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Krant ook 
deze week op 
ander formaat

Door ernstige softwareproble-
men aan de drukpers bij on-
ze huidige krantendrukker 
moesten wij besluiten ook de-
ze week een andere drukker 
bereid te vinden onze 11 kran-
tentitels te drukken. De adver-
teerder en lezer zal het gewij-
zigde formaat opvallen. Voor 
het ongemak hierdoor ont-
staan bieden wij u onze ex-
cuses aan. Met dank aan de 
snelle collegiale inzet van
RODI Druk/Broek op Lange-
dijk & Dijkman/Diemen.
Directie

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

GRATIS

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

Iets meer vakmanschap
Met onze ambachtelijke 

rookworsten

Het rookworst-
seizoen is geopend

Deze week
2e rookworst

* Maximaal 2 gratis 
rookworsten per klant

Studente heeft oog 
voor anderen

Tahné van Wonderen werd ge-
inspireerd door een lezing en 
workshop die door een verte-
genwoordiger van de Stichting 
Eye For Others op haar school 
werd gehouden. Ze meldde zich 
meteen aan. Tahné: “Ik wil graag 
andere mensen helpen. Mijn stu-
die houdt in dat je voor de be-
langen van mensen opkomt door 
middel van projecten opzetten. 
Deze reis sluit daar mooi bij aan, 
hoewel ik niet ga in het kader 
van mijn studie. Het is puur op 
eigen initiatief.”
Eye For Others zet zich in voor 
slachtoffers van aids en (sek-
sueel) geweld in Zuid-Afrika. In 
het bijzonder richten zij zich op 
kinderen die wees zijn gewor-
den of die geïnfecteerd zijn met 
het aids/HIV virus en besmette 
zwangere vrouwen. Dit jaar zal 
de projectreis in het teken staan 
van het bouwen van prefab hui-
zen voor de weeskinderen. Tah-
né: “Het is de bedoeling dat vrij-
willige echtparen samen met de 

Bennebroek -  Eind deze week vertrekt een groep van veer-
tig vrijwilligers voor een tweeweekse reis naar Zuid-Afrika. In 
het kader van het vrijwilligersproject van de Stichting Eye For 
Others gaan ze prefab huizen bouwen voor aids-weeskinde-
ren. Eén van hen is de 20-Jarige Tahné van Wonderen uit Ben-
nebroek. De derdejaars studente social-work aan de Hoge-
school Utrecht heeft in haar drukke studiejaar tijd vrijgemaakt 
voor dit goede doel. Een van de voorwaarden voor deze reis is 
het ophalen van 2000 euro. Met dit geld worden cement, hout, 
bouwstenen en speciale onderwijszaken aangeschaft voor de 
kinderen. De idealistische Tahné heeft door middel van o.a. 
een 160 kilometer lange fietstocht al 1500 euro bij elkaar. Ze 
hoopt nog op gulle gevers die haar willen sponsoren en het 
bedrag kunnen rondmaken.

Schildpad genietend van nazomer

Heemstede – Enny Korver van den Berg signaleerde een wel 
heel opvallend tafereel. Ze vertelt: “Op een de laatste ècht 
mooie zomerse najaarsdag trof ik in het watertje achterin 
mijn tuin, op een boomstam niet alleen eendjes maar ook 
een schildpad aan... Als dàt geen mooi afscheid van de zo-
mer is? We waren echt verrast”, aldus de Heemsteedse.

kinderen onderdak krijgen in die 
huisjes. De weeskinderen blijven 
dan in hun eigen omgeving en 
worden opgenomen in een gezin. 
Op die manier krijgen ze een sta-
bielere leefomgeving met vrede 
en rust. Eye For Others bouwt lie-
ver geen weeshuizen. Ze willen 
de kinderen, die al zoveel heb-
ben meegemaakt, liever niet uit 
hun vertrouwde omgeving weg-
halen.
Ik ben best kritisch als het aan-
komt op ontwikkelingswerk. Veel 
projecten zijn goed bedoeld, 
maar zijn  niet erg duurzaam. Dit 
project zit heel degelijk in elkaar, 
zodat het een uitstekende sla-
gingskans heeft.  Er is echt goed 
over nagedacht.”
De Bennebroekse gaat zelf mee-
helpen met het opzetten van de 
huizen in het Freedom Park in 
Rustenburg, 130 kilometer ten 
noorden van Johannesburg.

Armoe en ellende
Freedom Park is een township 
waar armoede en ziekte over-
heersen. Daarnaast gaat ze 
sportwedstrijden en spelletjes 
organiseren voor de weeskinde-
ren. Om ze even uit de spanning 
en ellende van hun dagelijks be-
staan te halen. “Ik ben best hui-

verig wat ik daar zal aantreffen. 
Ik ben vrij snel emotioneel ge-
raakt. Gelukkig kan ik mijn ge-
voelens op die momenten delen 
met de andere vrijwilligers. 
De leeftijd van de groep van veer-
tig vrijwilligers varieert van 18 tot 
78 jaar en ze komen uit het hele 
land.  “Met de oudste deelnemer 
kan ik het in elk geval al goed 
vinden. Hij en zijn vrouw gaan nu 
voor de zevende of achtste keer 
naar Zuid-Afrika. Zij hebben – 
heel stoer- ook meegefietst met 
de 160 kilometer sponsortocht”, 
aldus de gedreven studente.
“Deze reis is een voorbereiding 
op een stage voor mijn studie 
social-work. In februari  2010 
wil ik voor 5 maanden teruggaan 
naar Zuid-Afrika of naar Austra-
lië voor een Aboriginal project. Ik 
weet wel dat ik niet in mijn een-
tje de wereld kan verbeteren, 
maar ik kan doen wat in mijn 
macht ligt. Bewust leven en iets 
doen voor een ander begint in 
je dagelijks leven. Hoe ga je om 

met je buren en welke producten 
koop je wel of niet. Daar ben ik 
veel mee bezig.”
Donaties voor het project voor de 
aids weeskinderen in Zuid-Afrika 
kunnen gestort worden op reke-
ning nummer 3069 62 357 t.n.v. 
T.A.M. van Wonderen onder ver-
melding van Eye For Others.
Meer informatie over de Stich-
ting: www.eyeforothers.nl 
Mirjam Goossens

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST
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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

Trefpunt Heemstede
‘Meester van het 
zilveren licht’
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 20 oktober presenteert Le-
nie ’t Hooft, verbonden aan het 
Teylers Museum, een lezing 
met lichtbeelden voor Trefpunt 
Heemstede over de tentoonstel-
ling ‘Anton Mauve’. Momenteel 
is er van hem in het Haarlemse 
museum een tentoonstelling te 
bewonderen. Trefpunt Heemste-
de komt bijeen in de grote zaal 
van de Pauwehof aan de Achter-
weg 19. Aanvang: 14.00 uur.
Anton Mauve (1838-1888) was 
een van de schilders van de 
Haagse School. Tot en met 17 
januari 2010 wijden het Teylers 
Museum en Singer Laren samen 
de grootste overzichttentoon-
stelling ooit aan de ‘Meester van 
het zilveren licht’.
Naast strandtaferelen, duinland-
schappen en riviergezichten, 
schilderde Mauve ook graag 
dieren. Mauve had vele contac-
ten in de kunstenaarswereld en 
had grote invloed op kunste-
naars in de late 19e eeuw.
Mauve woonde als jong kunste-
naar in Haarlem en had in die 
tijd intensief contact met Vincent 
van Gogh die zijn enige leer-
meester was. In Haarlem worden 
in het Prentenkabinet ook brie-
ven van Van Gogh aan en over 
Mauve getoond.
Kortom een interessante Tref-
punt-middag. Entree: 2,50

Sprookjesachtig Doefeest Meerlnest
Heemstede - Op zaterdag 3 oktober hield ‘t 
Meerlnest haar vierde Doefeest. Vanwege het 
stormachtige weer werd besloten dit sprookjes-
feest voornamlijk binnen te vieren. Vele peuters 
liepen met een spelletjeskaart rond en hebben 

mee gedaan aan het zeven dwergen-kegelspel, 
visten spinnen uit de heksenketel, toverden een 
stukje ontbijtkoek om tot het heerlijkste snoep-
huisje en hebben ook nog een leuke prijs bij de 
Bingo gewonnen.

Rijden onder 
invloed
Heemstede – Politieagenten 
hielden maandag 12 oktober 
rond 00.15 uur op de Leidse-
vaartweg tijdens hun surveil-
lance een automobilist staan-
de om hem te laten blazen. De 
man bleek teveel gedronken te 
hebben: 1,2 promille. De 61-ja-
rige automobilist, afkomstig uit 
Haarlem, kreeg een proces-ver-
baal en mocht de eerste vijf uur 
niet rijden.

Uit de commissievergadering...

Eerste fase nieuwe Binnenweg niet 
volgens afspraak ingericht
Heemstede - Het lijkt onvoor-
stelbaar, maar de aanleg van 
het eerste gedeelte van de Bin-
nenweg blijkt niet te zijn uitge-
voerd zoals in het bestek stond 
beschreven. Een en ander werd 
besproken tijdens de commis-
sievergadering van maandag-
avond jl.
Tijdens de werkzaamheden 
bleek dat de stoepen smaller 
zouden worden dan was bere-
kend.
De ontwerper, de aannemer, de 
externe deskundige en de ge-
meente hadden overleg, maar 
omdat het juist in de vakantie-
periode viel blijkt het aan een 
juiste regie te hebben ontbro-
ken.
Het gevolg is dat een aantal par-
keerplaatsen niet is aangelegd. 
De aannemer zou zijn eigen 
gang zijn gegaan. Men kan zich 
afvragen waar het toezicht door 
de gemeentelijke ambtenaren 
dan nog goed voor is.
Zelfs nu is er nog onduidelijk-
heid over hoeveel parkeerplaat-
sen het eigenlijk gaat.
Wethouders Kuipers (CDA) ver-
klaarde dat zij in de omgeving 

twee extra plaatsen had kun-
nen regelen waardoor de scha-
de iets werd beperkt. De winke-
liersvereniging spreekt over 10 
plaatsen minder. De winkeliers 
aan het gerenoveerde deel eer-
ste deel van minder verlies aan 
plaatsen. De gemeente hield het 
op drie plaatsen minder maar 
door de twee gevonden extra 
plaatsen nu nog maar over een 
te kort van één plaats.
Niet fraai allemaal en de winke-
liersvereniging, sterk afhankelijk 
van bezoekers die per auto ko-
men willen dat het de inrichting 
alsnog volgens plan wordt uit-
gevoerd.
Winkeliers die nu een parkeer-
plaats missen voor hun deur wil-
len dit zo laten omdat hun win-
kel zonder auto op de stoep 
meer uitstraling krijgt. 
De VVD-fractie eist compensatie 
van de aannemer en wil dit geld 
gebruiken om elders in de om-
geving nieuwe plaatsen aan te 
leggen. Of de aannemer schuld 
heeft is nog maar de vraag. Feit 
is wel dat de gemeente onvol-
doende heeft opgelet.
De fracties in de raad willen niet 

dat dit in het verdere renovatie-
traject van de Binnenweg op-
nieuw voor komt.  Hoe dit dan 
voorkomen moet worden, daar 
is geen duidelijk antwoord op.
HBB wil, dat het zondermeer 
wordt hersteld conform de af-
spraken en er geen concessies 
worden gedaan aan het aanvan-
kelijk geplande aantal parkeer-
plaatsen.
Hierin stond de partij alleen. De 
overige fracties vinden het wel 
mooi zo. Het deel Binnenweg 
ziet er volgens hen goed uit en 
zij zien op tegen de kosten en 
de overlast als het gedeelte weg 
opnieuw moet worden opgebro-
ken.
De winkeliersvereniging, bij 
monde van de heer Janus, ging 
mondeling akkoord en ziet af 
van verdere druk op de ge-
meente om de parkeerplaatsen 
terug te krijgen.
Wel gaan alle raadsleden ter 
plaatse kijken om daar van de 
wethouder te horen wat er fout 
is gegaan, waarom en of er nog 
alternatieven zijn. De schuld-
vraag blijft in het midden.
Eric van Westerloo

Potje sporten?
Heemstede - Bijna elke vrij-
dagavond van 20.00 tot 21.00 
uur kun je in de gymzaal van de 
Valkenburgschool - ingang aan 
de Cruquiusweg - meedoen met 
je vrienden of vriendinnen met 
zaalvoetbal of een andere sport, 
zoals basketbal, volleybal of waar 
jullie maar zin in hebben. Entree 
is gratis. Er wordt gesport op: 16 
oktober, 6, 13, 20 en 27 novem-
ber, 4 en 11 december. Meer in-
formatie: Mike D, 023-548 38 28 
– 1 of plexat@casca.nl.



Heemstede - In Taizé zag Paul 
Ricoeur hoe goedheid door-
breekt in hartelijkheid, gastvrij-
heid en gebed. En het aanbo-
ren van de goedheid van men-
sen is de zin van geloof volgens 
deze protestantse filosoof. Taizé 
is een gemeenschap in de buurt 
van Cluny in Frans Bourgondië. 
Jongeren en ouderen uit allerlei 
landen komen daarnaartoe om 
stilte te zoeken en te mediteren. 
Een week in Taizé kan helpen 
om het dagelijks leven in een 
ander licht te zien: drie keer per 
dag samen bidden, reflecteren 
over de bronnen van geloof en 
werken voor anderen. In de dag-
programma’s is veel ruimte voor 
zingen, praten en peinzen.
Om de sfeer van Taizé te proeven 
hoeft u niet op reis, maar u kunt 
twee maal per jaar in Heemste-
de terecht. Aanstaande zondag 
18 oktober is er om 10 uur weer 
een Taizé-dienst in de Pinkster-
kerk aan de Camplaan 18. Voor-

afgaand aan de viering worden 
al enkele liederen gezongen. Er 
is een beperkte liturgie met fluit-
spel, zang, teksten met een kor-
te toelichting, stilte om ruimte te 
maken in je hoofd en te over-
denken en gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken. Na afloop 
is er koffie en thee. 
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom.

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 11.00 
en 13.30 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 12.15 en 14.15 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. U kunt voor 2 eu-
ro parkeren op het parkeerter-
rein van de speeltuin. U kunt ook 
buslijn 50 nemen vanaf Station 
Haarlem. Deze stopt op de He-
renweg vlakbij de ingang van de 
Linnaeushof.
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Bennebroek - Landschap 
Noord-Holland en IVN Zuid-
Kennemerland organiseren op 
zondag 18 oktober van 10.30 tot 
16.30 uur de traditionele Pad-
denstoelendag op de Overplaats 
naast de speeltuin Linnaeushof. 
Er zijn tal van activiteiten zoals 
paddenstoelenexcursies, een in-
fomarkt en men kan een hap-
je met paddenstoelen proeven. 
Hoogtepunt voor de kleintjes is 
het optreden van kabouter Pie-
relier.
De herfst staat voor de deur! Dan 
is er buiten van alles te beleven. 
Bomen laten kastanjes en eikels 
vallen, een bladerentapijt bedekt 
de bosbodem en overal schieten 
paddenstoelen uit de grond. De 
paddenstoelendag is inmiddels 
een begrip en trekt jaarlijks ve-
le honderden mensen. De dag 
wordt voor de vierde keer gehou-
den op de Overplaats, wat oor-
spronkelijk hoorde bij het land-
goed de Hartekamp, ooit het rijk-
ste landgoed van heel Europa. 
Er is een gevarieerd programma: 
tussen 11.00 en 15.00 uur door-
lopend excursies onder bege-
leiding van paddenstoelenken-
ners, een info- en paddenstoe-
lenmarkt en er is een terras om 
even van een kopje koffie of een 
paddenstoelengerechtje te ge-
nieten.
Voor kinderen is er een kabouter-
puzzeltocht in het bos uitgezet. 

Feest op Valkenburgschool!

Cheque overhandigd, 
KidsKist ontvangen
Heemstede - Vandaag, woens-
dag 14 oktober is er op de Val-
kenburgerschool een cheque 
van 1200 euro overhandigd aan 
stichting Doe een wens en de 
Landelijke StichtingTegenZin-
loosGeweld.
Eind vorig schooljaar is er een 
groot feest georganiseerd op de 
Valkenburgschool. Zoals elk jaar 
is een deel van de opbrengst 
voor de school zelf en een ander 
deel gaat naar een goed doel. 
Tijdens het feest waren er o.a. 
optredens van kinderen op het 
grote podium. De winnaars heb-
ben nog een keer opgetreden en 
hun prijs ontvangen. 
De school heeft met de op-
brengst van het feest het 
schoolplein opgeknapt en een 
lieveheerbeest plakker/ hinkel-
baan gekocht. Een deel van de 
opbrengst ging deze keer naar 
Stichting Doe een wens. Een be-
drag van maar liefst 1200 euro! 
De stichting tegen zinloos ge-
weld is tijdens deze feestelijke 

dag ook aanwezig geweest om 
een KidsKist aan de school uit te 
reiken.
De Valkenburgschool heeft de-
ze KidsKist gratis aangeboden 
gekregen dankzij steun van het 
Janna Bosselaarfonds. 
De KidsKist is een schat aan in-
formatie (boeken, DVD’s en edu-
acatief materiaal) over de the-
ma’s respect, tolerantie, normen 
& waarden, discriminatie, pes-
ten, agressie en geweld.

Lieveheersbeestje: vredig sym-
bool tegen zinloos geweld.

 Paddenstoelendag

Stinkzwam, vliegenzwam en
vele andere ‘bos toppers’

Reünie Deining leden 
Doopsgezinde gemeente
Regio – Op 29 november 2009 
wordt voor Deining leden van de 
Doopsgezinde gemeente in de 
Frankestraat Haarlem een reü-
nie gehouden. Aanvang is 10.30 
uur. Aanmelden bij de Doops-
gezinde gemeente voor 19 no-
vember. Frankestraat 24, Haar-
lem, telefoon 023- 5321883 of 

naar communicatie@vdgh.nl
In april 1959, vijftig jaar gele-
den, stuurde ds. J.P. Jacobszoon 
uitnodigingen aan (destijds) 
jongeren. De leden kwamen
met vrienden en vriendinnen 
naar de gezellige bijeenkom-
sten van Deining en waagden 
een dansje.

Slenders was- en stomerij 
gaat voor kwaliteit
Regio - Dit familiebedrijf, dat 
al bestaat sinds 1868, wordt nu
gerund door de twee zussen 
Slenders, Nicolette en Annemie-
ke, ondersteund door hun echt-
genoten Martin Roest en Pas-
cal Peper. Opgegroeid in deze 
branche weten zij als geen an-
der wat de wensen zijn van de 
klanten die hun was- en stoom-
goed brengen voor een schoon-
maakbeurt. In maart 2009 is 
aan de Narcissenstraat in Sant-
poort Noord een prachtig, nieuw
bedrijf geopend waar met de 
modernste machines uw was-
goed wordt gereinigd en gestre-
ken. Over kwaliteit gesproken, 
overhemden worden hier nog 
met de hand gestreken en ook 
het tafellinnen wordt gesteven 
en keurig gemangeld. Ook voor 
kleine reparaties, zoals het ver-
vangen van ritsen of het stoppen 
van een gaatje kan men bij Slen-
ders terecht. Ondanks de hui-
dige economische situatie, die
volgens Martin ook in hun bran-
che voelbaar is, kan men Slen-
ders per 1 oktober 2009 inmid-
dels ook vinden in Heemste-
de aan de Raadhuisstraat 53 
waar men de winkel van Ne-

wasco heeft overgenomen. In dit 
pand was al een aantal jaren een
stomerij gevestigd, maar omdat 
Newasco voor een andere doel-
groep heeft gekozen, met gro-
te klanten in de gezondheids-
zorg, was dit hét moment voor 
Slenders om deze zaak over te
nemen. Maar ook in Hoofd-
dorp is Slenders te vinden waar 
men, in combinatie met Rab-
bit Kindermode aan de Tuinweg 
34, een depot heeft geopend. 

Met een aantal busjes wordt het 
wasgoed dagelijks bij de diverse
filialen gehaald en gebracht. Om 
klanten snel kennis te kunnen 
laten maken met de kwaliteit die 
Slenders levert loopt er een ac-
tie waarbij, tot 31 oktober 2009, 
een korting wordt gegeven van 
10 procent op al het stoom- en 
wasgoed.

Deze actie geldt niet alleen voor 
de nieuwe vestiging in Heemste-
de, maar is ook van toepassing 
voor klanten bij de hoofdvesti-
ging in Santpoort-Noord. Dus 
mensen, sla nu uw slag bij Slen-
ders.

Pinksterkerk in Taizé-sfeer.

Taizé in 
Heemstede



pagina 6 de Heemsteder - 14 oktober 2009

Open Huizen Route redelijk bezocht

ERA organiseert met 230 kan-
toren in Nederland en Belgie al 
sinds 2000 drie keer per jaar een 
landelijke Open Huizen Rou-
te. Traditiegetrouw is die in het 
vroege voorjaar en in het na-
jaar het best bezocht qua kij-
kers, terwijl die in de vroege zo-
mer de meeste verkopen ople-
vert. Nu lijkt het aantal bezoe-
kers als geheel iets minder te 
zijn. “We hebben onze directe 
collega’s gesproken, waar de-
zelfde indruk heerst. Bovendien 
hebben we van onze centrale or-
ganisatie vernomen dat er over 
het algemeen gemiddeld min-
der bezoekers zijn geweest. Wij 
vullen altijd naderhand evalu-
atieformulieren in, die centraal 
verwerkt worden. Daardoor we-
ten wij na het weekend op zijn 
vroegst wat het effect is geweest 

van zo’n dag. Natuurlijk bellen 
wij de bezoekers die een Woon-
WensMeter hebben ingevuld na. 
Dit geeft de verkoper zekerheid 
over wie hun huis heeft beke-
ken, maar het biedt ons de mo-
gelijkheid om de mensen na te 
bellen. Zo komt er toch vaak een 
volgende en grondige bezichti-
ging uit en die kan wel tot een 
bieding of een koop leiden.”
Een verkoper zegt toch niet on-
tevreden te zijn, ondanks dat hij 
maar twee bezoekers heeft ge-
had: “Er is zo veel aanbod in de 
buurt en je doet wat je kunt om 
bezoek te krijgen. Maar ik snap 
het wel dat mensen in die paar 
uur geen twintig huizen kunnen 
zien. Ik ben blij dat ik er twee heb 
gehad. Hopelijk leidt het tot een 
vervolg, maar ik heb nog geen 
directe bieding ontvangen. Een 

Heemstede - “Het was iets minder druk dan anders. En wis-
selend: huizen die bezocht werden trokken juist veel bezoek, 
terwijl 1 op de 6 woningen helemaal geen bezoekers trok. In 
de afgelopen 10 jaar van de ERA Open Huizen Routes is dat 
een afwijkend beeld. Maar ja, de markt vertoont als geheel 
natuurlijk een ongewone situatie, dus dan klopt het wel.” Aan 
het woord is ERA-makelaar George van den Putten. Afgelo-
pen zaterdag vond de landelijke Open Huizen Route plaats. 
In het hele land konden mensen zonder afspraak vooraf hui-
zen bekijken.

andere verkoper die in de eerste 
instantie er niet zoveel voor voel-
de om met de Open Huizen Rou-
te mee te doen, maar daar ach-
teraf op terugkwam was helaas 
te laat voor de advertentie, maar 
hebben wij nog wel vermeld op 
Funda, onze eigen site en ERA. 
Achteraf gezien hoefde de ver-
koper daar geen spijt van te heb-
ben, want dezelfde dag kregen 
zij een bod en het pand is inmid-
dels verkocht. Ik ben blij dat de 
makelaar dit organiseert en de 
leiding in het proces houdt. We 
hebben van tevoren instructies 
gekregen om bij wijze van spre-
ken alleen de deur open te hou-
den en een korte rondleiding te 
geven. Op vragen over prijs, op-
leverdatum enzovoorts moest ik 
verwijzen naar de verkoopbro-
chure en de makelaar. Dat heb-
ben we ook gedaan, want ik wil 
niets zeggen waar ik later spijt 
van krijg.”

ERA-makelaars zijn actief op 
230 plaatsen in Nederland en 
België. U vindt het woningaan-
bod op www.vandenputten.com 
en www.era.nl. Daar vindt u ook 
meer informatie over de landelij-
ke Open Huizen Route.

Verhalenwedstrijd: 1e prijs 
voor Michel Klaasen!
Heemstede – In het kader van 
de Kinderboekenweek organi-
seerden Casca en Boekhandel 
Blokker een schrijfwedstrijd voor 
kinderen. Leerlingen van scho-
len uit groepen 6, 7 en 8 kon-
den meedoen en een mooi ver-
haal schrijven. Maar liefst 121 
kinderen deden dat! Afgelopen 
zaterdag werden de winnaars 
bekendgemaakt. Van de eerste 
prijswinnaar wordt het verhaal 
in ‘de Heemsteder’ afgedrukt. Bij 
deze!
De 1e prijs is voor Michel Klaa-
sen, 11 jaar
De 2e prijs is voor Mara de Bilt, 
10 jaar
De 3e prijs is voor Josine de 
Graaf, groep 7  

Het tragische tussendoortje
(Door Michel Klaasen) 
Richard is een hele dikke jon-
gen die in Tacostan City woont 
in de Adriaan Donutlaan. Om 
de 10 minuten eet Richard wel 
iets, al is het in het zwembad 
of op school, altijd is het zo dat 
hij eet om de 10 minuten (maxi-
maal). Op een normale zondag-
ochtend zoals altijd lag hij in z’n 
bed. Hij stond altijd vroeg op om 
snel naar beneden te gaan om 
wat te eten. Hij had ook altijd 
een voorraad op z’n nachtkast-
je. Hij stond op rond 7 uur en at 
dan 6 onbelegde en 9 belegde 
crackertjes, 16 boterhammen, 4 
gekookte eieren en 2 repen cho-
cola, daarna ging hij even tv-kij-
ken en daarna nam hij weer wat 
en daarna weer en daarna weer. 
Elke keer weer en toen had hij 
verschrikkelijke zin in een donut, 
maar toevallig genoeg lag er ook 
een donut in de kast. Hij strekte 
z’n arm en BOEM, de 2e plank 
van de kast zakte door. De donut 
kwam in beweging en rolde ver-
der. Toevallig stond de voordeur 
open en hij rolde daardoorheen 
naar de buitenlucht toe. Richard 
rende zoo hard (voor zijn gevoel 
dan) dat het leek of hij een hart-
aanval kreeg. Hij had nog nooit 
zo snel gerend. Hij bleef over de 
weg en toen ging hij dwars door 
het bos en die arme Richard 
rende er maar achteraan, maar 

hij bleef doorrennen alsof ze le-
ven eraf hing. Hij voelde z’n vet 
van boven naar beneden sprin-
gen, maar dat was niet alles, hij 
voelde het ook minder worden. 
Hij viel af! Dat was de 1e keer 
in z’n leven dat hij afviel. De do-
nut rolde en rolde maar de hele 
tijd door. Hij zag een bord staan. 
‘’aankomst vliegveld’’ toen be-
sefte hij dat hij gewoon naar 
het vliegveld was gerend. Dat 
was ehhh... dacht Richard, zo’n 
ehh… 800 meter was dat, maar 
hij was echt helemaal doodop. 
Hij had de donut nog steeds in 
zicht, maar dat had hij niet ver-
wacht. De donut rolde in een he-
likopter. Hij rende ook naar de 
dichtstbijzijnde heli want de do-
nut-heli steeg al op. Hij was in 
de heli en sloeg de piloot bui-
ten bewustzijn en drukte op een 
paar knopjes en steeg op. De 
donut-heli was al 20 meter ho-
ger en kon al vooruit gaan. Hij 
wist niet hoe maar alweer luk-
te het juiste. Hij ging vooruit. Hij 
zat ongeveer 3 uur (zonder eten) 
in de heli. Half dood zakte hij in 
z’n stoel. Toen zag hij dat de do-
nut uit het vliegtuig viel. Hij zag 
een parachute en sprong uit de 
heli. Hij sprong naar beneden. 
Hij voelde de lucht keihard te-
gen hem aan slaan. Hij haal-
de de donut in en gebruikte zijn 
parachute en kwam in een boor 
terecht, net zoals de donut. Het 
schip zat de hele tijd te wiebelen 
en de donut rolde van links naar 
rechts, maar toen rolde hij over-
boord en Richard sprong erach-
teraan. Na heel lang zwemmen 
werd hij buiten bewustzijn en 
na een paar uur spoelde hij aan. 
Naast de donut. Hij zag eruit als 
een andere jongen. Helemaal 
niet dik meer. Toen was het hei-
lige moment aangebroken. Hij at 
de donut op en blubber, blubber, 
blubber, ze maag borrelde hele-
maal. Hij werd weer dik en dat 
door maar een donutje! Hij keek 
naar de ondergaande zon. Dit 
was een prachtig moment en hij 
had geen honger meer. Dit was 
niet alleen een prachtig maar 
ook een legendarisch moment. 
De enige van z’n leven. 

Foto is gemaakt door juf Esther van de Valkenburgschool. (vlnr Arno 
Koek boekhandel Blokker - 3e prijswinnaar Josine de Graaff, 2e prijs-
winnaar Mara de Bilt en 1e prijswinnaar Michel Klaasen, uiterst rechts 
Mike Doodeman van Casca).

Remco, Brigitte en Henk gedrieën voor lokalen die zijn omgetoverd tot leslokalen met een frisse uitstraling. 
Een feestje om naar te kijken!

Kleurweelde op buitenkant 
noodlokalen Voorwegschool
Heemstede - “Het is een ech-
te weelde, frisse kleuren op de 
gewoonlijk grijze buitenkant
van noodlokalen”, vertelt Henk 
Koelemeijer. De Heemsteed-
se kunstenaar, bekend om zijn
Cobra-achtige stijl in vorm en 
kleur. Koelemeijer is trots op 
de kindvriendelijke buitenkant 
van de noodklaslokalen van de 

Voorwegschool. In samenwer-
king met conciërge Remco Tege-
laar heeft de oudste school van
Nederland nu al een aantal kleu-
renmetamorfoses ondergaan en 
met succes.
Directrice Brigitte Theeuwes is 
verguld met de resultaten die 
het tweetal heeft gerealiseerd. 
Koelemeijer met kunstzinnige 

inbreng, geholpen door de jon-
ge scholieren zelf. De prakti-
sche ‘doe mentaliteit’ van Rem-
co kwam goed van pas.
En de kleuren, daar is goed over 
nagedacht. Dat helder blauw,
limoengroen, terra oranje en 
zonnegeel positief werkt op de 
psyche van de kids, behoeft 
geen uitleg!
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Meerlanden landelijk 
koploper in duurzaamheid
Regio – Tijdens de jaarlijkse 
marktreview van de top 25 af-
valbedrijven in Nederland is 
De Meerlanden als grote win-
naar uit de bus gekomen op het 
gebied van duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Het afvalbedrijf 
heeft duurzaamheid al een aan-
tal jaar als speerpunt in haar 
handelen. Maatregelen die zijn 
genomen om invulling te geven 
aan duurzaamheid hebben er-
voor gezorgd dat het bedrijf een 
koploperpositie heeft verworven 
binnen de afvalbranche.

Landelijke benchmark
De jaarlijkse marktreview is 
een initiatief van het ministe-
rie van VROM en de twee lan-
delijke afvalverenigingen:  VA 
(Vereniging Afvalbedrijven) en 
de NVRD (Nederlandse Vereni-
ging voor Afval- en Reinigings-
management) en bestaat o.a. uit 
een benchmark van de afvalsec-
tor (Top 25 Nederlandse afval-
bedrijven) op basis van rende-
ment, duurzaamheid en maat-
schappelijk verantwoord onder-
nemen. Punten konden o.a. wor-
den gehaald op duurzaamheids-

beleid- en strategie, ketenana-
lyse (duurzame verwerking van 
de afvalstromen die worden in-
gezameld), goed werkgever-
schap, maatschappelijk onder-
nemen, innovatie, transparantie, 
C02 voetafdruk en bijbehorende 
maatregelen om deze omlaag te 
brengen.
Op alle bovengenoemde punten 
scoort De Meerlanden uitste-
kend. Zo goed dat ze in de ben-
chmark op een gedeelde eerste 
plaats terecht kwam. Vier andere 
bedrijven hadden evenveel pun-
ten; dit zijn vier grote, landelijk 
opererende afvalbedrijven. Bin-
nen haar eigen categorie is De 
Meerlanden duidelijk koploper; 
andere overheidsgedomineer-
de regionale afvalbedrijven laat 
het afvalbedrijf uit Rijsenhout ver 
achter zich. 
Andrea van de Graaf, Manager 
Duurzaamheid van De Meerlan-
den is zichtbaar trots op het be-
haalde resultaat: “Twee jaar ge-
leden is de koers van het bedrijf 
aangepast van puur economisch 
naar een combinatie van econo-
misch en duurzaam maatschap-
pelijk ondernemen. Je kunt ou-
de computers naar China ver-
schepen of afval in Polen stor-
ten, maar dat is niet ons beleid. 
Wij gaan voor optimale recy-
cling; niet de goedkoopste op-
lossing, wel de duurzaamste. En 
in het werk geven we mensen 
een kans die het niet zo makke-
lijk hebben op de arbeidsmarkt. 
Het is mooi dat we daar nu
waardering voor krijgen binnen 
onze afvalbranche. We bouwen 
nu een nieuwe verwerkingsin-
stallatie voor gft-afval. Als die 
volgend jaar gereed is, rijden on-
ze inzamelwagens op het gft-
afval dat we zelf inzamelen. Vol-
ledig klimaatneutraal! Dat is 
mooi, want we moeten nu hard 
werken om onze koppositie te 
waarborgen.”

Mooie
traagheid
Regio - “Schilderen is een tra-
ge en misschien wel daarom, 
ouderwetse bezigheid. Zeker in 
een tijd waarin alles snel is of 
moet zijn.”

Alice Brasser (1965) houdt van 
deze traagheid, het is haar ma-
nier om naar de wereld te kijken. 
Zij ziet dingen en vertaalt dit in 
verf. Dit proces omschrijft zij zelf 
als onderzoeken, uitproberen, 
weglaten, filteren, omkeren en 
liegen. Alles om een spannend 
beeld te krijgen, of op zijn minst 
te verbazen.

Haar expositie loopt van heden 
tot 5 november bij Galerie de 
Portretwinkel, Barrevoetestraat 
9, Haarlem. Info: 023-5327412, 
www.portretwinkel.nl

Speciale avond 
Paranormaal 
Centrum
Regio - Het Ethisch Paranor-
maal Centrum Kennemerland 
te Haarlem stelt zich ten doel 
om belangstellenden in con-
tact te brengen met de vele 
facetten van het paranorma-
le. De vereniging houdt zich 
o.a. bezig met het verzorgen 
van openbare avonden, waar-
op paragnosten, mediums en/
of sprekers worden uitgeno-
digd voor het geven van de-
monstraties en/of lezingen, 
en met workshops en cur-
sussen.Op maandagavond 19 
oktober  doet Loes van Loon 
waarnemingen aan de hand 
van voorwerpen. Deze avond  
vindt plaats in verenigings-
gebouw Speeltuin Oost, Anna 
Kaulbachstraat 14A te Haar-
lem. Aanvang 20.00 uur, voor 
iedereen vanaf 16 jaar toegan-
kelijk. Entreeprijs leden 1.00 
euro, niet-leden 5.00 euro.

Bridge-club
Bel Air
A lijn: Donderdag 8 oktober 
werd de derde zitting gespeeld 
van deze serie en diverse pa-
ren waren van plan om beter de 
score van vorige week om niet 
in degradatie gevaar te komen. 
Joke v.Dam en Anita v.d.Meulen 
hebbe dat in ieder geval niet 
gedaan. Met een score van 
44.10% staan zij op een gemid-
delde 46,32% en dat is onder 
de maat. Ook Toos v.d.Tweel en 
Albert v.d.Moolen ziet het er 
met 46,25% droevig uit. Voor 
Marijke v.Lamoen en Ronald 
v.d.Holst is het doek gevallen, 
ondanks het iets (49,31%) be-
tere resultaat. De toppers, Irma 
v.Roosmalen en Tine Posthuma 
gaan onbedreigd aan kop met 
een gemiddelde van 61,64%. 
Jan Pieters en Piet v.d.Raad 
waren weer eens ouderwets 
op dreef. Met een score van 
64,58% werd de winst op deze 
avond gepakt en een plaats in 
de top drie was hun deel. Ge-
rard v.d.Berk moest op het laat-
ste moment met een invalster 
(Rieka Nieuwenhuizen) gaan 
spelen en dat liep niet hele-
maal goed. Met eens core van 
41,32% werden zij laatste. Ge-
lukkig kreeg Gerard 45% zodat 
het leed iets verzacht werd.
B lijn: Hilda en Henk Uitten-
broek kwamen met een sco-
re van 64,24% uit de doos en 
klommen van de zesde plaats 
naar de top drie. Zij verdrongen 
Gert v.d.Beld en Kees Doorn. 
Gert speelde met Helmie 
v.d.Berg in de A lijn (51,74%) 
en hoopt aan het eind van de-
ze serie nog wat compensa-
tie procenten te krijgen waar-
door alsnog promotie kan wor-
den afgedwongen. De toppers, 
Pim Houtzager met Jan Zwa-

neveld en An Heemskerk met 
Henk Vledder maakten geen 
fouten. Respectievelijk 57,29 en 
55,29% was hun score. Spel 23 
was een spel waar iedere brid-
gers van droomt., Groot Slem 
SANS bieden en halen. Dat 
deden Pim Houtzager en Jan 
Zwaneveld en ook André en 
Martien Mesman. Voor de laat-
ste werd de avond, ondanks dit 
groot slem geen succes. Met 
maar 42,36% kwamen zij in de 
gevarenzone. Ria Brandwijk en 
Ina Langeveld kwamen op spel 
23 niet verder dan klein slem 
harten en er waren zelfs drie 
paren die niet eens een slem 
hadden uitgeboden. Rietje 
Koopman en Ingrid Roosendaal 
kunnen zich gaan concentreren 
op de C lijn, want een gemid-
delde van 41,99% is (bijna) niet 
meer op te halen. Fia de Kluij-
ver en Marrie Mesman moeten 
ook op hun tellen passen. 
C lijn: Met een score van 
44,27% vielen Riek en Gerard 
Hageman in een klap van de 
tweede naar de zesde plaats, 
ondanks het feit dat zij als eni-
ge op spel 17 klein slem SANS 
uitboden en haalden. Els Zon-
neveld en Nettie v.Egmond blij-
ven goed presteren en zijn bij-
na zeker van een plek in de B 
lijn. Ook Corrie Warmerdam en 
Bert Spreeuw maakten geen 
fouten. Ria Lengers speelde 
met Jan Dam en dit paar be-
haalde 52,60% waardoor Ria 
met haar partner Wieck v.Baars 
op de derde plaats terecht 
kwamen. Truus Rekké kwam 
deze keer met Riet Zonneveld 
aan tafel en met 54,69% was
zij dik tevreden. Lies Hune-
ker en Marlies ten Kate sluiten 
de rijen van Bel Air, maar hun
achterstand is maar 1 procent 
op Riek en Joop Scheers.
Meer info: www.nbbportal.
nl/6007.  
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Computercursussen allerlei
Heemstede - De computer 
biedt oneindig veel mogelijkhe-
den die het leven mooi en mak-
kelijk maken!
Wilt u meer weten van werken 
met de computer of met specia-
le programma’s, dan kan dat bij 
één van de computercursussen 
die binnenkort starten bij Cas-
ca. Ziet u ook al die mooie fo-
toboeken in de winkels? Wilt u 
ook zelf uw foto’s bewerken en 
er meer mee doen dan in een 
boek plakken? Dat kan met een 
cursus Digitale Fotobewerking 
voor beginners bij Casca. U leert 
van docent Michael van Balen 
onvolkomenheden op foto’s te 
herstellen, foto’s verbeteren, fil-
ters gebruiken, leuke effecten 
toepassen en foto’s samenvoe-
gen. Basiskennis van Windows 
is belangrijk.
Woensdagavond 4 november 
start een cursus van 4 lessen Di-
gitale Fotobewerking beginners. 
De lessen zijn van 19.00-22.00 
uur in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Op een leuke en snelle manier 
elektronische diavoorstellingen 

maken kan bij de cursus Werken 
met Powerpoint. Tekst, plaat-
jes, foto’s en versieringen wor-
den samengevoegd tot een pre-
sentatie. Een leuke manier om 
uw vakantiefoto’s aan vrien-
den te laten zien, of om een le-
zing of vergadering te omlijsten. 
Op donderdag 5 november van 
19.00 tot 22.00 uur start de cur-
sus Werken met Powerpoint van 
docent IJf de Jong van 4 lessen. 
Voor senioren die de basis van 
het tekstverwerken onder de 
knie willen krijgen is er de cur-
sus Word voor senioren. Brieven 
schrijven, lettertypes toepassen, 
illustraties invoegen, u leert het 
allemaal van docent Hans Akke. 
De cursus Word voor senioren 
start op vrijdagmiddag 6 novem-
ber van 13.30 tot 15.30 uur. Voor 
deze cursus is ook basiskennis 
van Windows noodzakelijk. 
Aanmelden voor één van de bo-
venstaande cursussen kan bij 
de receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur of 023 – 548 38 28 kies 
1 of via www.casca.nl.



Woensdagmiddag 7 okto-
ber was er een ruildag voor 
de Bling Blings (bedeltjes) die 
in de Dekamarkt werd ge-
organiseerd. Mijn zoon Mat-
thijs had ongeveer 2 maanden 
lang ijverig gespaard en ge-
ruild. Hij was trots op zijn ket-
ting met de complete verzame-
ling Bling Blings van dit jaar, die 
uit maar liefst 24 verschillende 
dieren bestaat. Graag wilde hij 
de ‘mystery Bling Bling’ heb-
ben. Deze bleek geen papagaai 
zoals de website deed vermoe-
den,  maar een echt tijger te 
zijn! Er waren heel wat kinde-
ren maar vooral veel vaders en 
moeders die voor hun kinderen 
kwamen ruilen. 
Op weg naar huis grijpt mijn zoon naar zijn buik. “Waar is mijn ket-
ting? Die had ik toch om?” Helemaal in paniek gingen we met-
een terug naar de winkel. Matthijs was helemaal van slag. Het rui-
len was nog volop bezig en omdat de ketting niet te vinden was, 
mochten we van de leider van de middag alvast een begin maken 
met het verzamelen van een nieuwe serie. 
Er waren fantastische mensen die zich over Matthijs ontfermden. 
Enveloppen met verzamelingen Bling Blings werden opengetrok-
ken en van alle kanten kwamen de bedeltjes onze kant uit. Binnen 
een kwartier was de serie weer compleet. 
Maar toch, die mooie ketting met armbandje van vorig jaar... er zit 
een heel verhaal verbonden aan de verloren ketting!
Teruglopend naar huis zijn we geraakt door zoveel vriendelijkheid, 
maar de verdwijning van de ketting zit ons toch dwars. Zegt Mat-
thijs ineens: “Maar aan jou heb ik toch die lilakleurige tas gege-
ven?” Nee, dat had hij niet, maar wat hij wél had gedaan is de tas 
op de diepvriezer in de winkel gelegd. Naast mij stond een me-
vrouw die zei nog een boodschappentas nodig te hebben en pak-
te de lila tas (van de Zevende Hemel) van de diepvriezer en neemt 
hem mee! Ik wist niet dat Matthijs die had meegenomen en ging 
er al helemaal niet vanuit dat hij daar zijn ketting met Bling Blings 
had ingedaan.
Dus mevrouw met het blonde haar in een staartje, wees spor-
tief en breng dat tasje met die ketting, armband en Bling Blings
terug. Geef het terug aan de informatiebalie van de Dekamarkt
alstublieft. Met dank aan de hartelijke mensen van de Dekamarkt, 
de lieve papa´s en mama´s die dit op een fantastische manier
hebben opgevangen. 

Odile van Beek (moeder van Matthijs)
Lieven de Keylaan 17, Heemstede.
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Gemeentebegroting 2010 nader bekeken
Een nieuw ingerichte Zandvoortselaan 
(ventweg) op de rol

Bestuur en dienstverlening
Het bestuur en de dienstverle-
ning slokken een flink deel van 
de begroting op, ruim vier mil-
joen euro gaat er om binnen dit 
deel van de begroting. Naast de 
kosten van de gemeenteraad en 
B&W van ruim één miljoen zijn 
daar kosten voor de ondersteu-
ning 1,3 miljoen euro en de rest 
gaat op aan voorlichting, docu-
menten als paspoorten en rijbe-
wijzen, verkiezingen en een hand 
vol kleinere posten. Er wordt ge-
investeerd in aanpassingen van 
de website aan de landelijke 
richtlijnen en in nieuwe laptops 
voor de raadsleden.
Het doel is om de mate waarin 
de burgers de dienstverlening 
waarderen op het niveau van 
2009 te houden.

Openbare orde en veiligheid
Bij dit onderdeel blijkt de brand-
weer Heemstede ruim 1,2 mil-
joen euro te kosten. Voor dat be-
drag mag u rekenen op een in-
zet van de brandweer bij calami-
teiten en dat zij binnen acht mi-
nuten voor de deur staan. Nieuw 
is de inzet van bestuurlijke boe-
tes. Zodra de wet door Den Haag 
is goedgekeurd kan de gemeen-
te een deel van de kosten die 
gemaakt woorden bij het opleg-
gen van parkeerboetes en ande-
re lichte overtredingen deels op 
het Rijk verhalen. De gemeen-
te denkt in 2010 een bedrag van 
20.000 euro te kunnen verha-
len op het Rijk. Door in wijken 
te onderzoeken hoe vaak er mis-
drijven voorkomen kan over een 
langere periode worden beoor-
deeld of de veroorzaakte over-
last toe- of afneemt.

Verkeer en vervoer
Voor een bedrag van 3,8 miljoen 
euro gaat de gemeente wegen 
onderhouden en schoonhou-
den. Ook de gladheidbestrijding, 
straatnaamborden en verkeers-
lichten vallen onder dit hoofd-
stuk. Tevens het houden van ver-
keerstellingen en het onderhoud 
aan waterkeringen en bruggen. 
Voor de burgers altijd aardig om 
te weten dat alle bezoekers van 
de gebieden waar parkeerme-
ters staan en vergunningen gel-
den, samen 616.000 euro in het 
laatje brengen. Hier moeten nog 
wel de kosten (330.000 euro) af 
voor het leeghalen van de me-
ters, de controle en het uitschrij-
ven van vergunningen en bekeu-
ringen.

Heemstede - Jaarlijks rond deze tijd brengt het college van 
B&W van Heemstede een begroting uit voor het volgende jaar. 
Nadat de gemeenteraad schriftelijk en mondeling kan reage-
ren wordt op 5 en 6 november, tijdens een extra raadsverga-
deringen, de uiteindelijke begroting 2010 vastgesteld. Tot die 
tijd is er ruimte voor fracties in de raad om het voorgenomen 
beleid om te buigen en of geld anders uit te geven dan nu is 
voorgesteld. Voor u, inwoner van Heemstede, heeft de meest-
gelezen krant van Heemstede een samenvatting gemaakt van 
de 170 pagina’s aan cijfers.

Verdriet en vreugde tijdens 
Bling Bling ruilmiddag

Kokkerellen in de Casca keuken
Heemstede - Nieuw dit jaar bij Casca zijn de korte kookcursus-
sen van 2 lessen. Op dinsdag 3 november start de cursus Sauzen 
van 19.30 tot 22.00 uur. U leert van Casca-kok Erna van Garderen 
zowel warme als koude sauzen maken, van hollandaise tot may-
onaise.  De verfijnde smaak of kleur van een saus zijn vaak de fi-
nishing touch van een gerecht. 
De cursus wordt gegeven bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven kan telefonisch, op werkdagen van 9-12 
uur: 023-548 38 28 keuze 1 of via www.casca.nl.

In 2010 zal de renovatie van 
de Binnenweg zijn voltooid en 
gaat de Cesar Francklaan ver-
der op de schop. In Heemstede 
gaat men door met het vervan-
gen van oude straatverlichting 
door meer energiezuinige lam-
pen. Bewoners tussen het Roe-
mer Visscherplein en de Von-
delkade kunnen een nieuw in-
gerichte Zandvoortselaan (vent-
weg) tegemoet zien. 
Er komt een ruimere mogelijk-
heid fietsen te stallen bij het sta-
tion en op de Herenweg komen 
nieuwe fietspaden. Totaal wordt 
er 1,7 miljoen geïnvesteerd. De 
(rente)lasten van deze investe-
ring zijn pas zichtbaar in de be-
groting van 2011. 

Onderwijs
Aan de huisvesting van de basis-
scholen en scholen in het voort-
gezet onderwijs gaat 1,7 miljoen 
euro op en het schoolzwemmen 
kost jaarlijks 130.000 euro. Vol-
wasseneneducatie kost volgend 
jaar 191.00 euro.  De kapitaallas-
ten van de onderwijshuisvesting 
worden gedekt uit een speciale 
bestemmingsreserve.

Cultuur en recreatie
Volgens opgaaf is 87% van de 
Heemsteedse jongeren lid van 
een (sport-) vereniging. In on-
ze regio (Zuid en Midden Ken-
nemerland) is dat 81 %. Dat
er daarom 1,2 miljoen euro naar 
het sportcomplex gaat is niet zo 
verwonderlijk.
De bibliotheek slokt een flink 
bedrag, 800.000 euro op. Voor 
600.000 euro wordt er geïnves-
teerd in het parkeren en de in-
frastructuur bij het sportpark. 
Het stimuleren van cultuurbe-
houd, participatie en educatie 
blijft ook in 2010 een aandachts-
punt. Het Oude Slot gaat mini-
maal 30 voorstelling organise-
ren waarvan vijf voorstellingen 
op andere locaties. Het aantal 

speeltoestellen op speelplekken 
zal worden uitgebreid. 

Werk en inkomen
Aan uitkeringen wordt verwacht 
dat er in 2010 ruim zeven miljoen 
euro wordt uitgegeven. Hierin zit 
o.a. een bedrag van 2,2 miljoen 
euro voor het werkvoorziening-
schap Zuid Kennemerland. Ook 
de kosten voor het minimabeleid 
en de bijstandsregelingen vallen 
onder werk en inkomen.
Den Haag vergoedt van dit al-
les ongeveer vijf miljoen zodat 
Heemstede zelf nog twee mil-
joen euro moet bijpassen. Doel 
van het gemeentebestuur is om 
alle aanvragen binnen de gestel-
de termijnen af te handelen. Ook 
gaat zij inspanningen leveren om 
samen met andere partijen de 
situatie van jongeren op de ar-
beidsmarkt te verbeteren door 
werkend leren trajecten te ont-
wikkelen.

Maatschappelijke zorg
In 2010 zal de door het Rijk opge-
legde centrum voor Jeugd en Ge-
zin moeten functioneren, zo ook 
in Heemstede. Voor de realisatie 
is 275.000 euro uit getrokken.
Aan maatschappelijk voorzienin-
gen wordt met voorsprong het 
meeste geld uitgegeven. De kos-
ten bedragen totaal bijna 10 mil-
joen euro. De WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) re-
gelt o.a. huishoudelijke gezins-
hulp maar ook tal van andere 
voorzieningen zoals het aanpas-
sen van woningen.
Casca staat voor ruim één mil-
joen euro in de boeken en ook 
het inburgeren van nieuwe Ne-
derlanders. In 2010 verwacht de 
gemeente 50 mensen een cursus 
inburgeren te moeten aanbieden 
en dienen 16 toegelaten asiel-
zoekers te worden gehuisvest.
Er zullen 260 mensen een be-
roep doen op langdurige indivi-
duele hulpverlening en de socia-
le raadslieden worden naar ver-
wachting 225 keer ingescha-
keld. Gedurende 24 uur per dag 
kan er crisishulp worden gebo-
den. Ook de kinderdagverblijven 
en de naschoolse opvang kosten 
de gemeente geld. Aan de ge-
zondheidszorg draagt Heemste-
de volgend jaar netto zes ton eu-
ro bij.
Volgende week meer over de be-
groting 2010.
Eric van Westerloo

Heemsteedse stichting in de 
bres voor noden Armenië
Heemstede - De Nederlandse 
Maria Goris (tante Maria) pro-
beert in Armenië om hulp te bie-
den bij het oplossen van een 
aantal grote noden. Er is een 
speciaal comité actief dat Maria 
ondersteunt met de actie ‘Help 
Tante Maria’.
Momenteel zet het comité zich in 
voor de vervanging van w.c.’s en 
wastafels in een kleuterschool in 
Jerevan en het opknappen van 
de gehele sanitaire ruimte.  Om 
alles te renoveren is 16.000 eu-
ro nodig. 
Wilde Ganzen steunt dit project 
en zal de opbrengst met 70% 
vermeerderen. Zij hebben daar-
toe hun gironummer openge-
steld: Postgiro 40000 t.n.v. Wilde 
Ganzen te Hilversum onder ver-

melding van: Actie ‘Help Tante 
Maria’. Meer weten? Actiecomi-
té Help Tante Maria in Armenië, 
Heemstede. Tel. 023-5283962.

INGEZONDEN
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Hoge koninklijke onderscheiding 
voor F.J. Abbink
Heemstede - Minister van Ver-
keer en Waterstaat, de heer C. 
Eurlings, heeft op woensdag 7 
oktober een koninklijke onder-
scheiding uitgereikt aan de heer 
ir. F.J. Abbink (64) uit Heem-
stede. Dit gebeurde tijdens een 
symposium ter gelegenheid van 
het 90-jarig jubileum van het
Nationaal Lucht- en Ruimte-
vaartlaboratorium (NLR), waar-
van de heer Abbink directeur is. 
Eind dit jaar gaat hij met pensi-
oen. In zijn verschillende func-
ties bij het NLR heeft de heer 
Abbink internationale samen-
werking gestimuleerd en ge-
steund en hiermee Nederland 
internationaal op de kaart ge-
zet als kennis- en expertise-
centrum op het gebied van de 
lucht- en ruimtevaart. Hij is een 
belangrijke schakel in de keten 
tussen wetenschap, research & 
development en industrie. Voor 
zijn activiteiten in en naast zijn 
hoofdfunctie bij het NLR is hij 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau.

Sinds 1969 is de heer Ab-
bink werkzaam in verschillen-
de functies bij het het Natio-
naal Lucht- en Ruimtevaartla-
boratorium (NLR). Hij heeft zich 
gedurende zijn 40-jarige loop-
baan bij het NLR, momenteel in 
de functie van algemeen direc-
teur, zeer ingespannen om de 
lucht- en ruimtevaartactivitei-
ten in Nederland en daarbuiten 
te bevorderen. Hij is internatio-
naal gezien een autoriteit op het 
gebied van de lucht- en ruimte-
vaart. Hij heeft zich intensief en 
succesvol ingezet voor interna-
tionale samenwerkingen op dit 
terrein. Hij heeft een grote bij-
drage geleverd aan de verdere 
ontwikkeling van Nederland als 
kennisland.

De heer Abbink is een grote ka-
talysator geweest in de samen-
werking tussen het NLR en zijn 
Duitse equivalent het Duitse 
Lucht- en Ruimtevaartlaborato-
rium (DLR). Hij was met name 
actief voor de Duits-Nederland-
se Windtunnels. Als lid/voorzitter 
van het bestuur speelt de heer 
Abbink een actieve rol in een 
efficiënte organisatie in Neder-
land en Duitsland. Verder stimu-
leert hij de uitbreiding van de-
ze samenwerking naar het Fran-
se ONERA, om zo een Europe-
se Windtunnelassociatie te vor-
men. Tevens was hij bestuurlijk 
actief betrokken bij de European 
Wind-tunnel (EWT).
De samenwerking tussen het 
NLR en DLR bereikte een nieuw 
hoogtepunt toen de heer Abbink 
binnen het DLR “Programme Di-
rector for Aeronautics” werd. Hij 
was de enige niet-Duitser die 
deze functie bekleedde en het 
typeert zijn rol in de Duitse re-
search-wereld: hij wordt ook 
buiten Nederland gezien als een 
persoonlijkheid met veel compe-

tenties op niet alleen het techni-
sche vlak, maar ook op manage-
ment- en sociaal vlak. De nau-
we relaties met zijn Duitse colle-
ga’s worden extra benut om de
Europese samenwerking op 
luchtvaartonderzoeksgebied te 
stimuleren.

Mede dankzij de inzet van de 
heer Abbink maakten de Ame-
rikaanse NASA en het Ameri-
kaanse leger in de jaren ’80 voor 
het eerst gebruik van een wind-
tunnel buiten de Verenigde Sta-
ten voor het testen van helikop-
ters, namelijk van de in Neder-
land gesitueerde Duits-Neder-
landse Windtunnel, die deels 
eigendom is van het NLR. Dit 
vormde de basis voor veel soort-
gelijke experimenten en geza-
menlijke artikelen van weten-
schappers uit de VS en Neder-
land, alsmede uit andere lan-
den zoals Duitsland en Frankrijk. 
Verder stimuleerde de heer Ab-
bink ook andere joint ventures 
met de NASA, zoals vluchten 
met de Boeing 747-simulator bij 
de NASA met virtuele landingen 
op Schiphol, geheel begeleid via 
internet door een systeem dat 
gemaakt was door het NLR.

Van 1980 tot 1997 was de heer 
Abbink deeltijd-hoogleraar aan 
de Technische Universiteit Delft. 
In deze functie en door het be-

vorderen van een goede sa-
menwerking met universiteiten 
en andere opleidingsinstituten 
op het gebied van de lucht- en 
ruimtevaart heeft hij vele jonge 
studenten in een vroeg stadium 
geënthousiasmeerd en gemo-
tiveerd voor hun vak. Hij heeft 
veel aandacht besteed aan een 
goede en vooral stimulerende 
relatie tussen de Vliegtuigbouw-
kundige StudieVereniging “Leo-
nardo da Vinci” en het NLR (sta-
geplaatsen, sponsoring van in-
ternationale leeropdrachten).
Verder was de heer Abbink ac-
tief voor: 
- de Group for Aeronautics Re-

search and Technology in Eu-
rope (GARTEUR), een organi-
satie voor Europese samen-
werking op het gebied van 
lucht-/ruimtevaartonderzoek 
(1982-2008); 

- NATO research and technolo-
gy organisatie (1988-2007); 

- International Council for the 
Aeronautical Sciences (ICAS) 
(2000-2008), de wereldwijde 
organisatie van lucht- en ruim-
tevaart;

- Association of European Re-
search Establisments in Aero-
nautics (EREA) (2005-heden), 
waarin de Europese onder-
zoeksinstituten voor lucht- en 
ruimtevaart de onderlinge sa-
menwerking en harmonisatie 
bevorderen.

Cursus mobiel 
bellen bij 
Welzijn Ouderen
Heemstede - Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede biedt een 
cursus mobiel bellen aan. Leer-
lingen van het Nova-College le-
ren ouderen de vele mogelijkhe-
den van hun eigen mobiel, bij-
voorbeeld. Een ontvangen sms-
bericht openen en een sms-be-
richt sturen. De cursus bestaat 
uit 3 bijeenkomsten: donder-
dag 29 oktober, 5 november en 
12 november en duurt van 14.00 
tot 16.00 uur Kosten cursus 10,00 
euro incl. koffie of thee.  Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij! Meer 
inlichtingen en reserveren: Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 9.00-17.00 uur en 
op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 
Tel: 023-528 85 10.

Gouden Slagersring weer 
naar Johan van Uden

Heemstede - De Gouden Slagersring is in Utrecht uitgereikt aan 
Johan van Uden van Chateaubriand. Het betreft de tweede keer! 
De Crème brulée van kalfslever won het van de 63 andere innova-
tieve slagersproducten. Het winnend recept is te lezen op: www.
chateaubriand.nl
Chateaubriand, Binnenweg 163, Heemstede. Tel. 023-528 26 55. 

In de finale!
Chateaubriand is een echte topper want de slagersspecialiteiten-
zaak heeft ook de finale van de Nationale Competitie ‘Nederlands 
Beste Foodspecialiteitenwinkel 2010’ gehaald! In 2008 èn 2009 
werd de felbegeerde titel ook al in de wacht gesleept. Op dinsdag 
10 november zal in theater De Flint te Amersfoort bekend worden 
of de Heemsteedse zaak zich opnieuw de beste Foodspecialitei-
tenwinkel van Nederland mag noemen!

Vrouwen 
Netwerk
Heemstede – Het artikel over 
de activiteiten van Vrouwen Net-
werk, vorige week in de Heem-
steder, begint helaas met een 
fout. Vermeld wordt dat Vrouwen 
van Nu een afwisselend activi-
teitenprogramma heeft etc. De 
redactie heeft beide vrouwen-
verenigingen, Vrouwen Netwerk 
en Vrouwen van Nu door el-
kaar heen gebruikt. Het ging hier
natuurlijk, zoals in de kop van 
het artikel wel goed staat, om
Vrouwen Netwerk. En niet om 
Vrouwen van Nu.
Excuses van de redactie.

Kerkdienst 
doopsgezinden
Heemstede – In kerkgebouw ‘de 
Kleine Vermaning’ aan de Post-
laan 16 Heemstede vindt zon-
dag 18 oktober een kerkdienst 
plaats. Deze wordt verzorgd 
door de Vereenigde Doopsgezin-
de Gemeente Haarlem en begint 
om 10.30 uur. Br. Grimme gaat 
de dienst voor.

Liefde op het eerste gezicht
Liefde op het eerste gezicht

Als beschreven in een gedicht
Het bestaat! Het is echt waar!

Alleen maar staren naar
elkaar.

Verdrinken in elkaars ogen
Harten die openvlogen

Monden die elkaar vonden
Alsof ze voor elkaar

bestonden
Als in je dromen

Bij elkaar ´thuiskomen´

Echte liefde overwint
Mijn enige zekerheid
Liefde overwint altijd

Daar geloof ik in
Mijn levenszin

Puur, zuiver en echt
Dat is waar ik voor vecht

Waar ik in blijf geloven
Wat ik mijzelf blijf beloven

Dat liefde mensen bindt
En echte liefde altijd overwint

Monique Philippo

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s 
kunnen niet worden ge-
plaatst.

Dichtstorten

Kerkdienst PKN
Heemstede – Op zondag 18 
oktober houdt de PKN diensten 
in Heemstede. In de Pinkster-
kerk aan de Camplaan om 10.00 
uur met ds. Pieter Terpstra. Het 
betreft een Taizéviering.
In de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein om 10.00 uur met
ds. Wim van Galen en in Kenne-
merduin aan de Herenweg 126 
om 10.30 uur.

Minister Camiel Eurlings speldt de versierselen op.
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Zijn interesse voor wijn heeft 
geen diepliggende achtergrond, 
volgens Peter Smit: “Niet an-
ders dan dat wijn is zo lekker 
is.” De voormalige fotohande-
laar kreeg na zijn pensionering 
tijd voor hobby’s als jam en ap-
pelcider maken. Daaruit vloeide 
het wijn maken voort. De kant-
en-klare pakketjes die hiervoor 
op de markt zijn vond hij geen 
echte uitdaging. Hij las veel boe-
ken over de materie en volg-
de een wijngaardeniercursus bij 
de Nederlandse wijnpionier Fred 
Lorsheijd. Op het tuinencomplex  
Herenweg van volkstuinenver-
eniging Groenendaal begon de 
Heemstedenaar tien jaar gele-
den voorzichtig met verschillen-
de druivensoorten. Om een zo 
gunstig mogelijk klimaat te cre-
eren plantte hij heggen op zijn 
270 vierkante meter wijngaard.

Het scheelt enkele graden met 
het open land. In de loop der ja-
ren kwamen er zes rijen met to-
taal zo’n zeventig boompjes te 
staan, een echte miniwijngaard. 
Smit: “Ik maak rode en witte 
wijn, hoewel ik rood ga afbou-
wen. De witte wijn heeft gewoon 
een goede smaak. De rode wijn 
daarentegen moet eigenlijk lan-
ger rijpen. Nu raakt het seizoen 
over, maar ik zou nog wel een 
maand door willen gaan. Maar 
dat zit er klimatologisch gezien 
helaas niet in. Voor rode wijn 
moet je onder Parijs zijn en daar-
boven is alles in feite wit. Denk 
aan de Champagne.“
De grond van het tuinencomplex 
is verre van ideaal om wijn te 
verbouwen. De veenachtige zu-
re grond bevat te weinig kalk. En 
de grondwaterstand is te hoog. 
“Maar, het groeit. En 2009 is veel 

Heemstede –  Kilometers lang leidt de autoroute door de wijn-
gaarden van pakweg de Franse Bourgognestreek. Hectares 
keurige rijtjes wijnranken in de Bordeaux, de Elzas en de Pro-
vence. Welke Nederlandse vakantieganger kent ze niet. Frank-
rijk is wijn. Ook Italië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika (Chili,
Argentinië) zijn bekende leveranciers van de plaatselijke Gall 
& Gall. Heerlijk zo’n glaasje Château Mouton Rothschild bij 
het knappend haardvuur. Maar Château Groenendaal van de 
wijngaard in Heemstede? Kom nou! Toch wordt er momenteel 
druk geoogst op het volkstuinencomplex aan de Herenweg. 
Voor amateurwijnboer Peter Smit is het een spannende tijd. 
Want het zit er gewoon in. “Dit jaar wordt een puik wijnjaar”, 
klinkt hij hoopvol.

beter dan 2008. Met het natte 
voorjaar en de koele zomer hing 
er toen zo’n 50 kilo aan druiven 
en nu wel 100 kilo. Als het koud 
is vliegen de hommels en de bij-
tjes niet. Die heb je wel nodig om 
het werk te verzetten. Maar dit 
jaar is was zonnig en als er re-
gen viel, kregen we hulp van de 
wind. Een lekker briesje blaast 
alles snel droog.”
De wijnboer is in zijn nopjes met 
het suikergehalte van de drui-
ven. “Die is in tien jaar nog niet 
zo hoog geweest. Het alcoholge-
halte en het suikergehalte heb-
ben met elkaar te maken. Ge-
lukkig zijn daar tabellen voor Je 
streeft naar wijn van zo’n 11 à 
12 procent. Dan is het te bewa-
ren. Zou het lager zijn, dan wordt 
dat moeilijk. Rode wijn moet je 
eigenlijk twee jaar laten liggen 
voor die lekker wordt. Witte wijn 
weer niet.” 

Stampen met blote voeten
De circa twintig verschillende 
druivensoorten zijn nu rijp om te 
oogsten. Net als in de wijnstre-
ken rondom. De Oktoberfeesten 
aan de Moezel zijn begonnen en 
de grote feesttenten staan klaar. 
“Die feesten zijn heel gezellig. 
Maar als je denkt dat ze er aan 
de wijn zitten, heb je het mis. 
Daar wordt alleen maar bier ge-
dronken”, aldus Peter Smit.
Bij de druivenpluk krijgt hij hulp 
van zijn echtgenote en de bu-
ren Els en Ien. Broodjes en koffie 
gaan mee naar de Herenweg. De 
druiven voor de witte wijn moe-
ten direct door de zelfgemaak-
te pers. Zijn kleinkinderen doen 
ook een duit in het zakje. “We 
maken er dan een gezellige dag 
van. Maar hoeveel ze tussendoor 
zelf opeten, Ik zeg ze wel: Jullie 
moeten even met je blote voeten 
in de tobbe. Er moet gestampt 
worden. Dat hoort erbij.”
Na het gistingsproces en het fil-
teren levert de noeste arbeid 
zo’n 120 flessen eigengemaakte 
wijn op. Een naam voor deze wijn 
heeft de ‘amateurvinoloog’ na al 
die jaren nog niet bedacht. 
“De namen Berkenrode en Mer-
lenhove zouden kunnen. Maar 
laten we het voorlopig maar hou-
den op Château Groenendaal.”
Mirjam Goossens

Wijnworkshop van Shimona Straus 
in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Met de donke-
re dagen voor de deur neemt de 
consumptie van vooral rode wij-
nen een vogelvlucht. Café de 1ste

Aanleg organiseert in samen-
werking met Shimona Strauss, 
vinoloog van de wijnacademie 
in Maarn, op 5 november een 
workshop wijn in de bovenzaal 
van het café. 
De workshop is bedoeld voor 
mensen die al van wijn houden, 
maar nog veel meer willen we-
ten over dit natuurproduct. Tij-
dens de workshop wordt naast 
het bespreken van de vele wijn-
gebieden, druivenrassen en hun 
kenmerken ook de nadruk ge-
legd op het proeven, ofwel, het 
ontwikkelen van de smaak. Er 
worden er tenminste 6 verschil-
lende wijnen geschonken, ver-
gezeld van diverse heerlijke hap-
jes verzorgd door de 1ste Aan-
leg. Inschrijven kan via de web-
site www.tourainewijnen.nl de 
workshop kost 27,50 euro inclu-
sief de proefwijnen en hapjes.
Shimona Straus, vinoloog van 
de wijnacademie en oprichtster 
van Tourainewijnen organiseert  
workshops, cursussen en proe-
verijen zowel op locatie als bij u 
thuis. “Wijn is passie en in Tou-
raine ligt mijn hart”, is haar per-
soonlijk gezegde. Op de cur-
sussen laat zij uiteraard  de he-
le wijnwereld voorbij komen, dat 
wil zeggen de vele beroemde 
wijnlanden en dus niet alleen de 
wijnen uit Touraine ( Loire).

Daarnaast adviseert zij Café de 
1ste Aanleg bij de keuze voor 
goede caféwijn die goed betaal-
baar blijft. Komende week intro-
duceert de 1ste Aanleg een mooie 
rode kwaliteitswijn uit 2008, ge-
maakt van 100% cabernet franc, 
Chinon uit de domaine des bois 
de la Roche. In de smaak deli-
cate fruitigheid van met name 
rode bes, aardbei, framboos en 
wat kruidigheid. De tannines zijn 
jong doch warm en aangenaam. 
De wijn bevat een minimum aan 
sulfieten wat betekent dat je de 
wijn ongelimiteerd straffeloos 
door kunt drinken. Een eerlijke 
wijn dus.
Deze wijn komt rechtstreeks uit 
het vat. Op de traditionele ma-
nier gemaakt. Shimona Straus is 
persoonlijk bekend met de wijn-
maker.

Café de 1ste Aanleg heeft een 
goede reputatie als wijnca-
fé. Met in het verleden diver-
se wijnprijzen en altijd 3 rode, 
3 droge witte(o.a. Sancerre) en 
2 roséwijnen naast de prosec-
co die allen per glas geschon-
ken worden. Wijn proeven kan 
bij de 1ste Aanleg op een ludie-
ke manier. Met een zelf ontwor-
den wijnproefplankje onder de 
naam ‘proeven op eigen hout-
je’ kunt u kennis maken met de 
diverse wijnen van het café. Ge-
heel in stijl met wat droge crac-
kers en een glaasje water om de 
smaak te neutraliseren. 

Château Groenendaal 2009

Bennebroek - Van 23 okto-
ber t/m 30 november vindt de 
vierde editie plaats van Neder-
land Leest en ontvangen de le-
den van de bibliotheek de roman 
Oeroeg van de grande dame van 
de Nederlandse literatuur Hel-
la Haasse. (op vertoon van een 
geldige bibliotheekpas en zo-
lang de voorraad strekt). 

Happy-hour
Op vrijdag 23 oktober van 16.00 
– 17.00 uur zullen de burgemees-
ter en/of wethouders van de ge-
meenten Bloemendaal, Hillegom 
en Zandvoort in de verschillen-

de vestigingen van Bibliotheek 
Duinrand het boekje signeren. 
Onder het genot van een pas-
send hapje en drankje kunnen 
de aanwezigen alvast wat proe-
ven aan de Indische sfeer die bij 
Oeroeg past.

Superleeskring
Oeroeg is het aangrijpende ver-
haal van de vriendschap tussen 
een Indonesische jongen en de 
zoon van een Nederlandse ad-
ministrateur in het voormali-
ge Nederlands-Indië. Geleidelijk 
groeien de twee jongens uit el-
kaar. Oeroeg kiest voor zijn ei-

Oeroeg leeskring 
bibliotheek Bennebroek

gen volk en tegen de Nederlan-
ders, dus ook tegen zijn vriend. 
Vertwijfeld vraagt die zich af of 
hij voorgoed een vreemde zal zijn 
in het land van zijn geboorte.
Een boek dat volop stof biedt 
voor discussie. De bibliotheek 
organiseert daarom ook dit jaar 
weer een superleeskring in alle 
vestigingen. Iedereen die zijn of 
haar mening over Oeroeg wil de-
len met andere lezers is van har-
te welkom voor deze ideale ge-
legenheid om over het boek te 
praten op vrijdagochtend 20  no-
vember in Bennebroek om 10.30 
uur,
Deelname is gratis. Aanmelden 
kan tot 15 november a.s. bij ves-
tiging Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 3, Bennebroek. Tel. 023-
5847712 of mail: bennebroek@
bibliotheekduinrand.nl
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Hinkelen en winkelen op 
vernieuwde Binnenweg
Heemstede – De eerste fa-
se van de vernieuwde Binnen-
weg is afgerond en het was af-
gelopen zaterdag dat aan dit 
feit een officieel tintje werd ge-
geven. Wethouders Christa Kui-
per en Sjaak Struijf namen daar-
toe een interactief ‘tegel spel’ in 
gebruik. Het spel, ‘Pebbles’ ge-
naamd, bestaat uit vijf lichtge-
vende en drukgevoelige tegels. 
Door op een ‘start tegel’ te gaan 
staan, kunnen kinderen een spel 
beginnen. Via een kleine geïnte-
greerde speaker wordt een toe-
lichting op het spel gegeven. 
De lichtjes op de tegels zijn in 

de vorm van een Heemsteedse 
Merlet en kunnen van kleur ver-
anderen. De kids kunnen meer-
dere spellen spelen, bijvoorbeeld 
het welbekende ‘Memory’ waar-
mee een beroep op het geheu-
gen wordt gedaan. Later komt er 
een tweede spel in de straat, ter 
hoogte van Blokker. Christa Kui-
per en Sjaak Struiff voelden zich 
zaterdagmiddag weer even kind 
en hinkelden van tegel naar te-
gel. Ze prezen allen die op eni-
gerlei wijze betrokken zijn (ge-
weest) bij de totstandkoming 
van de vernieuwde inrichting 
van de Binnenweg en de ‘spel-

bedenker’, ‘Inventeers’ uit Leid-
den.
De eerste helft van de Binnen-
weg nieuwe stijl is nu klaar. De 
tweede helft, vanaf het ‘straat 
spel’ tot aan het einde (of het 
begin) van de winkelstraat volgt. 
Maar niet meer dit jaar uiter-
aard. Zeker rondom de feestda-
gen moet het winkelend publiek 
zich vrijelijk kunnen bewegen en 
het verkeer gewoon doorgang 
kunnen vinden. Op de ‘oude’ 
Binnenweg dus Sint- en Kerstin-
kopen doen. Vanaf februari vol-
gend jaar komt het deel tot de 
Koediefslaan aan de beurt.

Mooi standbeeld! Heeft de Binnenweg ook nieuwe kunstwerken ge-
kregen? Helaas waren de beelden gehuld in bronzen pak tijdelijk. Po-
pulair waren ze meteen wel, ‘Corry van Gorp’ op het bankje, schilder 
Rembrandt en het meisje met de gieter. Vooral kinderen waren on-
der de indruk.

Het orkest ‘Buitenlandse Zaken’ speelde een vrolijke noot voorafgaand 
aan de officiële opening van de winkelstraat.

Beide wethouders, Christa Kuiper en Sjaak Struijff toonden zich inge-
nomen met de totstandkoming van de vernieuwde winkelstraat.
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Arteka heeft het!
Aquadraat méér dan water
Heemstede - Arteka verkoopt 
na al ruim 2 jaar Aquadraat in 
hun winkel in Heemstede. Zij 
zijn er naar op zoek gegaan na-
dat enkele klanten aangaven dat 
zij enthousiaste gebruikers wa-
ren en het nergens in de buurt 
konden krijgen. Deze mensen 
dachten dat het misschien iets 
voor Arteka zou zijn om het wa-
ter in het assortiment op te ne-
men. Na het horen van hun bij-
zondere verhaal, en nadat ze zelf 
wat onderzoek hadden gedaan 
waren ze ook enthousiast en nu 
adviseren zij Aquadraat graag 
aan hun klanten.
Wat Aquadraat zo bijzonder 
maakt is dat door een speciaal 
methode de in het water aan-
wezige zuurstof zich sterk aan 
het water hecht. Daardoor gaat 
de zuurstof niet verloren en kan 
het opgenomen worden in het 

bloed. Dus door het drinken van 
Aquadraat stijgt het bloedzuur-
stof gehalte. Daardoor versterkt 
het immuun- en afweersysteem.
Tessa Bakker van Arteka aan het 
woord: “Ik ben samen met en-
kele collega’s enthousiast ge-
bruiker van Aquadraat. Ik ben 
het zelf gaan gebruiken te-
gen mijn hoofdpijn en migraine, 
maar merkte ook dat ik me he-
lemaal fitter voelde. Ik was min-
der snel buiten adem het beviel 
zo goed dat ik het nu elke dag 
drink. Een van de collega’s die 
het ook drinkt sport erg veel en 
zij merkt dat haar spieren min-
der snel verzuren, minder last 
heeft van spierpijn en een be-
tere conditie heeft.” Wilt u meer 
weten over dit bijzondere wa-
ter kom dan langs in de Arteka-
winkel op de Zandvoortselaan in 
Heemstede!

Anesthesioloog G.J. Hommes 
koninklijk onderscheiden
Heemstede - De burgemees-
ter van Heemstede mevrouw 
drs. M.J.C. Heeremans heeft op 
vrijdag 9 oktober een konink-
lijke onderscheiding uitgereikt 
aan de heer drs. G.J. Hommes. 
De uitreiking vond plaats in het 
Kennemer Gasthuis in Haarlem 
(locatie Schalkwijk) tijdens een 
afscheidssymposium ter ge-
legenheid van zijn pensione-
ring als anesthesioloog. De heer 
Hommes heeft zich zeer ver-
dienstelijk gemaakt, zowel in zijn 
functie als anesthesioloog als in 
activiteiten die in het verleng-
de daarvan liggen. Zo was en is 
hij onder andere actief voor de 
stichting Bridge the gap, waar 
hij zijn kennis en kunde inzet in 
Laos en Vietnam. Hij is voor zijn 
activiteiten benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau.
Na zijn studie medicijnen ging 
de heer Hommes in 1975 wer-
ken in het toenmalige Elisabeth 
Gasthuis in Haarlem. Zijn inzet 
voor patiënten en het ziekenhuis 
was groot. 
Hij was één van de grondleggers 
van de intensive care in het het 
Kennemer Gasthuis. In de jaren 
tachtig kenden eigenlijk alleen 
grote academische ziekenhui-
zen een intensive care-afdeling. 
Er was geen formele organisa-
tiestructuur voor intensive care-
afdelingen in niet-academische 
ziekenhuizen. De heer Hommes 
zorgde ervoor dat in het Kenne-
mer Gasthuis het medisch co-
ordinatorschap en de eindver-
antwoordelijkheid voor de be-
handeling van intensive care-
patiënten bij de anesthesioloog 
kwam te liggen in plaats van bij 
de ‘insturend specialist’. Dit van-
uit de visie dat anesthesiologen 
dit het best konden doen van-
wege hun kennis van de fysio-
logie en de beademingstechnie-
ken.
Het medisch coördinatorschap 
van de intensive care-afdeling 
betekende een bijzondere kwa-
liteitsverbetering voor de patiën-
ten. De professionele kijk die 
anesthesiologen toen ontwik-
kelden op de behandeling en 
coördinatie van intensive care-
patiënten heeft er toe geleid dat 
dit vandaag de dag een specia-
lisme is van intensivisten.
In het Elisabeth Gasthuis, later 
het Kennemer Gasthuis, was de 
heer Hommes vele jaren lid van 
het stafbestuur. Hierin genoot hij 
met zijn gewogen en wijze oor-
deel zoveel vertrouwen dat hij 
vaak werd benaderd voor com-
missies, waarin hij na zijn werk 
overdag veelal in de avonduren 
deelnam. Zo nam hij onder an-
dere deel in: de Centrale Bud-
getcommissie, de Vertrouwens-
commissie van de medische 
staf, de Geneesmiddelencom-
missie, de OK-IC-commissie en 
de PRE-commissie.
Een hele aparte tak vormde de 
bijzondere tandheelkunde voor 
verstandelijk gehandicapten. 
Om deze patiënten te kunnen 

behandelen was het noodzake-
lijk dat zij onder narcose wer-
den gebracht. Toen deze voor-
ziening, die voor de gehele re-
gio belangrijk is, eind jaren ze-
ventig dreigde te verdwijnen uit 
dit ziekenhuis is de heer Hom-
mes in de bres gesprongen voor 
deze groep kwetsbare patiën-
ten. Mede door zijn inzet en cre-
atieve oplossing is deze zorg tot 
op de dag van vandaag behou-
den gebleven voor de regio.

Buiten het ziekenhuis was hij 
ook zeer actief, onder andere 
voor de Nederlandse Vereniging 
voor Anesthesiologie, waarvoor 
hij zich ruim 30 jaar inzette. Een 
zeer groot project was het 10e 
Wereldcongres Anesthesiologie 
dat in 1992 voor de eerste keer 
plaatsvond in Nederland. Als 
budgethouder/penningmees-
ter was de heer Hommes finan-
cieel verantwoordelijk voor dit 
congres. Het was zijn verdien-
ste dat dit congres tot een po-
sitief financieel resultaat heeft 
geleid. Met het geld dat hier-
door vrij kwam voor de vereni-
ging werd een wetenschappe-
lijk fonds opgericht waaruit mo-
menteel onder andere onder-
zoeksprijzen worden gefinan-
cierd. Het leverde de heer Hom-
mes de eretitel “Lid van Verdien-
ste van de Nederlandse Vereni-
ging voor Anesthesiologie” op.
Niet alleen in Nederland maar 
ook in het buitenland zet de heer 
Hommes zich in. Sinds 1999 is 
hij lid van het Medisch Team van 
de Stichting Bridge the Gap, die 
zich inzet voor de opleiding van 
chirurgen en de behandeling 
van kinderen met lip en aange-
zichtsspleten in Vietnam en La-
os. In een team van tandartsen, 
kaakchirurgen en plastisch chi-
rurgen is de heer Hommes ac-
tief als de onmisbare anesthe-
sioloog. Zonder zijn specifieke 
kennis en inbreng bij moeilij-
ke gevallen kunnen de tandart-
sen en chirurgen hun werk niet 
doen. Ook maakt hij zich sterk 
voor het opleiden van lokale 
anesthesiologen. Elk jaar reser-
veert hij een deel van zijn vakan-
tiedagen om gedurende 14 da-
gen dit werk op het gebied van 
anesthesie en onderwijs te doen 
in Vietnam en Laos. 

De heer Hommes ontplooit sinds 
lange tijd activiteiten in én naast 
zijn hoofdfunctie als anesthe-
sioloog in het Kennemer Gast-
huis die ten goede komen aan 
de samenleving. Hij kan wor-
den gekwalificeerd als “iemand 
die werkzaamheden heeft ver-
richt die voor de samenleving 
een bijzondere waarde hebben” 
en als “iemand die zich geruime 
tijd ten bate van de samenleving 
heeft ingespannen”. 
Op grond hiervan heeft het Hare 
Majesteit de Koningin behaagd 
de heer Hommes te benoemen 
tot Ridder in de Orde van Oran-
je-Nassau. 

Waarachtig prachtig!

Kameleonspin
Heemstede - “Vandaag ontdekte ik deze spin tegen de
garagemuur. Ik ben gelijk informatie gaan zoeken en vol-
gens mij is het een kameleonspin (misumena vatia). Ze 
maken geen web. Ze zoeken bloemen op waar zij bij kleu-
ren, dat vergemakkelijkt het vangen van een prooi.
De gewone kamelionspin is zoals andere krabspinnen een 
typische afwachtende jager. Meestal ligt ze op de loer tus-
sen bloemblaadjes, wachtend op insecten die de bloe-
men bezoeken. Met haar kleinere achterpoten verankert 
ze zich, terwijl de sterkere voorpoten opengesperd zijn. 
Hiermee grijpt de spin razendsnel de nietsvermoedende 
bloembezoeker en dient tegelijkertijd een gifbeet toe. De 
prooi wordt meestal op de bloem verorberd door ze via 
kleine gaatjes leeg te zuigen. Na de maaltijd blijft enkel 
het lege uitwendige skelet achter”, aldus Corrien Visser 
die ook de foto maakte.

HPC goed op 
dreef
Heemstede - De jonge zwem-
mers van HPC Heemstede heb-
ben een prima vervolg gegeven 
aan de goede prestaties die vo-
rige week werden neergezet tij-
dens de eerste competitiewed-
strijd van het seizoen. Afgelopen 
weekend vond in Zaandam de 
eerste Speedo voorronde plaats, 
waarbij 11 HPC zwemmers aan 
de start verschenen. Zij lieten 
zien dat de harde trainingsar-
beid van de afgelopen weken 
niet voor niets is geweest. Op de 
22 gezwommen afstanden wer-
den er maar liefst 20(!) persoon-
lijke records gevestigd! Een on-
gekend succes. Soms werd de 
“oude” tijd met slechts één of 
twee seconden verbeterd, maar 
er waren zeker ook een aantal 
opmerkelijke uitschieters bij. De 
broertjes Koen en Daan Kaars 
Sijpesteijn waren in topvorm en 
wisten beiden ruim 20 secon-
den van hun tijd af te zwemmen 
op de vrije slag en Lex Lubbers 
zwom er 24 seconden af op de 
100 meter rugslag. Maar Gijs van 
de Woord spande de kroon en 
mocht op de 200 meter vrije slag 
maar liefst 30 seconden minder 
noteren dan de vorige keer! 
Er werden ook clubrecords ge-
zwommen door Carmen Meijer 
(200 meter vrije slag) en Wesley 
Bos (100 meter vrije slag en 100 
meter rugslag). Wesley mocht op 
beide afstanden de zilveren me-
daille in ontvangst nemen. Trai-
ner Niels Derksen blikt tevreden 
terug: “Het was een warme, lan-
ge middag in een overvol zwem-
bad, maar ik ben trots op de he-
le ploeg. Ze hebben opnieuw la-
ten zien dat ze uitermate gretig 
zijn. Jammer dat we op sommi-
ge afstanden nét buiten de prij-
zen zijn gevallen, maar het is nog 
vroeg in het seizoen. Ik ben blij 
dat ze allemaal op één of twee 
afstanden hun eigen tijd wisten 
te verbeteren! Dat is niet alleen 
supermotiverend voor de zwem-
mers zelf, maar zeker ook voor 
de trainers”!

Boxgala voor 
jongeren
Heemstede - Casca heeft een 
Plexat’s Box Gala geregeld: een 
opblaas boxring met veel te gro-
te handschoenen. Dat wordt vet-
te lol! Van 15.00 tot 17.00 uur is 
het Boxgala voor 10 tot 14 jaar. 
Tijdens de Blue Moon wordt het 
lachen, gieren en brullen met 
een leuk boxtoernooi. Groep 7 
en 8 en klas 1 en 2 mogen langs 
komen. Wie weet win je één van 
de mooie prijzen. Entree: 2,- eu-
ro p.p. Van 20.00 tot 23.00 uur is 
er de Week Breek in Plexat. De-
ze keer dus een dik Boxgala voor 
15+. Er is een toernooi in drie ge-
wichtsklassen. Entree: 4,- euro 
p.p. Meer informatie: Casca de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel: 023-548 38 28 – 1 of plexat@
casca.nl.



Tafels vrij voor Vlooienmarkt
Regio -  Zondag 1 novem-
ber vindt voor de vierde keer 
een rommelmarkt plaats in het 
dorpshuis in Cruquius. In de 
grote zaal bevinden zich ruim 
15 tafels met o.a. boeken, kle-
ding, curiosa, kinderspeelgoed 
en hobbyartikelen. De markt is 
van 10.00 tot 15.00 uur. Er zijn 

nog tafels te huur voor 7,- euro 
om spullen aan de man te bren-
gen. Voor informatie en reserve-
ring bel: 023-5290326.
Adres: Dorpshuis Cruquius,  
Spaarneweg 57, Cruquius. Het 
dorpshuis ligt tussen de Benne-
broekerdijk en woonboulevard 
Cruquiusplaza.

Kerkdienst in 
ziekenhuis
Regio - Zondag 18 oktober om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zowel 
patiënten alsook bezoek. 
Voorganger is ds. Mevrouw P. 
Renes. De zang wordt onder-
steund door het koor Canta-
te Domino uit Haarlem. (avond-
maalviering)

Het swingt in 
het Meterhuis
Regio – Op de locatie Het 
Meterhuis aan de Oerkapkade 
te Haarlem kun je vrijdag 16 
oktober genieten van Swing-
steesjun. Tussen 20.00 tot 1.00 
uur kun je heerlijk dansen op 
diverse soorten muziek. Toe-
gangsprijs is 9,00 euro. 
Meer informatie: swingstees-
jun.nl

Regio - De provincie Noord-
Holland subsidieert kleinscha-
lige beschermingsmaatregelen 
voor dertig bedreigde soorten 
planten en dieren van Noord-
Holland. Deze regeling is be-
doeld voor gemeenten, water-
schappen, vrijwilligersgroepen 
en natuurorganisaties, maar ook 
voor particulieren. Particulie-
ren kunnen zelfs 100% subsidie 
krijgen. Met relatief kleinschali-
ge maatregelen kunt u zeldzame 
soorten helpen.
Meestal gaat het om de aan-
leg van voedsel-, voortplan-
tings-, of schuilplaatsen. Voor-
beelden hiervan zijn het maken 
van nestgelegenheid voor ijs-
vogels of visdiefjes, het aanleg-
gen van broeihopen voor ring-
slangen of plasdras oevers voor 
noordse woelmuis of het verbe-
teren van de waterkwaliteit voor 
bittervoorn.
Vaak profiteren meerdere soor-
ten van een genomen maatre-
gel. Het verbeteren van de wa-
terkwaliteit is niet alleen goed 
voor de bittervoorn maar ook 
voor gewone dotterbloem, groe-
ne glazenmaker, watersnip en 

ijsvogel. Op www.noord-holland.
nl (subsidieloket) en op www.
landschapnoordholland.nl/sub-
sidiesoortenbeheer.php is een 
prachtig rapport te downloaden 
over de dertig soorten waar-
voor subsidie mogelijk is. U vindt 
hierin wat u kunt doen. Op deze 
websites kunt u terecht voor al-
le informatie. 
Waarschijnlijk is dit het laatste 
jaar dat subsidie voor soortbe-
schermingsmaatregelen in de-
ze vorm wordt verstrekt. Een 
goed moment om uw sluimeren-
de plannen nu tot uitvoering te 
brengen. Aanvragen worden be-
oordeeld op volgorde van bin-
nenkomst, wees er dus snel bij 
en stuur uw aanvraag naar de 
provincie Noord-Holland. Voor 
vragen over de subsidie en de 
procedure kunt u contact op-
nemen met de provincie via tel. 
0800-9986734 (gratis). Heeft u 
advies nodig bij het maken van 
de aanvraag, of wilt u andere in-
formatie over de regeling, Land-
schap Noord-Holland helpt u 
graag (gratis) verder. Contact-
persoon, Jeanine Hamers tel: 
088-0064444. 

De ringslang maakt graag gebruik van broeihopen. (Foto archief LNH)

Subsidie voor natuur aanvragen

Cruquius Concerten: 
EnAccord Strijkkwartet
Regio - Het in Nederland ge-
vestigde EnAccord Strijkkwar-
tet, in 1998 opgericht naar aan-
leiding van het Orlando Festival, 
bestaat uit musici die zijn afge-
studeerd aan de conservatoria 
van Den Haag en Amsterdam. 
Het EnAccord Strijkkwartet won 
prijzen bij het Prinses Christi-
na Concours, het internationale 
Charles Hennen Concours, Het 
Vriendenkrans Concours en het 
Nationaal Kamermuziek Con-
cours Almere. Het Kersjes Fonds 
kende in 2008 een extra beurs 
voor strijkkwartet toe aan het 
EnAccord Strijkkwartet.
Het kwartet, bestaande uit Il-
ka van der Plas (viool), Helena 
Druwé (viool), Rosalinde Kluck 
(altviool) en Mette Seidel (cello), 
werkt aan een zo breed mogelijk 
repertoire en streeft in de pro-

grammering naar een combina-
tie van traditionele kwartetlitera-
tuur en minder bekende mees-
terwerken. Naast concerten in 
Nederland geeft het EnAccord 
Kwartet regelmatig concerten in 
het buitenland. Zij traden op in 
Amman, Budapest, Genève, Is-
tanbul, Loro Ciufenna en Siena 
en in New York’s Carnegie Hall.
Het EnAccord Strijkkwartet 
speelt op een kwartet 19e-eeuw-
se Franse instrumenten, samen-
gesteld en hun ter beschikking 
gesteld door het Nationaal Mu-
ziekinstrumenten Fonds.
Dit prachtige strijkkwartet kunt 
u beluisteren in Museum de 
Cruquius op donderdag 22 okto-
ber. Verder speelt het EnAccord 
Strijkkwartet “Quartersatz” van 
Schubert en van de hedendaag-
se componist Dutilleux “Ainsi la 

nuit”. De toegangsprijs voor het 
concert is 17,50 euro incl. een 
consumptie. Uitgebreide infor-
matie is te vinden op de website 
www.CruquiusConcerten.nl
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AM Groep blijft samenwerken met 
gemeente Haarlemmermeer
Regio - AM Groep, het leer-
werkbedrijf in de regio Amstel-
land–Meerlanden, ondersteunt 
de gemeente Haarlemmermeer 
sinds 2006 bij het digitaliseren 
van de gemeentelijke archieven. 
In de afgelopen periode is vele 
honderden meters archief gedi-
gitaliseerd, met als doel om de 
archieven snel beschikbaar te 
krijgen voor gebruik door de ge-
meente in haar dagelijkse werk-
proces. 
Op 6 oktober 2009 hebben de 

gemeente Haarlemmermeer en 
AM Groep een samenwerkings-
overeenkomst getekend voor de 
duur van ruim drie jaar. In deze 
periode zal AM Groep een team 
van vijftien medewerkers deta-
cheren bij de gemeente om het 
in 2006 ingezette digitalisering-
traject verder vorm te geven.

AM Groep heeft ruim ervaring 
opgedaan met digitaliseren van 
archieven voor gemeenten en 
bedrijven.

De doelstelling van AM Groep is 
om ook de komende tijd verder 
te gaan met het detacheren van
medewerkers bij reguliere be-
drijven (individueel of in een 
groep) of in dienst te laten tre-
den bij deze bedrijven via bege-
leid werken.
Door te kiezen voor het wer-
ken met medewerkers van AM 
Groep zijn bedrijven, gemeenten 
en andere instellingen actief be-
zig met maatschappelijk verant-
woord ondernemen.

Het leukste museum onder de grond!
Regio - In de maand oktober is 
er in het Archeologisch Museum 
Haarlem voor de jeugd van alles 
te beleven. Er zijn speurtochten 
voor nadenkers, woordzoekers 
voor taalliefhebbers en kleurpla-
ten voor de allerkleinsten.
In het kader van het ‘Monumen-
tenjaar 2009’ kunnen kinderen 
een heuse ‘monumentale puz-
zelkaart’ in elkaar knutselen en 
deze in de speciale museum-
postbus versturen naar opa en 

oma. Tijdens de herfstvakantie 
worden er in het museum bo-
vendien twee workshops  geor-
ganiseerd: gewapend met trof-
fel en scherpe blik kunnen kin-
deren als een volleerd archeo-
loog op zoek naar echte bodem-
vondsten en grondmonsters. 
Onder het genot van een glaas-
je limonade wordt vervolgens 
aan de hand van de opgegraven 
voorwerpen een memoriespel in 
elkaar geknutseld. 

De workshops vinden plaats op 
dinsdagochtend 20 en woens-
dagochtend 21 oktober van 10.00 
uur tot 12 uur. Leeftijd: 8 tot 12 
jaar. Kosten: 3,00 euro per deel-
nemer. Reserveren noodzakelijk: 
023-5313135, of 023-5420888. 
Locatie: Grote Markt 18 (kelder), 
Haarlem.

De toegang is gratis! Openings-
tijden: woensdag t/m zondag van 
13.00 uur – 17.00 uur.

Inschrijving Het Meerlandenfonds sluit bijna
Regio - Nog een paar weken en dan sluit de 
inschrijvingstermijn voor het Meerlandenfonds. 
Afvalbedrijf De Meerlanden heeft ook dit jaar 
weer 50.000,- euro in het Meerlandenfonds voor 
goede doelen en (sport)verenigingen gestort. 
Tot eind oktober kunnen aanvragen voor een bij-
drage ingestuurd worden.

Aanvragen bijdrage uit Meerlandenfonds
Goede doelen of (sport)-verenigingen en hun
leden en vrijwilligers kunnen een project of
activiteit aanmelden voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds. Voor goede doelen is 

de maximale bijdrage 3.000,= euro en voor 
(sport)verenigingen maximaal 1.000,= euro. 
Aanmelden kan via het speciale formulier dat te 
downloaden is op www.meerlanden.nl/ meer-
landenfonds. Daar kunt u ook terecht voor het 
reglement met voorwaarden en de statuten van 
het Meerlandenfonds.

Aanvragen voor een bijdrage dienen voor 31 
oktober 2009 naar De Meerlanden gestuurd te 
worden. De toekenning of afwijzing vindt plaats 
voor 15 november aanstaande en de uitreiking 
vindt aan het eind van dit jaar plaats.



Maak kans op vrijkaarten!
Met PLUS naar het Aegon NK Afstanden
Heemstede - Wie van 12 tot 
en met 24 oktober Ben van 
Bakel-brood koopt bij PLUS 
Van der Hulst aan de Jan van 
Goyenstraat maakt kans op 
gratis entreekaartjes voor het 
AEGON Nederlands Kampi-
oenschap Afstanden in Hee-
renveen! 

PLUS staat bekend om de uitste-
kende kwaliteit van z’n broodaf-
deling en het brede assortiment. 
Daarbinnen nemen de Ben van 
Bakel-broden een bijzonder 
plaats in: broden en broodjes, 
gebakken volgens een speciale 

receptuur, vers gesneden in de 
winkel, voorzien van een knap-
perige korst en lekker mals van 
smaak. De volle, authentieke 
smaak van vroeger!

Tijdens de twee weken duren-
de actie zijn de Ben van Bakel-
broden voorzien van een spe-
ciale kanskaartsticker met een 
meerkeuzevraag. Wie de kans-
kaart ingevuld deponeert in een 
tombola in de PLUSsupermarkt, 
maakt kans op vrijkaarten voor 
het AEGON NK Afstanden. Ie-
dere week zijn er tien winnaars, 
die twee vrijkaarten per per-

soon ontvangen. Het AEGON 
NK wordt gehouden van vrijdag 
30 oktober t/m zondag 1 no-
vember.

Schaatsen is gezond en puur 
Hollands, daarom besloot PLUS 
onlangs om de schaatssport te 
sponsoren op weg naar de Olym-
pische Winterspelen in Vancou-
ver (2010). Daartoe is een sa-
menwerkingsverband aange-
gaan met de KNSB én wereld-
kampioen Sven Kramer. PLUS. 
Wat een verschil. Van harte wel-
kom bij PLUS Verhulst aan de 
Jan van Goyenstraat 21-23.

Heemstede - Mezzosopraan 
Cora Burggraaf komt samen met 
pianiste Mariëtta Petkova en ac-
teur Bert Luppes op dinsdag 27 
oktober naar Het Oude Slot. Zij 
treden op met een muziekthea-
traal programma met als thema 
‘dieren’ in woord, in muziek, in 
poëzie, in zang en theatrale act. 
Het programma: Ravel, Histoires 
naturelles; Poulenc, Le bestiaire, 
La courte paille; Brahms selec-
tie liederen met referenties aan 
dieren (de nachtegaal); Caplet, 
Trois Fables de la Fontaine e.a. 
Cora Burggraaf is een geboren 
zangeres, haar debuut in de Gar-

sington Opera leverde haar uit-
stekende recensies op en voor 
haar de-buut in Covent Garden 
werd zij tevens onderscheiden 
als ‘Most Promising Newcomer 
of the Year’. Haar carrière ver-
loopt sindsdien met een snel-
treinvaart. Pianiste Mariëtta Pet-
kova is een al even gedreven 
musicus waar wij in Heemstede 
al vaak getuige van konden zijn. 
Acteur Bert Luppes is zondag 
13 september onderscheiden 
met een Louis d’Or, de belang-
rijkste toneelprijs! Een gedeelte 
uit het juryrapport: ‘Bert Luppes 
kan een volko-men idioot thema 
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Kinderpopconcerten in 
de herfstvakantie
Heemstede – Maandag 19 ok-
tober zijn er concerten van ‘De 
Band Krijgt Kinderen’ in de The-
ater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang voor 6+

13.30 uur:  voor 2+ is dat 16.00 
uur. De entree is 10,-- euro.  
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38. 
www.theaterdeluifel.nl

13.30 uur: 6+ De Fabel van 
de band krijgt kinderen
Dit jaar laten de muzikanten 
zich inspireren door ‘De Bremer 
Stadsmuzikanten’. Het welbe-
kende sprookje van Grimm. 
Ze gaan op weg naar Bremen en 
dat wordt natuurlijk een groot 
avontuur… Want wie weet wat 
ze onderweg allemaal beleven. 
Reis je met ze mee? 

16.00 uur: 2+ Ook klein klein 
kleutertje houdt van pop
In een groen, groen, knollen-, 
knollenland…
Op een grote paddestoel, rood 
met witte stippen… 

Bekende kinderliedjes bewerkt 
tot popmuziek voor de aller-
kleinsten met ieder seizoen an-
dere liedjes.

De BKK vierde vorig jaar haar 
10-jarig jubileum groots in Pa-
radiso.
De band combineert volwassen 
muzikale arrangementen met 
aansprekende, malle, ondeu-
gende en stoere teksten voor 
kinderen. De voorstellingen zijn 
grappig, ontroerend, spannend 
en gek zonder een greintje be-
tutteling!

www.debandkrijgtkinderen.nl

Uitverkochte voorstellingen
Heemstede – Uitverkocht zijn de voorstellingen van Richard 
Groenendijk met Terug bij af op 23 oktober en Peter Faber met 
Caveman op 30 oktober.

Podium Oude Slot presenteert
Special Kamermuziek en Literatuur

Fotograaf Saskia Gubbels.

Vrouwelijke piraten in De Luifel
Heemstede - FOK speelt zich 
af aan het einde van de Gouden 
Eeuw van de piraterij (ca. 1690 
– 1730) toen deze lucratieve be-
drijfstak zo ernstig in haar voort-
bestaan werd bedreigd, dat al-
leen nog de allergevaarlijkste en 
meest wanhopige avonturiers 
het bleven proberen. 

FOK is een krankzinnige en tra-
gikomische mix van fictie, mu-
ziek/zang en waargebeurde fei-
ten over ’s werelds meest be-
kende en bloeddorstige vrouwe-
lijke piraten: Mary Read, – bijge-
naamd Bloody Mary – en Anne 

Bonny, geflankeerd door pira-
tenkapitein Jack Rackham (ook 
wel bekend als inspiratiebron 
van Johnny Depp in Pirates of 
the Caribbean).

Wanneer
Vrijdag 16 oktober is de voorstel-
ling te zien in Theater de Luifel,  
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro.  CJP/65+ 15,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

volkomen geloofwaardig maken. 
In enerverend toneelspel blijft 
zijn personage zijn gelijk opei-
sen.’ Het Podium Oude Slot pre-
senteert een avond met kamer-
muziek en literatuur waar op alle 
niveaus ons label Special op van 
toepassing is.

Dinsdag 27 oktober aanvang 
20.15 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,00 eu-
ro / Vrienden 15,50 euro. Reser-
veren kaarten 06-13133626 of 
www.podiumoudeslot.nl. Indien 
voorradig aan de zaal.
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Waarachtig prachtig!

Elfenbankje
Heemstede – In de herfst is het fantastisch in de natuur. 
Niet in het minst door de paddenstoelen die je tegen komt. 
Of zwammen. Zoals deze. Dit is een elfenbankje, gefoto-
grafeerd in het Groenendaalse bos door Henny Wiersma.
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Het Keerpunt voor HBC G2
Half oktober de 1e competitie wedstrijd spelen! Als je het in een 
boek zou lezen zou je het niet geloven. De KNVB is echter on-
navolgbaar. Geen seniorenteam, geen onder 23 team maar een 
jeugdteam trad vandaag tegen ons in het veld. Helaas kwamen 
we er in Koedijk pas achter dat we een incompleet team hadden. 
Jammer! Gelukkig had Koedijk er deze keer meer dan wij, zodat 
we de situatie van vorige week gelijk konden omkeren. 2 spelers 
van Koedijk trokken een wit shirt aan. Desondanks zette Koedijk 
de toon. Eerst passeerden zij onze keeper 2 maal. Daarna maak-
ten de uitgeleende Koedijkers voor HBC de stand weer gelijk. De 
wedstrijd kon beginnen. Al was het voetballend dan niet zo sterk 
we kregen wel meer overwicht en, niet onbelangrijk, we wisten 
het net te vinden. Jeroen W. en David wisten beiden hun eerste 
competitie treffer te maken. Met nog 2 doelpunten door Koedijk-
se HBC-ers gingen we met 2-6 rusten. Even opdrogen en de tac-
ktiek doornemen en HBC dacht klaar te zijn voor de 2e helft. In 
plaats van de voorsprong uit te bouwen maakte Koedijk een doel-
punt. Een tegenvaller. Dat leek nog erger te worden toen HBC een 
penalty tegen kreeg. Maar onze Sam, stopte de pingel uitstekend. 
Het keerpunt was daarmee bereikt. HBC stroopte de mouwen op. 
David ging fanatieker op de bal spelen. Michael en Rick namen de 
verdedigende taken serieus en al wat HBC was bleef scherp naar 
voren. Het gevolg was een positief saldo van 5. Achteraf was dat 
ook bittere noodzaak. Want ondanks soms fantastische reddingen 
van Sam scoorde Koedijk toch ook weer 3 maal. In de afsluitende 
penaltyserie liet Sam zien dat, wat penalties stoppen aangaat, het 
nationale team zich geen zorgen hoeft te maken.
Leo Holdorp

INGEZONDENHommage voor enthousiasme en geduld

Senioren Bridge Sociëteit
viert 10-jarig bestaan
Heemstede – In 1999 is de Seni-
oren Bridge Sociëteit (S.B.S.) op-
gericht. Een vereniging die open 
staat voor diegenen voor wie het 
tempo bij reguliere bridgeclubs 
een belemmering kan zijn. Afge-
lopen 6 oktober vierde deze so-
ciëteit haar 10-jarig bestaan in 
Westerduin, waar elke dinsdag-
middag een ontspannen bridge-
middag plaats vindt. De fees-
telijkheden begonnen met een 
speech door Hans Rumping, 
District Competitie Leider NBB-
Kennemerland. 
Hij memoreerde hoe Hélène Al-
frink het initiatief voor deze ac-
tiviteit had genomen, en hoe de 
club vervolgens al die jaren werd 
gedragen door Jeanne de Vos en  
Henny Laarhoven. Terecht wer-
den deze drie kanjers door hem 
in het zonnetje gezet, waarbij 
Jeanne nog een bloemetje kreeg 
in verband met haar op 3 okto-
ber jl. benoeming tot lid van ver-
dienste van de NBB Kennemer-
land. De feestdag zelf was weer 
helemaal georganiseerd door 
beide dames, waarbij het ons 

aan niets ontbrak. Gebak met 
koffie, aansluitend een bridge-
drive voor 10 tafels. Tot be-
sluit een uitzonderlijk uitgebreid 
warm/koud buffet, eigenhandig 
klaargemaakt door de beide da-
mes (hoe is het mogelijk). Dit al-
les werd opgevrolijkt met zang/
gitaar door Ad van Leuven, hij 
leek alle teksten te kennen van 
het Nederlandse lied, met name 

van Toon Hermans. Ten slotte de 
prijsuitreiking van de handpain-
ted bordjes voor de winnaars (ja-
wel hoor, door de beide dames 
geschilderd en gebakken) en 
voor iedereen een artistieke boe-
kenlegger (opnieuw ....). Daarom 
een hommage aan deze beide 
kanjers voor zowel deze heerlijke 
dag als voor hun wekelijkse en-
thousiasme en geduld.

Waardering Bridge Bond 
voor Charles Dusseau
Heemstede - Na afloop van de 
Algemene Ledenvergadering  
van de Bridgeclub ABC ’78, ge-
vestigd te Haarlem maandag 12 
oktober jl heeft de heer Ch. H.V. 
(Charles) Dusseau uit Heem-
stede het Stuur ontvangen. Dit 
blijk van waardering kreeg hij uit 
handen van de heer J.H. (Hans) 
Rumping, districtscompetitielei-
der van het district Kennemer-
land  van de Nederlandse Bridge 
Bond.
Het Stuur is door de Nederland-
se Bridge Bond in het leven ge-
roepen als blijk van erkenning 
en waardering voor die mensen 
die zich jarenlang met bestuur-
lijke werkzaamheden voor hun 
vereniging of district verdienste-
lijk hebben gemaakt. 
In die categorie past de heer 
Dusseau als geen ander. Char-
les Dusseau heeft zich van meet 
af aan ingezet voor de club. In 
1984 werd hij lid van de Techni-
sche Commissie en van het be-

stuur. In 1986 werd hij voorzitter 
van de Technische Commissie. 
In het seizoen 1990-1991 werd 
hij voorzitter en dat is hij tot op 
de dag van vandaag nog steeds. 
Hij is een uitstekende voorzitter 
en voortvarend in de leiding. Hij 
weet strubbelingetjes goed op te 
lossen en is altijd aanwezig maar 
kan ook goed delegeren. Het 
belang van de vereniging komt 
bij hem op de eerste plaats. Ook 
zijn geestdrift is niet te stuiten 
bij het organiseren van feesten 
en lustra. ABC’78 heeft in zijn 
30-jarig bestaan al op heel veel
locaties gespeeld, elke keer op-
nieuw moesten de onderhande-
lingen met de verhuurder/uitba-
ter aangegaan worden en tel-
kens weer wist Charles Dusseau 
de belangen van ABC’78 goed te 
verdedigen en contracten naar 
ieders zin af te sluiten. 
Kortom de leden van B.C. ABC’78 
en de Nederlandse Bridge Bond 
zijn trots op hem!

Wintertennis: leer de geheimen 
van wereldtoppers!
Heemstede- Tennisschool IK 
Tennis heeft nog mogelijkhe-
den voor de jeugd die graag in 
de herfst en winter willen leren 
tennissen. In de Fablo Tennishal 
in Haarlem  kun je op  dinsdag 
van 16.00-17.00, woensdag van 
13.00-14.00, 15.00-16.00, 17-18 
en vrijdag tussen 13.00-15.00 de 
basis van het tennisspel leren. 
Uiteraard zijn er ook mogelijk-
heden voor volwassenen.
IK Tennis is een nieuwe ten-
nisschool in de regio Haar-

lem, Heemstede die zich onder-
scheidt van andere scholen en 
verengingen. IK Tennis volgt de 
filosofie van toptenniscoach Fe-
lix Kaplan, die diverse nationale 
kampioenen opleidde. Met de-
ze methode leer je de geheimen 
van de wereldtoppers en tevens 
hoe je ervoor  zorgt dat je de bal 
automatisch over het net slaat.
Voor meer informatie over de 
tennislessen kunt u contact op-
nemen via 06-36055811 of in-
fo@iktennis.nl.

we recreatieve elementen. Op 
het sportpark is recent een 
nieuw kunstgrasveld aangelegd 
voor de voet-balverenigingen 
VEW en HFC Heemstede. Bin-
nenkort wordt het honkbalveld 
van honk- en softbalvereniging 
RCH-Pinguïns aangepast om 
aan de juiste afmetingen te kun-
nen voldoen. Paswerk zal de pa-
den en de begroeiing op het ge-
hele sportpark snel onder-han-
den nemen. Directeur Kees Boon 
van Paswerk is enthousiast over 
de nieuwe samenwerking, Pas-
werk heeft veel ervaring met on-
derhoud van sport-velden, zowel 
de traditionele grassportvelden 
als de nieuwe kunstgrasvelden. 
Tot het einde van dit jaar gaat 
een ploeg van Paswerk zich in-
werken en een schema opstellen 
voor het jaarlijks onderhoud van 
Sportpark Groenendaal.

Samenwerking Sportplaza 
en Paswerk bekrachtigd
Heemstede - Op dinsdag 6 ok-
tober heeft wethouder Struijf 
namens de ge-meente Heem-
stede officieel de overeenkomst 
met SportPlaza Groenendaal 
Heemstede B.V. getekend voor 
het beheer en de exploitatie 
van het zwem-bad, de sporthal 
en de sportvelden op Groenen-
daal. Tegelijk is door directeur 
Kees Boon de samenwerking 
tussen Paswerk en SportPlaza 
Groenendaal be-krachtigd. Pas-

werk gaat het onderhoud van de 
sportvelden verzorgen. Paswerk 
voert de Wet sociale werkvoor-
ziening uit voor de gemeenten in 
de regio Zuid-Kennemerland.
Op basis van de exploitatie-
overeenkomst gaat SportPlaza 
Groenendaal het zwembad, de 
sporthal en de sportvelden 10 
jaar lang exploiteren. Belang-
rijk wordt de komende renova-
tie van het complex en het aan-
brengen van een aantal nieu-

Vlnr: Han Witvoet, directeur van 
de Sportfondsen groep, wet-
houders Pieter van de Stadt, 
Christa Kuiper en Sjaak Struif, 
Pieter de Groot, regiomanager 
van Sportfondsen Nederland, 
Kees Boon, directeur van Pas-
werk  en Chris de Graaf, mana-
ger groen van Paswerk.

Mindfulness en Afvallen bij Villa Uitzicht
Regio - Villa Uitzicht start met 
een training Mindfulness en af-
vallen op dinsdagen van 17.00-
19.00 uur. Er zijn o.a. met twee 
workshops koken met aan-

dacht. Op 25 oktober ook aan-
dacht voor voeding én genees-
kunde op een studiedag over 
Boeddhisme en gezondheid. Vil-
la Uitzicht is een Centrum voor 

bewustwording voor individu en 
bedrijf in Hillegom. Alle infor-
matie en aanmelding op www.
villauitzicht.nl of bel Trees van 
Hennik, 06-23218704.



was gepasseerd, zelfs niet voor 
de uitstekend fluitende scheids-
rechter Ate van der Laan. Er wer-
den links en rechts nog wat ge-
len kaarten verdeeld maar het 
was zeker geen onsportieve of 
harde wedstrijd.
Roda 23 was dolgelukkig met het 
behaalde punt en liet bier aanruk-
ken voor de spelers. HFC baalde 
van het verlies van twee kostbare 
punten in de race naar promotie.
HFC moet VVIJ en Zeeburgia 
nu voor laten gaan op de rang-
lijst. Roda klom met dit ene punt-
je drie plaatsen. Aanstaande zon-
dag is HFC vrij, omdat door het 
terugtrekken van Breukelen uit 
de competitie er maar 11 ploegen 
in deze afdeling spelen en er dus 
wekelijks één ploeg vrijaf heeft. 
Het veld van Sporting Martinus 
werd zondag afgekeurd waardoor 
de ploeg wederom niet speelde. 
Pas drie wedstrijden heeft Mar-
tinus nu afgewerkt waar ande-
re teams al op zes wedstrijden 
staan. Roda 23 ontvangt thuis 
DCG uit Amsterdam. 
Eric van Westerloo

Regio - Tegen alle verwach-
tingen in eindigde de wedstrijd 
tussen HFC en Roda 23 in een 
onbevredigende 0-0. HFC speel-
de driekwart van de wedstrijd 
op de helft van Roda en schiep 
zichzelf mogelijkheden en kan-
sen maar het verlossende doel-
punt bleef uit. Met dezelfde for-
matie die afgelopen week DCG 
de hielen liet zien werd ook de-
ze zondag in het veld gebracht 
door coach Anneesse. 
Roda 23 dat aantrad met liefst 
zeven invallers zou eenvou-
dig op de Haarlemse slacht-
bank geofferd worden was alom 
de verwachting. HFC ging goed 
van start en binnen tien minu-
ten waren zij al tot vier maal toe 
voor het doel van Roda gevaar-
lijk, maar schoten van Bart Nelis 
en Jochem Lindenhovius troffen 
geen doel.
Pas na 32 minuten kwam Roda 
voor de eerste maal goed door 
maar doelman van Rossum kon 
redden op een inzet van Kees 
Rikkers. Intussen bleef HFC ge-
vaarlijk maar het overzicht en 
de nauwkeurigheid in de pas-
sing ontbrak deze middag. HFC 
speelde veel te gehaast en wilde 
het tempo maar opvoeren waar-
door het aan zuiverheid ont-
brak. Roda 23 verwachtte voor-
af zelf ook niet veel kans te ma-
ken maar gaandeweg kwam er 
vertrouwen in de ploeg en kon 
men de aanvallen van HFC goed 
pareren zonder zelf gevaarlijk te 
worden.
Na de rust speelde HFC met 
meer overleg en pakte de drie 
wissels goed uit en vooral Tunzai 
Yener was gevaarlijk. Verdedi-

gend kwam HFC maar één maal 
in de problemen waarbij We-
sley van Norden op het laatste 
moment een voet achter de bal 
kreeg en zo erger voorkwam.
Bijna was het raak voor HFC 
toen doelman Visser een af-
standschot los liet maar deze net 
aan de voor HFC verkeerde kant 
van de paal deed belanden.
Rond de 65e minuut liet Fabi-
an Munsterman een strakke 
voorzet los maar alles en ieder-
een miste de voor het doel langs 
scherende bal. Niet veel later 
moest de HFC doelman hande-
lend optreden bij een fraaie vrije 
trap van Michael Crombeen. Dit 
was de eerste maal deze wed-
strijd dat de HFC doelman echt 
op de proef werd gesteld.
Vanaf dat moment was HFC 
steeds dicht bij een doelpunt. 
Een inzet van Bart Nelis caram-
boleerde via de binnenkant van 
de paal terug in het veld. Een 
vrije trap van Yener werd be-
kwaam gestopt door doelman 
Visser van Roda. Ook raakte er 
nog een bal de bovenkant van 
de lat. Het meest miraculeuze 
moment werd bewaard tot en 
einde.
Doelman Visser dacht de bal ver 
voor zijn doel te onderscheppen 
maar liet deze los.
Via een prachtig boogbal pro-
beerde Tarkan Sahin het doel te 
bereiken en dit lukt ook, maar 
in een allerlaatste poging deed 
aanvoerder Dave Vos wat nie-
mand voor mogelijk hield. Met 
een schitterende omhaal wist hij 
de bal voor of achter de doellijn 
weg te werken. Het was onmo-
gelijk te zien of de bal de doellijn 
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Foto van de B-junioren.

VEW-jeugd doet het goed 
op eigen veld
Heemstede - Een overvolle za-
terdagochtend bij VEW leverde 
zes wedstrijden op. VEW-f trad 
aan tegen Jong Aalsmeer/Uni-
ted met een gelijkspel als resul-
taat: 4-4. Op het mooie kunst-
grasveld speelde de E-2 tegen 
VVC en won met 4-2. De E-1 
speelde de topper tegen Ymui-
den en won na een spannende 
wedstrijd met 1-0. Het werd ei-
genlijk een wedstrijd tussen de 
twee keepers want allebei zitten 
ze in de selectie procedure van 
de KNVB. De D-junioren had-
den HBC als tegenstander en 
wonnen met 4-3(de vierde zege 
op een rij). De C-junioren speel-
den tegen Hillegom en ook hier 
werd gewonnen, 4-1. 
De VEW-B-junioren moesten te-
gen Kennemerland, Deze wed-
strijd ging niet door want de te-
genstander had maar zeven(!!!!!) 
spelers. Een pleister op de won-
de was dat een ‘stille’  sponsor dit 
elftal een warm hart toe draagt 
en de spelers in een nieuw trai-
ningsjack stak (zie foto).

Het programma voor
zaterdag 17 oktober:
VEW-1- Roda-1   14.30 uur
VEW-2- WVHEDW-6 12.00 uur
VEW-3  vrij 
Buitenveld-4- VEW-4 ??
VEW-vet1- HBC-vet2 14.30 uur
VEW-vet2- B’dorp-vet3 12.15 uur
DSK-b- VEW-b    14.30 uur
De Brug-c- VEW-c   11.00 uur

United-d- VEW-d 10.00 uur
Bl’daal-e- VEW-e1    10.00 uur
VEW-e2                  Vrij 
KHFC-f- VEW-f    09.00 uur

Officiële opening 
Kunstgrasveld!
Zaterdag 24 oktober wordt door 
de wethouder van sport van 
Heemstede het kunstgrasveld 
geopend. VEW (zaterdag voet-
bal) en HFC Heemstede (zon-
dagvoetbal) zijn de verenigingen 
die gebruik maken van het veld. 
Om 14.30 uur spelen beide ver-
enigingen tegen elkaar. Na af-
loop wordt in het clubhuis een 
hapje en drankje geserveerd. 
Hierbij bent u van harte uitge-
nodigd.

Agenda VEW: 
30 oktober: Algemene Leden 
Vergadering VEW. Aanvang 
20.00 uur
13 november: Derde ronde Kla-
verjas toernooi. Aanvang 20.00 
uur.
Vrijdag 9 oktober werd de twee-
de ronde gespeeld. Voor organi-
sator Iwan Biesot is het leuk dat 
er een groei in het aantal deel-
nemers zit.
De uitslag van de tweede ronde:
1. Sandra Klaver 5139 punten
2. Julia Kühn     5033 punten
3. Ans v.d. Marel  4830 punten

De Poedel was voor Dolly Klaver 
met 3769 punten. 

Sponsor de marathon van Amsterdam 
en steun Geef Gambia Toekomst
Heemstede - Peter Grajer gaat 
op zondag 18 oktober zijn vierde 
marathon lopen. 
Samen met zijn drie vrienden 
(Rob Boddeke, Leo Schoonder-
beek en Gerald Garrelts) probe-
ren ze alle vier hun persoonlijk 
record te verbeteren. Bovendien 
willen ze deze marathon spe-
ciaal opdragen aan een goed 
doel: Het bouwen en uitbreiden 
van een skills training centre in 
Gambia (west Afrika).
De bekende Stichting Geef 
Gambia Toekomst, geleid door 
het Heemsteedse echtpaar Pie-
ter en Henny Goedhart steunt 
de Gambiaanse bevolking, met 
name de kansarme meisjes en 
vrouwen om via een gedegen 
opleiding in hun eigen bestaan 
te voorzien. Deze stichting draait 
al vele jaren met succes.

Begin dit jaar heeft de stich-
ting een skills training centre 
gebouwd en die draait inmid-
dels op volle toeren. Jongeren 
volgen hier naailessen, compu-

ter en business/ management 
trainingen. Het volgende doel is 
om, naast deze school, een bi-
bliotheek/studiecentrum te bou-
wen. De stichting vraagt uw 
steun. Dat kan bijvoorbeeld door 
10 euro per maand te sponsoren 
of een bedrag naar keuze te do-

neren, wat gebruikt wordt voor 
uitbreiding van de school.

Meedoen met de wedstrijd
Met deze actie kunt u zelf ook 
wat winnen! Als u bij uw spon-
sorbedrag vermeldt welke eind-
tijd (in uren, minuten en secon-
den) de 4 lopers tezamen zul-

len neerzetten, dan dingt u mee 
naar een dinerbon voor twee. 
Degene die deze gezamenlij-
ke eindtijd het dichtst benadert, 
gaat lekker eten. 

Wat moet u doen
Uw bijdrage kunt u overma-
ken op rekening 26.07.21.328 
t.n.v. Geef Gambia Toekomst in 
Heemstede. U vermeldt daarbij 
de geschatte gezamenlijke eind-
tijd plus uw e-mailadres. Over-
maken kan tot uiterlijk 17 okto-
ber. Op 18 oktober is de mara-
thon en op 19 oktober maakt de 
stichting de winnaar bekend. Om 
een idee te geven: het wereldre-
cord marathon (Berlijn 2008) is 
2:03:59 uur en de sluitingstijd 
van de marathon Amsterdam is 
gesteld op 6 uur. De gezamen-
lijke eindtijd ligt dus ergens tus-
sen de 8:16 uur (4 x 2:04) en 24 
uur (4 x 6). Het team van Grajer 
bestaat uit recreatielopers.
Kijk ook op de website van Stich-
ting Geef Gambia Toekomst:
www.geefgambiatoekomst.nl

Kon. HFC laat punten 
liggen tegen Roda 23

Nordic Walking 
beginners 50+

Heemstede - Onder enthousi-
aste leiding van Ad Ulijn wordt 
elke woensdag een tocht ‘Nordic 
Walken’ door de Waterleiding-
duinen gemaakt. Ad is een erva-
ren instructeur en begeleider die 
u via een mooie route wekelijks 
in beweging houdt. Op woens-
dag 28 oktober  start een cursus 
Nordic Walking voor beginners 
(50+) van 9.30 tot 11.00 uur. Po-
les zijn eventueel bij de docent 
te huur. U mag natuurlijk ook uw 
eigen poles gebruiken. Opgeven 
voor kan op werkdagen van 9-12 
uur bij de receptie van Casca de 
Luifel: 023-548 38 28 – 1. 



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (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.
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Prijsvraag brug Van den Eijndekade:

Verzin een naam en win een diner voor 2!

HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

•  Onthulling spel 

•  Bestemmingsplan Woonwijken 

Noordwest vastgesteld

•  Invoering van vingerafdrukken in 

paspoort en identiteitskaart

•  Uw grof snoeihout afgevoerd via 

de ‘takkenronde’

•  Bouwplannen

• Meldpunt overlast

In deze HeemstedeNieuws:

Al zo’n 70 reacties kwamen er binnen op 
onze oproep om een naam te verzinnen 
voor de nieuwe brug in de Van den 
Eijndekade. Onder de inzendingen veel 
creatieve en verrassende namen. Tot 1 
november 2009 kunt nog uw ideeën 
voor een naam insturen.  Wordt uw naam 
uitverkoren door de jury? Dan verdient u 
een diner voor twee in een Heemsteeds 
restaurant naar keuze! Daarnaast wordt 
de winnaar als speciale gast uitgeno-
digd bij de opening van de brug in de 
zomer van 2010.

U kunt uw naamsuggesties tot 1 november 

2009 sturen naar: Gemeente Heemstede, 

t.a.v. de afdeling Communicatie, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede. U mag zoveel namen 

insturen als u wilt. Een deskundige jury 

kiest in november de winnende naam. 

De jury bestaat uit mevrouw M. Scharloo, 

directeur Teylers Museum in Haarlem, de 

heer H. van Noorden, directeur Thunnissen, 

Maxime Groenewoud, leerling van College 

Hageveld en staat onder voorzitterschap 

van Pieter van de Stadt, wethouder 

Ruimtelijke Ordening. De uitslag wordt 

bekendgemaakt in november 2009.

Nieuwe woonwijk
De brug komt over de nieuwe vaart, die 

vanaf de haven richting Wipperplein gaat 

Nieuwe borden voor 
speellocaties

In heel Heemstede zijn borden geplaatst bij de speellocaties. Donderdag 8 oktober 
hebben wethouder Sjaak Struijf en de Heemsteedse kunstenaar Henk Koelemeijer 
(ontwerper van het bord) het eerste bord geplaatst bij het speelterrein aan het Jan Miense 
Molenaerplein. Met dit universele bord voor speel- en sportlocaties wordt het voor alle 
gebruikers en omwonenden op een 'speelse' manier duidelijk welke 'spelregels' gelden. 
Op de foto ook dochter Therry Koelemeijer, die het grafi sch ontwerp voor het bord heeft 
gemaakt.

Vrijwilligersfeest 2009
De gemeente Heemstede geeft elk jaar 

een feest voor vrijwilligers als blijk van 

waardering voor al hun enthousiasme en 

inzet. Bent u vrijwilliger in Heemstede, dan 

nodigen wij u van harte uit om hierbij te zijn. 

Tijdens het feest zal de Vrijwilligersprijs 2009 

van de gemeente Heemstede uitgereikt 

worden en wel voor het 'Vrijwilligersbeleid 

van het Jaar'. Het feest vindt plaats in de 

Burgerzaal van het raadhuis, op donderdag 

12 november van 17.00 tot 19.30 uur. De 

prijsuitreiking is om 18.00 uur.

Wie verdient dit jaar een Pluim?
Veel organisaties zijn afhankelijk van de 

inzet van vrijwilligers. Om deze vrijwilligers 

binnen te halen en te behouden is dan ook 

een belangrijk onderdeel van het vrijwilligers-

beleid. Met de uitreiking van de 

Vrijwilligersprijs 2009 wordt aandacht hier-

aan gegeven. Vindt u dat úw organisatie 

een pluim verdient voor alle inspanningen 

om vrijwilligers te behouden? Draag deze 

dan voor! Kijk voor informatie op 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

lopen en de Van den Eijndekade kruist. De 

nieuwe brug maakt deel uit van het bouw-

plan Watertoren (of:  'Privilege'). Deze nieuwe 

woonwijk krijgt steeds meer vorm. Binnen 

het project worden 215 huur- en koop-

woningen gebouwd op het terrein omsloten 

door de Cruquiusweg, de Heemsteedse 

Dreef, de Van den Eijndekade en de 

Nijverheidsweg. De bouw wordt in fasen 

uitgevoerd. Fase 1 bestond uit drie 

gebouwen met 59 huurappartementen 

(Park Noord) en een artsen/fysiopraktijk 

die in 2007 zijn opgeleverd. Fase 2 wordt in 

oktober 2009 afgerond. Dan worden de 

drie gebouwen in ‘Park Zuid’ opgeleverd. 

Ook is dan het gebouw ‘Schip’ (De 

Compagnie) gereed, met 28 luxe apparte-

menten die komen te liggen aan de nieuwe 

vaart die nu gegraven wordt. Dit water staat 

in directe verbinding met het Spaarne. Aan 

de andere kant van de vaart, direct aan de 

Heemsteedse Dreef, wordt vanaf het 2e 

kwartaal 2010 fase 3 gerealiseerd: plandeel 

‘Raster’, met 91 appartementen. De voor-

verkoop hiervoor is inmiddels gestart. Fase 

4 start in 2011. Dan wordt het plandeel 

‘Accent’ gerealiseerd: circa 17 koopappar-

tementen, die direct aan de vaart en bij de 

nieuwe brug komen. 

(Zie ook: www.privilige-heemstede.nl of 

www.dewatertoren-heemstede.nl).
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Informatie over grote projecten?
www.heemstede.nl

Onthulling spel

Op de Binnenweg onthulden wethouders Sjaak Struijf en Christa Kuiper afgelopen zater-

dag een bijzonder spel. Op het centrale plein, bij het Kruidvat, ligt in de bestrating een 

interactief spel dat tijdens winkeltijden gespeeld kan worden. Het spel bestaat uit vijf 

lichtgevende en drukgevoelige tegels; de ‘opdrachten’ komen via een kleine geïntegreerde 

speaker. Op de foto wethouder Christa Kuiper die het spel in gebruik neemt. 

Overigens wordt het spel naar aanleiding van de ervaringen in het eerste weekend nog 

op enkele punten verbeterd. Vanaf vrijdag (16 oktober) is de verbeterde versie beschik-

baar. Ook is dan de ondergrond versterkt om verzakking door springen te voorkomen.

Bestemmingsplan 
Woonwijken Noordwest 
vastgesteld
Op 24 september 2009 heeft de gemeente-

raad van Heemstede het bestemmingsplan 

Woonwijken Noordwest vastgesteld. In 

maart en april van dit jaar lag het ontwerp-

bestemmingsplan ter inzage. Daar hebben 

ongeveer 35 mensen een zienswijze op in-

gediend. Een aantal van deze zienswijzen 

zijn overgenomen in het bestemmingsplan.

Zo is in het plan expliciet opgenomen dat in 

een bijgebouw niet mag worden gewoond 

en dat dit ook niet mag worden gebruikt 

voor een aan huis verbonden beroep. 

Het bestemmingsplan ligt ter inzage op het 

raadhuis en in de bibliotheek en kan via de 

gemeentelijke website worden ingezien. 

Alle indieners van zienswijzen hebben hier-

over persoonlijk bericht ontvangen.

Indieners van zienswijzen kunnen tegen dit 

bestemmingsplan beroep instellen bij de 

Raad van State. Ook mensen die kunnen 

aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 

geweest een zienswijze in te dienen kunnen 

nog beroep instellen bij de Raad van State. 

Dit kan nog tot en met 12 november.

 

Wanneer niemand een verzoek om een 

voorlopige voorziening indient, wat neer-

komt op een schorsing, zal het bestem-

mingsplan op vrijdag 13 november 2009 in 

werking treden.

De  kennisgeving heeft in de Heemsteder 

van 1 oktober gestaan. Ook staat de 

bekendmaking op de gemeentelijke website 

www.Heemstede.nl/bekendmakingen. 

Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk:

- indien het fysiek onmogelijk is om van u vingerafdrukken op te nemen, dan krijgt u een 

reisdocument voor vijf jaar zonder dat daarin vingerafdrukken zijn opgenomen;

- in het geval het bij u tijdelijk onmogelijk is vingerafdrukken op te nemen, dan heeft u een 

keuze. U wacht totdat het wel mogelijk is vingerafdrukken van u op te nemen of u krijgt 

een reisdocument met een geldigheidsduur van maximaal 12 maanden;

- van kinderen tot 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen.

De baliemedewerkers hebben een apparaat waarmee zij vier vingerafdrukken elektronisch 

opnemen. Alle opgenomen vingerafdrukken worden opgeslagen in de reisdocumenten-

administratie. Twee vingerafdrukken worden ook opgeslagen in de chip van het reisdocument. 

Wat heeft u nodig als u een nieuw paspoort, Nederlandse identiteits-
kaart of ander reisdocument gaat aanvragen?: 
- al uw oude reisdocumenten in uw bezit;

- een foto die voldoet aan de wettelijke eisen;

- indien uw documenten kwijt of gestolen zijn, een (gewaarmerkte) kopie van het proces-

verbaal dat u van de politie heeft gekregen toen u aangifte deed van verlies of diefstal;

- contant geld, maar bij voorkeur uw pinpas om te betalen.

Controle van uw vingers
De baliemedewerker controleert of van uw vingers wel vingerafdrukken kunnen worden 

opgenomen. Verfresten of ander vuil kunnen namelijk problemen geven bij het opnemen 

van de vingerafdrukken.

De controle is ook bedoeld om na te gaan of geprobeerd wordt de eigen vinger af te dekken.

Afhalen reisdocument 
Bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument kan de chip uitgelezen worden. In dat geval 

zullen de vingerafdrukken die in de chip zijn opgeslagen worden gecontroleerd. Zo wordt 

vastgesteld of uw vingerafdrukken overeenkomen met de vingerafdrukken die in de chip 

zijn opgeslagen. 

Bijschrijven kinderen
Kinderen worden vanaf 26 juni 2012 niet meer bijgeschreven in het paspoort van de 

ouder(s). Zij moeten dan hun eigen reisdocument hebben. Alle bijschrijvingen in het 

paspoort van ouders zijn vanaf 26 juni 2012 dus niet meer geldig. Het paspoort zelf blijft wel 

geldig: u kunt er gewoon mee blijven reizen. De prijs voor de Nederlandse identiteitskaart 

voor kinderen onder de 14 jaar gaat op 1 januari 2010 omlaag. Met deze kaart kunt u reizen 

binnen de EU en naar Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, 

IJsland en Zwitserland.

De gratis Nederlandse identiteitskaart voor 14-jarigen bestaat vanaf 1 januari 2010 niet 

meer.

Meer informatie 
U kunt meer informatie krijgen bij de publieksbalie van de gemeente, tel. (023) 548 58 68 of 

op de website: www.paspoortinformatie.nl.

Invoering van vinger-
afdrukken in paspoort 
en identiteitskaart
Vanaf 21 september 2009 zal, als u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart 
gaat aanvragen, de medewerker achter de balie u ook om uw vingerafdrukken vragen. 
Het doel daarvan is misbruik van reisdocumenten zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Het opnemen van vingerafdrukken is verplicht. 
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Uw grof snoeihout afgevoerd 
via de ‘takkenronde’
Als inwoner van Heemstede kunt u jaar-

lijks, in april en november, zonder een 
afspraak te maken, grof snoeihout/takken 

aanbieden. Het snoeihout wordt ingezameld 

in een week waarin ook uw gft-rolemmer 

wordt geleegd. De takken kunt u naast uw 

gft-rolemmer leggen op de voor u 

gebruikelijke aanbiedplaats. De inzameldata 

van de takkenronde in november 2009 zijn:

Maandag 16 november: wijk 1A;

Dinsdag 17 november: wijk 2A;

Donderdag 19 november: inzamelwijk 3A;

Maandag 23 november: wijk 1B;

Dinsdag 24 november: wijk 2B;

Donderdag 26 november: wijk 3B;

De wijknummering vindt u terug op de 

kaart van uw afvalkalender en op de sticker 

van uw grijze rolemmer. 

Spelregels aanbieden grof 
snoeihout
Bij het aanbieden van snoeihout/takken 

vragen wij u rekening te houden met de 

volgende zaken:

- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bij-

voorbeeld geen complete coniferen of 

stammen dikker dan 15 cm);

- Bundel de takken met touw (niet met 

ijzerdraad of plastic);

- De bundel mag niet zwaarder zijn dan 25 

kilo (dit is door 1 persoon te tillen);

- Takken mogen niet langer zijn dan 1,50 

meter;

- Leg de takken voor 07.30 uur op de aan-

biedplaats van uw rolemmer. Let hierbij 

op dat het verkeer geen hinder onder-

vindt van de takken;

- Bied geen zakken met blad en klein 

snoeiafval aan. Dit kan, zonder vuilnis-

zak, in de gft-rolemmer.

Vanwege de verwerking is het belangrijk 

dat er tussen de takken geen ander afval 

aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en schut-

tingen worden niet meegenomen. Deze 

producten kunt u, na het maken van een 

afspraak met De Meerlanden, aanbieden 

als grofvuil. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met de afdeling Publieksinformatie 

van De Meerlanden via telefoonnummer 

(0297) 38 17 17 of via de website van de 

Meerlanden www.meerlanden.nl

Er zijn kapvergunningen verleend voor:

César Francklaan
Het kappen van 16 iepen, op de Cesar Francklaan, eigendom gemeente Heemstede. 

De iepen moeten worden gekapt in verband met de herinrichting van de Cesar Francklaan.

Aan de kapvergunning zijn op basis van artikel 4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de de herinrichting dienen minimaal 37 platanen te worden 

herplant met een stamomtrek van 20/25 centimeter. Indien één of meer van de geplante 

bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het jaar na aanplant vervangen te 

worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

- De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de bezwaartermijn afl oopt. Indien 

gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt 

de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Collegebesluit 29 september 2009. Verzonden 14 oktober 2009

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 oktober 2009 zes weken ter inzage 

in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken. 

Laan van Rozenburg
Het kappen van 1 populier op het perceel Laan van Rozenburg 28, kadastraal bekend 

gemeente Heemstede sectie B. 06359. De boom wordt gekapt in verband met schade aan 

de infrastructuur. Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het 

volgende bijzondere vergunningsvoorschrift verbonden:

- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voor-

ziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 oktober 2009 zes weken ter inzage in 

de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Kapvergunningen

Verkeersbesluit

Aanwijzen parkeerplaats 
Ko-bus Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede

Het college van B&W heeft het volgende 

besloten:

1. door het verwijderen van het bord E6 

 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 

 Lieven de Keylaan, ter hoogte van 

 nummer 24, de meest noordelijk gelegen

 algemene gehandicaptenparkeerplaats

 op te heffen;

2. door het aanbrengen van het bord E8

 van bijlage 1 van het RVV 1990, 

 inclusief onderbord met de aanduiding

 ‘Ko-bus’, op de Lieven de Keylaan, ter

 hoogte van nummer 24, het betreffende

 parkeervak aan te wijzen als parkeer

 plaats voor de Ko-bus van de Stichting

 Welzijn Ouderen Heemstede. 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen 

vanaf 15 oktober 2009 gedurende zes 

weken ter inzage. 

Tegen dit verkeersbesluit kunt u binnen zes 

weken vanaf de dag na de publicatiedatum 

bezwaar maken. Door het indienen van 

een bezwaar wordt dit besluit niet op-

geschort. Bij een spoedeisend belang kan 

degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend een voorlopige voorziening vra-

gen aan de president van de rechtbank, 

sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 

Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 

om voorlopige voorziening moeten griffie-

rechten worden betaald.

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2009.158 het bouwen van een garage/berging - Koediefslaan 35

2009.214 het uitbreiden van een woonhuis - Herfstlaan 10

2009.215 het plaatsen van een dakkapel op het - Rijnlaan 96

 achterdakvlak

2009.216 het plaatsen van reclame - Jan van Goyenstraat 18

2009.217 het plaatsen van 2 kippenhokken bij de - Groenendaal 1

 kinderboerderij ’t Molentje

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 oktober 2009 op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 9 oktober 2009)
2009.152 het plaatsen van een dakkapel op het - Brabantlaan 32

 voorgeveldakvlak

2009.213 het wijzigen van een raamkozijn van de - Raadhuisstraat 1

 dakkapel op het voorgeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 9 oktober 2009)
2009.160 het plaatselijk optrekken van de achtergevel - Prinsessenhof 27

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15 oktober 2009 op maandag tot en met donder-

dag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw-

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.

 

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en onthef-
fing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.207 het uitbreiden van een woonhuis - Meer en Boslaan 7

Het verzoek ligt vanaf 15 oktober 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. Diegenen die zienswijzen indienen willen wij 

de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uit-

drukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden 

gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.
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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 in die gevallen waar dit is aange-

geven uw zienswijze kenbaar maken. 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 de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam 

en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van 

beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrek-

king heeft, worden overlegd.

 

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). 

Sponsorloop 

Op 1 oktober 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.1.4.1. van de 

Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de Crayenester-

basisschool voor het houden van een sponsorloop voor de leerlingen op vrijdag 16 oktober 
2009 van 08.00 tot 12.00 uur.

In verband met het bovenstaande is, overeenkomstig artikel 17 van de Wegenverkeerswet 

juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, toe-

stemming gegeven beide zijden van de Crayenestersingel tussen de Lanckhorstlaan en de 

Adriaan Pauwlaanop 16 oktober 2009 van 08.00 tot 12.00 uur af te sluiten.

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

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

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme 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 straatmeubilair (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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Aanhangwagen Molenwerfslaan / hoek Cloosterweg

Op grond van artikel 5.1.5., eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening is het 

verboden een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, 

woonwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie, dan wel anderszins uitsluitend 

of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd, langer dan drie achtereen-

volgende dagen op de weg te plaatsen of te hebben. 

Door bureau Handhaving is geconstateerd dat er reeds geruime tijd een aanhangwagen 

met tuinafval staat geparkeerd op het trottoir van de Molenwerfslaan / hoek Cloosterweg. 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om deze met toepassing van bestuurs-

dwang te verwijderen.

De eigenaar van de aanhangwagen krijgt tot 21 oktober 2009 de tijd om de aanhangwagen 

van de openbare weg te verwijderen. Is op genoemde datum de aanhangwagen niet van de 

weg verwijderd, dan zal het college van burgemeester en wethouders de aanhangwagen 

door middel van bestuursdwang laten verwijderen. De aanhangwagen wordt dan voor een 

periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de eigenaar het voer-

tuig binnen deze periode weer terug krijgen. Indien de aanhangwagen niet binnen de 

genoemde periode van 13 weken wordt opgehaald zal de aanhangwagen openbaar 

worden verkocht of vernietigd.

Voor informatie kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambte-

naren van bureau Handhaving, telefoonnummer (023) 548 56 27.

Herenweg, tussen kruising Lanckhorstlaan en Westelijke Randweg
Van 19 tot en met 23 oktober 2009 is de oostelijke rijbaan van de Herenweg, tussen 

Lanckhorstlaan en Westelijke Randweg, afgesloten voor autoverkeer. Omleidingsroutes 

worden met borden aangegeven. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen 

van de weg gebruikmaken.

César Francklaan, van Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) tot Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan 

tussen de Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) en de Schouwbroekerbrug. Het 

werk bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm, het 

aanplanten van nieuwe bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne 

Ziekenhuis. Fietsers en auto’s moeten rekening houden met aanzienlijke verkeershinder. 

Uitgebreide informatie over dit project vindt u via www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer 

kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vracht-

wagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Werk aan de weg 

    24 uur per dag,     7 dagen per week,     365 dagen per jaar
    www.heemstede.nl


