zijn we weer terug! 
Kosten deze keer 5,- euro. Geef 
je snel op! Tel: 023-548 38 28 of 
plexat@casca.nl.



Heemstede - Greetje Bijma en 
Klaas Hoek komen, op uitnodi-
ging van het Podium Oude Slot 
met hun programma ‘Summer 
Songs’ op dinsdag 21 oktober 
naar Heemstede. Het concert be-
gint om 20.15 uur en vindt plaats 
in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. Vocaliste Greetje Bij-
ma en organist/harmoniumspe-
ler Klaas Hoek werken inmiddels 
een jaar of vijftien samen. Bij hun 
concerten proberen ze altijd een 
zorgvuldig evenwicht te bereiken 
tussen experiment en traditione-
le liedkunst. Bij de samenstelling 
van het repertoire putten zij uit de 
Engelse, Ierse en Franse traditie, 

maar laten ze zich ook inspireren 
door de hedendaagse, met name 
Friestalige poëzie. Greetje Bijma 
is geen zangeres in de traditio-
nele zin van het woord. Stemkun-
stenares wordt ze vaak genoemd. 
“In mijn paspoort staat vocaliste”, 
schept ze duidelijkheid. “Ik im-
proviseer op thema’s, werk met 
ritmes en zing géén standaards. 
Een stem is zó met de menselij-
ke ziel verweven, maakt zoveel 
los. Ruimte is erg belangrijk voor 
me; ik zoek altijd het hart van een 
gebouw op. Het liefst werk ik op 
bijzondere locaties, zoals kerken 
en kastelen. In de gekke akoes-
tiek die daar heerst, gebeurt iets 
extra’s”, zo zegt ze. Vandaar dat 
dit programma in de Oude Kerk 
plaats vindt. In haar programma 
met Klaas Hoek zal bovendien 
het orgel van de Oude kerk wor-
den gebruikt. Een in alle opzich-
ten uniek concert! 
Toegang: 17,50 euro/ 15,00 euro. 
Reserveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig aan de zaal.

‘Summer Songs’ dinsdag in 
Oude Slot

Regio - De belangstelling voor 
de open middag van Zorgcen-
trum Sint Jacob in de Hout, 
Stichting Sint Jacob, op woens-
dag 8 oktober jl. was overwel-
digend. Maar liefst 75 bewo-
ners uit de wijk lieten zich uitge-
breid informeren over alle dien-
sten die Sint Jacob in de Hout 
en de behandeldienst van Stich-
ting Sint Jacob kunnen bieden, 
niet alleen in het zorgcentrum 
zelf maar ook bij mensen aan 
huis. De zorgadviseur en woon-
zorgconsulent van Stichting Sint 
Jacob konden iedereen ter plek-
ke hierover informatie geven. 

Rondleiding
Bezoekers die interesse had-
den in het huis en de apparte-
menten kregen een uitgebreide 
rondleiding. Erg populair waren 
de bloeddruk-, bloedsuiker- en 

cholesterolmetingen. Ook was 
er belangstelling voor de clubs 
waar ook de wijkbewoners te-
gen een kleine vergoeding aan 
kunnen deelnemen. 

Inwendige mens 
Er was ook gedacht aan de in-
wendige mens. Onder het genot 
van een hapje en een drankje 
kon men in de Jacob’s Plaza alle 
informatie laten bezinken en ge-
nieten van het optreden van de 
accordeonist en de goochelaar. 
In de Jacob’s Plaza worden altijd 
de maaltijden geserveerd, waar 
ook wijkbewoners gebruik van 
kunnen maken.   

Leuke middag 
Na afl oop lieten de senioren 
weten dat zij een leuke mid-
dag hadden en onder de indruk 
waren van wat Sint Jacob in de 

Bennebroek - Na het gro-
te succes van Superster – The 
Battle vorig jaar, komt er vanaf 
20 oktober een vervolg op deze 
wervelende muziekwedstrijd van 
kinderzender Nickelodeon. Deze 
keer zullen de jonge kandidaten 
uit België én Nederland met één 
of meerdere familieleden op het 
podium staan. Samen vormen 
zij een familieteam en vechten 
ze spannende muzikale duels of 
‘battles’ uit, met de andere fami-
lieteams. De uiteindelijke win-
naars van deze zang- en dans-
battles mogen zich op 23 de-
cember kronen tot ‘Superster’! 
Uit de regio Bennebroek doen 
moeder Milly (Oosterberg) en 
dochter Mabel (Lamers) mee!  
Superster – The Family Bat-
tle gaat van start op maandag 
20 oktober met de uitzendin-
gen van de audities. Gedurende 
2 weken volgen de kandidaten 
en hun familielid of -leden ge-
volgd tijdens de bijzonder leu-
ke voorronden en krijg je te zien 
welke tien familieteams zich zul-
len plaatsen voor de uiteindelij-
ke ‘battles’. 
Milly en haar dochter Mabel 
hebben in augustus meegedaan 
met twee auditierondes. Ze heb-
ben ze allebei overleefd! (eerst 
100 deelnemers, en toen nog 
25) en uiteindelijk zitten ze bij de 
laatste 10 gelukkige kandidaten 
die zijn uitgekozen om aan de 
show te mogen deelnemen!
Milly Oosterberg is geen on-
bekende in Bennebroek, Hille-
gom en Lisse. Zij is eerst jaren-
lang succesvol streetdancejuf 
geweest bij Aarts Sport Lisse. 
Momenteel geeft ze nog steeds 
streetdanceles bij Womens Wor-
kout in Bennebroek en heeft zij 
haar eigen musicalproductiebe-

drijf, MLX Musical Productions. 
Milly: “Ik zing en dans al heel 
mijn leven, en in musical kun je 
heerlijk met de diverse discipli-
nes werken. Dat was voor mij de 
reden om met musicals aan de 
slag te gaan. Begin dit jaar ben 
ik in samenwerking met Wo-
mens Workout  met de 1e musi-
cal workshop Annie gestart, en 
momenteel zijn wij alweer bezig 

met de 2e kindermusicalproduc-
tie Mamma Mia! En een 3e zit er 
in januari weer aan te komen! En 
ik hoop nog veel meer leuke en 
spannende dingen te gaan doen 
met MLX Musical Producti-
ons! Daar hoort stiekem ook de-
ze deelname aan Superster ze-
ker bij, knipoogt Milly. Het was 
een idee van mijn dochter, maar 
ondertussen vind ik de tv-opna-
men en audities ook erg span-
nend, en pik ik ervaringen mee 
die ik weer kan delen! 
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Deelname Muziekwedstrijd Nickelodeon

Worden Milly en Mabel 
‘Supersterren’? Ook Mabel treedt nu al graag in 

de voetsporen van haar moeder. 
Zij heeft in Lisse op 7-jarige leef-
tijd de jaarlijkse playbackshow in 
de Poelpolder gewonnen en op 
het Open Podium van Benne-
broek won ze ook al de 1e prijs! 
Milly: “Mabel is nu 8 jaar en hup-
pelt al die jaren al gezellig mee 
met mij, ze is ook gek van zingen 
en dansen. Zij wilde zich graag 
opgeven voor deze talentenjacht. 
Wij zijn altijd op het podium te 
vinden, maar nog niet zo vaak 
samen. Maar tijdens een open 

podium optreden voor ouders 
met kinderen op de Johannes-
school in Hillegom, hebben wij 
een musical medley opgevoerd. 
En het fi lmpje dat toen gemaakt 
is, hebben wij opgestuurd naar 
Nickelodeon en zo is het balle-
tje gaan rollen….”
Tijdens de audities en de komen-
de familiebattles, zullen zij voor-
namelijk liedjes uit hippe musi-
cals zoals Mamma Mia, Fame en 
High School Musical ten geho-
re brengen. 

Baklucht
Ik heb het hartstikke druk de laatste tijd. Mijn innig geliefde huis-
genootje behoeft enige voorlichting. Nee, niet dat soort voorlich-
ting, na ruim 40 jaren huwelijk weten wij letterlijk en fi guurlijk wel 
hoe dat in elkaar steekt. Twee liefhebbende en inmiddels volwas-
sen zoons zijn daar het levende bewijs van. Met de regelmaat van 
een psychisch gestoorde koekoeksklok wippen zij even langs om 
te informeren naar de toestand van die twee oudjes. Maar deze 
voorlichting betreft een heel ander terrein, namelijk het inkoop-
beleid van mijn maatje. Stammend uit de tijd dat de vijand nog 
uit het Oosten zou komen en geadviseerd door de toenmalige 
regering moesten levensmiddelen en andere noodzakelijke arti-
kelen in grote hoeveelheden worden aangekocht. Met dat spul 
ging je in de kelder of onder de trap zitten om de komst van de 
vijand af te wachten. Daar zijn die Russen toch wel even van ge-
schrokken, ik heb ze tenminste nooit gezien. Dat aankoopbe-
leid wordt in huize Bak echter nog steeds gevoerd met als ge-
volg een voorraad welke die van de gemiddelde supermarkt ve-
le malen overtreft. En daar schuilt nu het grote gevaar, Staatsse-
cretaris Aboutaleb heeft aangekondigd om met ingang van juli 
volgend jaar een verscherpte controle te gaan uitoefenen op de 
AOW-uitkering voor alleenstaanden. Kijkend naar de statistieken 
over de gemiddelde leeftijd van de man en de vrouw en lettend 
op mijn wankele gezondheid is het aan te nemen dat mijn vrien-
dinnetje het een aantal jaren zonder mijn inspirerende aanwezig-
heid zal moeten stellen. En dan is er die controle waarbij door de 
rechercheurs gelet zal worden op het aantal tandenborstels in 
huis. Nu in mijn badkamer staan zo ongeveer drie handzame fa-
milieverpakkingen van die dingen. Als ik er dan niet meer ben en 
ze gaan die behaarde stokjes tellen dan moeten die controleurs 
het idee hebben bij een middelgroot hotel op bezoek te zijn. En 
in plaats van een AOW-toelage voor het gemis van mijn aanwe-
zigheid volgt er zeer waarschijnlijk een minder prettige corres-
pondentie met de belasting. Dus het aantal tandenborstels moet 
drastisch naar beneden. Wij gebruiken ze nu al om de voegen in 
de badkamer van kalkaanslag te ontdoen en om onze schoenen 
te poetsen. Daarna gooien we ze gewoon weg. Het spijt mij voor 
die overijverige producenten van tandenborstels, maar wij hoe-
ven ze voorlopig niet meer. 
Wim Bak.

Tandenborstel

Open Middag Sint Jacob schot in de roos
Hout hen te bieden heeft. Wilt u 
meer informatie, neem dan eens 
contact op met de receptie van 
Sint Jacob in de Hout, tel. 023-
8927900 of kijk op de website van 
Sint Jacob, www.sintjacob.nl. 
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Kon. HFC lijdt pijnlijke nederlaag
Regio - Het zou een topwed-
strijd moeten worden. Het goed 
draaiende HFC tegen het boven-
aanstaande Pancratius uit Bad-
hoevedorp. Voor HFC liep deze 
confrontatie uit op een deceptie. 
Spelend vanuit een ijzersterke 
verdediging had Pancratius de 
wedstrijd gedurende 90 minu-
ten onder controle. Op een kor-
te periode, in de tweede helft, na 
was HFC de onderliggende par-
tij. Het scoreverloop was deze 
middag in het voordeel van Pan-
cratius.

Tot minuut 22 hielden de bei-
de partijen elkaar nog redelijk 
in evenwicht, maar was al zicht-
baar dat HFC niet draaide en er 
teveel spelers het gewenste ni-
veau niet haalden.
Klinker Gerson liet vanaf ruim 25 
meter een schot los richting het 
doel van HFC. De bal passeer-
de, door een woud van benen, 
de achterhoede van HFC. Doel-

man van Rossum verwachtte dat 
de bal naast het doel zou gaan, 
maar helaas voor hem passeer-
de de bal het doel aan de voor 
Pancratius goede kant van de 
paal 0-1. HFC kon maar niet 
echt gevaarlijk worden en Pan-
cratius ging rustig op de verde-
diging leunen en trachtte met 
uitvallen de score op te voeren. 
Bij een van de snelle uitbraken 
van Pancratius schatte centra-
le verdediger Roy Verkaik de si-
tuatie verkeerd in en moest aan 
de noodrem trekken. Een straf-
schop was het gevolg. Hoewel 
doelman van Rossum de bal van 
Achmet Bagoes nog toucheerde 
belandde deze in het doel. In mi-
nuut 32 stond Pancratius met 0-
2 voor en liep HFC achter de fei-
ten aan.
In de tweede helft nam HFC 
het heft meer in handen zonder 
erg gevaarlijk te worden. Pascal 
Averdijk, Joost Cornelissen en 
Bart Nelis kwamen in scorings-

positie maar tot schoten op doel 
kwam het niet. De uitstekende 
doelman Randy Sanches bleek 
ook nog eens een prima sluit-
post voor Pancratius.
Coach Rene Anneese gebruik-
te de resterende tijd om wissels 
de kans te geven zich te bewij-
zen in het hoogste team. Martijn 
Nelis (18) maakte zijn debuut in 
de hoofdmacht en speelde voor 
de eerste maal samen met zijn 
broer Bart. In de 81e minuut om-
speelde invaller Kmiela de HFC-
verdediging en vervolgens doel-
man van Rossum 0-3 Pancratius 
had de buit binnen. Eslo Noya 
kreeg kort voor het einde nog 
een rode kaart voorgeschoteld, 
voor een wat hardhandige actie. 
Voor HFC tijd om het tij te keren 
en het goede spel van de afge-
lopen weken weer op te pakken. 
Pancratius zal, spelend op deze 
wijze, meestrijden voor het kam-
pioenschap. 
Eric van Westerloo
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Doelpuntenfestijn bij VEW
Heemstede - De doelpunten 
vielen als rijpe appelen afgelo-
pen zaterdag bij VEW. Uitslagen 
boven de tien waren dit keer 
geen uitzondering. De F2 verloor 
met 3-6. de F1 verloor met 1-4 
en E3 vermorzelde DSOV met 
11-1, de E2 behaalde de eer-
ste overwinning, Alliance werd 
thuis met 0-4 verslagen waar-
van drie doelpunten van An-
ton Fase(foto) en één van San-
der Koehof. De E1 won met 6-1, 
de meisjes gingen kansloos ten 
onder tegen RKAV. De, een kop 
grotere meiden wonnen met 1-
9. VEW-c1 trad aan tegen Zand-
voort en dat had weinig met 
voetballen te maken, de thuis-
club won met 17-0! 
Het nieuwe A-junioren elftal 
moest naar Zaandam waar Sae-
nden de tegenstander was, de 
uitslag 0-12.
VEW-1 moest naar Amstelveen 
waar Martinus de tegenstander 
was. Echt moeilijk heeft VEW 
het niet gehad. Al na vijf minu-
ten was het 0-1. Michiel Dekker 
zette hard voor en het was broer 
Niels die netjes afrondde. De se-
lectie van Wim van Marsbergen 
begint op normaal niveau te ko-
men. Voor het eerst dit seizoen 
stond Josef Obeng in de basis 
en kreeg ook nog een gele kaart. 
In de eerste helft verving Martijn 
Roozen de geblesseerde Wouter 
Hamann.

De tweede helft een kopie van 
de eerste. De 0-2 kwam voort 
uit een zelfde situatie Michiel- 
Niels Dekker. Martinus kwam 
nog terug tot 1-2 maar verder 
liet VEW het niet komen, de 1-
3 kwam voort uit een lange bal 
van achteren en weer was het 
Niels Dekker die op snelheid ed 
verdediging te slim afwas. De 1-
4 was een omgedraaide situatie, 
Niels zette voor en nu was het 
Michiel die afrondde.
Jeroen Tjepkema viel nog in 

voor Sander Smit en Richard van 
Slunter vervivg Joseph Obeng.
Zaterdag 18 oktober - Beker en 
inhaal zaterdag:
VEW-1- Velsen-1           14.30 uur
VEW-2- Kismet-2            12.00 uur
VVC-5- VEW-3            14.30 uur
VEW-4- Bl’daal-4          13.00 uur
VEW-5- Bl’daal-3        15.00 uur
BSM-vet- VEW-vet        14.30  uur
VEW-a1- Zaanlandia-a     10.00 uur
VEW-c1- Sp’woude-c1    10.30 uur
Sp’woude-c2- VEW-c2           mini’s: 
geen programma ivm Herfstva-
kantie.

Ledenvergadering
24 oktober: de Algemene le-
den vergadering. Aanvang 20.00 
uur-clubhuis VEW.

Klaverjas competitie
Vrijdag 10 oktober werd de twee-
de ronde gespeeld. De stand na 
drie ronden:
1. Kees van der Steeg
 5355 punten
2. Rie Slot       5045 punten
3. Iwan Biesot   4810 punten
Poedel voor Ans van de Marel 
met 4120 punten. De 3e ronde 
op vrijdag 11 november.

Coach Niels Derksen volgt geconcentreerd de verrichtingen van zijn 
pupillen.

Wedstrijdzwemmen HPC 
succesvol tijdens 1e speedoronde
Heemstede - Zondag 12 ok-
tober is HPC de 1e speedoron-
de in Zaandam erg goed be-
gonnen.  Door de 15 HPC-ers 
(variërend van 9 tot en met 13 
jaar) zijn 7 medailles gehaald. 
Nikita Vos (goud op 50 vlinder 
en brons op 100 school), Da-
vid van Groen (2 x zilver op 200 
vrij en 100 wissel),  Jeroen Bras-
penning (zilver op 200 school 
en brons op 200 vrij) en Anouk 
van Dam (brons op 100 vrij).  Er 
werden maar liefst 18 pr’s  ge-
zwommen door.  Er  werden heel 
wat seconden van zijn of haar 
persoonlijke record afgehaald 
door  Gwyn Bird,  Kevin Philip-
po, Mandy van der Linden, Syl-
le Hoogeveen ,  Laura Hartman,  
Djurre Hoogeveen,   Gijs van de 
Woord en Carmen Meijer die 
net de bronzen plak miste op 

de 100 vrij. Veerle Claassen had 
pech op de 200 wissel . Ze zwom 
een dik PR, maar helaas werd ze 
gediskwalificeerd. Daan Kaars 

Sijpestein en Martijn Braspen-
ning hadden prima tijden neer-
gezet bij de eerste keer zwem-
men van de 200 vrij.

Heemstede – GSV begint 
met de basis cursus Nordic 
Walking op dinsdagochtend  
28 oktober om 11.00 uur. Don-
derdagmiddag 30 oktober is 
de starttijd 13.30 uur. Er wordt 
tijdens de cursus gebruik ge-
maakt van videoanalyses van 
elke deelnemer. Er is ook een 
Easycursus. Deze cursus is 
een doorlopende instapcursus 
speciaal bedoeld voor men-
sen met een lichamelijke be-
perking zoals herstellende van 
een knie- of heup operatie.

Elke zaterdagochtend van-
af 11.30 uur kunt u begin-
nen (m.u.v. zaterdag 25 okto-
ber i.v.m herfstvakantie). Al-
le cursussen beginnen vanuit 
het GSV Centrum Frans Schu-

bertlaan 37 Heemstede. 
Dan zijn er diverse loopgroe-
pen. De dinsdagloopgroep is 
elke dinsdag m.u.v 21 oktober 
en begint om 8.45 uur vanaf 
het GSV Centrum.
De zaterdagloopgroep is el-
ke zaterdag, m.u.v. 25 okto-
ber. Verzamelen om 8.30 uur 
bij het GSV Centrum .Gelopen 
wordt op diverse locaties zo-
als Kennemerduin, Konings-
hof, Waterleidingduinen.
Het is ook mogelijk voor hen 
die de Easy Cursus gedaan 
hebben om parallel aan de 
Easy Cursus in een loopgroep 
mee te doen. Informeer hier-
voor bij de instructeur.
U kunt zich aanmelden bij Re-
né Reeuwijk tel 023-8447496 
of 06-53582295.

GSV start weer cursussen 
Nordic Walking



De Janskerk vindt u aan de 
Janssstraat 40, Haarlem. Entree: 
10 euro, kinderen betalen 5 eu-
ro.  Reserveren wordt aanbevo-
len: www.wingsensemble.nl / 
06-2039 2037.
Zaterdag 1 november is er ook 
een concert met het Wings En-
semble. Dan in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede. Peter en de Wolf 
opus 67 voor blaaskwintet van 
Sergej Prokofjev (bewerking R. 
Ostermayer) en  verteller (Dit 
concert is geschikt voor men-
senkinderen van 5 tot 95!). Aan-
vangstijd is 15.30 uur en toe-
gang bedraagt 12,50 euro/ 10 
euro. Reserveren: www.podium-
oudeslot.nl / 06 13 13 36 26.
Over Peter en de Wolf zei com-
ponist Prokofjev zelf: “Er was 

een levendige vraag naar stuk-
ken voor kinderen, daarom 
componeerde ik dit symfoni-
sche sprookje. Ik schreef er zelf 
de tekst bij. Ieder figuur uit het 
verhaal heeft zijn eigen motief, 
en wordt telkens door hetzelf-
de instrument vertolkt.” Het stuk 
werd een groot succes, en is 
vandaag de dag nog steeds ge-
liefd bij jong en oud. In de uit-
voering van het Wings Ensem-
ble vertelt kleinkunstenaar, Iwan 
Dam het verhaal. De kinderen 
in de zaal worden actief bij het 
stuk betrokken.

Wings Ensemble
Het Wings Ensemble is een ini-
tiatief van fagottist Leendert 
Booyens. Het gezelschap be-
staat uit professionele orkest-

musici van Holland Symfonia en 
andere orkesten, die een grote 
passie hebben voor kamermu-
ziek. Hun repertoire is zeer uit-
gebreid, en omvat kamermuziek 
voor blazers en strijkers (winds 
and strings= wings) uit alle stijl-
tijdperken. Om het rijke aan-
bod van deze kamermuziek aan 
een zo breed mogelijk publiek 
te kunnen presenteren, stelt het 
gezelschap programma’s samen 
waarin volop ruimte wordt gebo-
den aan andere kunstvormen.  
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Vomar viert 
feest

Heemstede - Vomar Voor-
deelmarkt bestaat 40 jaar en 
viert ter gelegenheid van dit 
jubileum, feest met de klanten. 
Zo worden er aan alle klanten 
appeltaarten en 1 miljoen gra-
tis producten weggegeven. 
Iedere klant die van 13 tot en 
met 18 oktober meer dan 30 
euro besteedt, krijgt een heer-
lijke appeltaart cadeau. Tevens 
wordt een krasactie met trak-
teerkaarten georganiseerd.

Hoe gezond is Kennemerland?
GGD Kennemerland houdt 
onderzoek onder volwassenen
Heemstede - Eind oktober ont-
vangen ruim 14.000 mensen van 
19-65 jaar de Gezondheidsen-
quête 2008 van GGD Kennemer-
land. Via internet kunnen deze 
mensen de vragenlijst al vanaf 
10 oktober invullen. De vragen-
lijst gaat over gezondheid, leef-
gewoonten en zorggebruik. Het 
is de eerste keer dat de GGD in 
deze regio bij volwassenen zo’n 
grootschalig onderzoek doet. 
Doel van het onderzoek is een 
betrouwbaar beeld te krijgen van 
de gezondheid van de in-woners 
en hun mening en wensen op dit 
terrein. Zo kunnen het gezond-
heidsbeleid en activiteiten in de 
regio beter worden afgestemd op 
de gezondheidssituatie en wen-
sen van de inwoners.
 
Gezondheidsenquête 
Ruim 14.000 inwoners in de re-
gio zijn willekeurig geselecteerd 
om aan het onderzoek mee te 
doen. Deze mensen vinden rond 
23 oktober de Gezondheidsen-
quête 2008 van GGD Kennemer-
land in hun brievenbus. Als ze 
dat willen, kunnen zij de vragen-
lijst ook met een persoonlijke in-
logcode via internet invullen. Dat 
kan al vanaf 10 oktober, dan ont-
vangen zij ook de inlogcode. Het 
doel van het onderzoek is de ge-
zondheidssituatie van 19-65 jari-
gen in de regio in kaart te bren-

gen. Als veel mensen meedoen, 
ontstaat een betrouwbaar beeld 
van de gezondheid van de inwo-
ners van de regio Kennemerland. 

Zomer 2009: de resultaten
De GGD publiceert de resulta-
ten in de zomer van 2009. De re-
sultaten worden waar mogelijk 
vergeleken met landelijke cij-
fers. De gemeenten gebruiken 
de onderzoeksresultaten bij het 
vaststellen van hun beleid en 
activiteiten op het gebied van 
de volksgezondheid. Gemeenten 
en zorginstellingen kunnen met 
de resultaten van het onderzoek 
hun voorzieningen en activitei-
ten zo goed mogelijk laten aan-
sluiten bij de wensen en behoef-
ten van volwassenen.

Selectie
De 14.000 inwoners die de vra-
genlijst ontvangen, zijn wille-
keurig geselecteerd uit de be-
volkingsregisters van de elf ge-
meenten in de regio Kennemer-
land. Alle gegevens worden ver-
trouwelijk behandeld. De elf ge-
meenten die tot het werkgebied 
van GGD Kennemerland beho-
ren zijn: Bennebroek, Beverwijk, 
Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Uitgeest, Velsen en 
Zandvoort. 

Vernieuwde winkel Rijwielspecialist 
Hart lust voor het oog
Heemstede - Op zondag 5 ok-
tober werd de heropening van 
Rijwielspecialist Hart verricht 
door mevrouw Hart en de klein-
kinderen Bram en Mischa.
Na het doorknippen van het lint 
was het ondanks het hele slech-
te weer een drukke receptie 

waar iedereen met verbazing de 
vernieuwde zaak bekeek.
De enorm grote showroom vol 
met prachtig geëtaleerde fietsen 
en accessoires. Ook de com-
pleet nieuwe werkplaats is een 
lust voor het oog.
Onder de klanken van de Haar-

lem town jazzband werd er ge-
zellig een drankje gedronken en 
bijgekletst.
Vanaf nu is de rijwielzaak dus 
weer volledig operationeel waar 
een ieder welkom is, of het nu 
is voor een nieuwe of een lekke 
band de firma Hart ziet u allen 
graag verschijnen aan de Zand-
voortselaan 34. 

Concerten in Haarlem en Heemstede

Wings Ensemble met muzikale 
beestenboel en Peter en de Wolf
Regio - Op zondag 19 oktober geeft het Wings Ensemble sa-
men met danser Frans Schraven en radiopresentator Rob 
Wtenweerde om 15.00 uur in de Janskerk te Haarlem een ver-
halend concert met dans voor kinderen van alle leeftijden. On-
der de titel ‘Muzikale dierenverhalen’ brengt Wings een pro-
gramma waarin dieren een hoofdrol spelen. ‘Opus Dierentuin’ 
van Berio, ‘De Rattenvanger van Hamelen’ van Pope en ‘De 
Basnachtegaal’ van Schulhoff passeren de revue. Speciaal 
voor dit concert schreef Theodor Holman een spannend  ver-
haal over de basnachtegaal, dat wordt voorgelezen door Rob 
Wtenweerde. Frans Schraven nodigt de kinderen uit om met 
hem mee te dansen op de muziek van Ibert en Agay.

Custom made by 
Dévies cookcompany

Regio - ‘Zoekt u klassiek of mo-
dern’ is de eeuwige vraag van 
keukenverkopers. De mensen 
van Dévies cookcompany zijn 
meer geïnteresseerd in wat bij 
u past. Waar u zich thuis voelt, 
wat en hoe u kookt. Of koken 
uw passie is of dagelijkse nood-
zaak. Ouderwetse betrokken-
heid. Niet op een keukenbou-
levard maar in een inspirerende 
omgeving  - al bijna 80 jaar in 
hetzelfde pand aan het Spaarne 
- nemen ze de tijd voor u. Goe-
de gesprekken hebben er al tot 
de beste ideeën en de fraaiste 
ontwerpen geleid, met veel te-
vreden keukenbezitters als ge-
volg. Uiteraard hebben ze keu-

kens van de grote merken, de 
allerlaatste keukentechnieken. 
Maar net zo gemakkelijk maken 
ze een keukenontwerp bij uw ja-
ren ’20 huis, klassieke landhuis-
stijl of minimal interior. Custom 
made. Uw gesprekspartner bij 
Devies Cookcompany regelt ‘t. 
Van advies, ontwerp, levering 
en installatie tot aan de keuken-
verbouwing. Ga er eens langs of 
nóg beter maak een afspraak 
en ontdek dat er veel meer mo-
gelijk is dan u verwacht.
Dévies cookcompany vindt u 
aan de Turfmarkt 6-8 (aan het 
Spaarne), 2011 CA Haarlem. Tel. 
(023) 531 36 45, website: www.
deviescookcompany.nl

Brandweer op de markt in 
Brandpreventieweek
Heemstede - In het kader van 
de Brandpreventieweek is Brand-
weer Kennemerland op woens-
dag 29 oktober op de markt in 
Heemstede aanwezig om infor-
matie te geven aan mensen over 
hoe zij hun woning brandvei-

lig kunnen maken. Brandweer-
lieden van post Heemstede zijn 
van 11.00 - 15.00 uur aanwezig, 
ter hoogte van de Valkenburger-
laan. De actie op de markt heeft 
nog een doel, namelijk het wer-
ven van nieuwe vrijwilligers.
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 5  O K T O B E R  2 0 0 8

• Nieuwe exposities
 in raadhuis

•  Verplaatsing 
3 brievenbussen

• Bouwplannen/
 Bestemmingsplan

•  Meldpunt overlast

•   Serviceloket 
begraafplaats

• Bekendmaking
 Wet milieubeheer

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Gemeentelijke Opsporingsambtenaren
Heemstede heeft sinds een jaar vier Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s). U komt ze regelmatig tegen op straat; op de fi ets of te voet. 

Wij houden Heemstede schoon, 
veilig en leefbaar
Wij stellen ons graag aan u voor: wij zijn 

de Gemeentelijke Opsporingsambtenaren, 

afgekort GOA’s. Wij helpen u, maar spre-

ken u er ook op aan als u zich niet aan de 

regels houdt. Wij zijn de handhavers van 

de wet op het gebied van parkeren, afval, 

fi etsen, honden, parken, water en nog veel 

meer. En zorgen ervoor dat Heemstede 

voor iedereen leefbaar blijft.

Anders dan de vroegere parkeercontroleur, 

is ons takenpakket als GOA veel breder. 

We zijn actief op vier terreinen: verkeer, 

openbare ruimte, milieu en fl ora en fauna. 

Een greep uit onze activiteiten:  

- Wij controleren op parkeerkaartjes, fout-

parkeren en ontheffingen voor parkeren 

en inrijverboden. Bovendien signaleren 

we onveilige verkeerssituaties en kunnen 

we auto’s laten wegslepen.

-  Wij controleren of grofvuil en vuilniszak-

ken op de juiste plaats en tijd worden 

aangeboden. Zo niet, dan spreken we de 

vervuiler hierop aan en verhalen we de 

extra kosten van het opruimen. Bij het 

illegaal dumpen van grofvuil volgt ook 

een boete.

-  Wij voeren de controle op het honden-

beleid uit (controle op aanlijnplicht en 

plicht om hondenpoep op te ruimen). 

-  Ook het verwijderen van fi etswrakken 

Hanne Draijer-Dogger
Deze maand hangen in de ontvangsthal en 

de aangrenzende gardaroberuimte van het 

raadhuis twaalf schilderijen van de hand 

van de Heemsteedse kunste nares Hanne 

Draijer-Dogger. Het zijn aquarellen in stevi-

ge kleuren over onderwerpen in de natuur. 

De kust en de zee zijn een inspiratiebron 

geweest. De zeilende meeuwen achter de 

veerboot naar Terschelling en de typische 

duinlandschappen, de libelle op een knop 

van een klaproos, de uil en een nest jonge 

zwaluwen op de Veluwe waren dankbare 

onderwerpen. De koeienfamilie (een drie-

luik) is in olieverf uitgevoerd, een discipline 

die een nieuw techniek vraagt.

Hanne Draijer-Dogger is met schilderen 

begonnen in 2000 toen haar leven ingrij-

pend veranderde en ze dringend een uit-

laatklep nodig had. Door haar beroep als 

Jos Pool, Rinke van den Bor, Cees de Schipper, Erwin Boomsluiter

Lees verder op pagina 2 »

en fout geparkeerde fi etsen behoort tot 

ons takenpakket en de controle op over-

hangend groen dat voor hinder zorgt op 

de openbare weg.

Zien en luisteren
We houden ons gelukkig niet alleen bezig 

met bonnen en boetes uitschrijven. Ons 

werk bestaat in de eerste plaats uit zien en 

luisteren. Uit praten met mensen, infor-

meren, voorlichten en helpen. We zijn het 

eerste aanspreekpunt op straat en zorgen 

ervoor dat klachten van burgers worden 

opgelost of bij de juiste instantie of afdeling 

terechtkomen. 

Maar als het nodig is, zullen we wel 

Nieuwe 
exposities 
in raadhuis

degelijk streng optreden. Wij zijn bevoegd 

strafrechtelijke sancties op te leggen.

 

Samenwerking met politie
Vaak voeren we onze taak uit in samen-

werking met de politie. Bijvoorbeeld bij 

acties bij de scholen, waar we het parkeer- 

en rijgedrag van ouders controleren die 

kinderen naar school brengen. Maar ook in 

de wijken werken we met de politie samen, 

zoals de gezamenlijke controleacties voor 

parkeergedrag in woonwijken. Met de 

gebiedsagenten is er dan ook regelmatig 

overleg en waar nodig maken we af spraken 

over hoe een probleem gezamenlijk moet 

worden aangepakt.

Gratis het laatste 
nieuws over 

Heemstede per 
e-mail?

www.heemstede.nl

www.heemstede.nl
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Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden van gevaar en schade op 

straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt overlast' kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare ruimte. 

Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, kapot straat-

meubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. Meldingen worden 

in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het speciale 

meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). 

Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van 

de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openings-

tijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze 

tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

In oktober verwijdert TNT Post alle brieven-

bussen die zich bevinden in panden of op 

particulier terrein. Het postbedrijf verzorgt 

voortaan alleen nog de post voor brieven-

bussen die in de openbare ruimte staan. 

De actie past dan ook in het beleid van 

TNT om de oranje brievenbussen te plaat-

sen waar ze publiekelijk toegankelijk en 

voor iedereen zichtbaar zijn. In Heemstede 

gaat het om brievenbussen bij drie zorg-

instellingen. Als gevolg hiervan krijgen drie 

brievenbussen in Heemstede een andere 

locatie.

Nieuwe locatie
In Heemstede worden de brievenbussen 

tuinontwerpster heeft ze jaren lang met de 

kleuren van planten en bloemen in tuinen 

geschilderd en nu heeft het doek haar 

voorkeur. Alle doeken van Hanne Draijer-

Dogger die in het raadhuis hangen zijn te 

koop, met of zonder lijst. Contactadres: 

Draijer.dogger@quicknet.nl. Mobiele tele-

foon 06 - 54 73 19 44.

Henny Beenders
Ook zijn in oktober kunstwerken te bezich-

tigen van Henny Beenders. Het gaat om 

beelden, uitgevoerd in bijzondere steen-

soorten.

U kunt beide exposities tot en met 
31 oktober bezichtigen gedurende de 
openingstijden van het raadhuis.

Vervolg 'Nieuwe exposities in raadhuis' van pagina 1

Verplaatsing 3 brievenbussen
bij de Heemhaven (Von Brucken Fock-

laan 20), de Hartekamp (Herenweg 5) en 

Bosbeek Sint Jacob (Glipperdreef 209) 

weggehaald. Om te blijven voldoen aan de 

eis dat binnen een straal van 500 meter 

van een woonadres een brievenbus moet 

staan, verplaatst TNT de volgende brieven-

bussen:

-  Brievenbus aan de Johan Wagenaar-

laan 72 verhuist naar Von Brucken Fock-

laan 20, voor de Heemhaven.

-  Brievenbus aan de Schielaan 1 verhuist 

naar Herenweg 5, voor de Hartekamp.

-  Brievenbus aan de Alletta Jacobslaan 26 

verhuist naar Glipperdreef 209, voor 

Bosbeek. Aanvragen bouwvergunning
2008.067 uitbreiden entree, wijziging  - M. Vaumontlaan 152-192

 kozijnindeling en dakrand

2008.269 het doorbreken van een tussenmuur - Raadhuisplein 26

2008.270 het uitbreiden van een woonhuis - Jacob van Ruisdaellaan 15

2008.271 het bouwen van een garage  - Narcissenlaan 16

2008.274 het uitbreiden van een woonhuis  - Dr. N.G. Piersonstraat 16

Aanvragen sloopvergunning
2008.928 slopen van een deel van een school  - Crayenestersingel 37

 t.b.v. nieuwbouw

De bovenstaande aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 10 oktober 2008)
2008.033 het wijzigen van de achtergevel - Bronsteeweg 66

Bouwplannen/Bestemmingsplan

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

prak tische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats 

verkrijgen. Deze brochure is ook te down-

loaden vanaf www.heemstede.nl. Daar-

naast is het mogelijk om ook buiten 

openings tijden een digitaal informatie-

paneel te raadplegen met daarop een 

overzicht (dat u kunt uitprinten) waar 

graven gelegen zijn en hoe men er naar 

toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn 
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet ver-
weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-
schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-
legd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

2008.189 plaatsen dakkapel op voordakvlak en  - Dinkellaan 39

 vergroten achterdakvlak

2008.247 uitbreiden woonhuis - Landzichtlaan 9

2008.274 uitbreiden woonhuis - Dr. N.G. Piersonstraat 16

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 10 oktober 2008)
en vrijstelling van het bestemmingsplan     
2008.033 het wijzigen van de achtergevel  - Bronsteeweg 66

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 10 oktober 2008)
2008.211 het uitbreiden van de badkamer - Dr. J.R. Thorbeckelaan 127

2008.215 het uitbreiden van een woonhuis en  - Broeder Josephlaan 16

 bouwen kelder

2008.246 het wijzigen van reclame - Heemsteedse Dreef 36

2008.255 het verbouwen van een woonhuis - Hortensialaan 4

2008.259 doorbreken van muur tussen keuken - Kerklaan 60

 en woonkamer

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 10 oktober 2008)
en vrijstelling van het bestemmingsplan     
2007.305 bouwen/uitbreiden van de aanwezige  - Cruquiusweg 39

 kantine en kleedaccommodatie

Verleende sloopvergunning (verzonden 13 oktober 2008)
2008.928 het slopen van een deel van een school  - Crayenestersingel 37

 t.b.v. nieuwbouw

Verleende aanlegvergunning (verzonden 13 oktober 2008)
2008.245 het aanleggen van parkeerplaatsen,  - Herenweg 19-21a

 een toegangsweg en een inrit

Verleende tijdelijke vrijstelling bestemmingsplan & tijdelijke bouwvergunning
(verzonden 13 oktober 2008)
2006.279 het plaatsen van een tijdelijk noodlokaal - Crayenestersingel 37

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 17.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader op deze pagina.

Bouwplannen/Bestemmingsplan (vervolg)

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 10 oktober 2008)
en ontheffing van het bestemmingsplan
2008.196 het uitbreiden van een woonhuis - Crayenestersingel 11

2008.203 het plaatsen van een erfafscheiding - Duin en Vaart 25

De bovenstaande vergunningen liggen van  08.30 - 17.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader op deze pagina.

Op 29 september 2008 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.3.1.2. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Café De Eerste Aanleg 

om het gehele jaar een gedeelte van het trottoir, gelegen voor het pand aan de 

Raadhuisstraat 103 te Heemstede, te gebruiken als terras.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & 

Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland houdt op 

woensdag 29 oktober a.s. om 16.00 uur een openbare vergadering. De vergadering vindt 

plaats in de grote vergaderzaal van Paswerk aan de Spieringweg 835 te Cruquius.

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Ir. Lelylaan 3 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. (Verzonden 8 oktober 2008).

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2008 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 

een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voor ziening 

moeten griffierechten worden betaald.

Verleende terrasvergunning

Verkeersbesluit

Openbare vergadering Werkvoorzieningssschap 
Zuid-Kennemerland

Bekendmaking Wet milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede 
maakt het volgende bekend:

Ontwerpbesluit
-  Manege Rusthof, Glipperweg 4, Heemstede. Het ambtshalve wijzigen van de revisievergunning van 

22 september 1999 door middel van het intrekken van alle voorschriften van de vigerende vergunning 
en het vervangen door nieuwe voorschriften.

Het voornoemd college is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

Zienswijzen
Tot 28 november 2008 kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van 
de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Op verzoek kunnen de zienswijzen ook 
mondeling worden ingebracht. 

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 16 oktober tot 28 november 2008 ter inzage:
-  in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te Heemstede. 

De bibliotheek is overigens ook buiten kantoortijden geopend.
-  Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. 

 Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Heemstede, 15 oktober 2008.


