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Roel Hoogendoorn ontvangt
hoge onderscheiding
Heemstede - Gedurende enkele decennia was Roel Hoogendoorn het gezicht van de begraafplaats aan de Herfstlaan.
Wat velen niet wisten is dat de
heer Hoogendoorn, naast zijn
werkzaamheden op de begraafplaats, ook de functie van onbezoldigd Consul van de Oorlogsgravenstichting vervulde.
Na zijn pensionering, dit jaar,
verviel ook deze functie. De directeur van der Oorlogsgravenstichting, Gel Flieringa, kwam
Hoogendoorn
vorige
week
woensdag danken voor zijn jarenlange inzet en door hem te
eren met het opspelden van de
gouden speld. Deze onderscheiding is weinigen gegeven. Pas na
20 jaar consulschap komt men in
aanmerking voor de hoge onderscheiding van deze stichting.
Alvorens het officiële gedeelte in
te luiden legde Flieringa, voormalig Marine Officier, de aanwezigen uit wat zijn stichting allemaal doet. Het is indrukwekkend. Van de 50.000 oorlogsslachtoffers liggen er 25.000 begraven in Indonesië. Een staf van
129 mensen is daar in dienst van
de stichting en onderhoudt, restaureert en beheert er de graven
op zeven verschillende locaties
op het eiland Java. De overige
25.000 liggen op begraafplaatsen in 50 verschillende landen.

**

In Nederland zijn rond de 12.500
personen begraven op 1200 begraafplaatsen verdeeld over 400
gemeenten.
Daarnaast beheert de stichting
graven op de Grebbenberg en in
Loenen. Binnen iedere gemeente is een door de burgemeester
aangewezen consul actief. Roel
Hoogendoorn
vervulde deze
functie in Heemstede gedurende
24 jaar. Hij rapporteerde aan de
stichting, onderhield de graven
en informeerde de stichting als
er graven geruimd moesten worden. In die gevallen waarbij de
familie niet langer voor de kosten kan of wil opdraaien neemt
de stichting, in overleg met de
familie, de stoffelijke resten over
en geeft het slachtoffer dan voor
onbepaalde tijd een laatste rustplaats in Loenen. De kosten worden in dat geval gedragen door
de stichting die overigens draait
op fondsen van de Rijksoverheid. De samenwerking tussen
de stichting en Roel Hoogendoorn is al die jaren voortreffelijk
geweest, alleen al om die reden
verdient Hoogendoorn deze eervolle onderscheiding.
Zijn werk ten behoeve van de
stichting wordt nu overgenomen door Astrid Huis-in ’t Veld.
Zij gaf aan dat ook zij zich volledig gaat inzetten voor de Oorlogsgravenstichting.

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**

Burgemeester Marianne Heeremans sprak haar erkentelijkheid
uit aan het adres van Hoogendoorn en prees zijn inzet die altijd zonder enige weerklank was
verlopen.
Flieringa benadrukte nog dat hij
en zijn 26 medewerkers in Nederland tracht de herinnering
aan diegenen die als burger of
militair zijn gevallen levend te
houden. Hiertoe worden onder
andere scholen uitgenodigd op
begraafplaatsen en krijgen de
leerlingen de geschiedenis te
horen van enkele daar begraven personen. “Dan dringt het
pas echt tot de leerlingen door”
zegt Flieringa. Meer informatie
over de stichting is te vinden op
www.ogs.nl.
Eric van Westerloo
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Zondag 28 oktober
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www.heemstedeloop.nl

Paddenstoelendag op De Overplaats
Bennebroek - Zondag 21 oktober organiseren het IVN ZuidKennemerland en Landschap
Noord-Holland een Paddenstoelendag op de Overplaats, naast
de speeltuin Linnaeushof. Dit
gebied is recentelijk verfraaid en
heeft weer de allure gekregen
van vroeger. Kom samen met
kinderen, familie en vrienden en
geniet van de herfstsfeer. Er is
een uitgebreid programma voor
groot en klein.
Programma
Om 11.00, 13.00 en 15.00 uur gaat
er een wereld voor u open tijdens
de paddenstoelenexcursies on-

der leiding van IVN-natuurgidsen. Daarnaast is er een gezellig
terras en een markt met allerlei
kraampjes. U kunt een paddenstoelenhapje proeven en het Buitenplaatsenpad wandelen.
Voor kinderen tot een jaar of
10 is er de kabouter-puzzeltocht door het bos. Zoek de kabouters en geef antwoorden op
de vragen. En er is een knutselhoek en kinderen kunnen broodjes bakken met de scouting. Van
11.00 tot 16.00 uur is Lodewijk
van het populaire tv-programma
Green-Kids aanwezig en hij vermaakt kinderen met herfst-natuurworkshops. Tussen 12.00 en

13.00 uur is er een Meet & Greet.
Om 11.00 en 13.00 uur is er een
Kinderpaddenstoelenexcursie
(voor kinderen van 4 tot 10 jaar,
zonder ouders). Om 12.00 en
14.00 uur komt Kabouter Pierelier vertellen over het leven in het
bos. De Paddenstoelendag op 21
oktober begint om 10.30 uur en
eindigt om 16.00 uur. De Overplaats ligt in Bennebroek tussen
de Herenweg en de Glipperweg
naast speeltuin Linnaeushof die
met grote borden is aangegeven.
Er is een fietsenstalling en parkeren kan op het parkeerterrein
van de speeltuin, Glipperweg 4
in Heemstede.
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Onbekend Heemstede

Monteurswoning

Heemstede - De komende tijd
vindt u in De Heemsteder regelmatig naast de rubriek ‘Spoor
van toen’ ook de rubriek ‘Onbekend Heemstede’. De rubriek
wordt verzorgd door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB). We tonen u een onbekende of minder bekende plek in Heemstede
en vertellen wat over het verleden. Het kan gaan om een woning of een ensemble – een aantal karakteristieke panden bij elkaar –, een gevelsteen, een klein
monumentje of een detail wat u
wellicht nog nooit opgevallen is,
maar wat wel karakteristiek is.
Naast de watertoren (een provinciaal monument) staat de
monteurswoning en vlak daarbij
ook de directeurswoning. Deze

Het spoor van toen

Monteurswoning (foto’s: Theo Out).
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laatste is geheel gerenoveerd. Er
zijn plannen om de monteurswoning te slopen. De HVHB heeft
aangegeven, dat de twee woningen en de watertoren samen een
ensemble vormen en een mooi
voorbeeld van ‘publieke werken’ in Heemstede. Het behouden waard.
Op de site van de HVHB www.
hv-hb.nl vindt u overigens een
volledig overzicht van alle monumenten in Heemstede (mits deze
de status van rijks-, provinciaal
of gemeentelijk monument hebben) met een korte beschrijving.

Detail voordeur.

Heemstede - Beneluxtreinen, al tijdens de
tijdelijke spoorbaan in najaar 1957 reden
er aangepaste Hondekoppen over het westelijke spoor bij Heemstede/Aerdenhout.
Het oostelijke spoor is het huidige stationsgebouw. Deze internationale treinen
gingen per 29 september 1957 rijden mede door de electrificatie zuidelijk van Roosendaal en zo doorgaand naar Antwerpen
en Brussel. De Hondekoppen waren aangepast aan 1500 Volt in Nederland en 3000
Volt in Belgie. De oude route werd bereden tot en met mei 1986 en vanaf toen gingen ze via de Minister Lelylaan in Amsterdam en Schiphol, zijnde de Schiphollijn. Incidenteel werd weleens de oude lijn bereden.
De recente foto is genomen op zaterdag
13 oktober, de start voor een 9 daagse geplande omleidingsroute tot en met zondag
21 oktober in verband met spoorwerken bij
Hoofddorp.

De andere kleurenfoto is van Peter Schoeber en toont de Beneluxtrein in het voorjaar van 1986 nabij de Laantje van Alverna-overweg. De
Beneluxtrein heeft hier (bijna) nooit gestopt, wel in Haarlem (tot en met mei
1986) en station Leiden was tot in zomer
1998 ook een stop.
Bij het verschijnen van deze krant is het
dus de allerlaatste keer dat de Beneluxtrein
hier over het spoorviaduct raast en dus ieder uur te horen en te zien op dit station.
Voorzichtigheid geboden, neem voldoende
afstand van de perronrand, de treinen rijden vaak harder dan 100 kilometer per uur
op dit traject. Zaterdag 8 december 2012
is haar laatste rijdag, zondag 9 december
gaat de nieuwe dienstregeling in en komt
deze treinserie niet meer voor, helaas op
dit traject.
Foto’s mag u insturen naar info@stationheemstedeaerdenhout.nl.

Fancy Fair
Heemhaven
Heemstede - Op zaterdag
20 oktober is er van 10.00 tot
15.00 uur in zorgcentrum de
Heemhaven een Fancy Fair.
De opbrengst van de Fancy
Fair wordt gebruikt voor extra
activiteiten en materialen voor
de bewoners van de Heemhaven. De opbrengst van de
voorgaande Fancy Fair heeft
onder andere de aanschaf
van een duofiets mogelijk gemaakt.
Tijdens de fancy fair is er
naast het kopen van tweedehands spullen, ruim de gelegenheid om tegen aantrekkelijke prijzen te smullen van allerlei lekkere hapjes.
Wat kunt u verwachten: huishoudelijke spullen, boekenmarkt en kledingbeurs. En als
klapper van de dag het Rad
van Fortuin, waarmee fantastische prijzen gewonnen kunnen worden.
De Heemhaven is aan de
van Brücken Focklaan 20 in
Heemstede. Voor meer informatie kunt u op dinsdag,
woensdag of donderdag bellen tussen 9.00 en 10.00 uur
met 023-8916106.
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Voortvarend cruise-aanbod van Arke:
ultiem genieten voor iedereen!
Heemstede - Touroperator Arke gaf afgelopen woensdagavond 10 oktober voortvarend weer waarom een cruisevakantie zo’n ideale vakantie is en waarom cruisen zo ‘verslavend’ is. Vele belangstellenden hadden ingescheept in theater
de Luifel en vernamen aandachtig hoe een droomvakantie op
zee voor iedereen mogelijk kan zijn. Welke cruise past bij u?
De voorlichtingsavond over cruises is een initiatief van verschillende Arke reisbureaus uit de regio en de cruise-rederijen Holland America Line (HAL), Aida cruises en MSC cruises. Heleen Vetten van TUI Nederland,
de overkoepelende reisorganisatie waaronder Arke en Holland International samen vallen,
opende de avond met een presentatie. “Het aloude cliché en
imago van cruises, dat deze louter zijn weggelegd voor gepensioneerden met geld, is absoluut
niet waar”, legt zij uit, “Cruises
zijn voor iedereen geschikt, dus
voor alle leeftijden en ook voor
mindervaliden. Cruisen is veel
meer dan alleen varen op zee
op een mooi schip. Er zijn diverse soorten cruises naar verscheidene bestemmingen, naar ieders
wens. De prijzen van cruises zijn
toegankelijk en bieden veel waar
voor je geld: een zeer comfortabel transport en verblijf aan
boord, veel all-inclusive mogelijkheden, service aan boord met
een hoofdletter, diverse restaurants met een gevarieerd aanbod van culinaire hoogtepunten,
sport, welness, ontspanning en
entertainment van het hoogste
niveau, alles voor jong tot oud.
Zelfs kookcursussen of computercursussen behoren tot de mogelijkheden. De cruiseschepen
varen veelal ‘s nachts, zodat per
dag een andere bestemming kan
worden aangedaan. Je kunt dus
op een comfortabele wijze heel
veel zien en indrukken opdoen
in een relatief korte periode: een
groot voordeel van cruisen. Dit
alles maakt cruisen tot een onvergetelijke vakantie en is daarom gewoon verslavend!”, vertelt
Heleen enthousiast. “Bovendien
vertrekken steeds meer cruiseschepen vanuit de Nederlandse
havens als, Rotterdam, Amsterdam en IJmuiden, een ander bijkomend voordeel.”
Na de openingspresentatie was
het podium aan de drie cruiserederijen die te gast waren. Als

Afvallen met
het eiwitdieet
bij FM+ HealthClub
healthclub
Kerklaan 113
Heemstede
023 547 8171
www.fmhealthclub.nl

eerste presenteerde de HAL
haar aanbod. De HAL is een
van de oudste premium rederijen met een uitstekende reputatie voor degenen die fijngevoelige luxe en klasse zoeken, ook tegen concurrerende prijzen. Met
haar 15 ruime middelgrote, stijlvolle en elegante schepen vaart
de HAL naar vele bestemmingen
in de wereld, zoals in de Middel-

Fitness in een
gezellige sfeer!
bij FM+ HealthClub

healthclub
Kerklaan 113
Heemstede
023 547 8171
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Brons voor Kaasboerinnetje

landse en de Adriatische Zee,
Noord Europa, de Noorse fjorden en de Oostzee, het Caribisch
gebied en Zuid Amerika. Maar
ook imposante bestemmingen
zoals Alaska, Yukon, Canada en
New England behoren tot hun
programma. Aan boord kan men
zelfs o.a. aan wijnproeverijen en
‘Art Culinary Center’: kookcursussen op hoog culinair niveau,
deelnemen. De HAL staat garant
voor een onvergetelijke en veelzijdige reis met het allerhoogste
serviceniveau en biedt de passagiers ook een loyaliteitsprogramma aan.
MSC is de rederij met de grootste cruise-schepen, de zogenaamde dynamische resortschepen. Sommige schepen kunnen
zelfs maximaal 4300 passagiers
herbergen. MSC biedt ‘cruises
op maat’: eigenlijk alles van het
meest hoogstaande aan boord
wat je maar kunt bedenken: in
verschillende klassen en prijzen. Kinderen t/m 17 jaar cruisen
zelfs gratis als ze in de hut van
de betalende ouders verblijven.
De schepen beschikken over imposante theaters waar 1600 man
in kunnen plaatsnemen en bieden de faciliteiten van het hoogste niveau. Kortom: MSC staat
garant voor de hoogste kwaliteit
en een onvergetelijke cruise-ervaring naar vele bestemmingen.
Het biedt tevens een loyaliteitsprogramma.
De Duitse rederij Aida, is de rederij met de ‘mooiste glimlach
op zee’. Hun cruises kenmerken zich door een ongedwongen
ontspannen sfeer en topservice
met een glimlach voor iedereen.
Aida richt zich op meer genera-

ties, is met andere woorden voor
alle leeftijden, een zgn. ‘freestyle
rederij’. En dit tegen toegankelijke prijzen. Noemenswaardig
zijn het eigen entertainmentprogramma dat wordt gemaakt door
hun eigen productiemaatschappij in Hamburg en dat sommige schepen beschikken over
een ‘Brauhaus’: een eigen unieke bierbrouwerij, met bier dat
gebrouwen wordt met gefilterd
zeewater. Met 27 afvaarten vanuit Nederland en een breed aanbod aan bestemmingen en faciliteiten, is deze rederij zeker een
aanrader.
Aangezien het aanbod van cruises zo ontzettend groot is, helpen de professionele medewerkers van Arke u graag met het
maken van de juiste keuze en
geven zij u graag een passend
reisadvies. U bent van harte welkom op een van de Arke reisbureaus, of kijk op de website
www.arke.nl. Bon voyage!
Bart Jonker

1 tot 2 kledingmaten
minder in 4 weken
met Better Belly®
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Weer prijswinnaar
op de Binnenweg
Heemstede – Meedoen aan
het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours werd Alex van het
Kaasboerinnetje zomaar aangeboden. Toch wel leuk om eens
te horen waar je staat met je
kaaswinkel in Heemstede. Er zijn
meer collega`s op de Binnenweg
die prijzen in hun vak behaald
hebben. Geen straat in Nederland met zoveel prijswinnaars.
Tot zijn verbazing stond hij donderdagavond 11 oktober in Theater Gooiland in Hilversum op
dat grote toneel tussen de prijswinnaars. Hij werd er ook nog
geïnterviewd door presentatrice Nikki Plessen. Dat ging hem
nog best af, vertellen dat hij wel
wilde weten waar hij stond en
dat meedoen hem aangeboden
was. Dat laatste zorgde voor hilariteit in de zaal. Maar toen hij
even de zaal inkeek en driehonderd man in de zaal zag, stond
hij op dat moment liever tussen zijn klanten kaas te verkopen. Alex weet waar hij staat.
Voor de eerste keer meedoen en
met brons thuiskomen. Als je de
eerste keer meedoet, moet je bescheiden beginnen, aldus Alex.
Derde uit meer dan driehonderd,
met deelnemers uit de handel,
industrie en detailhandel. Een
puntje minder dan zilver en drie
punten van goud af. Daar kan je
mee thuiskomen! De afgelopen
dagen kreeg hij veel felicitaties
van zijn klanten die al lang weten waar Alex met zijn kaas in de
wereld staat. Jaarlijks doen 450
deelnemers mee aan de NNKCkaaskeuring en is daarmee één

van de grootste vak wedstrijden
in Nederland en uniek in de wereld. Niet het product wordt gekeurd, maar het vakmanschap
van de persoon wordt gekeurd.
Tijdens de keuring krijgen de
deelnemers tien kaasboorsels
voorgezet. De keurders, die het
beste de soort, leeftijd, smaak en
kwaliteit kan omschrijven, vallen
in de prijzen.
Maar het Kaasboerinnetje is
meer. U kunt er terecht voor
broodjes gezond, met kaas, jong,
oud, belegen, komijn of boer- en
geitenkaas. Maar ook met ossenworst of beenham. Zijn stokbrood, zijn assortiment olijfolies
en noten is bekend onder zijn
klanten, net als de wijnen van de
Wijnvrienden Import. Waar dat
kleine, leuke winkeltje, met die
sfeer van vroeger, aan de Binnenweg 27, groot kan zijn!
Ton van den Brink

Fitness
vergoeding door
verzekeraars
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KBO-Haarlem
60 jaar

Herfstvakantie
in Het Dolhuys

Wilde herfstexcursie voor kinderen
Regio - Ontdek in de schemering de ‘wilde’ herfst en ga op
zoek naar diersporen, burlende herten en bijzondere paddenstoelen. Dat kan op zondag
21 oktober. IVN Zuid-Kennemerland en Waternet organiseren
die dag een spannende herfstexcursie voor kinderen van 6 tot
12 jaar in de Amsterdamse waterleidingduinen!
De excursie wordt begeleid door
natuurgidsen. Als echte natuurvorsers gaan kinderen op pad,
op zoek naar de herfst in de na-

tuur…! Laat je verrassen door alles wat er in de duinen te beleven valt. Trek stevige schoenen,
neem een verrekijker mee en de
ouders, die blijven thuis.
Aanvang: 16:00 uur. Duur: 1,5
uur. Kosten:
geen. Locatie: Amsterdamse Waterleidingduinen ingang Zandvoortselaan. Een toegangskaart
is verplicht. Vooraf aanmelden is
niet nodig.
Meer informatie over het IVN en
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Jubeldejute in Historisch Museum
Regio - Speciaal voor de herfstvakantie is er in het museum een
workshop voor kinderen van 6 –
10 jaar. Uit jute zakken gaan ze
kleren maken met aan het eind
van de workshop een heuse modeshow! Deze workshop sluit
prachtig aan bij de tentoonstelling ‘Geen cent te makken’, die
op dit moment in het museum te
zien is.
De kinderen gaan onder vakkundige begeleiding creatief aan de
slag om van een echte jute zak
nieuwe kleren te maken. Wordt
het een glitter&glamour jurk of
een echt vogelverschrikker vestje? Ze mogen het zelf verzinnen,
alles mag, en alles kan versierd

worden! Tot slot showen de kinderen, gekapt en gegrimeerd,
het resultaat in hun eigen modeshow met alles erop en eraan!
Natuurlijk wordt er ook gezorgd
voor coole muziek!
Het wordt een top middag met
een vol programma waarbij de
kinderen ook de tentoonstelling
zullen bekijken en de film van
Haarlem gaan zien.
Datum: woensdag 24 oktober,
tijd: 14.00-16.00 uur, kosten: 5
euro. Locatie: Historisch Museum Haarlem, Groot Heiligland 47
in Haarlem. Aanmelding is verplicht: via 023- 5422427 of door
een e-mail te sturen naar info@
historischmuseumhaarlem.nl.

Regio - Tijdens de herfstvakantie is er weer genoeg te
doen in museum Het Dolhuys
in Haarlem. Zo worden er dagelijks extra rondleidingen georganiseerd door De Bovenkamer, waarbij de bezoeker
op ontdekkingsreis gaat door
het puberbrein. Verder kunnen bezoekers dit najaar kennis maken met hun mannelijke en vrouwelijke kanten tijdens de tentoonstelling: Ik
Man/Vrouw. In het kader van
deze tentoonstelling wordt op
zondag 21 oktober de documentaire ‘Valentijn’ van Hetty Nietsch vertoond. Valentijn
werd geboren als jongen maar
gedroeg zich al op zeer jonge leeftijd als meisje. De documentaire laat zien hoe familie en vrienden hiermee omgaan en geeft een persoonlijk beeld van een genderkind.
Na afloop van de film zal regisseur Hetty Nietsch vertellen over de totstandkoming
van de film en is er gelegenheid voor vragen. Vanaf 19 oktober presenteert Het Dolhuys
ook de tentoonstelling ‘Architectuur van een ideaal’, met fotografie van Christopher Payne en Jannes Linders. Aanleiding van het project is de serie
‘Asylum’ van Payne, die daarvoor langs leegstaande psychiatrische ziekenhuizen in
Amerika reisde en de zichtbare sporen van deze verdwenen
wereld fotografeerde. Museum Het Dolhuys heeft aan fotograaf Jannes Linders de opdracht gegeven om deze sporen in Nederland vast te leggen en presenteert het resultaat in deze tentoonstelling.
Meer info: www.hetdolhuys.nl.

Naast meditatie nu ook
mindfulness bij Yoga Heemstede
Heemstede - Naast de vele
yogalessen, zoals Hatha-yoga,
zwangerschaps- en tieneryoga,
worden door Yoga Heemstede
ook avonden over chakra’s, meditatie en mindfulness georganiseerd. In november wordt voor de
zevende keer de workshop meditatie gegeven. Meditatie helpt
je om je gedachtestroom tot rust
te brengen, waardoor je je geestelijk en lichamelijk ontspant. Dit
heeft een positieve invloed op je
gevoel van welzijn, je gezondheid en je prestaties en helpt
e ook beter omgaan met negatieve gevoelens, zoals depressiviteit. Mediteren is geen trance
of hypnose, maar een veranderde staat van bewustzijn. Hierbij
word je toeschouwer, toeschouwer van je gedachten, toeschouwer van je emoties.
Marianne Mascini (Yogado-

cente) en Hans Hopman (ontspanningstherapeut) geven een
workshop van vier avonden, die
zodanig is opgezet, dat ook mensen die geen ervaring hebben,
onder goede begeleiding verschillende vormen van meditatie

kunnen ervaren. Daarnaast worden ook op een luchtige afwisselende manier voorbereidende oefeningen gedaan en praktische tips en achtergrond informatie gegeven.
De vier avonden (woensdag 7,

Foto: Wil Doorn-Meijne.

Spoorzoeken op
landgoederen
Regio - Vind je het leuk om
sporen in de natuur te zoeken?
Zorg dan dat je er bij bent op
zaterdag 20 oktober van 14.00
tot 15.30 uur. Op de landgoederen bij Vogelenzang gaan
deelnemers aan deze excursie van Landschap Noord-Holland op zoek naar verrassende
ontdekkingen. We proberen zoveel mogelijk soorten te vinden
en gaan uitzoeken hoe de bomen heten waar ze vanaf zijn
gevallen. We komen onderweg
vast wel wat modderige plekjes tegen. Hier kunnen de echte speurneuzen aan de gang.
Van welke dieren vind je hier
de sporen? Als je heel erg van
de natuur houdt kun je op zoek
naar poep. Ieder dier heeft een
eigen soort drolletje. Wel een
beetje vies natuurlijk, maar toch
ook wel spannend. Soms kom je
mooi zien wat een dier heeft gegeten. Deze excursie is speciaal geschikt voor kinderen van
8 tot 12 jaar die het leuk vinden
er op uit te trekken. Zin om mee
te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.gaatumee.nl. Bel voor meer informatie
088-0064455 (tijdens kantooruren). De kosten bedragen 6,50,
Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 3,50 en
kinderen tot 12 jaar 3,50, van
Beschermers 2,50. Verzamelen
op het parkeerterrein van Leyduin aan de Manpadslaan 1 in
Vogelenzang.

14, 21 en 28 november) zijn bedoeld voor iedereen kennis wil
maken met meditatie of zich er
verder in wil verdiepen. De kosten zijn 60 euro.
Nieuw is de introductieavond
Mindfuln ess
Mindfulness vindt zijn oorsprong
in de eeuwenoude boeddhistische meditatietraditie en het
helpt je om de aandacht te richten op het heden.
Het enige moment waarin ons
leven zich ontvouwt is HIER en
NU.... Er gebeurt nooit iets in het
verleden of in de toekomst. Door
mindful te zijn, ontwikkel je opmerkzaamheid en leer je alles
wat je waarneemt te accepteren,
zonder oordeel. Het kan je helpen om minder te piekeren.
Op woensdag 31 oktober verzorgt Jan Keunen (mindfulnesstrainer) deze introductieavond.
De kosten zijn 17,50. Vragen en
aanmelden bij hanshopman@
xs4all.nl of info@yogaheemstede.nl. Zie ook: www.yogaheemstede.nl.

Regio - De Katholieke Bond
voor Ouderen – senioren zeggen we tegenwoordig – is
zelf een senior geworden en
schenkt dit jaar speciale aandacht aan haar 60 jarig bestaan. Dit heugelijke feit zal
gevierd worden tijdens de
ontmoetingsdag van de bond
op 24 oktober in de Moeder
van de Verlosserkerk, Prof.
Eijkmanlaan 48 in Haarlem
(Schalkwijk).
In 1952, het oprichtingsjaar
van de bond, was ons land
zich nog aan het herstellen
van de wonden die de Tweede Wereldoorlog had geslagen. Zoals de “K” van KBO
nog steeds aangeeft, was het
ook de tijd van de verzuiling.
De betekenis van die “K” is
voor veel senioren zeker niet
verdwenen, maar gelukkig is
er ook steeds meer sprake
van aanpassing aan onze tijd.
De belangen van alle senioren, van welke zuil dan ook,
vallen immers samen en zijn
vrijwel identiek. Was er vroeger meestal sprake van samen beleven en het vinden
van “gezelligheid”, dan zijn nu
zingeving, bewaking van goede zorg, ontspanning, dienstverlening en vooral behartiging van de belangen van senioren, de actuele doelstellingen van de bond. Steeds vaker worden daarbij over de
grenzen van “de oude zuilen”
heen krachten gebundeld met
andere bonden en kunnen er
zodoende betere resultaten
behaald worden. Onontbeerlijk was en is daarbij de inzet
van vele duizenden vrijwilligers die toen en nu het meeste werk in de bonden dragen.
KBO-Haarlem kan zich verheugen op een gestage groei
van haar ledenaantal en zij is
met ca. 5000 leden de grootste afdeling in Noord-Holland. Er wordt nauw samengewerkt met provinciale en landelijke KBObonden, maar vooral op lokaal niveau is er veel aandacht voor bewaking en bevordering van seniorenbelangen. Steeds meer senioren willen of kunnen met hun
levens- en werkervaring betrokken blijven bij de snelle moderne ontwikkelingen
van deze tijd. Maar tegelijkertijd tracht de KBO op te komen voor diegenen die, om
welke reden dan ook, daartoe niet in staat zijn. Betrokkenheid met en vooral de
strijd tegen vereenzaming of
uitsluiting van senioren, zullen ook in de toekomst de belangrijkste doelstellingen van
de bond KBO blijven. Ook
wordt – in samenwerking met
andere gelijksoortige organisaties - de nodige aandacht
geschonken aan de financiële
belangen van senioren.
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Vacature
Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede publiceert haar vacature Top 3.
Staat er een functie voor u bij,
neem dan contact op met één
van de medewerkers van het
Steunpunt
Vrijwilligerswerk
Heemstede. Zij zijn bereikbaar
van dinsdag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur:
023–5483824. Op www.vrijwilligerswerkheemstede.nl vindt
u nog veel meer vacatures.

Van links naar rechts: Harriët Stroet, Liz Snoijink, Kees Roorda en Ali Wishka.

Farah Diba, primeur in het Oude Slot

Dialoog tussen vrouwen
die dierbaren verloren
Heemstede - De voorstellingen
van Kees Roorda zijn altijd avontuurlijk en spelen op een ongrijpbare wijze met de tijdgeest.
Zijn nieuwe stuk Farah Diba was
vorige week woensdag te zien
in het Oude Slot. Het is een ode
aan alle vrouwen die dierbaren
hebben verloren in oorlogen en
revoluties. Een vermeende journaliste, gespeeld door Harriët
Stroet, interviewt de Farah Diba, de voormalige keizerin van
Perzië, gespeeld door Liz Snoijink. De broer van de journaliste
is door de geheime dienst van de
keizer vermoord en gedurende
het interview roept ze de keizerin daarvoor ter verantwoording.
De interviews die de keizerin ten
leste toestaat, leveren een gecompliceerde dialoog op. Brengt
die de twee, door de revolutie
gewonde vrouwen, uiteindelijk
dichter bij elkaar? Of zal verbittering en rouw over hun geliefden ze uit elkaar drijven?
Schrijver en regisseur Kees
Roorda heeft zijn verhaal gebaseerd op een waar gesprek tussen Farah en een verslaggever.
Farah Diba geeft later toe dat zij
ingestemd heeft met de vraaggesprekken om eens een ander
geluid te horen als uit haar eigen omgeving, waar de helft van

haar vriendenkring haar echtgenoot, de sjah van Perzië, nooit
gekend heeft. Zij was nieuwsgierig naar een ander stuk geschiedenis uit het Iran van dertig jaar
geleden. In het stuk geeft zij later toe dat zij bij het begin al wist
dat zij geen journaliste was. Vandaar het fouilleren van de journaliste door de butler/chauffeur,
Ali Wishka. Deze Ali is een Iraniër die in het Farsi, de Iraanse
taal spreekt en het Iraanse volk
vertegenwoordigt. Hij vindt het
damespistool echter niet in de
tas en dit geeft tijdens de hele
dialoog toch een spanning die
opgeroepen wordt door de lichaamstaal van de verslaggeefster. Zij heeft haar geliefde verloren tijdens het schrikbewind van
de sjah op de dag dat hij haar
ten huwelijk zou vragen.
Farah Diba is als echtgenote van
de sjah niet regelrecht schuldig
aan de dood van de geliefde van
de journaliste, indirect wel! Zij
krijgt steeds meer bewondering
voor de voormalige keizerin en
gaat zelfs dineren met haar, ja ze
gaat zelfs vanuit Parijs naar het
graf van de sjah in Egypte.
Na afloop van de voorstelling
kwamen de schrijver en de actrices op het toneel om een gesprek te hebben met het publiek.

Een man uit het publiek die in de
jaren 60 en 70 zelf in het Perzië van de sjah woonde, gaf Kees
Roorda het compliment de sfeer
uit die tijd goed getroffen te hebben in de dialogen. De Perzische
liederen, de in het Iraans uitgesproken teksten van de chauffeur en de afwezigheid van decors maakten het nog intenser.
Opvallend was dat daar waar de
actrices nu hun eigen mening
mochten geven, zij in hun eigen
rol van voormalig keizerin en
slachtoffer van de revolutie bleven. Wat verwijt u mij, dat ik net
als u heb liefgehad?
Een prachtige keuze van programmamaker Iris Haeck van
Podium Oude Slot om in dit intieme theater dit intieme gesprek tussen twee vrouwen die
beiden hun dierbaren verloren,
te kunnen houden. Zonder decor, dicht bij de mensen tijdens
én na de voorstelling. Een reden
te meer om toch eens meer dit
echt Heemsteeds theater te bezoeken. Er komt nog een heel
seizoen met spannende, ontroerende, mooie muziek, toneel,
spektakel. Voor inlichtingen kunt
u kijken op www.podiumoudeslot.nl .
Ton van den Brink

Gratis baby-welkomgeschenk bij DA Drogist
Heemstede - Bij DA Drogist van
der Schuit bent u ook aan het
juiste adres voor alles rondom de
zwangerschap en bevalling. Van
voedingsupplementen, praktische zaken tot verzorgingsproducten voor moeder en baby.
Uiteraard staat men ook graag

klaar voor een goed advies rondom zwangerschap en bevalling!
Trotse ouders (of opa en oma’s)
kunnen een gratis babypakketje
ophalen bij de DA Drogist. Bij het
afgeven van een geboortekaartje
ontvangen de ouders of grootouders een leuk geschenk.

Wist u dat u ook luiertaarten
kunt bestellen bij de DA Drogist.
Een leuk en origineel cadeau!
Vraag ernaar in de winkel.
U vindt DA Drogist van der
Schuit in de Jan van Goyenstraat
13 in Heemstede.

Gastvrouw/gastheer
Kunstfort
Het Kunstfort te Vijfhuizen is
op zoek naar vrijwilligers die
een dagdeel per week gastheer/gastvrouw willen zijn bij
de lopende kunsttentoonstellingen. Taken zijn: het ontvangen van bezoekers, kaartverkoop, verkoop van promotiematerialen en bezoekers informeren over het Kunstfort
en de huidige tentoonstelling.
U opent en sluit het gebouw,
met daarbij horende werkzaamheden. Spreekt dit u aan
en heeft u affiniteit met cultureel erfgoed en kunst, reageer
dan op deze vacature.
Chauffeurs voor diverse
organisaties
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die de op leeftijd zijnde Zusters van de Congregatie willen rijden naar ziekenhuis, markt, afspraak hoorwinkel, familieleden of andere afspraken. U bent vriendelijk, geduldig en beschikt over
een eigen auto (er is een kilometervergoeding) en u kunt
een rollator of rolstoel hanteren om in te laden (er kan evt.
ook gebruik worden gemaakt
van een aangepaste auto voor
een rolstoel).
Vindt u groepsvervoer leuker,
dan kunt u met de KO-bus
ouderen halen en/of brengen
voor het dagcentrum Lieven
de Key, ook maaltijden halen
of lege bakken wegbrengen
vallen onder deze functie. Voor
donderdagmiddag en de hele vrijdag zoeken wij enthousiaste vrijwilligers, die zich een
dagdeel willen inzetten.
Vrijwilliger Internetcáfe
Voor een organisatie die aan
verstandelijk beperkten vrijetijdsactiviteiten aanbiedt, zoeken wij een vrijwilliger die het
gezellig wil maken met de
deelnemers van het internetcafé. Het gaat om samen koffie drinken, praatje maken en
natuurlijk helpen met internetten en e-mailen. Heeft u
affiniteit met de doelgroep en
(enige) kennis van internet/email, kom dan helpen op dinsdag van 19.00 -21.30 uur en/of
1 x per 2 weken op donderdag
van 19.00 -20.00 uur.

Ouwehoeren
bij Boekhandel
Blokker
Heemstede - Martine en Louise
Fokkens zijn een eeneiige tweeling van 70 en hun hele leven
lang al onafscheidelijk. Zij werkten een halve eeuw op de Amsterdamse Wallen, achter het
raam. Vorig jaar verscheen het
boek ‘Ouwehoeren, verhalen uit
de peeskamer’. Dit boek werd
een groot succes, ook werd er
een documantaire over hun leven
gemaakt. Nu is er een vervolg:
‘Ouwehoeren op reis’. De dames vertellen over de onvergetelijke uitstapjes die zij maakten
in binnen- en buitenland, waarbij
de pikante avonturen waarvan zij
het middelpunt werden centraal
staan. De dames Fokkens vertellen verhalen en signeren hun
boeken op zaterdag 20 oktober
van 14.00 tot 15.00 uur bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138
in Heemstede.

Dichtstorten
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
35, 2103 GV Heemstede.
Foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Met beide handen
Liefde gaat toch altijd weer
om liefde
‘t Is een vonk die overspringt,
wordt een vlam die
fel gaat branden
Liefde gaat altijd weer
om liefde
Als je het eenmaal
hebt gevoeld,
pak het dan met
beide handen
Liefde staat te lezen
in jouw ogen,
heeft nog nooit
iemand bedrogen
Is eerlijk en oprecht
Liefde is de warmte in
je leven
die ik je zal geven,
liefde is zo echt!
Anoniem
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Zwangerschapsyoga is aandacht
en contact maken met je baby
Heemstede - Yoga helpt bij het ontwikkelen van een gevoel
van zelfbewustheid en vertrouwen in lichaam en geest. Het is
daarom zo logisch dat yoga wordt toegepast tijdens de zwangerschap, wanneer lichaam en geest grote veranderingen ondergaan door hormonen en groei van de baby. Bij de Praktijk
Heemstede geeft yogalerares Sandra Diependaal sinds kort
een cursus zwangerschapsyoga bestaande uit 12 lessen.
Sandra Diependaal (42) is als
Hatha Yoga docente al jarenlang verbonden aan de multidisciplinaire praktijk aan de Jan
van Goyenstraat in Heemstede. Daarnaast geeft ze yoga aan
tieners en behandelt ze cliënten door middel van de toepassing van Reiki. Ze vertelt enthousiast over een recente ervaring.
“Iemand uit mijn yogaklas heeft
een kindje van vier jaar dat geen
nacht doorsliep. Ze werd telkens om twee uur ’s nachts wakker en bleef daarna ook wakker.
Ik bood aan om het eens te proberen met Reiki en ben op een
avond naast het bedje gaan zitten. Toen ik mijn handen op
haar hoofdje legde, voelde ik het
heel warm worden en vervolgens sliep ze lekker in, en slaapt
ze volgens haar moeder iedere
nacht door. Dat vind ik zo gaaf,
dat ik iets kan betekenen in het
leven van zo’n kindje dat nog onbevangen en zonder blokkades
de behandeling ondergaat.”
Toen de moeder het verhaal vervolgens op Facebook plaatste,

bleven de reacties van andere
moeders niet uit. “Vanavond ga
ik weer even langs bij een lastig slaapgevalletje”, lacht Sandra.
“Ik krijg het er nog druk mee.”
De ondernemende Heemsteedse
heeft meer plannen in het verschiet. In het voorjaar van 2013
organiseert ze een zeiltocht voor
de Turkse kust in combinatie met
yogalessen (www.yogacruise.nl).

re lijf en alle klachten die er kunnen ontstaan tijdens de zwangerschap, zoals rug of bekkenklachten. Ademhalingsoefeningen helpen je om de weeën op
te vangen en ontspanningsmassage kan door de partners worden gedaan. Vandaar dat we die
ook tweemaal bij de lessen betrekken. Verder is er ruimte ingericht om ervaringen te delen
met elkaar en om te bespreken
wat er allemaal gebeurt met je lichaam tijdens de zwangerschap,
de bevalling en de kraamtijd. En
dat is nogal wat. Niet voor niets
noemen vrouwen deze tijd vaak

Vraag naar zwangerschapsyoga
Met de vraag naar yogalessen
voor zwangere vrouwen, begon
het bij Sandra Diependaal weer
te kriebelen en ging ze terug
naar de schoolbanken. Met de
specialisatie ‘zwangerschapsyoga’ op zak begint ze aan een
nieuwe cursus voor deze doelgroep. “Vanaf de twintigste week
van de zwangerschap kun je instromen tot aan de bevalling. Tijdens de cursus leer je op een
bewuste manier je lichaam en
geest voor te bereiden op de komende bevalling. We doen ontspanningsoefeningen die speciaal gericht zijn op het zwange-

Mysterie van de verdwenen katten
artikel over vermiste katten. Er
zijn nog zeker 4 andere katten
in korte tijd volkomen verdwenen de afgelopen maanden rond
de Jan van Goyenstraat. Zeer opmerkelijk hebben wij ook al geconstateerd met elkaar. Als u
meer weer dan horen wij het
graag! Adres: Paulus Potterlaan
17, Heemstede, tel. 023-5474728.
Jan voegt toe dat zijn kat van bijna een jaar plotseling was verdwenen. “Nooit meer iets van
gezien, alle dierenartsen etc en
internet afgezocht maar spoor-

Aan komen lopen in de Kennemerbeekweg, ‘Karel’.

Geheugentraining
Heemstede - Last van gezonde vergeetachtigheid?
Kom naar de cursus Breinsportschool – Geheugentraining van Casca.
Wilt u zonder moeite op namen, data en feiten kunnen
komen en op uw geheugen
kunnen vertrouwen? Dan
is deze training vast iets voor
u.
De cursus Breinsportschool
– geheugentraining is voor
mensen met een gezonde
vergeetachtigheid. De lessen zijn niet geschikt voor
mensen met beginnende dementie of hersenletsel. Vooropleiding, leeftijd of functie
zijn niet belangrijk. U traint
het visuele en auditieve
geheugen en doet concentratie- en luisteroefeningen.
De cursus Breinsportschool
– Geheugentraining start
op maandag 29 oktober van
10.00 tot 12.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Opgeven kan
via de website www.casca.nl
of telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. 0235483828.

“Kan geen toeval zijn”
Heemstede – Op de brief van
de heer Tholens (joosttholens@
gmail.com), twee weken geleden
in deze krant over de verdwenen
(rode) katten rondom de Jan van
Goyenstraat, kwamen veel reacties binnen.
De redactie noemt er een aantal
en hoopt dat waar nodig contacten gelegd kunnen worden tussen lezers die hun kat kwijt zijn
en lezers die eventueel een onbekende kat in hun omgeving
hebben gesignaleerd. Mevrouw
Picavet, Thorbeckelaan 11, laat
weten: “Bij ons komt regelmatig
een rode kat in de tuin , maar dat
is al langere tijd. Als hij er weer
is zal ik een foto proberen te maken, zodat de eigenaar hem kan
herkennen.”5247056.
Geachte
Heemsteder,
Mevrouw Clason schrijft: “Toen
ik deze week in de Heemsteder
over de vermiste rode katten las
overwoog ik even of ik onze rode
kat moest binnen houden.
Ik heb dat niet gedaan, maar nu
........... zondag 7 oktober kwam
onze Roesti ‘s avonds niet thuis.
Is hij gestolen of zit hij in een
schuur? Ik woon bij het Goudsbloemplein, grens Heemstede/
Aerdenhout. Pc Hooftkade 9,
Heemstede. Helaas is de poes
nog steeds niet terecht.”
Jan Sevenster mailt: “Ik las uw

de meest bijzondere periode van
hun leven.
Het is dat ik tijdens mijn eigen
zwangerschappen nog niet wist
van het bestaan van zwangerschapsyoga, anders had ik het
beslist niet willen missen. De
ervaring om al voor de geboorte contact te maken met je kind
is uniek. Het geeft een speciaal
gevoel als je merkt dat de baby daadwerkelijk reageert op de
bewegingen die je met je handen maakt. Dat wil ik graag met
aanstaande moeders delen.”
De cursus wordt gegeven op
woensdag van 19.00 tot 20.15
uur en de kosten bedragen 150
euro. Opgave en inlichtingen:
www.depraktijk-heemstede.nl of
telefonisch via 023-5291642. (foto: Renata Jansen)
Mirjam Goossens

loos. Een tijdje later weer een in
de straat op dezelfde wijze verdwenen en net na de vakantie weer 1 in dezelfde straat. Allemaal nooit meer iets van gezien of gehoord... We denken in
ieder geval dat het geen toeval
is. Maar of er iemand achter zit
(handel? kattenhater?) kunnen
we niet hard maken natuurlijk.
Wel waren de katten allen heel
open en lieten zich makkelijk
aanhalen. Makkelijk mee te nemen dus. We wachten met een
nieuwe kat tot dit mysterie is opgelost. Onze kat was zwart met
wit befje, de andere ook en nog
een donkere met strepen.
De zwart/donkere periode zou
je zeggen, gevolgd door de rode
periode nu…”
Tot slot mevrouw Smeink uit
Bennebroek: “Naar aanleiding
van het artikel in de Heemsteder
stuur ik u een foto van ‘Karel’, zo
hebben we hem maar even genoemd. Karel is een paar maanden geleden bij ons aan komen
lopen. Hij was klein sterk vermagerd en liep op 3 pootjes. Wij
en de buren geven hem eten en
ziet er een stuk groter en gezonder uit.
Kelly Smeink (e.smeink@planet.
nl) aan de Kennemerbeekweg 7
in Bennebroek.

Leeskring Senia
Heemstede - Wilt u meedoen
aan een leeskring die zowel literatuur als ‘non-fictie’ boeken
gaat lezen en bespreken? Op
woensdag 31 oktober van 13.30
– 15.30 uur start bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
een nieuwe Senia Leeskring. De
groep komt een keer per maand
bij elkaar. Deelnemers lezen vijf
tot zeven, zelf aan te schaffen,
boeken per jaar en kunnen kiezen uit een uitgebreide lijst met
recent verschenen boeken.
Als lid van de leesgroep krijgt u
een zogenaamde leeswijzer die
bestaat uit een uitgebreid overzicht met discussievragen, thema’s en recensies over het betreffende boek en de schrijver.
Hierdoor ontstaan gegarandeerd
boeiende en diepgaande gesprekken. De leesgroepen functioneren zelfstandig. De kosten
voor deelname aan de leesgroep
bedragen 50 euro per persoon
per seizoen (dit is inclusief het
Senia lidmaatschap, 7 bijeenkomsten en koffie/thee).
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marja Tol, tel. 0235483827, e-mail mtol@casca.nl.
Aanmelden voor de leeskring
kan via www.casca.nl, via info@
casca.nl of van maandag tot en
met vrijdag van 9 tot 12 uur bij
Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede, tel. 023-5483828.

Petrakerk
Heemstede

Heemstede - Dienst in de
(NGK), Limburglaan 3, Heemstede:
Zondag 21oktober, aanvang
10.00 uur.
In deze dienst gaat voor br. P.
Wesseling. Er is kinderopvang
voor de kleinsten en Bijbelklas
voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Protestantse
gemeente
Bennebroek
Bennebroek - Dienst in de protestantse gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, Bennebroek op: zondag 21 oktober, met ds. T.B. Hop (Hillegom).
Aanvang: 10.00 uur.
Kom in de Kring (0-9 jaar)
Jeugdviering (0-15 jaar)

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Dienst PKN, Binnenweg 67 Bennebroek op: Zondag 21 oktober 10 uur ds. W.M.
Schinkelshoek.
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werk is opgetuigd tot het oneindige. Zo zijn er tientallen voorbeelden te noemen waarbij de
emotie het won van de zakelijkheid. Nu alles beduidend minder
wordt is het even slikken voor de

Gemeentebegroting 2013 nader bekeken
Heemstede - Zoals u van De
Heemsteder gewend bent is ook
dit jaar weer de begroting aan
een kritische blik onderworpen.
Het mag duidelijk zijn, Nederland
zit en praat zich in een crisis en
het gemeentebestuur doet daaraan mee om de verliezen te duiden. Natuurlijk is er in de wereld
en Nederland het een en ander
aan de hand. Wat is nieuw zou
men zeggen want ook de jaren
80 en 90 kende moeilijke periodes. In oude raadsstukken uit die
periode valt te lezen dat Heemstede de tering naar de nering
moet zetten en dat de broekriem

aangehaald moet worden. In de
praktijk kwam het er op neer dat
er ruim met de middelen werd
omgesprongen en de lasten
werden verhoogd om leuke dingen voor de mensen in stand te
houden. De uitpuilende reserves
werden in een decennium afgebouwd en nu komt men tot de
ontdekking dat de bodem van de
reserves inzicht is.
De politiek, vaak gedreven door
electoraal gewin, vond het prima om allerhande initiatieven te
steunen en de beurs wijd open
te zetten. De inwoners vonden
het wel best en verwachtte niet

Besproken zaken
Heemstede – Tijdens de begrotingsbehandelingen zijn de
volgende zaken besproken:
Bestuur en dienstverlening
Over de hele linie zal het aantal
handelingen aan de balie afnemen. Men verwacht minder geboorten, minder rijbewijzen en
minder uittreksels uit de burgerlijke stand. Gekort wordt op de
rekenkamer en externe onderzoeken naar de doelmatigheid.
Tenslotte wordt voorgesteld de
publicaties in de Heemsteder te
stoppen zodat de inwoners hun
informatie in het vervolg van de
gemeentelijke website moeten
halen.
Openbare orde en veiligheid
Er wordt in 2013 55.000 euro
minder bijgedragen aan de veiligheidsregio. Al met al kost dit
onderdeel van Brandweer, GGD,
toezicht op veiligheid en bureau
Halt 1,7 miljoen euro op jaarbasis.
Verkeer, vervoer en
waterstaat
In de meerjarenbegroting valt te
lezen dat in 2014 de parkeertarieven bij de meters wordt verhoogd naar 2 euro per uur, nu
1,50. De kosten gemoeid met het
parkeren lopen gestaag op van
353.000 euro nu naar 373.000
euro in 2016. De opbrengst is
geschat op 725.000 euro nu en
830.000 in 2016. Aan het ontwikkelen van verkeersplannen wordt
90.000 euro extra uitgegeven en
ook in het herstel van bruggen
en landhoofden wordt geïnvesteerd. De verkeersplannen houden vooral verband met het provinciaal ontwikkelen van een betere bereikbaarheid van Zuid
Kennemerland. Er zal 100.000
euro minder worden gestort in
de voorzieningen voor het onderhoud wegen.
Er wordt nog wel ruim één miljoen geïnvesteerd in openbare
verlichting, verkeerslichten, par-

keermeters en de 3e fase van de
reconstructie van de Herenweg.
Onderwijs, sport, cultuur en
bibliotheek
Op het totale onderwijs kan, onder andere door een mindere
storting in het huisvestingsfonds,
ongeveer 100.000 euro worden
bespaard. De sport en het sportcomplex zullen het met 90.000
euro minder moeten doen al betreft het vooral financieel technische aanpassingen. De cultuur
levert 40.000 euro in en beeldende kunsten en oudheden leveren
op papier in maar ook hier betreft het een technische correctie van het aantal uren dat de gemeente aan deze onderdelen besteedt. De bibliotheek is een geval apart. Het college gaat er van
uit dat deze faciliteit op termijn
naar een andere locatie gaat verhuizen. Vooruitlopend is er voor
de jaren 2014 en later al een korting opgenomen van ongeveer
85.000 euro.
Werk en inkomen
Door een afwijkende berekening
en toerekening van gelden pakt
het”product”re-integratie en inburgering 130.000 euro voordeliger uit. Aan bijstand en bijzondere bijstand verwacht de gemeente in 2013 20.000 euro extra te
moeten uitgeven. Stap voor stap
worden gemeenten betrokken
bij het zoeken naar oplossingen
voor hen die geen werk hebben.
In de budgetten is dit nog niet zo
zichtbaar maar dat kan met een
toenemend beroep op gemeentelijke ondersteuning nog voor financiele tegenvallers zorgen.
Maatschappelijke
ondersteuningen zorg
Ruim 17 % van de middelen die
de gemeente tot haar beschikking heeft wordt aangewend voor

anders van hun lokale overheid.
Nu is langzaamaan het punt
bereikt dat er op al die mooie
voorzieningen moet worden gekort. Zij die de politiek door
de jaren heen nauwlettend hebben gevolgd weten precies waar
het fout is gegaan. De inhuur van
externen heeft veel gekost, het
nieuwe raadhuis is aan de politiek verkocht zonder rekening te
houden met de vele bijkomende
kosten.
De enorme kosten voor de aanpassingen en vervanging van de
rioleringen zijn jarenlang onderschat. Cultureel en sociaal

betrokkenen die nu gekort worden. In dit geheel speelt ook de
rijksoverheid een rol. Taken werden en worden naar de gemeente geschoven zonder daarbij
voldoende financiële middelen
te leveren. Nutsbedrijven hoeven niet meer te betalen voor
de leidingen in de gemeentelijke grond. De burgers moeten dit
betalen via een 0,2 % opslag op
hun OZB. Het gas, licht en water worden hierdoor echter niet
goedkoper.
Parkeren wordt zo duur dat mensen het wel uit hun hoofd laten
met de auto te komen of nog er-

dit onderdeel. Totaal geeft de gemeente hier 7,6 miljoen euro aan
uit. Maatschappelijke begeleiding, het ouderenwerk, het loket wonen en welzijn maar vooral
de vervoer- en woonvoorzieningen leveren flink in. Er wordt een
eigen bijdrage gevraagd aan de
mensen die gebruik maken van
vervoersvoorzieningen dit wordt
wel gerelateerd aan het inkomen.
Ook bij hulp in de huishouding
en mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) wordt een
eigen bijdrage gevraagd. Aan
huishoudelijke zorg wordt 2 miljoen uitgegeven en de gezamenlijke PGB ontvangers krijgen in
2013 355.000 euro.
Uit het reservepotje WMO wordt
in 2013 ongeveer 800.000 euro
onttrokken. Dit geld vloeit terug
naar de algemene reserves.

210,48 betaald (was 205,80) en
voor een grote container 263,16
(was 257,28). Doordat er in 2012
is gestart met het beperken van
het grofvuil tot 3m3 per jaar per
inwoner en er moet worden betaald voor het aan huis afhalen
van grofvuil is het totale tonnage
flink gedaald. Waar dat vuil dan
nu blijft is onduidelijk. Ondanks
deze afname blijven de kosten
voor de milieustraat toch gelijk. In 2013 wordt ruim één miljoen geïnvesteerd in de riolering
en in de jaren tot en met 2016
nog eens 5,3 miljoen. Het geld
hiervoor zal worden geleend
waardoor de kapitaallasten
toenemen. Om de rentelasten
de komende jaren niet te ver te
laten stijgen wordt de te betalen
rioolheffing jaarlijks verhoogd.
In 2016 gaat men per aansluiting
190 euro betelan (in 213 is dat
177 euro).

Groen en openbare ruimte
Op dit onderdeel van de begroting wordt 45.000 euro bezuinigd.
Vooral de kinderboerderij moet
hier inleveren. Het onderhoudsniveau voor het wandelbos Groenendaal wordt verlaagd.
Aan het onderhoud en beheer
van het bos en de plantsoenen
in Heemstede geeft de gemeente nog altijd 1,4 miljoen euro uit.
Ruimtelijke ordening
en wonen
Men verwacht minder bouwen verbouwplannen de komende jaren. Het gevolg is dat er
minder geld aan bouwleges
binnenkomt. De kosten voor
een bouwvergunning gaan wel
stapsgewijs omhoog tot 2,7%.
De huur van gemeentelijke
eigendommen
wordt
geïndexeerd. De extra huurinkomsten
van het uitvaartcentrum op de
begraafplaats, samen met bezuinigingen op het onroerend goed,
verwacht de gemeente 98.000
euro te besparen dan wel aan extra inkomsten te verwerven.
Reiniging en riolering
Het tarief voor het ophalen van
het huisvuil stijgt ook in 2013
voor een kleine container wordt

Financiering en
dekkingsmiddelen
Doordat het Rijk wil dat de precariorechten voor ondergrondse netwerken wordt afgeschaft
loopt de gemeente Heemstede 115.000 euro mis. Om dit de
compenseren wordt de OZB,
de eerst komende 10 jaar, jaarlijks met 0,2 % verhoogd. Kreeg
de gemeente jaarlijks nog een
flinke uitkering aan dividenden van de Bank Nederlandse
Gemeenten, Eneco en de Meerlanden staat ook deze uitkeringen onder druk. Een en ander
is afhankelijk van de resultaten
die deze bank en bedrijven realiseren. Hoeveel geld er beschikbaar komt vanuit het gemeentefonds is ongewis. Pas na het
aantreden van een nieuw kabinet komt hierover meer duidelijkheid. De burgers gaan meer OZB
betalen waardoor de inkomsten
voor de gemeente met 139.000
euro stijgt in 2013. Doordat er
minder geld op de bank staat
ontvangt Heemstede 70.000 euro minder aan rente. Ook in 2013
wordt er weer geld onttrokken
aan de reserves en wel 700.000
euro. Heemstede heeft voor een

ger hun heil te zoeken buiten de
gemeentegrens.
Nu kan er wel flink gesneden
worden in de kosten van het gemeentelijk apparaat. Jaren lang
was het snijden in de eigen organisatie vloeken in de kerk. Onder druk wordt alles vloeibaar
dus ook de organisatie zal het
voelen. Personeelsfeestjes, opleidingen, de bedrijf- fitnessregeling en het kerstpakket verdwijnen.
De informatie naar de burgers
moet er ook onder lijden. Overwogen wordt de gemeentelijke informatie alleen nog via de
website aan te bieden en niet
langer via deze krant. Hierdoor
zal de burger nog minder betrokken zijn bij het wel en wee
binnen de gemeente. Een slechte zaak, juist in tijden waar een
optimale transparantie wordt gevraagd.
Eric van Westerloo
lange periode bijna 41 miljoen
euro geleend. Hierop moet jaarlijks ongeveer 3 miljoen worden
afgelost en anderhalf miljoen
euro aan rente worden betaald.
De algemene reserve (5,7 miljoen) is nog juist voldoende om
tegenvallers te kunnen opvangen. Veel ruimte om de komende jaren nog meer geld te onttrekken aan deze reserves is er
niet.
Conclusie
Wederom is het gemeentebestuur er in geslaagd om voor
2013 een sluitende begroting te
presenteren aan de gemeenteraad. Of alle voorgenomen bezuinigingen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd hangt af van de
wijzigingen die de raad wil aanbrengen. Het geld zal ergens
vandaan moeten komen en als er
een bezuiniging wordt geschrapt
zal er elders op de begroting bezuinigd moeten worden. Organisaties als Ouderenwerk, Casca,
podiumprogrammering, de bibliotheek en de kinderopvang zullen het moeilijk krijgen het bestaande beleid onverkort voort te
zetten. Op een van de inspreekavonden vertaalde een inspreker de situatie als volgt. Doordat
burgers zowel door andere overheden en instanties als ook door
de eigen gemeente worden gekort of dat er meer moet worden betaald stapelen de negatieve gevolgen zich op. Zo worden pensioenen bevroren of gekort, is de BTW verhoogd, wordt
gas licht en water niet goedkoper, ambtenaren staan voorlopig qua inkomen op de nullijn en
er vinden geen of slechts geringe indexeringen plaats op salarissen en uitkeringen. Ook de eigen bijdrage voor de ziektekosten, PBG, vervoer en huishoudelijke zorg doen een aanslag op
het besteedbare inkomen van
velen. De cumulatie van al deze
verhogingen maakt dat burgers
straks minder te besteden hebben dan waarop zij dachten te
kunnen rekenen.
Eric van Westerloo
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Bij Parmentier & Oass Advocaten

Gratis juridisch advies
Regio - Parmentier & Oass Advocaten is een advocatenkantoor dat bijna zes jaar bestaat.
Het kantoor is gevestigd aan de
Van Eedenstraat 9 te Haarlem;
nabij het centrum en de rechtbank, en goed bereikbaar met
de auto en het openbaar vervoer.

Parmentier & Oass Advocaten is
actief op vrijwel alle rechtsgebieden: van strafrecht tot huurrecht,
en van arbeidsrecht tot familie- en jeugdrecht. Ook erfrechtkwesties en bijvoorbeeld burenruzies worden met alle plezier
aangepakt.
Startte het kantoor vijf jaar geleden met twee advocaten, inmiddels bestaat het al uit zeven advocaten en twee juridisch medewerkers. De laatste nieuwkomer is mr. M. (Mirjam) J. van der
Staaij, die per 1 april 2012 als
partner is toegetreden.
Mr. Van der Staaij begon vijftien
jaar geleden als advocaat in Rotterdam. In 2004 richtte zij, samen
met een andere advocaat, in Beverwijk advocatenkantoor Van
der Staaij + Van Damme advocaten op. De praktijk groeide snel,
mede dankzij het initiatief om elke week op een vast moment
een inloopspreekuur te houden.

van 10.00 tot 12.00 uur. Op dit
inloopspreekuur kan iedereen
die juridische vragen heeft, een
advocaat raadplegen. Het maken van een afspraak is niet nodig en het eerste halfuur van het
gesprek is altijd gratis. Blijkt dat
het beantwoorden van een vraag
meer tijd nodig heeft, dan kunnen in overleg verdere afspraken
worden gemaakt. Het inloopspreekuur is er voor zowel particulieren als ondernemers.
Mr. Van der Staaij kan in elk geval gedegen advies verstrekken
in arbeidszaken en uitkeringskwesties. Maar ook in zaken op
het gebied van het personenen
familierecht staat mr. Van der
Staaij u graag bij. Of het nu gaat
om een ondertoezichtstelling en/
of uithuisplaatsing van uw kind,
om een echtscheiding, een alimentatie- of omgangsgeschil:
mr. Van der Staaij is er voor u
en zal uw belangen doeltreffend
en correct behartigen. Natuurlijk
geldt dat ook voor de andere advocaten van Parmentier & Oass
Advocaten.

Regio - Zondag 21 oktober
om 10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst
van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen is

Jeugd GSV Heemstede volleybal kampioen
Afgelopen seizoen is het B
jeugdteam (15-16 jaar) van
GSV Heemstede kampioen in
hun klasse geworden. De uitreiking van de kampioensbeker en
de daarbij behorende medailles
werd door secretaris René Akerboom op 3 oktober in de Groenendaalhal verricht.

In een ludieke toespraak complimenteerde hij het talentvolle
team met het behaalde resultaat
dat ook vooral met veel plezier
en inzet is behaald. Ook hun trainer werd hierbij niet vergeten.
Akerboom is ook de initiatiefnemer geweest om het jeugd
volleybal van GSV-Heemste-

Parmentier & Oass Advocaten
Van Eedenstraat 9 in Haarlem,
tel: 023 – 5313111.
E-mail: staaij@parmentieroass.nl
www.parmentieroass.nl
Inloopspreekuur elke maandag
van 10.00 tot 12.00 uur.

Na ruim zeven jaar werd het echter tijd voor verandering. Toen
mr. Van der Staaij in maart 2012
werd gevraagd om met haar
kennis en ervaring naar Parmentier & Oass Advocaten over te
stappen, is zij daar met genoegen op ingegaan.
Eén ding wilde mr. Van der Staaij
echter niet veranderen: het wekelijkse inloopspreekuur. Omdat
het inloopspreekuur de toegang
tot het recht voor iedereen vergemakkelijkt. Zeker in de huidige ongewisse tijden is dat van
groot belang. Vanaf nu zal er dus
ook bij Parmentier & Oass Advocaten een inloopspreekuur worden gehouden; elke maandag Mr. M.J. van der Staaij.

Kerkdienst Spaarne

Vlnr: Evi, Britt, Fieke,Scandal,Ellen,Jip en Lucia. Zittend: Lourens

welkom, zowel patiënten alsook
bezoek. De kerkzaal bevindt zich
op de begane grond naast het
restaurant (volg route 55).
Voorganger is pastor Frans Bossink. De zang wordt ondersteund door het koor Cantate
Domino uit Haarlem. (communieviering)

Wie komt er bij u binnen
om de uitvaart te regelen?
Heemstede - Uitvaartverzorging Erika heeft een docufilm
gemaakt die te zien is op de
website www.uitvaartverzorgingerika.nl. In deze speciale filmdocumentaire krijgt u een unieke kans om mee te kijken in de
keuken van Uitvaartverzorging
Erika. Als er een dierbare overlijdt, is het laatste afscheid organiseren een grote zorg. De
wereld staat op zijn kop en er
moet ineens van alles. Een cruciaal moment dat alle aandacht
verdient. Tegelijkertijd is er veel
verdriet. In de afgelopen jaren
heeft Uitvaart Erika ervaren dat
het heel spannend en bepalend is wie er dan binnenkomt
om samen met u de uitvaart te

verzorgen. Bepalend voor uw
gevoel is deze zorg en verantwoordelijkheid echt te kunnen
delen. Weten dat u er niet alleen voor staat.
Uitvaartverzorging Erika gooit
daarom haar deuren open en
heeft een docufilm gemaakt.
In deze film volgt u hen tijdens
een uitvaart waardoor u kunt
zien en ervaren hoe zij werken. Het gaat om de sfeer die u
proeft. Er is nog veel meer mogelijk bij uitvaarten. Uw ideeën
en wensen zijn het uitgangspunt. Uitvaartverzorging Erika
levert betaalbaar maatwerk.
Uitvaartverzorging Erika, 0639507245 en www.uitvaartverzorgingerika.nl.

de onder de aandacht te brengen van het goede doelen fonds
“Over Wij en de Maatschappij”
van medewerkers van Nationale
Nederlanden. Dit fonds doneert
aangedragen doelen op maatschappelijk gebied.
Hij heeft bij het fonds het accent
weten te leggen op het belang
van sport en dan vooral het volleybal voor de jeugd in Heemstede. De jeugdafdeling van de volleybalsectie van GSV Heemstede bloeit maar heeft veel last van
de aanzuigkracht van de omliggende grote verenigingen uit bijvoorbeeld Haarlem en Hoofddorp. Opleiden van jeugd is duur
en vraagt heel veel inzet van veel
vrijwilligers. Het is daarom heel
belangrijk om volleybal voor
Heemstede te behouden en de
jeugd de kans te geven om deze mooie sport te kunnen blijven
beoefenen. Reden om een donatie aan te vragen bij het fonds in
de vorm van een mooie herkenbare eigentijdse kleding.
De sectie volleybal is heel dankbaar dat het fonds “Over Wij en
Maatschappij” besloten heeft
om het kampioensteam van GSV
Heemstede een donatie toe te
om te besteden aan een nieuwe
kleding voor dit kampioensteam
en hun trainers.
Het team kreeg de mogelijkheid
om samen met het bestuur de
nieuwe outfit te naar eigen inzicht uit te zoeken.
Na de uitreiking van de kampioensbeker overhandigde Akerboom het dolgelukkige team de
nieuwe outfit aan de spelers en
na snel omgekleed te zijn presenteerde het “vernieuwde”
team zich voor de eerste maal
aan het aanwezige publiek.
Ook zin in volleyballen? Neem
dan contact op met René Akerboom 023-5290129 of e-mail:
r.akerboom@hartekampgroep.
nl.
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Expositie in raadhuis van Irma van de Zande
Heemstede - Bij het inrichten
van de expositie van schilderijen van Irma van de Zande in de
hoofdhal van het raadhuis kwamen er al aardige, leuke, positieve opmerkingen van langslopende ambtenaren en bezoekers. `Mooie kleur rood` was de
meest gehoorde kreet, `schitte-

rend die witte jurken, dat noem
je toch robes?`. Heel opmerkelijk vond Koen Siegrest, beleidsmedewerker cultuur van de gemeente Heemstede. Ook de dames van de balie waren verguld
met de schilderijen van de chique dames als tijdelijke achtergrond. Jazz musici in kleurig

acryl, ze spelen en spetteren van
het doek af. Jazzvriendjes van de
schilderes?
Irma van de Zande uit Heerhugowaard exposeerde al eerder in
het Provinciehuis aan De Dreef
Haarlem, bij bedrijven en galerieën in Noord Holland. Nu kan
Heemstede meegenieten van

haar spel van lijnen en kleuren.
Op jonge leeftijd raakte zij geboeid door de schilderijen van
kleine en grote meesters en tekende zelf al veel. Op de middelbare school mocht ze haar eerste
expositie houden. Goede scholing was een grote voorwaarde
om je verder te ontwikkelen. Tot

op heden neemt ze nog deel aan
masterclasses, vooral om haar
eigen stijl verder uit te kristalliseren. Ze geef les aan kleine groepen en is gastdocente bij diverse schilderclubs. Schilderen is
voor haar een ontdekkingstocht,
een spel van lijnen en kleuren.
Ze schildert graag de beweging.
In haar jazzschilderijen en tekeningen moet je de muziek horen als je naar haar werk kijkt.
Bij de schetsen die ze maakt tijdens optredens, danst haar pen
over het papier, haast op het ritme van de muziek. Bij de dans is
dat gevoel hetzelfde. Via de penseelvoering kan ze laten dansen.
Ook werkt ze graag naar model.
Het portret en het naakt. Daarbij is de uitstraling heel belangrijk voor haar. Hun lichaamstaal,
ingetogen of juist expressief. Zij
vertellen hun verhaal aan mij en
ze vertaalt het op doek of papier. Haar opdrachten voor portretten maakt ze graag in pastel. Ze heeft jaren in aquarel geschilderd, een prachtig medium,
maar tegenwoordig werkt ze veel
met pen, pastel of acryl. Bent u
in de buurt van het raadhuis, u
hoeft maar even naar binnen te
lopen om u, net als de voorbijkomende ambtenaar bij het inrichten van de expositie, te verbazen
over de kracht van de kleuren
van die schilderes uit de Heerhugowaard. Te zien tot 1 december in de hal van het raadhuis.
Ton van den Brink

Violist Charlie Siem op Stradivarius in
Oude Kerk: een lust voor het oor!
in 2008 waarop hij vioolsonates
uitvoerde van onder meer Grieg
and Elgar. De wereld was direct onder de indruk: de prachtige beheersing en virtuositeit van
de viool brengt Siem op zijn een
eigen adembenemende wijze:
hij behandelt het instrument ‘als
mens’. In 2010 tekende hij bij het
platenlabel Warner Classics en
in 2011 voerde hij samen met de
Royal Symphony Orchestre composities van zijn betovergrootvader Ole Bull uit die op cd werden
uitgebracht: een waar historisch
eerbetoon.
Charlie Siem zocht ook toenadering tot de popmuziek: samen met popidool Bryan Adams
stond hij op het podium van de
Royal Albert Hall voor 25.000
mensen. Hij speelde op een feest
voor Lady Gaga. “Ik doe dit echter niet om ‘cool’ te zijn, maar ik
ben altijd op zoek naar verbinding met muziek en het publiek”,
legt Charlie Siem uit. Naast violist is Charlie Siem model, hij
siert met regelmaat grote modebladen als de Vogue. Ook dit
vergt grote concentratie en is
keihard werken, maar leidt hem
niet af van zijn grote liefde: de
klassieke muziek en de viool.
Charlie Siem zal vanavond in de
Oude Kerk het volgende ten gehore brengen:

A. Dvorák, Four Romantic Pieces
op.75 R. Strauss, Sonate voor viool en piano in Es groot op.18 L.
van Beethoven, Sonate voor viool
en piano nr. 4 a klein op.23 M.
Ravel, Tzigane.
De aanvang van de voorstelling is 20:15 uur. Kaarten zijn alleen nog tot een half uur voor de
voorstelling beschikbaar aan de
zaal voor Euro 21,50 (vrienden
Oude Slot Euro 19,50). Zie hiervoor ook de website www.podiumoudeslot.nl. Meer informatie over Charlie Siem is te vinden op de website www.charliesiem.com.
Bart Jonker

Fotograaf Robin de Puy@ stickystuff.

Heemstede - Gisteravond was
hij nog te gast bij Pauw en Witteman: vanavond 17 oktober treedt
de gevierde Britse viool virtuoos
Charlie Siem op in de Oude Kerk
op het Wilhelminaplein in Heemstede. De 26-jarige Siem zal enkele prachtige klassieke stukken
uitvoeren op een Stradivarius viool uit 1697, die niet beter tot zijn
recht kunnen komen dan in de
betoverende akoestiek van de
Oude Kerk. De pianobegeleiding
is in handen van Caroline JayaRatnam. Podium Oude Slot presenteert hiermee een uniek en
spectaculair genoegen voor het
oor in Heemstede.
Eén zijn met zijn viool, dat geldt
zeker voor Charlie Siem. Als
3-jarige hoorde hij op de radio
een vioolconcert van Beethoven
op de radio en was op slag verliefd op dit prachtige instrument:
“Dit wil ik”, gaf hij aan. Niet helemaal vreemd, als je betovergrootvader de beroemde Noorse
violist/componist Ole Bull was:
de passie voor de viool zit Charie Siem duidelijk in het bloed.
Vanaf zijn vijfde jaar studeerde
Siem viool. Op vijftienjarige leeftijd trad hij voor het eerst op met
een orkest en op achttienjarige leeftijd trad hij samen op met
de Royal Philharmonic Orchestra. Hij bracht zijn debuut-cd uit

Tweede editie van 55 Plus-Expo
Noord-Holland in Haarlem
Regio - Van donderdag 25 tot
en met zondag 28 oktober wordt
in het Kennemer Sportcenter te
Haarlem de tweede editie van de
55 Plus-Expo gehouden. Dit als
vervolg op de succesvolle eerste editie in 2011. Deze speciale consumentenbeurs voor senioren richt zich op de 700.000 inwoners in Noord-Holland die de
55 jaar zijn gepasseerd.
Al jarenlang wordt er, met veel
succes, in de Jaarbeurshallen
in Utrecht een beurs gehouden
voor 50-plussers. Dit succes was
vorig jaar voor de gezamenlijke
ouderenbonden, in de provincie Noord-Holland, de reden om
de handen ineen te slaan en gezamenlijk een eigen evenement
van de grond te tillen. ‘Wat in
Utrecht mogelijk is moet zeker
ook hier lukken’, was het idee.
De ANBO, KBO en PCOB uit
Noord-Holland trekken met hun
ruim 70.000 leden de kar van de
55 Plus-Expo.
Haarlem heeft een rijke beurstraditie. In het verleden werd jarenlang de Haarlemse Voorjaarsbeurs georganiseerd. Eerst in het

Krelagehuis en later in het Kennemer Sportcentrum. Jaarlijks
bezochten tienduizenden mensen deze huishoudbeurs. Met de
55 Plus Expo in 2011 is deze jarenlange traditie weer nieuw leven in geblazen. De 55 Plus-Expo
bestaat uit een complete huishoudbeurs met ruim 100 standhouders, een informatiemarkt
en als rode draad een amusementsprogramma. Elke beursdag, zal Fashion Plus een modeshow presenteren op het podium. Aanvang: 11.00 en 14.00 uur.
U hoeft hiervoor niet te reserveren, u kunt gewoon gezellig aanschuiven. De doelstelling van de
beurs is het gezelligste dagje uit
voor de doelgroep te organiseren. De 55 Plus-Expo is geopend
van donderdag 25 tot en met
zondag 28 oktober van 10.00 tot
17.00 uur. De entree bedraagt 10
euro. Leden van de ouderenbonden ontvangen 4 euro korting.
Het Kennemer Sportcenter ligt
naast de ijsbaan aan de IJsbaanlaan 4a, 2024 AV Haarlem. Meer
informatie: www.55plusexpo.nl
of 0165-393001.

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloemendaal heeft weer diverse activiteiten de komende week.
Woensdag 24 oktober is er een
fietstocht vanuit Bennebroek
naar de Haarlemmermeer. Opstappen bij het voormalig gemeentehuis om 10.00 uur. Informatie: 023-5845300.
Vrijdag 26 oktober wordt de kinderfilm Heksje Lilly gedraaid in
de Franciscusschool, Kerklaan
10 in Bennebroek. De heldin is
een meisje van 10 jaar oud. Totdat op een dag een magisch
boek, samen met een klein onhandig draakje opduikt in haar
kamer… Kosten 1 euro per kind
en 3 euro per volwassene incl.

versnapering. Aanmelden: 0235845300.
Dan is er vrijdag 26 oktober ook
een Tiener High Tea in The Spot
Bennebroek van 15.30 tot 17.30
uur. Opgave: 06-10605741.
De volgende activiteit is gratis
voorlichting door de brandweer
over brandpreventie op woensdag 31 oktober van 10.00 tot
12.00 uur in locatie Zuid, Bennebroekerlaan 5. Aanmelden: 0235845300.
En een Workshop I pad voor beginners op 31 oktober, 7 en 14
november van 14.00 tot 16.00
uur. Kosten 20 euro. Locatie: Nova Leerbedrijf Media, Tetterodestraat 109, Haarlem. Aanmelden: 023-5845300.
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Molenweekend ook in Groenendaal Spaarweek bij Rabobank
Haarlem en Omstreken

Heemstede - Wat meewarig
keek Rob Hinze, molenaar van
de Groenendaal molen, zondagmiddag naar de sombere luchten. Wel mooi om te zien vanaf de eerste stelling, maar voor
het publiek niet zo aantrekkelijk
om er op uit te gaan. Met weinig
wind begin je ook niks als molenaar. Hij ziet liever een flinke
wind, dan kan de molen draaien om water in te laten stromen.
Een molenaar spreekt van inmalen. Poldermolens malen meestal uit de polder.

vang van een molen vlakbij het
bos zeer slecht was. Deze heeft
70 jaar gedraaid. Met het Landgoed Groenendaal is het molentje sinds 1913 van de gemeente,
volgend jaar dus honderd jaar,
wat gevierd gaat worden door de
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek met de uitgave
van een gedenkboek. In 1989 is
de molen gerenoveerd en voorzien van een vijzeltje waarmee
het water weer opgevoed kan
worden naar de vijvers in de kinderboerderij.

De molen van Groenendaal, een
landgoedmolen, is vroeger gebruikt om water op te pompen
naar de hoger gelegen waterpartijen van Landgoed Groenendaal. De functie werd later overgenomen door een van de eerste
stoommachines in Nederland.
Dat was in 1781 omdat de wind-

De huidige molenaar, Rob Hinze, heeft het vak geleerd zoals in
vroeger tijden jonge mannen het
vak leerden. Meelopen met de
molenaar en aan de slag als er
genoeg wind was. In de praktijk
gevormd zoals iedere molenaar
door de eeuwen heen. Landgoedmolens waren er vroeger

wel meer. Paleis Soestdijk had er
een, dat is nu een theeschenkerij, onze molen is de enige landgoedmolen in Nederland die nog
werkt.

Mede dankzij de wind en de zorg
van Rob Hinze en molenaar Rob
Joosten van de Stichting Molens Zuid Kennemerland. Is er
geen wind, dan kan er toch water naar de kinderboerderij gemaald worden, want Rob Hinze
heeft ergens een oude machine
uit een afgebroken lift georganiseerd en die laat de vijzel prima
werken. Molens horen gewoon
bij Nederland, ze gaven ons welvaart en nu zijn het vrijwilligers
die ons erfgoed in stand houden.
Heel decoratief in het landschap
en geliefd bij bruidsparen die er
hun fotoreportages maken. In
weer en wind!
Ton van den Brink

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede
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U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl
GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties
bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden,
sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Haarlem/Heemstede - Rabobank Haarlem en Omstreken organiseert van 22 tot en met 26
oktober de Rabo Spaarweek.
Kinderen van 4 tot 12 jaar met
een spaarrekening bij de Rabobank zijn dan van harte welkom
om hun spaargeld te storten op
hun spaarrekening. Stortingen
vanaf 10 euro worden beloond
met een cadeau.
Rabobank biedt ouders hulp bij
het financieel opvoeden van hun
kind. Door het kind spelenderwijs te leren omgaan met geld.
De Spaarweek maakt deel uit
van het thema ‘Spelenderwijs leren omgaan met geld’. Met de
Rabo Spaarweek wil de bank
sparen voor kinderen leuk maken.
Jongeren hebben steeds meer
moeite met omgaan met geld.
Rabobank stelt daarom een gratis virtuele leerlijn ‘leren omgaan
met geld’ ter beschikking voor alle basisscholen in Nederland. In
samenwerking met Klasse TV is
deze leerlijn ontwikkeld voor alle
groepen van de basisschool. Het
is een virtueel lespakket dat gratis toegankelijk is voor alle scholen via www.klassetv.nl. Via visuele materialen (filmpjes, praatplaten, woordweb, webquests,
ed) wordt het gesprek op gang
gebracht over alles wat te maken heeft met geld. Op deze manier leren kinderen de waarde
van geld en hoe ze er verstandig mee om kunnen gaan. Daarnaast verrijkt Rabobank Haarlem
en Omstreken dit lespakket door
het verzorgen van een rondleiding, het geven van gastlessen
of het geven van een presentatie op een ouderavond. Naast dit
lespakket geeft de Rabobank op
www.rabobank.nl/financieelopvoeden handige tips en adviezen
aan ouders hoe kinderen op een
speelse manier de waarde van

‘Uitdagend’

geld te leren kennen. Niet alleen
door te leren sparen maar juist
ook door te leren geld uitgeven.
Toenemende behoefte aan
educatie
Uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds meer moeite hebben
met omgaan met geld. Volgens
het Nibud komt 1 op de 3 jongeren in de schulden. Volgens
Platform CentiQ, een samenwerkingsverband van onder andere het ministerie van financiën,
het Nibud en de Consumentenbond, vertoont 5% van de basisschool leerlingen al voortekenen
van problematisch gedrag. Belangrijkste oorzaak hiervoor is te
weinig aandacht voor de financiele opvoeding. Te weinig ouders
geven zakgeld als leergeld.
63% ouders ziet rol voor bank
bij financiële opvoeding kind
Uit onderzoek van de Rabobank
blijkt dat 63 procent van de ouders het ook een verantwoordelijkheid van de bank vindt ondersteuning te bieden bij de financiele opvoeding. ‘Een kind kan niet
vroeg genoeg beginnen met experimenteren met geld. Dit begint natuurlijk met kleine bedragen, het zakgeld,’ aldus Cindy
van Oorschot, manager Kantoren bij de bank. Ouders denken
vaak ten onrechte dat kinderen
moeten leren sparen, maar het
gaat juist meer om het leren uitgeven van geld waarmee ze de
waarde van geld leren kennen.
Met de initiatieven rondom het
thema “Leren omgaan met geld”
hoopt de Rabobank de maatschappelijke rol met ouders te
delen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen het financiële gedrag van kinderen monitoren en waar mogelijk bijsturen.
En gaat het een keer mis, dan is
dat een goed leerpunt voor een
kind.

Expositie Kees Juffermans
Heemstede/ Badhoevedorp
- Tot en met zondag 18 november wordt in Galerie Kunst 2001
te Badhoevedorp de tentoonstelling ‘Uitdagend’ gehouden
van twee kunstenaars, Fabrice Hünd met kleurrijke schilderijen en mozaïeken en Kees
Juffermans uit Heemstede met
ingenieuze objecten en wandobjecten. Beiden werken met onder meer gerecycled en afgeschreven materialen als een uitdaging voor het creëren van verrassend nieuwe vaak humoristische beelden.
U vindt Galerie Kunst 2001 op
de Snelliuslaan 35 in Badhoevedorp. De galerie is open op vrijdag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.galeriekunst2001.nl.
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HBC Tafeltennis zet in op jeugd

Hattrick brengt Kon. HFC de volle winst
Regio - Spits Martijn Tjong-ANjoek was opnieuw nadrukkelijk
aanwezig in het hoofdklasseduel
tegen RKAVV uit Leidschendam.
Met een 4-2 zegen stapten de
Haarlemmers van het veld. Door
de hevige regenval was het veld
zwaar maar beide ploegen wisten zich goed aan te passen aan
de omstandigheden. HFC begon
sterk en RKAVV kwam de eerste 10 minuten niet over de middenlijn. Na zes minuten rondde Tjong-A-Njoek een voorzet
van Hakim Ajnaoua simpel af.
De verdediging van RKAVV zag
er op dat moment niet goed uit.
HFC bleef sterker maar liet zich
na dit snelle doelpunt wat verder
terugzakken en gaf zo ruimte
aan RKAVV om zich te herstellen
van de tegenslag.
Michael Drosten passeerde behendig zijn tegenstander Yener
en doelman Brian van der Werff
de 1-1 was een feit. Dat Rob van
Min op de doellijn de bal nog
een zetje gaf was feitelijk niet
meer nodig .

Smaakmaker aan de kant van
HFC, Lionel Frederik, werd de
gehele wedstrijd goed in bedwang gehouden door Michael
Drosten, zodat de 500 toeschouwers niet konden genieten van
zijn frivole ingevingen. Ook de
passes van Donny Verdam kwamen deze middag niet altijd op
de plek aan waar hij het wilde maar zijn medespelers compenseerde dit ruimschoots met
een portie werklust. Na de rust
werd de wedstrijd aantrekkelijker. Er kwam meer voetbal in
beide ploegen. Hakim Ajnoua
kreeg een dot van een kans op
een treffer, maar miste voor open
doel. Uit een rommelige situatie
voor het doel van RKAVV werd
de bal tot drie keer toe ingezet
en evenveel keren slecht weggewerkt. De vierde inzet van Martijn Tjong-A-Njoek trof wel doel
2-1.
Was Frederik er eindelijk eens
doorheen werd hij gevloerd door
doelman Nitesh Khedoe en de
toegekende strafschop werd

door Carlos Opoku feilloos benut
3-1. Het mooiste doelpunt van
de wedstrijd kwam op naam van
Michael Drosten. Van 18 meter
ramde hij een vrije trap onhoudbaar in de bovenhoek 3-2. RKAVV restte nog een kwartiertje om
op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Juist op omenten dat een
ploeg vol in de aanval gaat komt
er ruimte voor de tegenstander.
Tjong-A-Njoek zocht razendsnel
de diepte op een pass over zeker
40 meter van Wouter Haarmans.
Hij was de verdediging veel te
snel af en passeerde de doelman
voor de derde keer deze middag
en bracht zo de eindstand op
4-2. Hoewel RKAVV bij vlagen
zeker niet de mindere was gaf
de doeltreffendheid van HFC de
doorslag. HFC voert de ranglijst
in de hoofdklasse A nu samen
met Alphense Boys aan. Zondag
speelt HFC een bekerwedstrijd
in Amsterdam tegen vierdeklasser Zuidoost United en een week
later tegen Quick in Den Haag.
Eric van Westerlo o

60 minuten spektakel bij VEW
Heemstede - De voetbalwedstrijd van VEW tegen KHFC
duurde afgelopen zaterdag
slecht zestig minuten in plaats
van de gebruikelijke negentig.
Op dat moment stond het 2-2 en
waren er al 2 rode kaarten aan
de (te) fanatieke bezoekers van
KHFC toegekend. Toen de technische staf van deze club ook
nog eens het veld in kwam, vond
de scheidsrechter het welletjes.
De KNVB mag zich nu over deze
zaak buigen.
VEW startte met de gebruikelijke
opstelling van de laatste weken
in deze topper. VEW was gewaarschuwd voor deze sterke tegenstander. Zoals verwacht zocht
KHFC met veel bewegende spelers direct de aanval. Maar hierdoor kon VEW gevaarlijk counteren. Na drie minuten was de
eerste counter een feit en moest
KHFC aan de noodrem trekken.

Penalty voor VEW. Helaas werd
deze kans om zeep geholpen. De
keeper dook prima de hoek in en
stopte dit buitenkansje. Na 6 minuten lag de bal in het net achter doelman Jelle de Vries van

VEW. KHFC had rustiger aan
kunnen doen want in deze fase
moest VEW alle zeilen bij zetten
om niet op verdere achterstand
te komen. KHFC speelde echter te veel met het hart en veel

Heemstede - Sportservice
Heemstede-Zandvoort
voert
op verzoek van de gemeente
Heemstede verenigingsadvisering uit bij de sportverenigingen
in Heemstede. Naast het organiseren van enkele thema-avonden, het betrekken van jongeren
bij de sportverenigingen middels
het WhoZnextproject en het aanbieden van de cursus Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd, houdt dit
ook in dat de verenigingen gebruik kunnen maken van de inzet van verenigingsadviseur Hubert Habers, van Sportservice
Heemstede-Zandvoort. Donderdag 11 oktober was Sportservice
te gast bij HBC Tafeltennis.
HBC Tafeltennis is een vereniging die gericht is op breedtesport. Iedereen is welkom, ongeacht of je wel of (nog) niet kunt
tafeltennissen. Op dit moment
telt de vereniging zo’n 125 leden
waarvan ongeveer de ene helft
jeugd en de andere helft senioren (vanaf 18 jaar) is. Ooit was
HBC groter. Met name op het
gebied van jeugdleden is het ledenaantal teruggelopen. Een reden voor HBC om al enkele jaren
in te zetten op de jeugd.
Kartrekkers zijn de broers Jeroen en Sander Kuijt. Beide begin twintig, maken als algemeen lid deel uit van het bestuur, dat verder uit een voorzit-

ter, penningmeester en secretaris bestaat. Sinds het overlijden
van supervrijwilliger Ron Olijdam zijn veel taken op de schouders van de broers terecht gekomen. Met veel passie vertellen zij
in de kantine van HBC over hun
vereniging, terwijl op de achtergrond in zaal een competitiewedstrijd wordt afgewerkt.
Sander: “Het is mogelijk om bij
HBC Tafeltennis als recreatief of
competitie spelend lid te tafeltennissen. Ook is het mogelijk
voor jeugdleden om maximaal
3 keer in de week te trainen en
1 keer vrij te spelen. Voor senioren zijn er minimaal 3 avonden
beschikbaar om vrij te tafeltennissen.”
Al snel wordt duidelijk dat er
naast trainen en wedstrijden bij
HBC vele meer te beleven is. Jeroen: “Er worden een hele hoop
activiteiten georganiseerd. Denk
hierbij voor de jeugd aan diverse interne en externe toernooien maar ook evenementen zoals een filmavond, discotafeltennis, zwemmen en sportactiviteiten. Voor senioren is het mogelijk om mee te doen aan een heleboel toernooien!”

minder met het hoofd. Na een
domme actie schopte een speler
van KHFC een speler van VEW
na. Een terechte rode kaart was
het gevolg. Hierdoor kreeg VEW
meer lucht en kon zich vaker op
de heft van KHFC laten zien. Dit
resulteerde in een goal van Paul
van Marsbergen na aangeven
van Jeroen Veltenaar. Hoewel de
counters van VEW gevaarlijk bleven, had KHFC ook met 10 man
de overhand. Maar nog steeds
bleek het fanatisme in de koppies van de spelers van KHFC de
overhand te hebben op het verstand. Na een grove charge op
Jeroen Veltenaar moest er opnieuw een speler van KHFC inrukken met een rode kaart. Hoewel VEW de bal goed rond liet
gaan tegen de negen man van
KHFC leverde dat nog geen
doelpunten op in het restant van
de eerste helft. Nadat VEW-ers
Bo van Iperen en Jeroen Veltenaar gele kaarten hadden gekregen, werd de betrekkelijke rust
van de kleedkamers opgezocht

om van de welverdiende thee
te gaan genieten. In de tweede
helft speelde KHFC op de counter en VEW bleek niet wakker.
Vlak na rust maakte KHFC er 1-2
van. Gelukkig voor VEW duurde
die voorsprong niet lang. Na een
afgeslagen hoekschop kon Wouter Hamann de van hoog in de
touwen knallen; 2-2. VEW ging
op zoek naar meer maar zover
kwam het niet. Nadat een speler
van KHFC naar de grond was gegaan na een vermeende overtreding van Jeroen Veltenaar kwam
de technische staf van KHFC het
veld op stormen. Hierdoor voelde
de scheidsrechter zich bedreigd
en staakte de wedstrijd.
Over 2 weken is de algemene
ledenvergadering van VEW. Op
vrijdag 2 november in het clubhuis aan de sportparklaan zal
rond 20.00 uur begonnen worden. Iedereen die VEW een
warm hart toedraagt is van harte welkom. Op de website van
VEW www.vewheemstede.nl is
de agenda gepubliceerd.

Wie meer wil weten over tafeltennisvereniging HBC kan terecht op hun website: www.hbctafeltennis.nl.

Stijlvol Afscheid Nemen
Gedenken op Westerveld
Driehuis - Op vrijdag 2 november staat Begraafplaats & Crematorium
Westerveld (Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis) op een bijzondere
manier stil bij de gedenkdag ‘Allerzielen’.
Van 18.00 tot 20.00 uur biedt Westerveld iedereen de mogelijkheid een
overleden dierbare te gedenken en een kaarsje te branden. Het monumentale
gedenkpark wordt speciaal hiervoor sfeervol verlicht. De KRO zal in het
kader van het programma ‘Ode aan de Doden’ vanaf Westerveld een live uitzending op televisie verzorgen.
“Herdenken kan op verschillende manieren en doet iedereen natuurlijk op
zijn eigen persoonlijke manier”, vertelt Carla Bosua, directeur van Begraafplaats & Crematorium Westerveld. “Op 2 november willen wij iedereen de mogelijkheid bieden om het gedenkpark in de avonduren te bezoeken om in een
bijzondere sfeer en omgeving gezamenlijk stil te staan bij hun overleden dierbaren en hen te herdenken. Aan de invulling wordt nog gewerkt, maar in elk
geval zal er een mogelijkheid zijn om foto’s te plaatsen en kunnen er kaarsjes
gebrand worden. Bovendien zal op verschillende plekken in het park muziek
ten gehore worden gebracht.”
Begraafplaats & Crematorium Westerveld is een bijzondere locatie. Niet alleen is de begraafplaats een van de oudste particuliere begraafplaatsen van
ons land (1888), Crematorium Westerveld is het éérste crematorium dat in
ons land gebouwd werd (1913). Voor Westerveld is 2013 een bijzonder jaar. De
begraafplaats bestaat dan 125 jaar en het is volgend jaar ook precies 100 jaar
geleden dat het crematorium geopend werd.
Voor actuele informatie over deze avond zie www.bc-westerveld.nl.

Westerveld: een monumentale ontdekkingstocht
Begraafplaats & Crematorium Westerveld is prachtig gelegen in een uitgestrekt en heuvelachtig
natuurgebied. Het gedenkpark heeft een monumentale uitstraling, mede doordat Westerveld een
van de oudste particuliere begraafplaatsen (1888) en tevens het eerste crematorium (1913) van
Nederland is.
Door de hoogwaardige dienstverlening streven wij ernaar te voldoen aan alle wensen, zowel voor,
tijdens als na de plechtigheid. De eigentijdse dienstverlening en de vele mogelijkheden voor een
persoonlijk afscheid maken Westerveld echt van deze tijd. Modern én monumentaal. Een mooie
combinatie.
Bijzondere monumenten
In het gedenkpark zijn vele monumenten te vinden. Elk met een eigen verhaal. Monumentaal, klassiek en modern. Kunstenaars en kunstminnaars, politici, hervormers, pioniers, intellectuelen, bankiers en industriëlen vonden er hun laatste rustplaats, net als mensen uit de radio- en
televisiewereld. Er bevinden zich monumenten van veel bekende
Nederlanders in het gedenkpark, waaronder
de schrijver Eduard Douwes Dekker
(Multatuli), acteur Lex Goudsmit, vliegtuigbouwer Anthony Fokker, politicus
Pim Fortuyn en schrijver Boudewijn Büch.

Duin en Kruidbergerweg 2-6 - 1985 HG Driehuis
Tel: 0255 - 51 48 43 - Fax: 0255 - 53 00 76
E-mail: info@bc-westerveld.nl - Internet: www.bc-westerveld.nl
Begraafplaats & Crematorium Westerveld maakt deel uit van ‘de Facultatieve Groep’.

Begraafplaats & Crematorium
Westerveld is aangesloten bij
de Association of Significant
Cemeteries in Europe.

adv boek.indd 1

Begin november verschijnt het unieke
naslagwerk: ‘Westerveld, een monumentale ontdekkingstocht’, met bijzondere
verhalen begeleid door prachtige foto’s.
Het boek is verkrijgbaar bij Begraafplaats
& Crematorium Westerveld. Neem contact
op met Westerveld voor meer informatie,
of kijk op www.bc-westerveld.nl.

16-10-12 11:35
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Cultuur

Overplaats, naast de speeltuin Linnaeushof in Bennebroek, 10.30-16.00 uur. Er is
een uitgebreid programma
voor groot en klein.

Agenda

Heemstede/
Bennebroek

• Thema-expositie

Foto: Anna van Kooij.

Exposities
Tot en met 26 oktober
• Etsatelier42 exposeert in
Burgerzaal van het stadhuis in
Heemstede.

Nieuwe Groenmarkt 14 in
Haarlem.
Toegang 15 euro. Informatie:
www.sbo-heemstede.nl.

Theater
Donderdag 18 oktober
• Kees van Kooten met literair programma bij Casca in
De Luifel, 20.15 uur.
Uitverkocht!

Tot en met 27 oktober
• Nieuwe expositie in Het
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat
56A in Heemstede met werken van Ans Smits, Hans
van Haastert, Jaap Nierop,
Elly van den Eertwegh en
Willem Wansum. Meer informatie: www.hetkunstbedrijf.nl.
Tot en met 30 oktober
• De expositie ‘Vele Gezichten’, werk van Hens Peters
in het voormalig Gemeentehuis te Bennebroek, Bennebroekerlaan 5.
Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie
Palsma in Praktijk Deen, lokatie Meijerslaan 258, Heemstede.
Te bezichtigen op dinsdag t/m
vrijdag tussen 9-13u. Op dinsdag ook tot 20.30u, op vrijdag
ook tot 17u.
Tot en met 1 december
• Schilderijen van Irma van
de Zande in raadhuis Heemstede.

Muziek
Zondag 21 oktober
• Theeconcert in de Oude
Kerk aan het Wilhelminaplein
in Heemstede met Piet Hulsbos (orgel) en Machteld van
Duyn (hobo), 15.00 uur.
• Familieconcert ‘De Suleika’s en het Mysterie van de
Gevoelige Snaar’ (6+) door
het Trio Suleika in Het Oude
Slot in Heemstede, 12.00 uur.
Kaarten: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.

Vrijdag 19 oktober
• Cabaretvoorstelling ‘Niet
Schieten’ in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. informatie:
www.nietschieten.nl en www.
theaterdeluifel.nl.
Dinsdag 23 oktober

• Cabaretduo Alkemade en

Bloemen in Het Oude Slot
in Heemstede met de voorstelling ‘Je moet niet alles
geloven wat gemma zegt’,
20.15 uur. Reserveren: www.
podiumoudeslot.nl of 0613133626.
Vrijdag 26 oktober
Droog Brood met ‘Dat
wordt oorlog’ in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.15 uur. Informatie:
www.theaterdeluifel.nl of 0235483838.

•

Literaire Salon in Heemstede: Maak kennis met de
auteurs Gerbrand Bakker,
Marieke van der Pol, Bert
Natter, Christel Jansen,
Arthur Umbgrove en Lilian Blom. Locatie: omgeving
Kerklaan, Heemstede. Tijd:
van 13.00 tot 17.00 uur. Kaartverkoop à 15 euro via boekhandel Blokker, 023-5282472.
Meer informatie: www.boekhandelblokker.nl.

Diversen
Donderdag 18 oktober
• Lezing Alliance Française
in De Pauwehof in Heemstede
door Willy Atema: ‘Yves Saint
Laurent en de kunstveiling van
de eeuw’, 20.15 uur.
Vrijdag 19 oktober
Thema-avond Groei &
Bloei afdeling Bennebroek:
‘kleur in de herfst’ in Het
Trefpunt van de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1 in
Bennebroek, aanvang 20.00
uur. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

•

Zaterdag 20 oktober

• Ouwehoeren bij Boekhan-

Zondag 28 oktober

een school in Burundi, 15.0015.45 uur, Groenmarktkerk,

Zondag 21 oktober
• Paddenstoelendag op De

Tot en met december
Schilderijen van Saskia van der Kind bij Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.

•

Tot en met 1 december

• Front to Back: kleurexplo-

sie in het Kunstfort bij Vijfhuizen. Exposant is Fransje Killaars (1959). De ruimtes
van het militaire fort zijn door
Killaars ingericht met installaties van felgekleurde stoffen,
wandkleden en in dekens ge

Exposities

Tot en met half oktober
• Expositie schilderwerken
Bert Maurits in Inloophuis
Kennemerland, Wulverderlaan
51 te Santpoort Noord. Zie:
www.bertmaurits.nl, www.inloophuiskennemerland.nl.
20 oktober tot en
met 24 november
• Tentoonstelling ‘Trading
Places’, Faillissementsveilingen in Noord-Holland in het
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 in Haarlem.
Tot en met 18 november
• Kees Juffermans uit
Heemstede en Fabrice
Hünd uit Amsterdam exposeren in Galerie Kunst 2001,
Snelliuslaan 35 in Badhoevedorp. Informatie: www.galeriekunst2001.nl.
Tot en met 25 november
• ‘Spaar Haarlem, de expositie’ gebaseerd op het succesvolle
spaarplaatjesboek
Spaar Haarlem in Bibliotheek
Centrum in Haarlem.

Vrijdag 9 november
• Dance2Move4Life in het
Patronaat in Haarlem, 23.0006.00 uur.
Informatie: www.dance2move4life.nl.

Diversen
Vrijdag 19 oktober
• Seizoenstart Kennemer
Vrienden Kring met bezoek
aan de Grote Bavo in Haarlem,
09.30 uur. Aanmelden: 0238447496.
Zaterdag 20 oktober

• Genealogische Dag in het
Noord-Hollands Archief aan
de Jansstraat 40 in Haarlem,
09.00-15.00 uur.

•

Fancy Fair in zorgcentrum
Heemhaven, Brücken Focklaan 20 in Heemstede, 10.0015.00 uur.

• Presentatie ‘Nieuwe Kop-

stukken’, een hommage
aan Godfried Bomans door
de Dordtse schrijver Joachim
Piscator in Hotel Die Rackse in
Haarlem, 15.00 uur.

Regio

•

del Blokker, auteurs Martine en Louise Fokkens vertellen verhalen en signeren hun
boeken bij boekhandel Blokker aan de Binnenweg in
Heemstede, 14.00-15.00 uur.

• Benefietconcert SBH voor

Zondag 28 oktober
• LifeFit Heemstede Loop
2012 start en finish op Sportpark Groenendaal. Om 11.00
uur de Familyrun over 1,5 kilometer, om 12.00 uur de 5
kilometer en om 13.00 uur
de 10 kilometer. Informatie:
www.heemstedeloop.nl.

Organic
met onder andere schilderijen van Griet Halbertsma
uit Heemstede in De Cultuurtempel Haarlem, eerste etage Van Duivenboden Interieur, Gedempte Oude Gracht
88. Informatie: www. griethalbertsma.nl en www.vanduivenbode.nl.

res, kunstenares en componiste uit de 12e eeuw.
Met ensemble Per-Sonat / Sabine Lutzenberger.
In de Waalse kerk, Begijnhof
30, Haarlem. Aanvang: 16.00
uur. Kaartverkoop en informatie op www.oudemuziek.nl/
personat.

hulde paspoppen. Open: iedere vrijdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 17.00 uur.
Op zondagen worden vanaf 14.00 uur gratis kunstrondleidingen aan bezoekers gegeven.

Zondag 21 oktober
documentaire ‘Valentijn’ van Hetty Nietsch in
Museum Het Dolhuys in Haarlem.
Meer informatie: www.hetdolhuys.nl.

• De

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lente-poëzie’ in Museum de
Zwarte Tulp in Lisse. Informatie: www.museumdezwartetulp.nl.
Tot en met 17 maart

• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-

toonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Informatie: www.hetdolhuys.nl.

Muziek
Vrijdag 19 oktober
• 40UP - Let’s dance again!
in het Haarlemse Patronaat,
21.00-04.00 uur. Informatie:
www.40up.nl.
Woensdag 24 en
donderdag 25 oktober
• Chris Hinze: ‘From Tibet to
Tanger’ in Mondiaal Centrum
Haarlem, 20.00 uur. Informatie:
www.chrishinze.nl.
Zaterdag 27 oktober

• Muziek van Hildegard von

Bingen, theologe, geneze-

Zondag 21 en 28 oktober
• Oktober Kindermaand
in Museum De Cruquius,
speciaal programma en kinderen tot en met 12 jaar gratis.
Info: www.museumdecruquius.nl.
Donderdag 25 oktober
Lezing over de eeuwenoude strijd tegen het water van het Haarlemmermeer in Museum De Cruquius, 14.00 uur.
Aanmelden: educator@museumdecruquius.nl.

•

Donderdag 25 tot en met
zondag 28 oktober
• 55 Plus-Expo NoordHolland in het Kennemer Sportcenter in Haarlem,
10.00-17.00 uur. Informatie:
www.55plusexpo.nl.

Nieuws

Informatie van de gemeente Heemstede, 18 oktober 2012

Fietsvriendelijk maken Geniebrug
Om de Geniebrug over de Leidsevaart beter
toegankelijk te maken voor voetgangers,
fietsers en mindervaliden, heeft de gemeente
een plan gemaakt voor aanleg van een
hellingbaan. De hellingbaan komt aan de kant
van de Leidsevaartweg. Nu is daar alleen een
trap. Het plan ligt vanaf 17 oktober ter inzage;
u kunt tot 1 december hierop reageren. Naar
verwachting wordt in het voorjaar van 2013 de
aanpassing uitgevoerd. De uitvoering wordt
mede mogelijk gemaakt door een subsidie van
de provincie.

In deze uitgave:
- Nomineer een vrijwilliger
- Themabijeenkomst
over borstvoeding
- Verordening
winkeltijden

Inspraak

Het ontwerp is door de gemeente opgesteld in nauwe
samenwerking met de Fietsersbond.
U kunt schriftelijk op de plannen reageren tot
1 december.

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
Publieksbalie:
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:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
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).
Telefoon (023) 548 58 68.
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.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Adres

Gemeente Heemstede, t.a.v. afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte. Postbus 352, 2100AJ Heemstede.
E-mail: gemeente@heemstede.nl.

Begrotingsraad op 8 en 9 november

28 oktober
Heemstede Loop!
Adresgegevens en openingstijden

Impressie van de hellingbaan

Door de recessie staat de gemeente voor
de opgave om jaarlijks €1,8 miljoen extra
te bezuinigen. Bij de behandeling van de
kadernota 2012 in de maand juni is een
motie ‘beperkte ozb stijging’ aangenomen.
Het college stelt voor om in navolging van
deze motie de OZB niet te verhogen, zodat de
lasten niet verzwaard hoeven worden in tijden
die voor huishoudens financieel niet makkelijk
zijn. Er moeten dan wel andere moeilijke
keuzes worden gemaakt om de begroting
sluitend te maken.

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

In eerste instantie is gekeken naar het besparen op de
bedrijfsvoering en het investeringsprogramma, wat
een bezuiniging van € 1,1 miljoen oplevert. Vervolgens
is gekeken naar het voorzieningenniveau waarbij
voorstellen zijn gedaan om de budgetten te verlagen
van o.a. de bibliotheek, podiumprogrammering,
ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk en diverse
onderwijsvoorzieningen zoals schoolzwemmen,
logopedie, onderwijsbegeleiding en muziekonderwijs
op scholen. Ook het onderhoudsniveau van de
openbare buitenruimte zal worden verlaagd. Deze
versobering van het voorzieningenniveau levert een
bedrag van € 0,7 miljoen op.
Op donderdagavond 8 en vrijdag 9 november
behandelt de gemeenteraad de begroting 2013.
U wordt van harte uitgenodigd deze begrotingsraad
bij te wonen. Binnenkort volgt in deze uitgave meer
informatie over de begrotingsraad.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Heemstede Loop
2012

Op zondag 28 oktober vindt voor de derde
keer de Heemstede Loop plaats. De lopers
starten en finishen bij het sportcomplex
Groenendaal en doen onder andere het
wandelbos Groenendaal en diverse wijken
van Heemstede aan.
De Heemstede Loop begint om 11.00 uur met de
‘Familyrun’ over 1,5 km. Om 12.00 uur start de 5 km en
vanaf 13.00 uur zullen de lopers van de 10 km de strijd
aan gaan met de klok. Kijk voor de exacte route, meer
informatie en inschrijven op www.heemstedeloop.nl.

Steunpunt vrijwilligerswerk
Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw
organisatie vacatures voor vrijwilligers? Heeft
u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade Luifel  Herenweg 96  Postbus
578  2100 AN Heemstede.
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar
di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur,
tel: (023) 548 38 24/26. Digitale informatiezuil
(dagelijks tijdens openingstijden van de Luifel).
Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Nomineer een vrijwilliger!
Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos in
als vrijwilliger binnen de gemeente Heemstede.
Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijk van de inzet
van vrijwilligers. Het belang van vrijwilligerswerk voor
de Heemsteedse samenleving is groot, onmisbaar,
en mag de aandacht krijgen die het verdient. Kent u
zo’n vrijwilliger? Dien uw nominatie voor ‘Vrijwilliger
van het jaar’ tot uiterlijk 28 oktober 2012 in via www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Vrijwilligersfeest

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede
organiseert jaarlijks in opdracht van gemeente
Heemstede een vrijwilligersfeest. Hier zal ook de
prijsuitreiking voor Vrijwilliger van het jaar bekend
gemaakt worden.
Dit jaar wordt het vrijwilligersfeest op woensdag
21 november gevierd in theater De Luifel van Casca,
Herenweg 96 Heemstede.

Themabijeenkomst over borstvoeding
op 6 november
Verwacht je binnenkort een kindje en wil
je alles weten over borstvoeding? Het CJG
Heemstede organiseert elke maand een
informatiebijeenkomst voor aanstaande
ouders over borstvoeding. Dit doen zij in
samenwerking met verloskundigenpraktijken
De Kraamvogel en het Ooievaarsnest en de
Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar.
Tijdens de tweede bijeenkomst op woensdag 10
oktober waren enthousiaste aanstaande moeders
en vaders aanwezig. Het was een leerzame avond
waar vooral veel vragen werden gesteld over hoe
start je de borstvoeding op na de bevalling. Ook de
gepresenteerde filmpjes werden gewaardeerd.
De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag
6 november van 19.30 tot 21.30 uur bij het CJG
Heemstede op de Lieven de Keylaan 7 te Heemstede.
Meld je aan via info@senzpas.nl of bel naar
(088) 995 88 22.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wil je meer weten over deze informatiebijeenkomst
of heb je een andere vraag? Voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien kun je terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand

ouder ben je van harte welkom. Je kunt zonder
afspraak langskomen, bellen of een email sturen.
Meer informatie en de openingstijden vind je op
www.cjgheemstede.nl.

Gezonken vaartuig Zuider Buiten Spaarne
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken
vaartuig aangetroffen in het Zuider Buiten Spaarne ter
hoogte van Marisplein 1.
De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het
college of de politie en er voor te zorgen het gezonken
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en
met 31 oktober 2012 de gelegenheid om te zorgen
dat het vaartuig weer volledig drijvend is dan wel
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd,
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode
kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen
tegen betaling van de gemaakte kosten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau
Handhaving, via het algemene tel. 14 023.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor kappen
- Hendrik Peeperkornstraat 7 het kappen van een
conifeer 2012.267
ontvangen 3 oktober 2012
- Adriaan Pauwlaan 20 het kappen van een
notenboom 2012.268
ontvangen 3 oktober 2012
- Alberdingk Thijmlaan 14 het kappen van een ceder
2012.269
ontvangen 3 oktober 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 18 oktober
2012 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
(Raadhuisplein 1). Bezwaar maken is niet mogelijk.

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:
- Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten
2012.256
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 beslistermijn van 8 weken onvoldoende is.
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is
ontvangen op 21 september 2012.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar
maken. Zie: ’Bezwaar maken of uw mening/zienswijze
kenbaar maken’.

- Ir. Lelylaan 8 en 10 het bouwen van 30
eengezinswoningen, 65 appartementen en een
halfverdiepte stallingsgarage (De Slottuin) 2012.232

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan

Omgevingsvergunning voor kappen
- Camphuysenlaan 11 het kappen van 3 coniferen
2012.253
- Linge 66 het kappen van een conifeer 2012.257
- Dr. Schaepmanlaan langs de slootkant het kappen
van 2 knotwilgen en 1 es 2012.244
- H. Kuipers-Rietberglaan 54 het kappen van een
kastanje 2012.243
- Rembrandtlaan 18 het kappen van een conifeer
2012.247
- Zandvoorter Allee 12 het kappen van 2 dennen
2012.242
- Linge 50 het kappen van een kastanjeboom 2012.246
- Achterweg 19A het kappen van een lindeboom
2012.254

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan
een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Cruquiusweg 31 het plaatsen van 3 vlaggenmasten
2012.256
Het verzoek ligt vanaf 18 oktober 2012 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 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 omgevingsvergunning

(verzonden 11 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Anna Blamanlaan 1 het kappen van een accasia
2012.226

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 18
oktober 2012 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
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar maken of
uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 12 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Jacques Perklaan 6 het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak 2012.252
- Lucas van Leijdenlaan 15 het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.223
- Wandelbos Groenendaal het plaatsen van een
lichtinstallatie op tennispark Groenendaal 2012.245

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders is,
op grond van artikel 8 van de Verordening Winkeltijden
Heemstede, besloten zondag 25 november 2012, aan
te wijzen als dag waarop de winkels voor het publiek

in het deelgebied ‘Industrieterrein Cruquius’ open
mogen zijn.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
de afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoonnummer (023) 548 56 07.

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
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
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

