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HaarleM

Damherten bekijken 
op Leyduin
heemstede - als je  goed op-
let zie je  veel sporen van die-
ren in het bos. Boswachter 
peter de Jong van Landschap 
noord-holland helpt je  graag 
goed kijk en op zaterdag 22 
oktober van 9.00-10.30 uur.

Op het landgoed Leyduin kom 
je dan misschien wel damher-
ten tegen! Deze kinderexcursie 
wordt gehouden voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar.
Het belooft een echte speur-

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

 

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

samen

1 liter
erwtensoep

+
1 rookworst

5.50
r

Getuigen gezocht
heemstede - zaterdagoch-
tend 15 oktober rond 04.20 
uur vond een inbraak plaats 
bij een winkel aan de raad-
huisstraat.

Op de locatie bleek een ruit te 
zijn ingegooid, waarna één of 
meerdere verdachten in het win-
kelpand zijn geweest. De politie 
onderzoekt de inbraak en zoekt 
getuigen.
Informatie kan worden doorge-
geven aan de politie in Heemste-
de via het telefoonnummer 
0900-8844.

Meisje 
aangehouden

Heemstede sportief!
Heemstede - De start van de 2e Heemstede Loop, zondag jl., was veelbelovend! Elders in deze 
krant meer! (foto: Ton van den Brink)

Kunstlijn 
heemstede - Nog enkele we-
ken en dan staat Heemstede 
weer een weekend lang in te-
ken van kunst. Het Kunstlijn-
weekend staat gepland op 5 en 
6 november. Naast een centrale 
expositie in het gemeentehuis, 
openen diverse ateliers hun 
deuren voor belangstellend pu-
bliek. De Heemsteder besteedt 
de komende weken meer aan-
dacht aan het evenement. 

Bennebroek - In de nacht van 
vrijdag op zaterdag kwam er 
rond 02.10 uur een melding bin-
nen dat een groepje jongeren 
aan het vechten was op de Hy-
acinthenlaan. Toen agenten arri-
veerden, sloegen de jongeren op 
de vlucht. Op de Rijksstraatweg 
troffen agenten wel een 16-jarig 
meisje uit Vogelenzang op een 
bromfiets die bij het betreffende 
groepje hoorde. Agenten roken 
alcohol, waarna er een blaastest 
werd afgenomen. Hieruit bleek 
dat ze onder invloed van alcohol 
verkeerde. Op het politiebureau 
werd duidelijk dat de inwoon-
ster van Vogelenzang een pro-
millage had van 0.92. Hierop is 
haar rijbewijs ingevorderd. Om-
dat het meisje minderjarig is, zijn 
de ouders in kennis gesteld van 
de aanhouding.

Raadhuisstraat 19-21
Heemstede

T 023 528 05 55 
info@blitzwellness.nl
www.blitzwellness.nl

Vanaf
november 
ook elke 
zondag 
open!

Heemstede telt meer startende bedrijven
heemstede - In de eerste 
acht maanden van 2011 zijn 
er in de gemeente Heemstede 
6% meer ondernemingen van 
start gegaan dan in dezelf-
de periode in 2010. Dat blijkt 
uit onderzoek van de websi-
te www.ondernemersunited.nl.
Van januari tot en met augus-
tus 2011 startten er 155 on-
dernemingen in Heemstede 
ten opzichte van 146 in de-
zelfde periode vorig jaar. Voor 
Heemstede is de vergelij-

king gemaakt tussen het aan-
tal nieuwe aanmeldingen bij 
de Kamer van Koophandel in 
de eerste acht maanden van 
2011 en de eerste acht maan-
den van 2010. In Bloemendaal 
werden minder bedrijven op-
gestart: 116 vorig jaar tegen 
105 in 2011. Dat is een vermin-
dering van 9,48%.
Gemiddeld zijn er in de eer-
ste acht maanden van 2011 in 
Nederland 20,52% meer on-
dernemingen van start ge-

gaan dan in dezelfde periode 
in 2010. 75% Van de gemeen-
ten in Nederland kende van 
januari tot September 2011 
een groei van het aantal star-
tende ondernemingen. 23% 
Van de woonplaatsen kende 
in die periode een daling en in 
2% van de woonplaatsen bleef 
het aantal startende onderne-
mingen gelijk.
In totaal zijn er in Nederland 
141.859 bedrijven gestart tot 1 
september 2011.

holland.nl/de-natuur-in of door 
te bellen met 088-0064455.
De kosten bedragen 6,50, Be-
schermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 en 
kinderen tot 12 jaar 2,50.

Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1, Vogelenzang. Het ligt 
2 km ten zuiden van NS station 
Heemstede/Aerdenhout, aan de 
westzijde van de Leidsevaart.Damhert op het landgoed 

Leyduin.
Fotograaf Jeroen Engelhart

tocht te worden. De groep gaat 
op zoek naar sporen van dieren. 
Hoe weet je of er ’s nachts uilen 
door het bos vliegen? En ken jij 
het verschil tussen een pootaf-
druk van een ree en die van een 
damhert?

Leven er ook eekhoorns op dit 
landgoed? En heb je wel eens 
gezien wat voor gat een specht 
in een boom kan maken? Kom 
mee op onderzoek met de bos-
wachter.

Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.landschapnoord-
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Ditmaal het tramspoor tuusen Haarlem 
en Zandvoort dat haar tramlijn haaks 
over spoorlijn Haarlem-Leiden had. 
Dit betonbruggetje over de Houtvaart 
stamt uit 1899 en had ooit een ge-
electrifi ceerde dubbelsporige tramlijn 
over zich. Het werd gesloten op 31 
augustus 1957 en verwijderd in de 
weken erna.

Vele jaren was hier de boomkwekerij 
gelegen van Intratuin (Van Empelen en 
Van Dijk). Sinds een aantal jaren ligt er 
aan de noordzijde een grote grondwal 
die de breedte van de trambrug moeilijk 
doet inschatten.

Trambrug geeft ook meteen de 
grens aan met Aerdenhout (links) en 
Heemstede (rechts). Hopelijk wordt 
deze trambrug nog eens nuttig gebruikt 
als men hier ooit huizen gaat bouwen 
(links), een informatiebord van het 
verleden van deze betonnen brug zou 
niet misstaan.

Foto gemaakt door Gertjan Stamer. Meer
weten? Mail naar: info@stationhad.nl

Het spoor van toen

Casca organiseert gezamenlijke gesprekken

Je ‘gehoord’ voelen op 
Dag van de Dialoog
Heemstede - Het idee van de 
Dag van de Dialoog is simpel en 
doeltreffend: mensen komen sa-
men en wisselen in kleine kring 
ervaringen uit aan de hand van 
een thema. Dat kan zijn: werk, 
hobby, vrienden, vakantie, in-
richting woning, geloof, kleding. 
Meer dan genoeg voor twee uur-
tjes praten en luisteren. Mag ook 
luisteren en praten zijn! Dat men-
sen naar je verhaal luisteren zon-
der onderbreking is voor sommi-
ge mensen al ongekend. Je ge-
hoord voelen! Bij jezelf merken 
dat als je gehoord wordt, je ook 
beter kan luisteren. Je interesse 
kan opbrengen om te luisteren 
naar het verhaal van een ander. 
Op de Dag van de Dialoog ge-
beurt dit op vele plaatsen in een 
stad/dorp/wijk en dat maakt het 
een dag waarop vele nieuwe ver-
bindingen gelegd worden tussen 
mensen, maatschappelijke or-
ganisaties en bedrijven. Niet al-
leen voor volwassenen, ook de 
jeugd doet mee, alle kans dat u 
een leerling van Hageveld aan 
tafel treft. De keren dat ze mee-
deden vonden ze het leuk dat er 
naar hen geluisterd werd. Oude-
ren vinden de mening van jon-
geren interessant, verfrissend en 
soms confronterend. De jeugd is 
niet onverschillig en heeft geen 
hekel aan volwassenen. Het ver-
volg op de dag van de dialoog 
kan leuk zijn. Met latere ontmoe-

tingen op straat of waar dan ook. 
Er zijn zelfs nieuwe contacten en 
nieuwe initiatieven uit voorgeko-
men, maar er is nog geen dia-
looghuwelijk bekend bij Casca. 

Meedoen
Dag van de Dialoog is een maat-
schappelijk initiatief voor de stad 
van burgers en organisaties. De 
gesprekken vinden plaats in ge-
varieerd samengestelde groe-
pen van 6 à 8 personen aan ta-
fels verspreid in Heemstede. De 
gesprekken gaan over één cen-
traal thema en volgen een vaste 
dialoogmethodiek met 4 vragen 
en geleid door gespreksleiders, 
die een dialoogtraining hebben 
gevolgd. De eigen verantwoor-
delijkheid staat in het gesprek 
centraal.

Het idee van de Dag van de Dia-
loog is dat mensen die elkaar 
normaal gesproken niet zo gauw 
tegenkomen, in kleine kring er-
varingen uitwisselen over een 
thema. Daardoor ontstaat meer 
begrip voor elkaar, meer ken-
nis van elkaar en zelfs een ster-
kere binding met elkaar. Bij uw 
aanmelding kunt u een voorkeur 
aangeven voor een tafel/locatie/
tijd. Daar zal zo veel mogelijk re-
kening mee worden gehouden. 
U ontvangt een schriftelijke be-
vestiging van uw aanmelding. De 
gesprekken duren gemiddeld 1,5 

uur. Deelname is gratis. Opgeven 
kunt u bij Casca aan de Heren-
weg 96. Per e-mail :
mtol@casca.nl en telefonisch bij 
Marja Tol 023 5483827.

De volgende Heemsteedse be-
drijven en instellingen werken 
mee aan de Dag van de Dialoog 
en organiseren een dialoogtafel: 
Bibliotheek Heemstede 11.00-
12.30 uur; Albert Heijn, Zand-
voortselaan 169, 2106 AM 12.00-
14.00 uur (met lunch); Elan Wo-
nen, locatie Zandvaartkade 6, 
2101 WB 12.00-14.00 uur (met 
lunch) ; Casca - de Luifel, He-
renweg 96, 2101 MP 14.00-
15.30 uur; Boekhandel Blokker, 

Binnenweg 138, 2101 JP 10.30-
12.00 uur ; PKN, locatie Pink-
sterkerk, Camplaan 18, 2103 GW 
11.00-12.30 uur; Albert Heijn, 
Blekersvaartweg 57, 2101 CD 
12.00-14.00 uur (met lunch).

Abri vernield
Heemstede - Op maandag
17 oktober 00.30 uur is een 
bushokje nabij het Wipper-
plein vernield. 

Een groepje jongeren zou langs 
het bushokje gefi etst zijn en één 
van hen vernielde het glaswerk 
door een voorwerp tegen het 
bushokje te gooien. Dankzij een 
duidelijk signalement kon de po-
litie het groepje jongeren aan de 
Deltaweg in Hoofddorp staande 
houden. Een 15-jarige Hoofddor-
per bekende dat hij de vernie-
ling op zijn geweten had. Hij is 
naar het politiebureau gebracht 
voor verhoor. Omdat hij minder-
jarig is zijn de ouders in kennis 
gesteld van de aanhouding van 
hun kind.
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Brasserie Vogelenzang stelt lekkerbekken 
en culinaire fijnproevers tevreden
Regio - “Een gezellige ontmoe-
tingsplek voor iedereen, laag-
drempelig en met weinig poe-
ha, maar wel eentje die kwali-
teit biedt.” Dat is wat eigenaar 
Marco Coppens voor ogen stond 
toen hij Brasserie Vogelenzang 
zo’n ¾ jaar geleden opende. In 
deze opzet is hij goed geslaagd: 
Een gezellige lunch met de fami-
lie, een intiem diner met je part-

ner, een kop koffie voor een dor-
stige fietser of een bruiloftsfeest, 
dit is slechts een greep uit de 
mogelijkheden bij het restaurant 
dat gevestigd is in de voormalige 
‘Rusthoek’.

Na een flinke verbouwing heeft 
Brasserie Vogelenzang een res-
taurant-gedeelte, een café, di-
verse zalen en twee mooie ter-

rassen. Groepen tot wel 150 
personen kunnen hier met ge-
mak terecht. Een nieuwe trend is 
“walking-diner”. Bij een Walking 
Dinner worden verschillende ge-
rechten op kleine bordjes ge-
serveerd. De gerechten worden 
om het half uur uitgeserveerd en 
kunnen staand of zittend gege-
ten worden. Zo hebben we bij-
voorbeeld een gerechtje van 

Hollandse garnalen met een 
mousse van avocado en een 
schuim van Parmezaanse kaas. 
“Heel leuk”, vertelt de chef, “ op 
deze manier is het mogelijk di-
verse gerechten te proeven”.

Ook de High Tea wordt enthou-
siast ontvangen. “De combina-
tie van de verschillende kou-
de en warme gerechten zoals 
luxe sandwiches en een Qui-
che Lorraine valt goed in de 
smaak. Eigenlijk horen er geen 
warme gerechten bij een High 
Tea, maar ik heb gemerkt dat 
wij Nederlanders een warm ge-
recht erbij bijzonder waarde-
ren” merkt chef Marco op.
Behalve de vaste menukaart 
heeft Brasserie Vogelenzang op 
het moment ook volop wild-ge-
rechten op de kaart staan, want 
het seizoen is weer begonnen. 
En naast het gebruikelijke 3 of 
4- gangenmenu is er nu ook 
een 5-gangenmenu om de gast 
zoveel mogelijk heerlijke wild-
gerechten te laten proeven. 
“U kunt beginnen met een za-
lig gerecht van wilde zeebaars 
of wilde duivenborst. Zoals u 
gewend bent bij Brasserie Vo-
gelenzang heeft u ook hier de 
keuze tussen vis en vlees”, al-
dus chef Marco, die kok in hart 
en nieren is en er alles aan doet 
om lekkerbekken en culinaire 
fijnproevers tevreden te stellen.
“Het eerste tussengerecht be-
staat uit wilde eend of wilde 

tarbot op gekarameliseerde wit-
lof en vers gebrande hazelnootjes 
en het tweede tussengerecht is 
een mooi stukje wildzwijn haasfi-
let met een grappige twist van een 
sparerib van wildzwijn gegaard 
met maple syrup. Het hoofdge-
recht is een prachtig stukje hert-
filet met de eerste herfsttruffel 
rechtstreeks uit de streek Umbrië 
in Italië geïmporteerd. Het des-
sert bestaat uit een Panna cot-
ta van advocaat en Haagse hop-
jes met boerenjongens en specu-
laas marshmallows en karamel-
pijnboompitten ijs”.

En de Kerstdagen mogen nog 
ver weg klinken, Brasserie Voge-
lenzang is er al druk mee bezig. 
Naast een 4- of 5-gangen Kerst-
menu, waarvan u de gerechten 
al kunt terugvinden op de websi-
te, kunt u terecht voor een Kerst-
brunch voor de hele familie. Een 
keur aan koude en warme ge-
rechten staat dan voor u te wach-
ten in een gezellige kerstsfeer. “Ik 
heb er nu al zin in”, aldus Marco. 

Informatie
Brasserie Vogelenzang is te vin-
den aan de Vogelenzangse-
weg 182 in Vogelenzang. E-mail 
info@brasserievogelenzang.nl.
Openingstijden: Dinsdag t/m 
zondag van 11.00 tot 23.00 uur 
(Maandag gesloten). Tel: 023-
7432712. Kijk voor meer infor-
matie en volledige menukaart op 
www.brasserievogelenzang.nl.

Wilskracht echte winnaar 
van de Heemstede Loop
Heemstede – Zestienhonderd 
smileys stonden op lachen bij de 
start van de Heemstede Loop, 
bij de finish de gelukzalige en 
bevrijdende lach van “gehaald”! 
Langs de route van de Heemste-
de Loop 2011 hoorde je op de-
ze zonovergoten zondagmiddag 
meer praten over het fenomeen 
mooi weer dan over de sportie-
ve lopers die voorbijkwamen. 
Veel van de deelnemers maak-
ten ook de indruk aan een echte 
familyrun mee te doen in plaats 
van zich druk te maken over een 

toptijd. Deelnemen is belangrij-
ker, de finish wel even halen en 
voor jezelf een leuke tijd neer-
zetten. Bij het begin van de fa-
mily run werd Wilma Dirksen uit 
Floriande, ooit het meisje van de 
Iepen/Lindelaan, gefeliciteerd 
met haar 44 jaar, hetgeen even 
voor leuke commotie zorgde in 
de menigte lopers en loopsters, 
die opgepakt stonden te wach-
ten op het startschot. Ook de 
Heemsteder liep mee. Bladma-
nager Joke van der Zee had flink 
getraind rondom de Westeinder 

Plassen en Peter van de dtp-af-
deling was net 30 kilo kwijt ge-
raakt door zijn training en liep 
nu ontspannen te genieten met 
een big smile.

FM Health Club
Fysiotherapeut Tim Brinkhorst 
van FlowFysio, hij heeft erva-
ring met het behandelen van 
topsporters werkt samen met 
de FM+ Health Club aan de 
Kerklaan 113C .Met deze Tim 
heeft loopinstructeur en sport-
trainer Tim van den Akker in ju-

ni 2009 een loopgroep gefor-
meerd uit leden van de FM He-
alth Club met als doel de vijf ki-
lometer te lopen. Een groep van 
15 mensen van verschillende 
leeftijden, maar allemaal gemo-
tiveerd om naast de binnen trai-
ning ook buiten aan de conditie 
te werken. Karin was twee jaar 
geleden met behulp van de FM 
Health combinatie eiwitdieet 
en sporten 30 kilo afgevallen, 
maar nog belangrijker, zij kon 
haar gewicht van 60 kilo met 
hulp van de FM Health begelei-
ding ook vasthouden. Voor haar 
echter geen Heemstede Loop. 
Zij raakte geblesseerd vlak voor 
de start en was hevig teleurge-
steld , maar weet dat ze hele-
maal terug is, want zij liep in de 
Achmea Loop de tien kilometer 
binnen het uur! Paul begon een 
halfjaar geleden met zijn part-
ner, vielen tussen de 7 en 10 ki-
lo af en konden hun conditie in 

Het team van FM Health

de buitentraining opvoeren van 
wandelsnelheid tot een Heemste-
de Loop van 5 kilometer bijna bin-
nen het half uur. Dat lukt je alleen 
met een flinke dosis wilskracht en 
een goede loop-en ademhalings-
techniek, die tijdens de rondjes in 
de buitentrainingen om de Glip 
of rond Groenendaal in de gaten 
wordt gehouden door de looptrai-
ner Tim van den Akker. Hij let op 
wat haalbaar is, verbetert en sti-
muleert, adviseert dan ook rust bij 
kleine pijntjes en laat je luisteren 
naar je lichaam.

De 1.605 lopers van de 1,5 lange 
Familyrun, de vijf of tien kilometer, 
hadden vooraf geld betaald voor 
de twee goede doelen, de lande-
lijke Hartstichting en de Harte-
kamp Groep. Beide instellingen 
ontvingen een cheque ter waarde 
van 1.383 euro.

Ton van den Brink
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
NIEUW: Boodschappenservice met de bus 
van Welzijn Bloemendaal
Op donderdag kunt u gebruikmaken van ver-
voer naar Albert Heijn in Bennebroek.

Workshops
• Zeepketting maken
Donderdag 10 november, 9.30 - 11.30 uur
Locatie Zuid
• Mobiel bellen
Vanaf woensdag 23 november, 15.00 - 17.00 
uur, 3 lessen
Locatie Zuid

Warme maaltijden
Nova Grand Café Restaurant, Zijlweg 233, 
Haarlem
Woensdag 26 oktober, 18.00 uur

Kerstshow
• Kerstshow met high tea bij Global Garden in 
Zwaanshoek
• donderdag 10 en 24 november vertrek 13..00 
uur terug 16.30 uur

VERVOER VAN DEUR TOT DEUR
Bel voor informatie naar onze kantoren
• Bus Welzijn Bloemendaal
Voor groepjes van minstens twee personen van 
en naar een zelfde bestemming.
- Voor minderjarigen onder begeleiding van een 
volwassene. 

- Voor 55plussers.
- Voor mensen met een mobiele beperking 
(zonder rolstoel).
Wij halen u thuis op en brengen u naar een 
adres in de gehele gemeente en naaste om-
geving.
• Vervoer op maat 
Voor wie geen gebruik kan maken van openbaar 
vervoer of van de bus van Welzijn Bloemendaal 
en ouder is dan 55 jaar. Vrijwilligers brengen 
u met hun eigen auto naar uw afspraak (zoals 
arts) en kunnen u ook begeleiden. 

BEWEGEN, GOED VOOR U! 
• Wandelen rondom Bennebroek
Locatie Zuid: woensdag 26 oktober en 30
november, om 10.00 uur
• Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 7 november, om 10.00 uur vanaf
’t Panneland
• Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur vanaf ’t Panneland
• Conditietraining en gymastiek in de sportzaal 
van GGZ in Geest, Bennebroek
Iedere maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 
uur

JONGERENWERK BLOEMENDAAL NEEMT 
JONGEREN SERIEUS! 

Elke dinsdag, 19.30 – 21.00 uur: inloopavond 
Jongerenbus in Bennebroek: Akonietenplein 
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree

Elke vrijdag, 20.00 – 22.00 uur: inloopavond 
Jongerenbus in Bennebroek
Leeftijd 11 - 18 jaar, vrije inloop en gratis en-
tree
Standplaats: Akonietenplein bij ‘t Trefpunt

Donderdag 20 oktober, 12.00 – 17.00 uur:
Graffi ti Workshop
Leeftijd 11 – 18 jaar
Locatie Bennebroek, verschillende verzamel-
punten in de gemeente.
Inschrijven: nicole@welzijnbloemendaal.nl

MEER INFORMATIE?
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur

www.welzijnbloemendaal.nl
kantoorvrijwilligers@welzijnbloemendaal.nl

Aquavitaal in Sportplaza
Heemstede – Ouderen demon-
streerden dinsdag in het zwem-
bad hoe goed bewegen in wa-
ter is. Jan Hopman, zwemin-
structeur , vertelt dat bewegen 
in het water zo heilzaam is voor-
al voor ouderen. Water geeft 
een opwaartse druk waardoor 
je gemakkelijker beweegt. Wa-
ter geeft wel meer weerstand 
die maakt het de spieren wat 
moeilijker, daarom mogen die 
wat harder werken. Voor oude-
ren een ideale combinatie. Bij 
Aquavitaal zijn er twee groe-
pen, de seniorenfi t voor mensen 

boven de 65 en fi fty fi t vanaf 50 
jaar. Maar wat is leeftijd? Waar 
de een nog een marathon loopt, 
heeft een ander al moeite met 
honderd meter. Wie nog kan lo-
pen, kan meedoen met bewe-
gen in het water. De instruc-
teur geeft aan welke oefening er 
gedaan wordt, u maakt zelf uit 
hoever u gaat en in welk tem-
po. Bij de fi fty fi t groep is dat de 
muziek die het tempo aangeeft, 
maar meedoen kan fanatiek of 
wat kalmer aan. 
Dinsdagochtend was er in het 
zwembad, dat nu helemaal te-

recht de naam Sport Pla-
za Groenedaal heet, een open 
les in Aquavitaal en 50+. Te-
recht Plaza want het zwembad 
ziet er met het restaurant Aqua-
rant werkelijk perfect uit in de 
nieuwe kleuren, de uitbreiding 
van activiteiten, de toegenomen 
klantvriendelijkheid en nu ook 
de aanpak van de omgeving en 
de ruime parkeermogelijkheden 
voor fi ets en auto. Op de open 
dag was sportmasseur Ron be-
zig met stoelmassages, hij had 
veel belangstelling. Vooral van 
de dames die graag wilde ken-

nismaken met deze nog niet zo 
bekende manier van masseren 
die is gebaseerd op een traditio-
nele Japanse drukpuntmassage 
(Shiatsu). De massages worden 
over de kleding heen gegeven 
op hoofd, rug, nek, schouders, 
armen, handen en heupen. Op 
de dinsdagavonden van 20 tot 
22 uur en woensdag van 12 tot 
15 uur. Ron geeft ook ontspan-
ning massages voor niet spor-
ters. Hotstone massage met ba-
saltstenen van 50 graden. Met-
zelaar, vanaf april bekend op de 
Heemsteedse markt met badkle-
ding en ondergoed, maar al met 

35 jaar marktervaring, gaf een 
modeshow van badgoed, waar 
enkele badgasten van Sport Pla-
za zich spontaan hadden opge-
geven. Ouderen weten met de-
ze open dag het zwempaleis nu 
te vinden en hebben kennis ge-
maakt met dat leuke sfeertje dat 
de hele dag in dat vernieuwd 
zwembad heerste. Waar landelijk 
zwembaden klagen over terug-
lopende aantal bezoekers, is de 
directie enthousiast over Heem-
stede met maar liefst 23.000 re-
creanten meer in de eerste zeven 
maanden van dit jaar. 
Ton van den Brink

Winnaars bij Blokker
Heemstede - Afgelopen zaterdag 15 oktober was de prijsuitreiking 
van de verhalenwedstrijd Superhelden georganiseerd door Plexat i.s.m. 
boekhandel Blokker. Er zijn prachtige verhalen ingezonden, maar he-
laas konden maar drie schrijvers een prijs winnen. Dit zijn geworden:
1. Geertje Bellingwout, 2. Femke Booms en 3. Merlijn van der Linde
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Heemstede – Elke maandagavond van 20 tot 23 uur opent Sportp-
laza Groenendaal haar deuren voor HBC badminton. De sporthal 
aan de Sportparklaan 16 beschikt over 9 badmintonbanen. Belang-
stellenden zijn van harte welkom om eens kennis te maken met de-
ze sport. Het seizoen telt ca 35 speelavonden en loopt tot eind mei 
2012. Nadere informatie via marc@hbcbadminton.nl

HBC badminton gaat 
weer van start Regio - Per per 31 oktober pre-

senteert ouderenbond KBO een 
eigen website met de naam 
www.kbohaarlem.nl . De lance-
ring van de website zal bekend 
gemaakt worden tijdens de na-
jaarsontmoetingsdag van KBO 
Haarlem op 26 oktober. Deze le-
denontmoeting vindt plaats in de 
Moeder van de Verlosserkerk, 
Prof. Eijkmanlaan 48 in Haarlem 
en begint om 10 uur.

Seniorenbond 
KBO gaat online

Vrijwilligersbanen 
vacature Top 3 

Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede. We 
zijn bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag tussen 9-12 uur: 023 
– 5483824. Op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl kunt u nog 
veel meer leuke vacatures vin-
den!

Hardloop/fietsvrijwilliger
Houd je van hardlopen en/of 
fietsen en vind je het leuk om dit 
samen met iemand te doen? Be-
geleid dan een jongere die graag 
hardloopt en fietst, maar dit niet 
alleen kan. 

Kringloopwinkel medewerker
Voor een net geopende kring-
loopwinkel zijn wij op zoek naar 
enthousiaste medewerkers. Je 

komt te werken in een leuk team 
waar iedere dag weer veel nieu-
we goederen binnenkomen. Je 
gaat de goederen sorteren, prij-
zen en etaleren. Daarnaast zorg 
je ervoor dat de winkel schoon 
en netjes is. De winkel is ge-
opend van dinsdag t/m zaterdag.

Redactielid Bewoners- en
patiëntenmagazine
Ook oudere mensen lezen graag 
wat er allemaal te beleven is. 
De redactie van het bewoners- 
en patiëntenmagazine maakt 
dit allemaal mogelijk; zij zoe-
ken nog versterking in hun 
redactieteam. Het magazine 
wordt met behulp van het com-
puterprogramma ‘Publisher’ tot 
een prettig leesbaar geheel ge-
maakt. Ook kun je meedenken 
over de inhoud en vorm tijdens 
redactievergaderingen. Het Zui-
derhoutmagazine komt eens per 
drie maanden uit.

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 3, 2103 GV 
Heemstede. 
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Dichtstorten

Betoverende landschappen

Kleuren van bossen in de dageraad
met al hun uitgedoste bomen
hun takken in velerlei kleuren

is een wereld om van te dromen

De tinten en de nuances
van rode bladeren, oranje en vergeeld

aanvankelijk groen zoals verwacht
alvorens te worden ontkleed

Ze verdorren allemaal
en rusten op de grond

in een laatste windvlaag
zweven ze licht in ‘t rond

Soms sluipen ze weg
door open kieren geborgen

waar hun laatste rustplaats eindigt
onder de rotsen, goed verborgen

In het licht van de dagen
verdagen zij zodanig hun tijd

dan verandert hun loof
dat zich in flamboyante kleuren spreidt

Ze worden door onze voeten geplet
in ochtendkilte

na dit hevig gekraak
eindigt dit leven in stilte

Deze herfst, deze schoonheid
doet ons verbazen

al lopend over de paden
onder al deze kleur wazen

Van alle seizoenen
waarvan jij toch de mooiste bent

fleur jij ons leven op
tijdens dit fantastische moment

Sophie Corroyez

Spanningsloos station...
Heemstede - Er wordt gewekt 
aan het spoor en dat geeft fo-
tografen ‘stof’ tot vastleggen. 
Chris van Dijk uit Heemstede 
vereeuwigde afgelopen week-
end een ‘spanningsloos’ stati-
on Heemstede-Aerdenhout. Af-

gelopen weekend werden werk-
zaamheden verricht aan de bo-
venleiding. Tussen Haarlem en 
Leiden vinden deze maand in 
diverse weekenden werkzaam-
heden plaats o.a. spoorvernieu-
wing en opknapwerk aan over-

wegen (o.a. overweg Manpad-
slaan) en de bovenleiding op di-
verse plaatsen. Ook het komen-
de weekend is er geen treinver-
keer maar vervangende bussen 
tussen Haarlem en Leiden.
 

Foto: Chris van Dijk.

Herfstwandelen met Casca Nova
Heemstede - Op twee donder-
dagen in de maand kunt u met 
Casca wandelen: sportief, ge-
zellig en gezond bewegen in de 
buitenlucht. Er wordt in een rus-
tig tempo gelopen. 
Op donderdag 27 oktober ver-
zamelen we om 10.30 uur bij de 
Kennemerduinen, ingang Koe-
vlak/Zeeweg. (Let op: je kunt 

gratis parkeren onder de water-
toren!) We maken vandaag een 
afwisselende rondwandeling 
met halverwege koffie/lunch-
pauze bij Parnassia aan Zee.
U kunt lid worden van de wan-
delclub voor 19,00 voor het he-
le seizoen of per keer meewan-
delen voor 2,50 per keer. Dan 
graag vooraf aanmelden door 

betalen bij de receptie van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
De prijzen zijn exclusief eventu-
ele reiskosten, toegangsprijzen 
en consumpties. Voor meer in-
formatie, aanmelden of afzeg-
gen, of twijfel i.v.m. slecht weer, 
kunt u bellen van maandag t/m 
vrijdag van 9-12 uur: 023-548 38 
28-1. 

Ben jij graag 
Crea Bea?
Heemstede - In de maand no-
vember starten twee nieuwe 
creatieve cursussen:

Nana’s maken
Nana’s zijn dikke vrouwen-
beeldjes, die vervaardigd wor-
den van papier-maché. De 
weelderige, in felle kleuren be-
schilderde vrouwfiguren geven 
als vrolijke oermoeders uitdruk-
king aan het idee van de vrouw 

als bron van alles. In deze kor-
te cursus leert u hoe u deze Dik-
ke Dames zelf kunt maken (zie 
ook www.letscrea.nl). Een schort 
meenemen is handig. De cursus 
Nana’s maken van 3 lessen start 
op donderdag 3 november van 
13.30-16.00 uur.

Zelf glaskralen maken
Ontdek de geheimen van vloei-
baar glas. Alle basisvaardighe-
den: veiligheid, branders, wer-
ken met gereedschappen komen 
aan bod en natuurlijk hoort u al-
les over glas. U gaat werken met 

een Conkinect propaanbrander. 
U leert het maken van een ba-
siskraal, meerkleurenkraal, dot-
kraal, bloemenkraal, stringers 
trekken, werken met millifiorie.
De cursus van 3 lessen Zelf glas-
kralen maken start op woensdag 
9 november van 19.00 tot 22.00 
uur. Alle creatieve cursussen 
worden gegeven bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag, tussen 9.00 en 12.00 
uur: telefoon 023 – 548 38 28-1 
of via de website www.casca.nl.
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Rode Kruis biedt
dagarrangement voor ouderen
Regio - Het District Haarlem en Omstreken van Het Ne-
derlandse Rode Kruis is vorig jaar een dagarrangement 
opgestart voor ouderen in het Rode Kruis gebouw aan de 
Vergierdeweg 52 te Haarlem Noord. Inmiddels is hier een 
groep ontstaan waarbij oudere mannen en vrouwen elkaar 
wekelijks ontmoeten en worden er verschillende activitei-
ten gedaan. Er is echter nog voldoende ruimte voor nieu-
we gasten.

Het dagarrangement is bestemd voor ouderen die weinig of 
geen sociale contacten meer hebben, of die wel eens een dag/
dagdeel in een andere omgeving gezellig met anderen willen 
zijn. De ouderen die op het dagarrangement komen hebben 
geen indicatie van het CIZ nodig. Het dagarrangement wordt 
wekelijks georganiseerd op de donderdag van 10.00 tot 14.00 
uur en wordt geleid door vrijwilligers. De activiteit is vraagge-
richt, wat inhoudt dat de deelnemers zelf aangeven welke in-
vulling zij aan de dag willen geven. Uiteraard voorzover dit bin-
nen de mogelijkheden van het Haarlemse Rode Kruis ligt. Tus-
sen de middag wordt er gezamenlijk gegeten. Het is mogelijk 
om een warme maaltijd te nuttigen. De kosten voor de maal-
tijd en de koffie en thee bedragen 5,05 euro per keer. Het Ro-
de Kruis Haarlem e.o. biedt ook recreatiemiddagen die wekelijks 
op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag van 
13.30 – 16.00 uur worden gehouden. Heeft u belangstelling voor 
deelname aan het dagarrangement of wilt u nadere informatie, 
dan kunt u van maandag t/m donderdag telefonisch contact op-
nemen met het Rode Kruis (023) 5411615. 

Noord-Holland pakt 
wachtlijsten jeugdzorg aan

De provincie wil meer kinderen 
helpen en de wachtlijsten aan-
pakken door de efficiency in de 
jeugdzorg te verhogen en de in-
stroom te beperken. De intensie-
ve gezinscoaching krijgt structu-
reel een plaats in het zorgaanbod 
en het aantal ambulante trajecten 
“Erger voorkomen” van stichting 
De Praktijk wordt structureel uit-
gebreid. Ook wil de provincie on-
derzoek doen naar de vraag of er 
een structureel tekort is aan cri-
sisplaatsen of dat de organisa-
tie van de crisishulp anders moet. 
Hiertoe hebben Gedeputeerde 
Staten afgelopen dinsdag 11 ok-
tober besloten met het ontwerp 
Uitvoeringsprogramma Jeugd-
zorg voor 2012.

De nadruk in het beleid in 2012 
ligt op het beperken van de in-
stroom van de geïndiceerde 
jeugdzorg door voldoende pre-
ventief jeugdbeleid te realiseren. 
De provincie zet in op ambulan-
te hulp die snel en eenvoudig be-
schikbaar is en waarbij pleegzorg 
voorrang krijgt boven het verblijf 
in instellingen. Ook moet één ge-
zin hulp krijgen met één plan. 

Knelpunten
Het beleid en de maatregelen 
staan benoemd in het nieuwe 
ontwerp Uitvoeringsprogramma 
Jeugdzorg 2012. Hierin wordt ook 
ingegaan op de overdracht van 
de jeugdzorg naar de gemeenten. 
“Wij vinden het belangrijk dat tot 
de overdracht van de jeugdzorg 
een feit is, er tijdige en adequate 
jeugdzorg beschikbaar blijft.
Onrust in de overgang naar de 
gemeenten mag de kwaliteit van 
de jeugdzorg niet aantasten. 
Daarom is het belangrijk dat het 
rijk snel duidelijkheid schept over 

Regio - Noord-Holland wil de 
wachtlijsten bij het Advies- 
en Meldpunt Kindermishan-
deling (AMK) verder aan-
pakken en Stichting De Prak-
tijk als nieuwe zorgaanbieder 
toelaten. 

de overgang van de jeugdzorg 
“aldus Elvira Sweet, gedeputeer-
de Jeugdzorg. Bovendien maakt 
de provincie zich zorgen over 
de hoeveelheid geld die het rijk 
beschikbaar wil stellen voor de 
jeugdbescherming en jeugdre-
classering. Ook hier ontbreekt het 
aan duidelijkheid. “Ik wil niet dat 
kinderen hiervan de dupe worden 
en de zorg voor deze kwetsbare 
groep onder druk komt te staan. 
Er is meer geld van het rijk nodig 
voor deze specifieke groep om te 
voorkomen dat bijvoorbeeld de 
wachtlijsten oplopen,” vervolgt 
Sweet. 

Reacties en overleg
De komende weken ligt het ont-
werp uitvoeringsprogramma 
Jeugdzorg 2012 voor reactie bij 
de betrokken organisaties en ge-
meenten. 
Eind november wordt het defi-
nitieve uitvoeringsprogramma 
door Gedeputeerde Staten vast-
gesteld.

Voorkom schoorsteenbrand door onderhoud

Firemaster Schoorsteenservice
vakkundig,  voordelig en veilig
Beverwijk - De specialisten van 
Firemaster Schoorsteen Service 
weten als geen ander hoe be-
langrijk goed onderhoud is. Een 
schoorsteenkanaal moet elk jaar 
worden geveegd en bij veel sto-
ken zelfs twee keer per jaar. ,,Bij 
degelijk onderhoud kan er geen 
brand ontstaan in de schoor-
steen’’, weten Karel en Lou van 
Wanrooy. ,,Er zijn particulieren 
die zelf de schoorsteen vegen. 
Deze mensen kunnen beter hun 
polis even goed nalezen, want 
de verzekering eist meestal dat 
er jaarlijks vakkundig wordt ge-
veegd.’’ 
Karel en Lou van Wanrooy heb-
ben meer dan 20 jaar erva-

ring in het schoorsteenveegvak. 
Hun bedrijf is lid van de lande-
lijke organisatie ASPB (Algeme-
ne Schoorsteenvegers Patroons 
Bond). Firemaster Schoorsteen 
Service is een verlengstuk van 
Firemaster Products. Met Fire-
master Products zijn zij marktlei-
der met de levering van schoor-
steenmaterialen aan bedrijven 
in binnen- en buitenland. 

Geweldig vak
De broers van Wanrooy leg-
den zich in eerste instantie he-
lemaal toe op Firemasters Pro-
ducts, maar er was zo veel vraag 
naar een betrouwbaar schoor-
steenveegbedrijf dat zij hun am-

Lou (links) en Karel van Wanrooy aan het werk bij een open haard

bachtelijke vak daarnaast ook 
weer opgepakt hebben. Karel 
van Wanrooy: ,,Het is een gewel-
dig vak dat we niet willen mis-
sen. Elke klant is anders en el-
ke schoorsteen ook. We beleven 
steeds weer nieuwe avonturen. 
Een vogelnest in de schoorsteen, 
een verstopping, of het rookka-
naal trekt niet goed. Wij zorgen 
ervoor dat alles het weer opti-
maal doet en er veilig gestookt 
kan worden.’’ 

Tips
De heren hebben ook nog wat 
tips. ,,Dat de kap goed trekt, 
is van groot belang. Daarmee 
houdt men vocht en vogels bui-

ten. Stoken in een nat kanaal is 
overigens gevaarlijk. Het roet 
plakt dan aan de zijkanten en dat 
zet zich vast met verstopping als 
gevolg. Ook belangrijk is het om 
bijvoorbeeld in een open haard 
goed, en niet te nat, hout te sto-
ken. Het mag geen dennenhout 
zijn. Daar zit hars in en dat plakt 
waarmee er kans op brand ont-
staat. Gaskanalen dienen om de 
twee jaar te worden gereinigd 
om kans op koolmonoxide te 
voorkomen.’’ 

Bewijs voor verzekering
Wie de werkzaamheden door 
Firemaster Schoorsteenservice 
laat uitvoeren krijgt een bewijs 
voor de verzekering. Er wordt 
een kopie bewaard bij het be-
drijf zodat het niet verloren kan 
gaan. Na een jaar krijgt de klant 
een telefoontje of e-mail om te 
melden dat het tijd is voor een 
volgende onderhoudsbeurt. 
De schoorsteen laten vegen kost 

29,50 euro. Firemaster Schoor-
steen Service reinigt ook dak-
goten. 
Bel voor een afspraak met 0251-
208451 of maak een afspraak via 
www.schoorsteenvegen.com.

Halloween 
masker maken

Heemstede - Halloween is 
hét griezelfeest uit Ameri-
ka. Spoken, spinnen, heksen, 
het hoort er allemaal bij. Op 
woensdag 26 oktober maken 
de kinderen bij Casca zelf de 
griezeligste maskers! Welkom 
van 13.30-15.15 uur bij Cas-
ca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Entree: 3,50. 
Aanmelden: 023-548 38 28 – 
kies 1 Info: www.casca.nl.
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A lijn: De vorige week heb ik u verkeerd 
geïnformeerd. De achterstand van Helmie 
v.d.Berg en Joke v.d.Lans bedroeg geen 18 
procent maar 8 % op Irma v. Roosmalen en 
Tine Posthuma. Maar mogelijk had ik een 
vooruitziende blik, want het is nu wel dege-
lijk 19%. De kampioenen scoorden 60,42% 
en de andere dames slechts 50%. Jan en Joop Warmerdam moeten 
met een score van 57,92% de derde plaats op de ranglijst delen met 
Jan Zwaneveld en Pim Houtzager. Deze heren werden gedeelde eerste 
met 60,42%. Joke v.Dam en Miep v.d.Raad werden aan elkaar verbon-
den en met 48,75% waren zij niet helemaal tevreden. Joke zakte met 
haar partner Anita v.d.Meulen een plaatsje en Miep kon zich niet uit de 
gevarenzone spelen. Ook Maria en Ton Bruseker (42,92%) staan onder 
de fatale grens van 47½%. Ook Theresia v.d.Horst en Matthieu Lom-
merse moeten op hun tellen passen, ondanks het feit dat zij nu 55.42% 
behaalden. Liesbeth Warmerdam en Ans Pieters waren wel helemaal 
van slag. Met maar 37,92% staan zij voorlaatste. Ria Lengers en Wieck 
v.Baars hebben zich kennelijk al verzoend met degradatie. Zij moe-
ten de laatste twee drives minstens 57% halen om boven de 47½% uit 
te komen. Misschien dat hun “wilde” biedingen wat op gaat brengen.
B lijn: Els Zonneveld en Nettie v.Egmond maakten een vrije val van 
maar liefst 11 plaatsen. Ze stond fier aan kop en met een score van 
39,93% zakten zij naar de twaalfde en moeten vrezen voor degradatie. 
Agnes Hulsebosch en Tine Uitendaal pakten de koppositie over met 
een score van 56,32%, ook Marijke v.Lamoen en Ronald v.d.Holst kwa-
men met 56,25% goed voor de dag en de tweede plaats is hun deel. 
Jet en Kees Gilijamse maakten een grote sprong. Met 57,29% werd 
de avond winst gepakt en zij staan gelijk op plaats drie welke recht 
geeft op promotie. Met een score van 53,47% hebben Rietje Koop-
man en Ingrid Roosendaal zich voorlopig veiliggesteld. Martien Mes-
man speelde met Fia de Kluijver en dit paar kwam tot 54,17% waar-
bij Martien met zijn broer André nog uitzicht heeft op de A lijn. On-
deraan is het lot al bezegeld voor Emmy en Jan v.Stijn. Met een ge-
middelde van bijna 40% is er geen redden meer aan. Lucie Doeswijk 
en Siem v.Haaster behaalden maar 43,06% en staan voorlaatste. Ook 
Riek en Gerard Hageman moeten er wat aan gaan doen. Zij hebben 
nog een achterstand van 6% op Els en Nettie en dat moet te doen zijn 
in twee drives.
C lijn: Ilse en Ron Rusman hadden een mindere avond. Met maar 
42,71% vielen zij weg uit de top drie (vierde). Met 55,21% werd deze 
overgenomen door Ria Brandwijk en Ina Langeveld. Hilda en Henk Uit-
tenbroek gaan onbedreigd naar de B. Negen % hebben zij voorsprong 
op Fia de Kluijver en Marry Mesman, omdat Fia in de B lijn goed voor 
de dag kwam. Wederom kwamen Han en Ron Bakker tot een goede 
score. Maar hun 59,90% is nog niet voldoende om aanspraak te maken 
op promotie. Vorige week werden Mieke de Ridder en Ella Wijsman 
met 41,15% laatste en nu met 61,46% eerste. Hoe is het mogelijk? 
Hennie Lameris en Carry Carels hebben, wegens vakantie perikelen, 
kennelijk lang niet samen gespeeld, want met 38,23% werden zij voor-
laatste. De laatste plaats is voor Diny Heideman en Truus Rekké met 
34,38%. Zij spelen niet om de punten maar puur voor de gezelligheid.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Bel-Air

Kleine nederlaag VEW
Heemstede - VEW ging afge-
lopen zaterdag op bezoek bij 
sv Diemen. Een wedstrijd uit 
het linker rijtje dus belangrijk 
voor de onderste regionen.

VEW begon gehandicapt aan de 
wedstrijd. Afwezig waren Bo van 
Ieperen, Bas van’t Sant, Emre en 
Sander Smit. Bovendien had-
den een aantal spelers de brui-
loft van aanvoerder Bas van’t 
Sant nog in de benen. Dat werd 
vooral de tweede helft duidelijk. 
VEW had in het begin een paar 
kleine kansjes, zonder resultaat. 
Diemen speelde op de counter 
en bij een van deze aanvallen 
moest keeper Michiel van Rooij-
en aan de noodrem trekken wat 
geel opleverde. Toch kwam VEW 
op voorsprong: de derde kans 
van Sven van Enthoven was ein-
delijk raak, 0-1. Nog voor de rust 

had Michiel Dekker de kans op 
0-2 maar schoot in vrije positie 
naast.
In de 64ste minuut kwam de 
gelijkmaker. Een voorzet van 
rechts werd keurig afgewerkt, 
1-1. George Ursutuanu werd 
hierna vervangen door Maar-
ten Veenhof. De tweede VEW-er 
die geel kreeg was Richard van 
Splinter. Diemen wisselde twee 
spelers en dat had resultaat. Van 
Sven Enthoven moest een over-
treding maaken, de toegekende 
strafschop werd benut, 2-1. Dit 
werd ook de eind uitslag.
VEW-2 ging met 0-1 ten onder 
bij Haarlem/Kennemerland.

Het programma voor zaterdag
22 oktober:
VEW-b- Kadoelen-b 10.30 u
Verder is er geen programma
ivm de herfstvakantie.

Het programma voor 29 oktober:
VEW-1- RCH-1 14.30 u
VEW-2  nog niet bekend
VEW-3  nog niet bekend
UNO-3- VEW-4  14.30 u
VEW-vet- SIZO-vet  14.30 u
VEW-a- Schoten-a  12.45 u
Concordia-b- VEW-b  13.00 u
DSS-d- VEW-d1  14.00 u
RCH-d- VEW-d2  11.15 u
Bl’daal-mini- VEW-mini  10.00 u

Touchwood voor kleding met die Engelse Touch
Bloemendaal - De liefde voor 
Great Britain begon met de stu-
die Engels van haar broer. Anne- 
Miek Koot bezocht Londen voor 
het eerst in 1986, haar broer 
kreeg meer Engelse vrienden 
en zij maakte in 1988 van Do-
ver naar Inverness in Schotland 
linksom naar boven en rechtsom 
terug. Ze was helemaal verkocht 
en inmiddels kent ze elke coun-
ty, graafschap. Tijdens vakanties 
kreeg ze steeds meer het idee 
om met die mooie dessins en 
kwaliteiten in kleding en acces-
soires die ze daar aantrof, iets 
te doen. Haar werk bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Redding-
maatschappij was spannend ge-
noeg, toch knaagde er iets. Ze 
trof in het tijdschrift “Landleven” 
een advertentie waarin een win-
kel in Bronkhorst, met het Dic-
kens museum bijna om de hoek, 
werd aangeboden. Precies wat 
ze zocht. Maar geboren en ge-
togen in Bennebroek, neem je 

niet zo gauw afscheid van on-
ze mooie regio. Toch legde ze 
contacten met leveranciers en 
kreeg de kans om te beginnen 
aan de Bloemendaalsestraat-
weg 138. 

Engels Landleven
Dinsdag 11 oktober opende An-
ne-Miek Koot haar Touchwood 
winkel met kleding in de Engels 
Landleven stijl. Ze had haar klei-
ne Keltische harp bij de hand 
om wat traditionele Engelse mu-
ziek ten gehore te brengen. Een 
heerlijke hobby die naast het 
gezin en winkel in-en ontspant. 
In de winkel tweedjasjes voor 
dames en heren met bijpassen-
de pantalons. Voor wandelin-
gen in regenachtige natuur zijn 
de waxcoats, waterdicht en toch 
ademend. Ideaal voor honden 
liefhebbers want laat ze maar 
tegen je opspringen, de wax jas 
kan er tegen. Hetzelfde geldt 
voor ruiters, paarden liefhebbers 

en jagers. Onze exclusieve col-
lecties ladies wear zijn samen-
gesteld uit de merken Barwick 
Tweed Traditionals, John Barda-
le en Kilkenny Woollen Mills. Al-
le ontwerpen vinden hun oor-
sprong in de traditionele Town & 
Country designs. Met Tweed jas-
jes, sweaters, shirts, pantalons 
en overjassen. Met bijpassende 
hoeden, tassen en laarzen. Voor 
de heren de tweed en ribcord 
colberts, pantalons en de klas-
sieke geruite flanel shirts. Swea-
ters en truien van John Bardale 
en Kilkenny Woolen mill voor de 
komende koude en gure herfst- 
en wintermaanden volgens am-
bachtelijke voorschriften ge-
breid en in veel klassieke kleu-
ren die deze winter ook nog mo-
dieus zijn. 

Heerlijke winkel
Daarnaast hoeden, tassen en 
zelfs het heupflesje. Met de 
woonaccessoires in landelij-
ke stijl is Touchwood in Sant-
poort – Zuid een heerlijke win-
kel voor liefhebbers van het Brit-
se buitenleven. Die vriendelijk-
heid en gemoedelijkheid van 
het Engelse landleven zult u ook 
aantreffen in de winkel van An-
ne-Miek Koot aan de Bloemen-
daalsestraatweg 138 in Sant-
poort-Zuid, tel nr: 023 6200138, 
geopend dinsdag t/m vrijdag van 
12.00 - 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 - 17.00 uur.

Ton van den Brink

Heemstede - Tijdens het 1e 
weekend van november kan zo-
wel jong als oud genieten van de 
jaarlijkse Kunstlijnmanifestatie 
op zaterdag 5 en zondag 6 no-
vember. Voor de jongere bezoe-
kers bestaat er de mogelijkheid 
om actief mee te doen: in de hal 
van het Raadhuis aan het Raad-
huisplein (open van 11.00-17.00 
u) staat een kale –nagebouw-
de - Boom die voorzien dient te 
worden van bladeren. Jonge kin-
deren in de leeftijd van 3 t/m 14 
jaar kunnen portretten tekenen 
op lichtgroene bladeren. Deze 
worden aan de boom in de hal 
opgehangen. Voor de origineel-
ste creaties looft JUUL aan de 
Julianlaan een aantal mooie prij-
zen uit! Voor de ouderen bestaat 
de mogelijkheid om de belang-
rijkste 6 locaties waar meerde-

Kunstlijn in Heemstede 
voor jong en oud!

re kunstenaars exposeren (Het 
Raadhuis, de Molen aan de Glip-
perdreef, Galerie Het Kunstbe-
drijf, de Voorweglocatie, Atelier 
Rollich en de Leidsevaart Re-
mise) op zaterdag te bezoeken. 
Belangstellenden worden tus-
sen 10.30 en 11.00 van huis op-
gehaald en naar de 1ste loca-
tie gebracht en dat is het Raad-
huis aan het Raadhuisplein. Elk 
halfuur gaat de bus naar de vol-
gende locatie. Men wordt tus-
sen 14.00 en 15.30 weer naar 
huis gebracht. Belangstelling? 
U moet zich dan wel voor 27 ok-
tober opgeven bij de Stichting 
Welzijn Ouderen Heemstede, tel 
023 5288510. De kosten voor 
de rit langs 6 locaties bedragen 
5,00 euro. Bij onvoldoende be-
langstelling gaan de ritten ech-
ter niet door! 
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Lezing, optreden en gratis boek 
Het leven is vurrukkulluk 
in de Bibliotheek

Cadeau voor leden
Nederland Leest is de grootste 
nationale leescampagne. Eén 
boek staat centraal en wordt 
door de bibliotheken gratis uit-
gedeeld aan hun leden. Mét de 
aansporing om het te lezen en er 
met anderen over te praten. Dit 
jaar lezen we allemaal Het leven 
is vurrukkulluk van Remco Cam-
pert. Een boek dat precies vijftig 
jaar oud is, maar nog steeds door 
jong en oud wordt geprezen. Een 
boek dat bij beginnende roman-
lezers en doorgewinterde litera-
tuurverslinders in de smaak valt. 
Nederland Leest wordt een feest. 
Het wordt een ode aan de jaren 
vijftig en zestig, aan de taal, aan 
het lezen en vooral aan Remco 
Campert. 

Lezing door Ewoud Sanders 
Ewoud Sanders is taalhistoricus 
en journalist en woont in Heem-
stede. Hij is vaste medewer-
ker van onder meer NRC Han-
delsblad en Onze Taal. In NRC 
Handelsblad heeft hij wekelijks 
de taalcolumn, Woordhoek ge-
heten. Sanders neemt het boek 

van Campert als aanleiding voor 
een algemene beschouwing 
over tijdgebonden taalgebruik 
met extra aandacht voor de jaren 
zestig. Kijk voor meer informatie 
op www.bibliotheekhaarlem.nl.

Het gratis boek is op te halen bij 
één van de zes vestigingen van 
de Bibliotheek Haarlem en om-
streken. De toegang voor de le-
zing is gratis. Kaarten zijn op te 
halen in Bibliotheek Heemstede 
en bij Boekhandel Blokker. Re-
serveren kan via 023–5115300.

Heemstede - Van vrijdag 21 oktober t/m vrijdag 18 novem-
ber, tijdens de campagne ‘Nederland Leest’, krijgen leden van 
de Bibliotheek Haarlem en omstreken het boek Het leven is 
vurrukkulluk van Remco Campert cadeau op vertoon van hun 
bibliotheekpas. Op zondag 6 november, van 14 – 15.30 uur, 
houdt Ewoud Sanders in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 
1 te Heemstede een lezing over tijdgebonden taalgebruik met 
extra aandacht voor de jaren zestig. De toegang is gratis.

Actie tegen fietsdiefstal op 
station Heemstede-Aerdenhout

Beter beveiligen
Op verschillende manieren kunt 
u uw fiets (beter) beschermen 
tegen diefstal. Het team geeft 
hierover voorlichting. Bijvoor-
beeld over de wijze waarop u het 
beste uw fiets op slot kunt zet-
ten. Door uw fiets te laten regi-
streren, vergroot u de kans dat 
deze wordt teruggevonden na 
diefstal. 
Het team deelt folders en regi-
stratiekaarten uit. Fietsen die 
beter beveiligd kunnen worden, 
krijgen een fietshanger: hierop 
staan tips voor de eigenaar. Ver-
der worden frames van verschil-
lende fietsen gedemonstreerd 
met de nieuwste antidiefstal-
producten. Tevens is op loca-

tie een computer aanwezig met 
een internetverbinding. Zo kan 
het team laten zien welke websi-
tes interessant zijn om fietsdief-
stal te bestrijden. Bijvoorbeeld 
die van de stichting ART over de 
kwaliteit van de sloten. Ook is er 
de mogelijkheid de eigen fiets na 
te trekken bij het fietsdiefstalre-
gister van de RijksDienst voor 
het Wegverkeer. 

Korting Axa Cherto kettingsloten
Van bepaalde typen sloten zijn 
lopers in omloop. Het team weet 
om welke typen het gaat en zal 
dit ook demonstreren. Mocht u 
deze sloten willen vervangen: 
het promotieteam deelt kortings-
bonnen uit voor de aankoop van 

Heemstede - In opdracht van de gemeente Heemstede houdt 
het promotieteam van Centrum Fietsdiefstal op dinsdag 25 
oktober van 12.00 tot 18.00 uur op het station Heemstede-
Aerdenhout een actie om de kans op het stelen van fietsen te 
verkleinen.

Lezing over Ethiopie
Heemstede - Bij boekhandel 
Blokker wordt donderdag 27 ok-
tober een lezing georganiseerd 
over Ethiopie. Karin Anema ver-
telt over haar nieuwe boek ‘An-
ders dan Afrika’. 
Het boek is een reis naar het hart 
van Ethiopië. Reizend door Ethi-
opië ontrafelt Karin Anema wat 
het land zo anders maakt dan de 
rest van Afrika. De lezing wordt 
geïllustreerd met een kleurrij-
ke diareportage. Karin Anema 
schrijft verhalen over ontwik-
kelingssamenwerking, natuur, 
landbouw, wonen en gezond-
heidszorg. Altijd is er een flinke 
dosis human-interest, met aan-
dacht voor individuele beleve-
nissen.
Terwijl het immense continent 
Afrika werd verdeeld onder de 
koloniale machten bleef Ethiopie 
een onafhankelijk keizerrijk met 
een sterke indentiteit. Rondrei-
zend ontrafelt Karin Anema wat 
dit land zo anders maakt. Ze reist 
naar de verste uithoeken en er-
vaart uitzonderlijke gastvrijheid 
maar wordt ook geconfronteerd 
met wreedheden als kinderroof 
en vrouwenbesnijdenis. Ont-
heemding is een centraal the-
ma in Anema’s ontmoetingen. 

Levens worden getekend door 
diepgewortelde politieke onvrij-
heid. De reis eindigt bij het on-
afhankelijke Afar-volk waar het 
miljoenen jaren oude skelet Lu-
cy werd gevonden. In het noma-
dische leven van de Afar is geen 
plaats voor bezit, het wordt ge-
kenmerkt door onvoorwaarde-
lijke kameraadschap en solida-
riteit.
Karin Anema was twee keer eer-
der bij boekhandel Blokker om te 
vertellen over haar reizen.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang 5,-. 
Reserveren gewenst.
Tel. 023 - 5282472

Axa Cherto kettingsloten. De 
bonnen zijn goed voor 50% kor-
ting.
Iedereen is welkom bij de stand 
van het promotieteam, ook de-
genen die niet regelmatig hun 
fiets bij het station stallen.
Op de website www.centrum-
fietsdiefstal.nl kunt u allerhan-
de informatie vinden over wat u 
kunt doen om te voorkomen dat 
uw fiets gestolen wordt.

Bewaakte fietsenstalling
Gemeente Heemstede, politie en 
NS werken samen om het stelen 
van fietsen bij het station tegen 
te gaan. Goed om te weten is dat 
er aan de westzijde van het stati-
on, op het Roemer Visscherplein 
een bewaakte fietsenstalling is. 
Voor deze stalling gelden de vol-
gende tarieven: 
een dagkaart 1,20, een strippen-
boekje: 12,00, een maandkaart: 
13,00 en een jaarkaart 99 euro. 

Ook ú kunt een aanvraag indienen!

Rabobank steunt stichting ‘ Vier het 
Leven’ en stichting Erfgoed Haarlem 

Stichting Vier het Leven
Sociaal isolement onder ouderen 
is een maatschappelijk probleem 
van deze tijd. Stichting Vier het 
Leven zet zich in om het sociaal 
isolement onder ouderen te be-
perken door het organiseren van 
volledig begeleide theater- en 
concertbezoeken voor ouderen 
door vrijwilligers. Op deze ma-
nier krijgen ouderen de kans om 
regelmatig deel te nemen aan 
een sociale activiteit waardoor 
nieuwe contacten ontstaan en er 
steeds uitzicht is op het doen van 
iets leuks. Dit levert een positie-
ve bijdrage aan het verminderen 
van de eenzaamheid. Het Maat-
schappelijk Stimuleringsfonds 

(MSF) van Rabobank Haar-
lem en Omstreken heeft een fi-
nanciële bijdrage geleverd zo-
dat stichting Vier het Leven haar 
activiteiten kan uitbreiden naar 
regio Haarlem.
Kijk voor meer informatie op 
www.4hetleven.nl 

Stichting Erfgoed Haarlem
De stichting Erfgoed Haarlem is 
samengesteld uit negen Haar-
lemse erfgoedinstellingen en 
stelt zich ten doel de bewoners 
van de gemeente Haarlem en 
omliggende gemeenten bewust 
te maken van hun cultureel, 
historisch, maatschappelijk en 
archeologisch erfgoed. Het he-

Regio - Rabobank Haarlem en Omstreken stelt via het Maat-
schappelijk Stimuleringsfonds (MSF) een deel van de winst 
beschikbaar voor lokale projecten. Projecten bij u in de buurt 
die het welzijn verhogen en de leefomgeving aangenamer ma-
ken. De adviescommissie van het MSF vergadert 4 keer per 
jaar. Tijdens de laatste vergadering zijn onder andere een 
verzoek van de stichting Vier het Leven en stichting Erfgoed 
Haarlem gehonoreerd..

le jaar door worden er activitei-
ten en projecten georganiseerd. 
Speciaal voor leerlingen van 
basisscholen en het voortge-
zet onderwijs wordt momenteel 
het project ‘stappen in de stad’ 
voorbereid. Doel van dit project 
is om de leerlingen enthousiast 
te maken voor en kennis te laten 
maken met Haarlems cultureel 
erfgoed met behulp van nieuwe, 
moderne media.
Het MSF van Rabobank Haar-
lem en Omstreken heeft een fi-
nanciële bijdrage geleverd zodat 
dit project gerealiseerd kan wor-
den.

Proje cten bij u  in de buurt
Heeft ú een project dat volgens 
u in aanmerking komt voor een 
bijdrage uit het MSF? Kijk dan 
op www.rabobank.nl/haarlem 
voor de criteria. De adviescom-
missie vergadert op dinsdag 29 
november aanstaande. Uw ver-
zoek dient uiterlijk maandag 14 
november binnen te zijn.

Casca Nova: Kastelen te Kijk (55+)
Heemstede - Toen de verde-
digingsfunctie van de kaste-
len door de modernisering in de 
oorlogsvoering verdween, wer-
den vele verlaten. Ze vervie-
len en wat restte waren soms 
slechts sporen in het landschap. 
Sinds de romantiek in de 19e 
eeuw haar intrede deed, kon-
den de Middeleeuwen zich ver-
heugen in een groeiende be-
langstelling. Landhuizen wer-
den van torens voorzien en er 

werden zelfs hele nieuwe kas-
telen gebouwd. Een aantal kas-
telen werd in ere hersteld en 
werd omgebouwd tot geriefe-
lijk familiehuis. Niet alle kaste-
len kregen die eer toebedeeld. 
Misschien maar goed. Want la-
ter zijn ook zij ontdaan van de 
klimop en gerestaureerd, waar-
door hun oorspronkelijke func-
tie zichtbaar is gebleven. Aan de 
hand van dit erfgoed in Neder-
land is een ontwikkeling zicht-

baar in vorm en functie van kas-
telen in Nederland door de eeu-
wen heen. Deze lezing door Ber-
nadette Wösten gaat hierover.
De dialezing Kastelen te Kijk is 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 25 
oktober, aanvang 14.30 uur. En-
tree: 3,50. Reserveren: 023-548 
38 28-1 op werkdagen tussen 
9 en 12 uur. De volgende Tref-
punt-Casca lezing is op dinsdag 
8 november.
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Kerk PKN 
Heemstede

Heemstede – Protestantse ge-
meente Heemstede: dienst op 
zondag 23 oktober in de Pink-
sterkerk: aanvang 10.00 uur, ds. 
J. Smit. Oude kerk: geen dienst.

Dienst Trefpunt 
Bennebroek

Bennebroek – Dienst in de Pro-
testantse gemeente Het Trefpunt 
in Bennebroek aan het Akonie-
tenplein 1 op zondag 23 oktober 
met ds. J.E.Th. Nak- Visser
Dienst in de sfeer van Taizé, 
m.m.v. de cantorij Kom in de 
Kring. Aanvang: 10.00 uur

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – PKN, Binnenweg 
67 Bennebroek houdt dienst op: 
23 oktober 10:00 uur ds. M.J. 
Schuurman uit Oldebroek.

Concert Oratoriumkoor 
Bennebroek 5 november
Bennebroek - Het Haarlems 
Gemengd Koor en het Oratori-
umkoor Bennebroek vieren dit 
jaar samen hun verjaardag. Het 
Haarlems Gemengd Koor is dit 
jaar 90 jaar oud en in 2012 is het 
Oratoriumkoor Bennebroek 60 
jaar. Bij gelegenheid hiervan ge-
ven ze samen een uitvoering van 
het prachtige Deutsches Requi-
em van Brahms, en enkele liede-
ren van Beethoven en Schubert.
Brahms’ Deutsches Requiem is 
niet een traditionele Requiem-
mis voor de ziel van een overle-
dene. Het is troostmuziek voor 
allen die geliefden te betreu-
ren hebben en bezorgd zijn om 
de eindigheid van hun eigen be-
staan. Het is een Hooglied van 
de troost, waarin bemoediging 
wordt geboden aan degenen die 
treurend achterblijven, en die 
troost zoeken.
Het is een prachtig requiem, heel 
emotioneel vooral in het vijf-
de deel waarin de sopraan Maja 
Roodveldt, als ware zij de overle-
dene, de treurende achterblijvers 
troostend toezingt. Het verdriet 
dat hiermee wordt opgeroepen, 
staat echter in het teken van het 
latere weerzien met de overlede-
ne. Het is geen requiem waarin 
alleen de dood wordt bezongen, 
maar een ‘requiem over men-
sen’, waarin het eigenlijk om de 

levenden gaat. Daarom durfden 
de beide koren het wel aan om 
juist dit indrukwekkende werk 
van Brahms op hun verjaardags-
concert centraal te stellen.
Tijdens het concert wordt ook 
het Opferlied van Ludwig von 
Beethoven gezongen, door so-
praan en koor. Het lied beschrijft 
het brengen van een offer door 
een jongeling aan Zeus, om hem 
te bewegen de vrijheid van een 
ieder te waarborgen en te zor-
gen voor bezieling en inspiratie 
gedurende het leven. Juist in de-
ze zorgelijke tijd een uiterst toe-
passelijk lied!
Ten slotte zullen nog twee liede-
ren van Franz Schubert in een 
bewerking van Max Reger wor-
den gezongen, door de bariton 
Pieter Hendriks en sopraan Ma-
ja Roodveldt, begeleid door het 
orkest. De unieke samenwerking 
van de twee regionale koren, het 
Haarlems Gemengd Koor en het 
Oratoriumkoor Bennebroek, was 
goed mogelijk omdat beide ko-
ren worden gedirigeerd door 
Frank Hameleers.
Het concert vindt plaats op za-
terdagavond 5 november om 
20.15 uur in de Grote Zaal van 
de Philharmonie in Haarlem.
Kaarten à 25 euro te bestellen bij 
beide koren of bij de kassa van 
de Philharmonie.

Vl ooienmarkt Heemstede
Heemstede - Op zondag 23 ok-
tober wordt er een vlooienmarkt 
gehouden in Heemstede. In 
sportcentrum Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16 zijn die dag 
meer dan 100 kramen te vinden 
met een diversiteit aan goede-
ren. Niet alleen de gebruikelijke 
kleding, speelgoed of huisraad 
worden hier voor schappelijke 
prijzen aangeboden, maar ook 

zaken als (semi-)antiek, brocan-
te en verzamelobjecten zijn er 
volop aanwezig. De markt duurt 
van 9.30 tot 16.30 uur en de en-
treeprijs bedraagt 2 euro per 
persoon. Kinderen t/m 11 jaar en 
onder begeleiding hebben gratis 
toegang tot de markt.
Info: org. MIKKI, 0229-24 47 39. 
E-mail info@mikki.nl
www.mikki.nl

Vriend Actief: 
Samen op stap!
Heemstede - Welzijn Oude-
ren Heemstede (WOH) is gestart 
met een vacaturebank voor ou-
deren die iemand zoeken om sa-
men op pad te gaan.
Dit kunnen verschillende be-
stemmingen zijn zoals: samen 
wandelen of fietsen, een muse-
umbezoek, naar het theater of 
samen naar een activiteit of cur-
sus. Wie iemand zoekt om samen 
iets te ondernemen kan zich op-
geven bij WOH. Bij aanmelding 
vindt een gesprek plaats met 
de beroepskracht, daarna wordt 
men opgenomen in de vacature-
bank. Zodra iemand zich meldt 
die dezelfde belangstelling of 
wens heeft wordt de match ge-
maakt.
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met 
WOH, Lieven de Keylaan, Heem-
stede, 24 tel: 023-528 85 10.

Roué Verveer (PUURee).

Dubbel Cabaret in de Luif el
Murth Mossel  en Roué Verveer
Heemstede – Aangeboden: Ter 
bezichtiging: vrijstaande come-
dian met 3e voorstelling! Het be-
treft hier een goed onderhouden 
entertainer met karakter. Voor-
stelling heeft levendige, sfeer-
volle verhalen en is royaal voor-
zien van lachmomenten!U heeft 
vrij uitzicht op het podium. Vol-
doende lichtinval geduren-
de de avond. Een uniek stuk-
je pracht en praal in het heden-
daagse theaterlandschap, wat u 
gewoon met eigen ogen gezien 
moet hebben! Bel/mail snel voor 
’n bezichtiging.

In zeer goede staat: Wie het haalt 
wordt na de derde voorstelling 
gezien als ‘blijvertje’ in cabaret-
land. Met zijn vierde voorstelling 
werd Roué Verveer genomineerd 
voor de cabaretprijs Neerlands 
Hoop. Roué blijft dus. Vanavond 
speelt hij zijn nieuwe voorstel-
ling, waarin hij weer kritisch naar 
de maatschappij zal kijken en 

daar de scherpe en komische 
conclusies aan verbindt die we 
van hem gewend zijn.
Het zijn niet zomaar grappen-
makers: Murth Mossel en Roué 
Verveer treden al jaren op, on-
der andere met Najib Amhali in 
het stand-up comedy collectief 
FreshWagon. Ze zeggen waar 
het op staat. Je voelt dat het op-
recht is. Daar gaat het bij hen 
ook om. Zij hoeven niet zo nodig 
het leukste jongetje van de klas 
te zijn en scoren over de rug van 
anderen, is niet hun ding.

Info
Vrijdag 28 oktober is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
18,50. CJP/65+ 17,50. 
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. 

Murth Mossel (PUURee).

Mooie cheques Heemstede Loop
Heemstede - Mike Walker (bekend van TV Down with Johnny Rocks) 
mocht zondag in het kader van de Heemstede Loop samen met Dieu-
wertje Blok een cheque in ontvangst nemen voor de Hartekamp. 

Fata Morgana
Regio - Museum Het Dolhuys 
presenteert ‘Fata Morgana’, een 
tentoonstelling in het kader van 
Kunstlijn Haarlem waarbij tien 
kunstenaars dwars door het hele 
museum hun kunstwerken laten 
zien. Onder de titel ‘Fata Mor-
gana’, dat luchtspiegeling bete-
kent, laten de kunstenaars zich 
ter plekke inspireren door de di-
verse ruimtes in Het Dolhuys. De 
tentoonstelling is te zien van 29 
oktober tot en met 31 decem-
ber 2011. Adres: Schotersingel 2, 
Haarlem, tel. 023 5410 688.

Foto: Anneke Zonneveld
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Kerk SEIN 
terrein

Regio - Op zondag 23 oktober 
om 15.00 uur houdt ds Hetty van 
Galen dienst van Schrift en tafel. 
Locatie:
Terrein ‘de Cruquiushoeve’, ge-
bouw ‘de Rank’, Spieringweg 
801, Cruquius.

Kerk in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 23 oktober 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 
Voorganger is pastor mw. 
A. Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door het Kerkkoor 
Abbenes. (avondmaalviering)

Kort nieuws
Vrijwilligers gezocht kringloopwinkels

Regio - Sinds 1993 is stichting Het Juttersdok 
actief als kringloopbedrijf met een sociaal maat-
schappelijke doelstelling. De stichting helpt 
dak- en thuisloze jongeren aan werk. Deze in-
zet is uitgegroeid tot een organisatie die ruim 
18 jaar iedereen de ruimte biedt om te werken.

Onlangs zijn in deze regio twee kringloopwin-
kels geopend. In Haarlem in de lange Begij-
nestraat 8 en in Cruquius een grote winkel ge-

opend op de Meubelboulevard. Deze twee ves-
tigingen kunnen werk bieden aan 12 vrijwilligers 
in Haarlem en 40 vrijwilligers in Cruquius. Komt 
u ook onze vestiging versterken? 
U kunt u aanmelden via de vrijwilligerscentrale 
of door een email aan Ruud Antonisse, directeur 
van Het Juttersdok: ruud@juttersdok.nl

Zelf goederen brengen?
Bel de Opruimlijn 085-2737070.

Najaarsconcert Herfstsonate
Regio - Vrouwenkoor MetaMor-
fose, o.l.v. Carole Kroese, viert 
de herfst en zal u verrassen met 
kleurrijke contrasten. We doen 
dit op zondag 23 oktober in de 
Lutherse Kerk - met haar schitte-
rende akoestiek -, Witte Heren-
straat 22 in Haarlem. Het concert 
begint om 14.30 uur en is rond 
16.30 uur afgelopen.
Kaarten à 10,- , inclusief een 
consumptie, zijn verkrijgbaar aan 
de zaal. Tevens kunt u telefo-
nisch reserveren bij Lieve Hans-

sen (023 -5333331) of Jeannette 
Caspers (023 - 5327500).

U hoor t een gevarieerd pro-
gramma, met vóór de pauze het 
wat ‘oudere’ repertoire, met als 
afwisseling een optreden van 
onze ‘mystery guest’.
Na de pauze zetten wij onze 
bonte mix van stijlen voort, nu 
met een bijdrage van Fredie Kui-
per met haar accordeon. Ook zij 
zal het koor bij wat liederen be-
geleiden.

Nieuws van de Woonbond

Kunnen uw servicekosten lager?

Allereerst kunt u uw verhuur-
der om uitleg vragen. Weet dat 
u recht heeft op inzage in de on-
derliggende rekeningen. Wei-
gert uw verhuurder om vragen te 
beantwoorden, of wordt u het 
niet met hem eens over de 
hoogte van de afrekening, dan 
kunt u zich vervolgens tot de 
huurcommissie wenden met de 
vraag om de servicekostenafre-
kening te toetsen (of het voor-
schotbedrag dat u maandelijks 
betaalt). Tenzij u een woning 
heeft met een geliberaliseerde 
huurprijs, want dan moet u zich 
tot de kantonrechter wenden. 
U kunt dan niet terecht bij de 
huurcommissie. 

Te dure service
Op www.woonbond.nl wordt 
momenteel geïnventariseerd 
hoeveel huurders denken dat 
de servicekosten onnodig hoog 
zijn. Het blijkt dat de helft van 
de huurders denkt teveel te 
betalen. Omdat een verhuur-
der de werkelijk gemaakte kos-
ten voor de levering van dien-
sten en producten aan zijn huur-
ders mag doorberekenen, heeft 
hij er feitelijk geen financieel be-
lang bij om de servicekosten zo 
laag mogelijk te houden. Meest-
al is het zo dat een verhuurder 

zijn langlopende contracten pas 
tegen het licht houdt, als een ac-
tieve huurder of een huurders-
organisatie aan de bel trekt. Het 
is dus heel belangrijk om dat te 
doen als u vindt dat de service 
te duur is. 

Onterechte rekeningen
Voor servicekosten geldt dat ze 
werkelijk gemaakt en redelijk 
moeten zijn. De huurder hoeft 
alleen te betalen voor diensten 
die hij met de verhuurder over-
een is gekomen. Maar zelfs als 
dat het geval is mag u, bijvoor-
beeld als u op de begane grond 
woont en u wordt aangeslagen 
voor het energieverbruik van de 
lift en de schoonmaakkosten er-
van, bezwaar maken tegen die 
kosten. En u hoeft alleen te be-
talen voor groenonderhoud als 
het gemeenschappelijke groen 
ook alleen voor de huurders is 
en niet een openbaar karakter 
heeft, zodat ook anderen dan de 
huurders er plezier van hebben. 
De verhuurder mag het service-
pakket ook niet op eigen hout-
je uitbreiden of inkrimpen, daar-
voor is toestemming nodig van 
de huurder(s). 

Huurders kunnen bij de huur-
commissie en/of de kantonrech-

Regio - De Woonbond krijgt veel klachten over servicekosten 
die verhuurders hun huurders in rekening brengen. Het ge-
beurt dat er kosten in rekening worden gebracht voor dien-
sten of producten die niet of onvoldoende worden geleverd, of 
dat er kosten dubbel in rekening worden gebracht. Maar ook 
wordt er geklaagd over rekeningen die onnodig hoog zijn, om-
dat de verhuurder gebruik zou maken van te dure bedrijven 
voor schoonmaakwerk, tuinonderhoud, glazenwassen of an-
dere services. De vraag is natuurlijk of u daar iets tegen kunt 
doen. En zo ja, wat?

ter de redelijkheid van alle in 
rekening gebrachte service- 
kosten laten toetsen. Dit geldt 
dus ook voor de stookkosten, 
als u de verhuurder daarvoor 
een voorschot betaalt. Bij on-
redelijk hoge stookkosten, bij-
voorbeeld omdat de verhuurder 
nalaat de verwarmingsinstalla- 
tie goed te onderhouden, kan 
het onredelijk zijn dat de huur-
ders alle stookkosten moeten 
betalen.

Twee jaar om bezwaar te
maken
U heeft twee jaar de tijd om bij 
de huurcommissie aan te klop-
pen over ten onrechte in reke-
ning gebrachte of onredelijk 
hoge servicekosten, vanaf het 
moment dat u de eindafre-
kening had moeten ontvan-
gen. Verhuurders moeten die 
jaarlijkse afrekening verstrekken 
vóór 1 juli van het jaar dat volgt 
op het jaar van de afrekening. 
Met de afrekening van 2010, 
die u vóór 1 juli 2011 had moe-
ten ontvangen, kunt u dus tot en 
met 30 juni 2013 terecht bij de 
huurcommissie.

U kunt dus in alle rust deskun-
dig advies inwinnen vóór u bij 
uw verhuurder aanklopt of de 
stap maakt naar de huurcom-
missie. Dat kan onder meer bij 
de Huurderslijn, de telefonische 
ledenservice van de Nederland-
se Woonbond.
Die is bereikbaar van maandag 
tot en met donderdag tussen 
10.00 en 13.00 uur en dinsdag-
avond tussen 18.30 en 20.00 uur. 
Telefoon 020 551 7755. U moet 
dan wel lid zijn of worden.

Informatieavond bassisschool-
verlaters met autisme
Regio - De overgang van de 
basisschool naar de brugklas 
is voor elke leerling spannend. 
Maar voor jongeren met autisme 
kan deze overgang extra stress-
vol zijn. Waar lopen zij allemaal 
tegenaan en wat kunt u voor ze 
doen? Deze vragen staan cen-
traal tijdens de jaarlijkse infor-
matieavond voor ouders, groep 
7/8-leraren, en intern begelei-
ders op woensdag 9 november 
aanstaande op het kantoor van 
MEE Noordwest-Holland aan de 
Richard Holkade 2 te Haarlem.
Na de beschermde, vertrouw-
de omgeving van de basisschool 
krijgen kinderen in de brugklas 
te maken met een andere om-
geving, nieuwe gezichten, ver-
schillende lokalen en wisselen-
de docenten. De overgang van 
de lagere school naar het voort-
gezet onderwijs is voor veel kin-
deren spannend, voor kinderen 
met een vorm van autisme, die 
behoefte hebben aan voorspel-
baarheid en stabiliteit, helemaal. 

Als ouder of onderwijzer wilt u ze 
daarbij zo goed mogelijk onder-
steunen. 

Vragen
MEE Noordwest-Holland, re-
gio Zuid-Kennemerland en het 
Steunpunt Autisme Noord-Hol-
land organiseren daarom jaar-
lijks een informatieavond. Tij-
dens deze avond gaan zij die-
per in op de beleving van kinde-
ren met autisme en hoe u daar 
als ouder of onderwijzer zo goed 
mogelijk mee om kunt gaan. 
Daarbij gaan zij in op vragen als:
• Waarop moet ik letten bij de 
schoolkeuze?
• Waar lopen kinderen met au-
tisme tegenaan bij de over-
gang van lagere naar middelba-
re school?
• Hoe kan ik mijn kind voorberei-
den op de overstap naar de mid-
delbare school? 

Geen kosten, wel aanmelden
De informatieavond vindt plaats 

op het kantoor van MEE Noord-
west-Holland aan de Richard 
Holkade 2 te Haarlem. De zaal 
is open vanaf 19.15 uur, het pro-
gramma start om 19.30 en duurt 
tot 22.00 uur. Deelname is kos-
teloos, aanmelden is verplicht in 
verband met een maximum aan 
het aantal plaatsen.

Aanmelden bij Melissa Oomstee 
of Kirsten Asma, telefoonnum-
mer MEE: 088 6 522 522 of via 
mail: moomstee@meenwh.nl. 

Muntenveiling
Regio - De Numismatische 
Kring Kennemerland houdt 
op maandag 24 oktober haar 
maandelijkse clubavond. Op 
deze avond natuurlijk zoals al-
tijd weer een leuke veiling, waar 
voor de muntenliefhebber ze-
ker wat bij zal zitten. Dus: geïn-
teresseerd in munten? Kom ge-
rust eens langs. De toegang is 
vrij en iedereen is vanaf 19.00 
uur van harte welkom. De bij-
eenkomst wordt gehouden in 
het Squashcentrum, Kleverlaaan 
204, Haarlem. Voor inlichtingen 
kunt u bellen met 0235383754 of 
0626404240. 

Petra kerk 
Heemstede - (NGK), Limbur-
glaan 3, Heemstede. Zondag 
23 oktober aanvang 10.00 uur. 
Voorganger is ds. P.R. Gort uit 
Pannerden. Er is kinderopvang 
voor de kleinsten en Bijbelklas 
voor de kinderen van de basis-
school.
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Joop Visser & Jessica van Noord

‘Marc Rutte is een bedrieger’
Heemstede – Haarlemmers 
Joop Visser en Jessica van 
Noord vormen sinds 2004 een 
succesvol duo op de landelij-
ke podia, met hun grappige, 
lieflijke, maar ook zo vileine 
liedjes en verhalen. Joop Vis-
ser, in een ver verleden Jaap 
Fischer, ontmoette Jessi-
ca van Noord bij het koor van 
Leny van Schaik. Er ontstond 
een creatieve klik tussen de 
productieve singer/songwri-
ter en de lerares gymnas-
tiek. Het duo heeft inmiddels 
een eigen publiek gevonden. 
“Erg leuk publiek”, zeggen ze 
zelf. Op zaterdag 5 november 
speelt het duo in de ‘achter-
tuin’ van Haarlem, Theater de 
Luifel in Heemstede.

Hoe stellen jullie het 
programma samen?
Joop: “Wij kunnen putten uit een 
heel groot reservoir van liedjes 
en verhalen. Soms speel je in op 
de actualiteit. Zo hebben we een 
lied over de twee bekvechtende 
politici Marc Rutte en Geert Wil-
ders, getiteld ‘Doe eens normaal 
man!’. Dat heb ik in één nacht ge-
maakt (http://youtu.be/-WVH-
J5A9Mpk). Maar het moet niet 
allemaal over de actuele politiek 
gaan. We wisselen veel af. Want 
het moet wel zo zijn, dat wij het 
zelf ook leuk vinden.”

Jessica: “Geen avond is bij ons 
hetzelfde. Het speelplezier zit in 
de variëteit van het repertoire. Er 
zitten ballades in, maar ook pro-
testliedjes. We kunnen het pro-
gramma aanpassen aan het pu-
bliek van de avond. In Zeeland 
doen we er wat Zeeuwse lied-
jes in, in Utrecht praten we plat 
Utrechts. 
Zo spelen we in Groningen het 
Gronings volkslied. En we heb-
ben natuurlijk ook Haarlemse 
liedjes.”

Onder welke categorie valt 
jullie theaterprogramma?
Joop: “In Enschede speelden we 
eens en daar zeiden ze: ‘Je moet 
het muzikaal cabaret noemen.’ 
Dat vind ik wel kloppen.”
Jessica: “Het accent ligt wel erg 
op de liedjes. Joop schrijft de tek-
sten en ik vul ze vaak aan. Er zijn 
verschillende categorieën om uit 
te kiezen: romantische luister-
liedjes, maatschappelijke the-
ma’s, liedjes over dieren, enzo-
voort. Soms maken we gebruik 
van een bestaand gedicht, zoals 
Knak van Jan Hanlo. Daar heeft 
Joop muziek op gemaakt en dan 
zingen wij dat. ”

Extreem of gematigd, 
links of rechts?
Joop: “Allemaal. Eenzijdigheid 
boeit ons niet. Ik zie het maken 
van liedjes als het maken van 
schilderijtjes. Alleen gebruik je 
geen verf, maar woorden. Ik ken 
geen schilder waarvan je uit zijn 
werk kan opmaken of hij links of 
rechts georiënteerd is. Dat geldt 
ook voor ons. Als je goed bent, 
moet je elk standpunt voor het 
voetlicht kunnen brengen. Want 
als je geen begrip hebt voor wat 
bijvoorbeeld Wilders drijft, dan 
moet je er ook je mond over hou-
den.” Jessica: “Als je humor in een 
liedje brengt, maakt het een on-
derwerp lichter, je kan beter re-
lativeren. Ik vind de inbreng van 
humor een krachtig wapen tegen 
alle extremistische gedachten.”

Religie is een terugkerend 
thema, hoe zit dat bij jullie?
Joop: “Religie is overal om je 
heen. Ik vind dat als je God ont-
kent, je de samenleving ontkent. 
Los van je eigen geloof, heeft 
God bestaansrecht. Omdat hij 
voor veel mensen een rol speelt. 
Dus bestaat hij.” Jessica: “Net 
als Sinterklaas, die bestaat ook.” 
Joop: “Vraag maar aan de bakker 

en de speelgoedwinkel. Wat een 
mens met zijn handen maakt, is 
even reëel als wat een mens met 
de geest maakt. Als de mens met 
zijn geest een Sinterklaas maakt, 
bestaat hij dus.”

Is het huidige kabinet een 
welkom onderwerp?
Joop: “Het woord welkom is niet 
op z’n plaats. Marc Rutte is een 
bedrieger. Hij staat zogenaamd 
voor de kleine ondernemer, maar 
hij heeft de BTW voor de podi-
umkunstenaars met tweehon-
derd procent verhoogd. Wij krij-
gen geen subsidie, maar wel de-
ze idiote lastenverzwaring voor 
onze kiezen. Dat vind ik uiter-
mate onfatsoenlijk voor een libe-
raal. En als je hem daarmee con-
fronteert, duikt hij nog weg ook. 
Hij is als premier verantwoorde-
lijk voor deze maatregel.” Jessica: 
”We willen het publiek een leuke 
avond geven met grappige, ont-
roerende en met kritische liedjes. 
Het programma heeft in elk geval 
minimaal twee vrolijke momen-
ten: ofwel dat we beginnen, of-
wel dat we ophouden. Wij spelen 
sowieso altijd voor ons plezier.”

Kaartverkoop bij Theater de Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de, van maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur. Telefonisch re-
serveren via theaterlijn: (023) 
5483838.

Mirjam Goossens

Biljartclub Westerduin 
Heemstede springlevend
Heemstede - Biljartclub ‘Wes-
terduin’ biedt liefhebbers van de 
biljartsport, gezellige 55-plus-
sers, de mogelijkheid voor 
krachtmeting op het groene la-
ken. De biljartclub bestaat al 
meer dan veertig jaar maar is 
nog springlevend.
Vroeger was Jacob in de Hout 
de speelplek. Na een uitstap-
je van enkele jaren in Haarlem 
bij Delftweide, is de club twee 
jaar geleden teruggekeerd naar 
Heemstede. De speelplek be-
vindt zich tegenwoordig aan de 
Meijerslaan in zorgwoningcom-
plex ‘Westerduin’, op de eerste 
etage. Wedstrijden worden op 3 
dagen in de week gespeeld.
In de speelsoort ‘Libre’ wordt in 
de winterperiode een onderlin-
ge competitie gehouden. Wan-

neer er na de geplande wed-
strijden tijd over is, spelen de le-
den ‘Tien over rood’. Aansluitend 
aan de interne wintercompeti-
tie, spelen de echte liefhebbers 
een competitie ‘Bandstoten’. Als 
er op speeldagen geen wedstrij-
den gepland zijn, kunnen de le-
den vrij biljarten. Je hoeft echt 
geen ster te zijn, want er wordt 
gespeeld in diverse sterkten, de 
een is wat beter dan de ander, 
maar het gaat om de vrije tijds-
besteding en gezelligheid. Een 
keer per jaar vindt de leden-
vergadering plaats en is er een 
feestmiddag met de echtgeno-
ten. 
Momenteel bestaat de club uit 
ca. 18 leden. Voor nieuwe leden 
is nog plaats. Info bij Jos Admi-
raal tel. 023 547 84 50.

Workshop Boeddha 
of mandala schilderen
Heemstede - Op zaterdag 29 
oktober worden er weer twee 
soorten workshops aangebo-
den door Tashi Norbu.

Tashi is een Tibetaanse kunste-
naar en een mandala creator 
vanuit de oorspronkelijke tradi-
tie. Hij biedt de mogelijkheid om 
een Boeddha of een mandala te 
schilderen via een Tibetaans pa-
troon. Daar omheen laat hij van 
alles zien en horen. Het wordt 
een dag in oosterse sferen met 
muziek, chanten en natuurlijk 
word je uitgedaagd in je eigen 
creativiteit. Iedereen gaat aan 
het einde van de dag naar huis 
met een eigen werkstuk gesig-
neerd met een mantra. Tashi en 
zijn broer zullen deze dag ook 
laten zien hoe een zandmandala 
gemaakt wordt. 

Kitty van Pel
Docente mandala tekenen Kit-
ty van Pel geeft al tien jaren les 
in het tekenen van mandala`s. 

Mandala betekent cirkel, een 
magische vorm zonder begin en 
eind, een oervorm die steeds te-
rugkomt in de kosmos, natuur, 
architectuur.
Mandala`s bevatten vaak oude 
symbolen waarmee je in contact 
kan komen met jezelf en daar-
door innerlijke processen op 
gang kan brengen. Kunstenaar 
Tashi zoekt naar mogelijkheden 
om de Tibetaanse kunst en cul-
tuur in te passen in de Europe-
se. Hij is voor Kitty en haar me-
decursisten een unieke inspira-
tie om mandala`s et tekenen en 
vorm te geven. 
Zie voor verdere info en beeld-
materiaal www.kittyvanpel.nl. 
Er zijn nog enkele plaatsen be-
schikbaar. In de zalen van WOH 
aan de Lieven de Keylaan 24 is 
er weer een workshop van 11 tot 
16 uur, de kosten zijn 60,- eu-
ro inclusief materiaal en lunch. 
Aanmelden: info@kittyvanpel.nl

Ton van den Brink

Bijeenkomst 
‘Indisch verleden’
Regio - Op zaterdag 5 novem-
ber wordt een kumpulan geor-
ganiseerd in Schalkweide-Sint 
Jacob in Schalkwijk. Vanwege 
het 20-jarig bestaan wordt het 
een feestelijk programma.
Gastspreker voor de ochtend is 
mevrouw Jet Bussemaker, oud 
staatssecretaris van VWS. Zij 
ging met haar vader, een kamp-
kind, naar Indonesië waar zij 
voor hem belangrijke plekken 
bezocht. Onderwerp van haar 
voordracht is het boek “Doch-
ter van een kampkind” dat zij 
schreef naar aanleiding van dit 
bezoek. In de middagpauze zal 
er een Indische maaltijd klaar 
staan. ’s Middags treedt Nel Le-
katompessy op samen met zan-
ger en gitarist Wim Lohy. Zij ma-
ken deel uit van de professio-
nele muziek en theatergroep 
Deltadua, bekend van de Tong 
Tong fair. 
Adres: Floris van Adrichemlaan 
15 in Haarlem (Schalkwijk). Zaal 
open om 09.00 uur. Aanmel-
den bij: Heleen Smit tel: 023-
5473746 of Tineke Korvinus. Tel: 
023-5120752 tinekekorvinus@
quicknet.nl Kosten: 15 euro met 
maaltijd en 5 euro zonder maal-
tijd.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
T/m dinsdag 25 oktober
• Expositie in burger-
zaal raadhuis Heemstede 
(Raadhuisplein) van Liselot 
Been, abstracte kunst.
Tijdens kantoortijden.

T/m vrijdag 28 oktober
• Expositie Max Koning in 
de Luifel. Max Koning (2 ok-
tober 1950) werkt als beel-
dend kunstenaar in zijn ate-
lier in Overveen, waar hij met 
veel verschillende materialen 
en technieken kunstwerken 
maakt.
Ook is hij dirigent/organist 
bij een aantal koren en is hij 
actief als componist en ar-
rangeur. Bij Casca geeft hij al 
jaren teken- en schilderles-
sen.

T/m zondag 30 oktober 
• Expositie merklappen 
van Elsbeth Matthijsen en 
aquarellen en olieverfschil-
derijen van Anton Brand in 
de bibliotheek van Heemste-
de, Julianalaan 1.
Te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren van de bibliotheek.
Info: 023-5115300.

T/m dinsdag 1 november
• Nieuwe tentoonstelling 
in Bennebroek, locatie ‘het
oude gemeentehuis’, Ben-
nebroekerlaan 5. De expo-
santen zijn Joke Rooze en 
Jaqueline Vreeburg.
Joke Rooze maakt beelden. 
Jaqueline Vreeburg exposeert 
haar olieverfschilderijen en 
aquarellen. De openingstijden 
zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 8.30 – 12.30 uur en 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink 
‘Tussen fantasie en werke-
lijkheid’ in Zorgcentrum Bos-
beek, Glipperweg 209, Heem-
stede.

Agenda
Cultuur

Theater
Zaterdag 22 oktober 
• Voorstelling ’t Zal Je Kind 
Maar Wezen/Vuile Huiche-
laar 2 in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 19,50 euro. CJP/65+ 18,50 
euro. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38. 

Vrijdag 28 oktober
• Dubbelcabaret Murth 
Mossel en Roué Verveer in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 18,50. 
CJP/65+ 17,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang.
Telefonisch reserveren via 
theaterlijn: (023) 548 38 38. 

Zondag 30 oktober
• ‘Ik woon in een huis’ in 
Theater de Luifel. Om 11.00 
uur en 14.30 uur bezoekt kin-
derpopster Dirk Scheele The-
ater de Luifel in Heemstede 
met zijn nieuwe voorstelling Ik 
woon in een huis (2+). 
Voor meer informatie:
www.dirkscheele.nl

Divers
Donderdag 20 oktober
• Thema-avond Hoe lees 
ik een boek? Bij Boekhan-
del Blokker met Lidewijde Pa-
ris (uitgever en literair recen-
sent voor het Avro-program-
ma Opium). Aanvang: 20.00 
uur. Toegang 3,- euro . Reser-
veren gewenst.
Tel. 023 – 5282472. webshop: 
www.boekhandelblokker.nl

Zondag 23 oktober
• Vlooienmarkt sportcen-
trum Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16. De markt 
duurt van 9.30 tot 16.30 uur en 
de entreeprijs bedraagt 2 eu-
ro per persoon. Kinderen t/m 
11 jaar en onder begeleiding 
hebben gratis toegang tot de 
markt. Info: org. MIKKI, 0229-
24 47 39. Email info@mikki.nl 
Site www.mikki.nl

Donderdag 27 oktober
• Lezing door Karin Anema 
over Ethiopië ‘Anders dan 
Afrika’. boekhandel Blokker 
om te vertellen over haar rei-
zen. ,Aanvang: 20.00 uur. Toe-
gang 5,-. Reserveren gewenst.
Tel. 023 - 5282472

Zondag 6 november
• Lezing tijdgebonden taal-
gebruik door Ewoud San-
ders, van 14.00 – 15.30 uur 
in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 Heemstede. De 
toegang is gratis.
Ewoud Sanders is taalhistori-
cus en journalist en woont in 

Heemstede. Hij is vaste mede-
werker van onder meer NRC 
Handelsblad en Onze Taal. 
In NRC Handelsblad heeft 
hij wekelijks de taalcolumn, 
Woordhoek geheten. Sanders 
neemt het boek van Campert 
als aanleiding voor een alge-
mene beschouwing over tijd-
gebonden taalgebruik met ex-
tra aandacht voor de jaren 
zestig. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Regio
Exposities

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia 
Loren, Miles Davis en Er-
nest Hemmingway zijn er ook 
foto’s te zien zijn met een 
sociaal-politieke lading zo-
als bijvoorbeeld de laatste 
foto van president Allende 
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47. Tel. 023 
542 24 27, www.historischmu-
seumhaarlem.nl 

T/m woensdag 
30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

Muziek

Zondag 23 oktober
• Najaarsconcert Herfst-
sonate door vrouwenkoor 
MetaMorfose, in de Luther-
se Kerk Witte Herenstraat 22 
in Haarlem. Het concert be-
gint om 14.30 uur en is rond 
16.30 uur afgelopen.

Kaarten à 10,- , inclusief een 
consumptie, zijn verkrijgbaar 
aan de zaal. Tevens kunt u te-
lefonisch reserveren bij Lie-
ve Hanssen (023-5333331) 

of Jeannette Caspers (023 - 
5327500).

* Optreden Yvonne Weijers 
met band. Jazz. In café In den 
Uiver, Riviervischmarkt 13 
Haarlem. Van 17-20 uur. Info: 
www.yvonneweijers.nl

T/m 5 december
• Collage-tentoonstelling 
van Yvette Jansen in Thee-
huis Cruquius te Cruquius 
(naast het gemaal).
www.yvettejansen-collages.
com

Divers

T/m zaterdag 29 oktober
• Van bakerpraat tot ba-
byshower. Gebruiken rond 
zwangerschap en geboorte. 
Het is dit jaar 200 jaar gele-
den dat de Burgerlijke Stand 
in Nederland werd ingevoerd 
en het thema van de Maand 
van de Geschiedenis is ‘ik 
en wij’. In de maand oktober 
staan de activiteiten van het 
Noord-Hollands Archief daar-
om in het teken van geboorte, 
huwelijk en overlijden. Noord-
Hollands Archief / Janskerk, 
Jansstraat 40, Haarlem.
De toegang is gratis.
Meer info:
www.noord-hollandsarchief.nl

Vogelhospitaal 
bestaat 55 jaar
Regio - Dit jaar viert het Vogel-
hospitaal Haarlem maar liefst 
het 55-jarig bestaan. Het hos-
pitaal waar jaarlijks talloze tam-
me en wilde vogels worden op-
gevangen en verzorgd, gaat uit-
breiden. De kas en volières zijn 
ondergebracht in een planten-
kas met aanbouw en dat voldoet 
anno 2011 niet meer. De beslis-
sing over de uitbreiding en re-
novatie valt later dit jaar. De be-
doeling is dat het Vogelhospitaal 
tweemaal zo groot wordt. Stich-
ting Vogelrampenfonds Haar-
lem, die het hospitaal beheert, 
is verheugd over de aankomen-
de uitbreiding. Dat heeft ook als 
gevolg dat er een nieuwe (full-
time) beheerder komt, een be-
taalde kracht. Daarnaast wor-
den nieuwe bestuursleden ge-
vraagd, liefst met ervaring op 
een terrein als fondsenwerving 
of eventueel met juridische en 
marketing achtergrond. 

Open dag
Afgelopen zondag hield het Vo-
gelhospitaal open dag. Belang-
stellenden konden zien wat er 
zoal gebeurt in het opvang-
huis voor gewonde vogels. En 
te weten komen dat dit jaar in 
totaal 1031 wilde en 208 tam-
me vogels binnenkwamen. Iets 
minder dan de helft is gereva-
lideerd en teruggezet. Een bij-
zondere gast was een ooievaar 
uit Spaarnwoude. De hoogpoti-
ge vogel is na opvang weer te-
ruggezet. Maar er kwamen meer 
gevleugelde dieren binnen: van 
een tjiftjaf tot een zilverplevier 
en van jonge scholeksters tot 80 
knobbelzwanen. Laatstegnoem-
de gracieuze dieren moesten 
worden gered van een olielozing 
in Amsterdam. 

Wezen
Het Vogelhospitaal te Haarlem 
heeft in het voorjaar veel ‘we-
zen’ grootgebracht. Wel waar-
schuwt de stichting dat sommi-
ge jonge vogels die op de grond 
zijn terechtgekomen en waarvan 
de ouders nog in de buurt zijn, 
niet naar het hospitaal hoeven 
te worden gebracht. Niet ingrij-
pen in de natuur van de vogels, 
met andere woorden. 

In de afgelopen 28 jaar (digitaal 
bestand) zijn 188 soorten wil-
de vogels langsgekomen. 46% 
daarvan is weer vrijgelaten. Wa-
ren het in de periode 1983-2010 
nog veel wilde eenden die wer-
den binnengebracht: in de top 
vijf van nu komt die soort niet 
meer voor maar is het de zilver-
meeuw die de lijst aanvoert. Van 
de tamme vogels wordt de post- 
en stadsduif het vaakst opge-
vangen.

Wilt u steunen?
Stichting Vogelrampenfonds 
Haarlem heeft als rekening-
nummer giro 199399.

Optreden 
Yvonne Weijers
Regio - Zondag 23 oktober 
speelt de band van zange-
res Yvonne Weijers in Jazzca-
fé ‘In den Uiver’. Zij spelen de 
onvervalste swingende jazz 
en latin waar ze zo bekend 
om zijn: jazzsongs, bossano-
va’s, rumba, samba, bolero en 
ballads, gezongen in het En-
gels, Spaans of Braziliaans. 
Het optreden is van 17.00 tot 
20.00 uur. Het adres: Rivier-
vischmarkt 13 in Haarlem.

Wilt u meer weten van 
deze band? Surf naar 
www.yvonneweijers.nl



Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

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/Burgerlijke 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 14 023.
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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•  Informatieavond Het Sorgbosch

•  Workshop “Hoe beveilig ik zelf 
mijn eigen woning”

•  Bijeenkomst groepsvorming en 
pestgedrag

•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws:

De HeemstedeLoop mag zich in een toe-

nemende belangstelling verheugen. Maar liefst 

1605 lopers deden op zondag 16 oktober mee 

aan de 1,5 km Familyrun, de vijf of de tien kilo-

meter. De zon werkte dan ook volop mee om 

deze dag tot een succes te maken. Een deel 

van het inschrijfgeld voor de loop komt ten 

goede aan twee goede doelen: de Hartstichting 

en de Hartekamp Groep. 

De snelste Heemstedenaar op de 10 kilometer 

was Remco Schram (36:04) bij de mannen en 

Marianne van de Linde (39:49) bij de vrouwen. 

Op de 5 km waren Bas Wehrung (18:09) en 

Nathalie Jansen (23:57) de snelste lopers uit 

Heemstede. Bij de Familyrun waren Lieke 

Wehrung met 6:48 en Joran Engelen (7:16) de 

snelsten uit Heemstede.

Beter beveiligen

Op verschillende manieren kunt u uw fi ets 

(beter) beschermen tegen diefstal. Het 

team geeft hierover voorlichting. 

Bijvoorbeeld over de wijze waarop u het 

beste uw fi ets op slot kunt zetten. Door uw 

fi ets te laten registreren, vergroot u de kans 

dat deze wordt teruggevonden na diefstal. 

Het team deelt folders en registratiekaarten 

uit. Fietsen die beter beveiligd kunnen 

worden, krijgen een fi etshanger: hierop staan 

tips voor de eigenaar. Verder worden frames 

Informatie-
avond plan 
‘De Slottuin’
dinsdag 25 oktober

HeemstedeLoop

Actie tegen fietsdiefstal op 
station Heemstede-Aerdenhout
dinsdag 25 oktober

Bouwplan ‘De Slottuin’

Het ontwerpbestemmingsplan bevat de 

weergave van bouwplan ‘De Slottuin’, een 

nieuwe woonwijk op het terrein van het 

Nova-college aan de Ir. Lelylaan (hoek 

Cruquiusweg). Het plan gaat uit van de 

bouw van 95 woningen, een parkeerkelder 

en een groene zone met een waterpartij. 

Dit ontwerpbestemmingsplan vervangt de 

bestaande planologische situatie in het 

bestemmingsplan ‘Christelijk Atheneum’ 

voor het gebied tussen de Ir. Lelylaan, de 

Cruquiusweg en de weilanden bij het Oude 

Slot.

Op dinsdag 25 oktober om 19.30 uur 

houdt de gemeente een informatie-

avond over het bestemmingsplan ‘De 

Slottuin’. Hier geven wij een toelichting 

op de achtergronden en de verdere pro-

cedure. Daarna is het mogelijk uw 

vragen over het plan met de mede-

werkers van de gemeente Heemstede te 

bespreken. U bent van harte welkom op 

deze informatieavond die plaatsvindt in 

het raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

In opdracht van de gemeente Heemstede houdt het promotieteam van Centrum 

Fietsdiefstal op dinsdag 25 oktober van 12.00 tot 18.00 uur op het station Heemstede-

Aerdenhout een actie om de kans op het stelen van fi etsen te verkleinen. 

Vervolg op pag. 2

Vervolg op pag. 2

van verschillende fi etsen gedemonstreerd 

met de nieuwste antidiefstalproducten. 

Tevens is op locatie een computer aanwezig 

met een internetverbinding. Zo kan het team 

laten zien welke websites interessant zijn om 

fi etsdiefstal te bestrijden. Bijvoorbeeld die 

van de stichting ART over de kwaliteit van de 

sloten. Ook is er de mogelijkheid de eigen 

fi ets na te trekken bij het fi etsdiefstalregister 

van de RijksDienst voor het Wegverkeer. 

Korting Axa Cherto kettingsloten

Van bepaalde typen sloten zijn lopers in 

omloop. Het team weet om welke typen het 

gaat en zal dit ook demonstreren. Mocht 

u deze sloten willen vervangen: het pro-

motieteam deelt kortingsbonnen uit voor 

de aankoop van Axa Cherto kettingsloten. 

De bonnen zijn goed voor 50% korting.

Iedereen is welkom bij de stand van het 

promotieteam, ook degenen die niet regel-

matig hun fi ets bij het station stallen.
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Vervolg 'De Slottuin'

Vervolg Actie tegen fi etsdiefstal

Op woensdag 26 oktober houdt Stichting Sint Jacob samen met gemeente Heemstede een 

informatieavond over de revitalisering van Het Sorgbosch, ter hoogte van het wooncentrum 

Overbos.

De eerste fase van Het Sorghbosch, rondom Kennemeroord, heeft een paar jaar geleden 

een opknapbeurt gehad. Binnenkort gaat de tweede fase in en zal het gebied rondom 

woonzorgcentrum Het Overbos worden aangepakt. Deze prachtige bosrijke omgeving 

wordt opgeknapt en beter begaanbaar gemaakt, zodat inwoners van de gemeente 

Heemstede en bewoners van Het Overbos straks optimaal kunnen genieten van het uitzicht 

en de groene omgeving. De uitstraling van het nieuwe Sorghbosch zal vergelijkbaar zijn 

met die van Kennemeroord.

Van 19.00 tot 21.00 kunt u inlopen bij Sint Jacob in de Hout aan de Zuiderhoutlaan 1 te 

Haarlem. U kunt deze avond het plan bekijken en hierbij uitleg krijgen. 

Informatieavond 
Het Sorgbosch
woensdag 26 oktober

Reageren

Zoals vorige week in deze krant bekendgemaakt, ligt het ontwerpbestemmingsplan van 

13 oktober t/m 23 november ter inzage. Gedurende deze periode kunt u mondeling of 

schriftelijk op het plan reageren. 

U kunt uw zienswijze richten aan de gemeenteraad van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede, of per e-mail aan gemeente@heemstede.nl. Wilt u mondeling reageren dan 

kunt u een afspraak maken met mevrouw L.C. Wijker van de afdeling Ruimtelijk Beleid, tel. 

(023) 548 57 83. Voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u zich tot mevrouw 

L.C. Wijker of mevrouw M. Boor (023) 548 57 61 wenden.

Op de website, www.centrumfi etsdiefstal.nl 

kunt u allerhande informatie vinden over wat u 

kunt doen om te voorkomen dat uw fi ets 

gestolen wordt.

Bewaakte fietsenstalling

Gemeente Heemstede, politie en NS werken samen om het stelen van fi etsen bij het station 

tegen te gaan. Goed om te weten is dat er aan de westzijde van het station, op het Roemer 

Visscherplein een bewaakte fi etsenstalling is. Voor deze stalling gelden de volgende 

tarieven: een dagkaart € 1,20, een strippenboekje: € 12,00, een maandkaart: € 13,00 en 

een jaarkaart € 99,00. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede organiseert op donderdag 17 novem-

ber een themabijeenkomst over groepsvorming en pestgedrag. Deze bijeenkomst 

vindt plaats bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. De zaal is geopend 

vanaf 19.30 uur. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

Veel kinderen krijgen in de basisschoolperiode te maken met pestgedrag. Hoe kunt u hier 

als ouder mee omgaan? Wat moet u weten over groepsvorming en verschillende rollen die 

kinderen in de groep op zich nemen? Wilt u hier meer over weten, dan bent u van harte 

welkom.  Deze bijeenkomst is vooral interessant voor ouders met kinderen in de leeftijd van 

6 t/m 12 jaar.

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wilt u meer weten over pesten in de klas? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien 

kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 

bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak langskomen, bellen of een email sturen. 

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze dienstverlening. 

Lieven de Keylaan 7

2101 VD Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14

E-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

Groepsvorming en pestgedrag
Themabijeenkomst op 17 november

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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 Straatnaam Van   Tot

N201 Cruquiusweg (N201) Gemeentegrens Heemsteedse Dreef

  Heemstede

N201 Heemsteedse Dreef (N201) Cruquiusweg Lanckhorstlaan (N201)

  (N201)

N201 Lanckhorstlaan (N201) Heemsteedse Zandvoortselaan (N201)

  Dreef (N201)

N201 Zandvoortselaan (N201) Lanckhorstlaan Gemeentegrens 

  (N201)  Bloemendaal

N208 Herenweg (N208) Lanckhorstlaan Gemeentegrens Haarlem

  (N201)

 Heemsteedse Dreef (N201) /  Lanckhorstlaan Gemeentegrens Haarlem

 Zuiderhoutlaan (N201)
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Op woensdag 26 oktober organiseert de gemeente Heemstede in samenwerking met 

de stichting “Het Beveiligingscentrum”  de workshop “Hoe beveilig ik zelf mijn eigen 

woning” . Het afgelopen jaar is het aantal woninginbraken in de regio toegenomen. De 

kans op woninginbraak kan echter met 95% teruggebracht worden door de woning te 

beveiligen volgens de standaard van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Veel bewoners zijn goed in staat zelf een 

groot deel van de woning of de gehele 

woning te beveiligen volgens de richtlijnen 

van het politiekeurmerk. Maar vaak weet men 

niet hoe dit aangepakt moet worden. Deze 

workshop helpt deelnemers hiermee op weg.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

Videobeelden met voorbeelden van ver-

schillende vormen van inbraak maar ook 

met welke (betaalbare) middelen dit te voorkomen is. 

Toelichting op maatregelen en praktische tips die geen geld kosten maar onmiddellijk bij-

dragen aan veiligheid.

Uitleg over de verschillende beveiligingsmogelijkheden aangevuld met videobeelden 

over de uitvoering in de praktijk. Voor het uitvoeren van minder eenvoudige oplossingen 

wordt verwezen naar erkende bedrijven.

Ruimschoots gelegenheid voor het stellen en beantwoorden van vragen.

Voorlichtingsmateriaal na afl oop van de workshop.

De workshop wordt gehouden in het raadhuis van Heemstede en begint om 19.30 uur. 

Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. 

Opgeven kan via postbusveiligheid@heemstede.nl. Voor meer informatie en vragen, neem 

contact op met Dick Nieuweboer, tel. (023) 548 57 45.

Workshop “Hoe beveilig ik 

zelf mijn eigen woning”

Heemstede treedt toe tot Incident Management

De provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat werken vanaf 1 april 2009 nog intensiever 

samen bij incidenten op de rijkswegen en provinciale wegen (Incident Management (IM)). 

Vanuit de Verkeerscentrale Noord-West Nederland (De Wijde Blik) van Rijkswaterstaat in 

Velsen wordt ook het wegpersoneel van de provincie Noord-Holland (kantonniers) direct 

aangestuurd bij incidenten.

Er wordt zo een meer uniforme werkwijze toegepast op een groter deel van het wegennet 

van Noord-Holland. Wegpersoneel is daardoor sneller ter plaatse waardoor de afhande-

lingsduur verkort wordt. Het verkeer komt sneller weer op gang en de weg is eerder vrij na 

een incident.

De provincie Noord-Holland wil het instrument IM ook gaan inzetten op het regionale en 

stedelijke wegennet. Het is al ingevoerd in o.a. Amsterdam. 

Het college heeft op 23 augustus 2011 besloten om toe te treden tot IM en hiervoor een 

overeenkomst te sluiten met de provincie Noord-Holland en een intentieverklaring te onder-

tekenen waarin wordt verklaard dat Heemstede meewerkt aan de invoering en doorontwik-

keling van IM op een deel van het onderliggende wegennet. Sommige details worden nog 

verder in overleg met de provincie uitgewerkt.

Wat is IM?

IM zijn alle maatregelen die proberen ervoor te zorgen dat de weg zo snel mogelijk weer vrij 

is voor het verkeer nadat een incident heeft plaatsgevonden. 

Het gaat om het bevorderen van de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming, de 

behartiging van de belangen van mogelijke slachtoffers en de beheersing van de ontstane 

schade.

Wat wordt verstaan onder een incident? 

Het gaat om alle gebeurtenissen, zoals ongevallen, pechgevallen, afgevallen lading, 

gestrande voertuigen, die de capaciteit van de weg nadelig (kunnen) beïnvloeden en als 

zodanig de doorstroming van het verkeer (kunnen) belemmeren.

Het gaat om de zogenaamde eerste berging. Dit betekent het verwijderen van de auto en/of 

lading van de weg en het vervoeren naar een veilige plaats (parkeerplaats, benzinestation, 

Rijkswaterstaatlokatie of het terrein van een bergingsbedrijf) dan wel de eventuele eind-

bestemming (garage).

Welke wegen?

In Heemstede gaat het op dit moment om de volgende wegen / weggedeelten:

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ont-

heffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader 

te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

Loket Heemstede

Heemstede heeft één centrale plek waar u 

voor al uw vragen op het gebied van wo nen, 

zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 

Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of 

het nu gaat om het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (zoals hulp bij 

het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in 

de woning of een rolstoel) of om informatie 

en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur 

kunt u, zonder afspraak, bij het Loket 

langs komen. U kunt ons ook bellen om uw 

vraag te stellen.

Loket Heemstede

Raadhuis, Raadhuisplein 1

Telefoon (023) 548 30 40

Openingstijden: maandag tot en met vrij-

dag van 08.30 tot 13.00 uur.

Drank- en horecavergunning

Op 11 oktober 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een drank- 

en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan Flamingo 

Center Heemstede B.V., Binnenweg 1 B (souterrain).

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

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Sportparklaan 8 het plaatsen van een videotoren 2011.270

 t.b.v. hockeyclub MHC Alliance

 ontvangen 3 oktober 2011

Kraanvogellaan 27 het doorbreken van een muur van 2011.275

 woonkamer naar garage

 ontvangen 6 oktober 2011

Rembrandtlaan 43 het doorbreken van een muur op de begane grond 2011.271

 ontvangen 5 oktober 2011

Zandvoortselaan 157 het plaatsen van een rolluik 2011.276

 ontvangen 10 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Reggelaan 24 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.271 

 ontvangen 3 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame

Binnenweg 209 het plaatsen van lichtreclame 2011.273

 ontvangen 5 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor kappen

Hugo de Grootlaan 16 het kappen van een taxus 2011.269

 ontvangen 3 oktober 2011

Kees van Lentsingel 9 het kappen van een boom 2011.272

 ontvangen 6 oktober 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  20 oktober 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslis-

termijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 

vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 16 september 2011.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor de volgende bouwplannen een omgevingsvergunning voor 

afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:

Timorstraat 31 het uitbreiden van een woonhuis 2011.252

Lindenlaan 30 het uitbreiden van een woonhuis 2011.190

 met aanbouw en balkon

De  verzoeken liggen vanaf 20 oktober 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met 

donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de af-

deling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

over tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Starten uitgebreide procedure voor brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor brand-

veilig gebruik te verlenen:

Overijssellaan 309 brandveiliggebruik i.v.m. uitbreiding van 20 2011.218

 naar 30 kindplaatsen

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 20 oktober 2011  gedurende 6 weken van 

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 aan het Raadhuisplein 1. 

Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan 

de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden 

tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 14 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Landzichtlaan 24 het plaatsen van een dakopbouw en 2011.253

 uitbreiding van de begane grond

Lindenlaan 30 het optrekken van de voorgevel 2011.065

Zandvoortselaan 157 het plaatsen van een rolluik 2011.276

Rembrandtlaan 5 het doorbreken van een muur en het wijzigen 2011.232

 van kozijnen en een geïsoleerde combinatie-

 vloer aanbrengen

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

W. Denijslaan 6 het plaatsen van een dakopbouw 2011.244

Herenweg 49C een gevelwijziging van een bedrijfspand 2011.214

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Dr. P. Cuyperslaan 15 het uitbreiden van een woonhuis 2011.265

Omgevingsvergunning voor kappen

W. Denijslaan 25 het kappen van een zeeden 2011.257

Drieherenlaan 31A het kappen van 4 naaldbomen 2011.261

De Nachtegaal 11 het kappen van een Atlas Ceder 2011.248

Herenweg 184 het kappen van een treurwilg, een  2011.246

 populier en een es

Herenweg 73 het kappen van een es 2011.247

Heemsteedse Dreef 282 het kappen van een naaldboom 2011.258

Manpadslaan 12 het kappen van 3 iepen, 1 wilg, 1 kastanje, 2011.266

 1 eik, 1 esdoorn, 1 conifeer

Kees van Lentsingel 9 het kappen van een boom 2011.272 

De genoemde vergunningen liggen vanaf  20 oktober 2011 van 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. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 17 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor het bouwen en verstoren van een monument (verbouwen, 

slopen of op andere wijze aantasten)

Kadijk 34 a/b het verbouwen en vergroten van 2011.021

 een bollenschuur

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 20 oktober 2011 van 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 in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 1 december 2011 

worden ingediend. Zie kader.
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Agenda

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 27 oktober 2011 

om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 27 oktober 2011

2.  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van mevrouw J. Goedkoop als lid van de 

gemeenteraad.

3. Vragenuur

4. Verzoek om wijziging bestemmingsplan Centrum en omgeving (bespreekpunt)

5. Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (bespreekpunt)

6.  Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 

(schriftelijke stemming)

7. Najaarsnota 2011 (hamerpunt)

8. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 27 oktober 2011

9. Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 

ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op met de 

raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

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 

burgemeester 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 

aangegeven 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 aan-

tekenen 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 waar-tegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een 

afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking 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). 

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot 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 meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.




