
Heemstede – Spelen op de harp 
voor gehandicapten brengt ge-
handicapten weer aan het lachen 
en ontspant. De musici van ‘de 
Vrolijke Noot’ merken dat bij hun 
optredens in woonkamers van in-
stellingen. Met een aantal keuze-
programma’s die aangepast kun-
nen worden aan de bewoners. 
Een muziekmozaïek met diver-
se muziekstijlen, instrumenten 
en musici van jong tot oud, vor-
men dan samen een vrolijk pro-
gramma. Licht klassieke muziek 
om bij weg te dromen, van Mo-
zart tot Strauss, van wals tot mu-
sical. Met aangepaste muziekin-
strumentjes samen muziek ma-
ken in de woonkamer van de in-
stelling of aan bed of in een kin-
derdagverblijf voor geestelijk en 
lichamelijk gehandicapte kinde-
ren. Muziek die blijmaakt. Van-
daar de naam De Vrolijke Noot. 
Muziek tijdens een herdenking, 
daar zorgt de harp voor een bij-
zondere klank. 

Benefietlunch 
Drijvende kracht van de Stich-
ting de Vrolijke Noot is de harpis-

te Mariska Pool. Ze komt uit een 
zeer muzikale familie waar va-
der muzieklessen geeft, moeder 
zanglessen en Mariska harples-
sen. Met weken dat er wel tachtig 
man in huis komen. Een oudoom, 
meneer Kremer, nam Mariska re-
gelmatig mee naar restaurant 
Cheval Blanc. Hij hield, 97 jaar 
oud, van de goede dingen des le-
vens, van lekker en vooral gezel-
lig lunchen of dineren. Voor Ma-
riska werd het restaurant bijna 
een huiskamer met eigenaar Ton 
Nelissen als goede vriend. “Kun-
nen we niet iets samen organise-
ren voor de stichting die nu op-
gericht is en waarbij we voor de 
goede doelen kunnen spelen”? 
Nelissen voelde wel voor een ex-
periment op dit gebied. Een be-
nefietconcert bij een lunch of 
noem het een sponsorconcert. 
Musici genoeg in huize Pool. Ton 
Nelissen stelde met zijn keuken-
brigade een lunch samen en Ma-
riska arrangeerde optredens van 
bariton Fred Diepenhorst en In-
grid Roefs die enkel jazzliederen 
zong. Dat was afgelopen zondag. 
Zelf speelde Mariska harp met 

haar leerlingen als tussen de drie 
gangen door en liet horen hoe 
veelzijdig dit instrument eigen-
lijk is. Hoeveel emoties je hiermee 
kan oproepen. Het gaf de coquil-
le St. Jacques, zonder schelp ge-
serveerd, een bijzondere erva-
ring. De eendenborst was per-
fect en het herfsttoetje met kara-
mel in zout in het ijs, alsof een en-
geltje harp op je tong speelt. Je 
moet maar lef hebben, een com-
binatie van karamel en zout. Het 
leverde de keukenprinsen na af-
loop wel een applaus op van de 
vijftig gasten. De Vrolijke Noot wil 
graag spelen voor mensen die blij 
worden van hun muziek maar ei-
genlijk niet zo`n vrolijk leven heb-
ben. In de Stichting kunnen ze de 
donaties mooi gebruiken voor dit 
doel. Het ANBI-certificaat garan-
deert een directe besteding naar 
het goede doel. Wilt u projecten 
steunen, kijk op de pasgeopen-
de website www.stichtingdevro-
lijkenoot.nl.
Deze sponsorlunch was voor bei-
de partijen aanleiding om door 
te gaan met mensen als meneer 
Kremer, die deze muzikale lun-
ches willen meemaken. De web-
site gaat melden wanneer u kunt 
inschrijven voor een volgende 
muzikale lunch met harpmuziek 
door sterren die met u mee lun-
chen en een ster die kookt.
Ton van den Brink 
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‘…alsof een engeltje harp op je tong speelt…’

Sponsorlunch voor de 
Stichting Vrolijke Noot

Mariska Pool met Ton Nelissen.    

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
023 - 584 73 25

www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl

Vrijwilligers KWF in zonnetje
Heemstede - De afdeling 
Heemstede van KWF Kanker-
bestrijding zette tijdens de wijk-
hoofdenbijeenkomst na de col-
lecteweek twee vrijwilligers in 
het zonnetje. Het duo spant zich 
al jarenlang in voor het goede 
doel. Marja Engels collecteert 
maar liefst meer dan 25 jaar voor 
het KWF en Pauline Kleijne gaat 
al meer dan 12,5 jaar met de bus 
rond. Naast collectant zijn beide 
dames ook wijkhoofd.
In Heemstede is voor een aan-
tal specifieke wijken nog be-
hoefte aan collectanten en wijk-
hoofden. Het gaat dan met name 
om de Rivierenbuurt, het zuide-
lijke deel van de Glip en de wijk 
die aan het Groenendaalse bos 
grenst. Collecteren is een relatief 
kleine inspanning,  een week per 

jaar,  terwijl het collectieve re-
sultaat enorm is. Immers: iede-
re straat die extra gelopen wordt, 
betekent extra geld in de strijd 
tegen kanker. Zet u zich in? Mail 
Niels Ottenhof via: n.ottenhof@
quicknet.nl, of Pascale Zwaan via 
pascalezwaan@quicknet.nl.

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

 

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

Heemstede 
(2 t/m 14 oktober 2013)

Huwelijken:
Geen
 
Geboorten:
Bruno Jan Rudolf, zoon van 
Gerrit D.J. Ebbink en Eline J. de 
Ruig, geboren 2 oktober 2013.

Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – In Trefpunt Benne-
broek, Akonietenplein 1 is er 
zondag 20 oktober een nieu-
we viering, genaamd ‘Joost’.
Deze viering wordt geleid 
door ds. P.I.C. Terpstra. Tevens 
Kom in de kring (0-9 jaar) en 
jeugdviering (9- 15 jaar). Aan-
vang 10.00 uur. Ieder is van 
harte welkom.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (5)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist u 
dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden, in 
1925, 1935 en 1953? 

Flora 1935 – luchtfoto
Het gemeentebestuur van 
Heemstede zag in de crisisjaren 
de Flora van 1935 juist als een 
mogelijkheid om de gemeente-
lijke economie te stimuleren. In 
1934 waren er 400 nieuwe wo-
ningen in aanbouw en de bou-
wers speculeerden op de nade-
rende bloemententoonstelling, 
waarop ook nog eens aandacht 
werd geschonken aan het 75-ja-
rig jubileum van de Algemeene 
Vereeniging voor Bloembollen-
cultuur.
Op deze luchtfoto zien we het 
ronde tentoonstellingsgebouw 
met water ervoor, met aan linker- 
en rechterzijde ingerichte tuinen. 
Architect J.C. Brand was verant-
woordelijk voor de relatief lage 
gebouwen, die gebouwd werden 

in een stijl verwant met die van 
de Amerikaanse architect Frank 
Lloyd Wright. Het moet een sen-
sationeel zicht zijn geweest.
Onderaan de foto zien we de 
Vrijheidsdreef met de villa’s aan 
de Groenendaalkade.
Meer over de drie Flora’s in Groe-
nendaal, met foto’s, perspectief-
tekeningen en veel onbekende 
en nog nooit gepubliceerde af-
beeldingen in het boek ‘Groe-
nendaal van buitenplaats tot 
wandelbos’, 240 pagina’s in full 
colour. Verkrijgbaar in de Heem-
steedse boekhandels. Meer in-
formatie op www.hv-hb.nl.Luchtfoto Flora 1935 (genummerd 05A).

Heemstede – Het kinderboek-
je ‘Als een Lotus in de modder 
in het licht’ werd dinsdagmid-
dag gepresenteerd op de Icarus-
school aan de Burgemeester van 
Lennepweg door auteur Marjan 
Bosch en de Heemsteedse illu-
strator Vera de Backker. Tussen 
de kinderen van de groepen 1, 2 
en 3 en hun leerkrachten. Waar 
de Kinderboekenweek gaat over 

spel, gaat het bij de Icarusschool 
om een stil spel. In het boek-
je groeit de lotusbloem stil van-
uit de modder naar boven in het 
warme zonlicht. De kinderen zin-
gen hoe de bloem groeit en ze 
spelen het mee. Bewegen de ar-
men als lotusstelen omhoog. Ze 
hebben onder de leiding van 
Vera de Backker tekeningen van 
rood en gele vissen ingekleurd 

in een azuurblauwe zee en de 
hartenchakra`s in het rood roze 
en groen. De kinderen zijn ver-
trouwd met yoga. Vandaar. De 
bewustwording van kleuren le-
ren ze spelenderwijs. Het spel 
met de kleuren is zo belangrijk 
voor kinderen. Het kinderboek-
je “Als de lotus bloeit” is verkrijg-
baar bij Boekhandel Blokker. 
Ton van den Brink 

Lotusbloem bloeit op basisschool Icarus

Honderden knuffels voor Gambia
Heemstede - De jeugd van 
Heemstede en omstreken heeft 
hun dierbare knuffels ingele-
verd bij Chocolaterie van Dam in 
ruil voor een overheerlijk ijsje. Zo 
krijgen de knuffels een tweede 
leven in Gambia.
Stichting Nice 2 be Nice 4 Gam-
bia gaat weer heel veel kinde-
ren gelukkig maken. Zij gaat het 
land in en bezoekt ziekenhuizen, 
scholen en families. Ook krijgen 

de armste families een zak rijst 
van 50 kg. zodat zij weer een tijd-
je iets te eten hebben.
Voor 25,00 kunt u het project 
steunen. Als u dit bedrag over-
maakt naar bankrekeningnum-
mer Rabobank 1333.19.970 tgv. 
Nice 2 be Nice (en uw e-mail-
adres vermelden) komt de rijst 
goed terecht en ontvangt u een 
foto van de Happy Family.
Wilt u op een andere manier 

steunen, kijk dan op de website 
www.nice2benice4gambia.nl.
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Goede doelen Rotary 
met wijnen van Brantjes

Links Jan Willemink met vinoloog Paul Brantjes. 

Heemstede – In de sfeervol-
le van Lennepzaal van het res-
taurant Landgoed Groenendaal 
hield de Rotaryclub Heemste-
de dinsdagavond een bijzondere 
wijnproeverij voor heel Heemste-
de. Iedere brievenbus in Heem-
stede had een flyer in de bus ge-
kregen, bezorgd door PasPost, 
met de uitnodiging van de Ro-
tary om dinsdagavond de spe-
ciaal geselecteerde wijnen van 
Brantjes Wijnen te proeven. Wij-
nen die, heel uniek, het hele jaar 
geleverd worden aan huis tegen 
zeer scherpe prijzen via het Ro-
tarylogo op de website, waarvan 
een korting regelrecht gaat naar 
de goede doelen die de Rotary-
club heeft uitgezocht. Die goe-
de doelen krijgen dus niet één-
malig een donatie maar het he-
le jaar door. De voorzitter van 
de Community Service van de 
Rotary, Jan Willemink, intro-
duceerde vinoloog Paul Brant-
jes. Hij studeerde vinologie aan 
de wijnacademie in Maarn. Ve-
len kennen hem als sommelier 
in diverse restaurants in Heem-
stede en Bennebroek. Al twintig 
jaar heeft hij zijn eigen wijnim-
port bedrijf, geeft hij wijncursus-
sen en organiseert hij wijnproe-
verijen, altijd op bijzondere lo-
caties in Heemstede. Voor de-
ze proeverij had Paul een speci-
ale Rotary collectie van 16 witte, 
4 rose en 13 rode wijnen gese-
lecteerd. Met prijzen vanaf 3,60 
tot 12 euro per stuk bij 6 flessen. 
Met een korting bij afname van 
24 stuks per wijnsoort. Zie www.
brantjeswijn.nl.

Publieksvoorkeuren
De officieuze publieksprijzen 
waren voor de rode Vieille Fer-
me Rouge  en de Voilà  Sauvif-
gnon Blanc. La Vieille Ferme is 
een onderneming van de fami-
lie Perrin, wijnproducenten en - 
handelaars in de Zuidelijke Rhô-
ne. Eigenaar van het befaamde 
Château de Beaucastel in Châ-
teauneuf-du-Pape. Een allround 
wijn voor praktisch iedere gele-
genheid: zowel lekker als ape-
ritief, aan tafel en vóór de open 
haard. De Voilà Sauvignon Blanc 
laat op overtuigende wijze zien 
wat deze beroemde druif in het 
-qua klimaat gematigde- Zuid-
westen van Frankrijk te bieden 
heeft. De Sauvignon druiven 
voor deze wijn worden geplukt 
in twee sessies. De eerste vindt 
vroeg in het oogstseizoen plaats. 
Tegen het einde van de oogst, 
wanneer de druiven hun optima-
le rijpheid bereikt hebben, volgt 
de tweede ronde. De hierbij ge-
plukte vruchtjes geven het sap 
meer aroma, volheid en smaak. 
De vroeg in de morgen geoog-
ste druiven gaan voor een uit-
gebreide schilinweking (macé-
ration) op roestvrij staal. Tijdens 
dit proces kunnen alle belangrij-

ke geur- en smaakcomponenten 
van de druivenschilletjes in de 
most worden opgenomen. Daar-
na volgt een zachte persing in de 
pneumatische pers en een koele 
vergisting die bijna drie weken in 
beslag neemt. De wijn rijpt nog 
enkele maanden op zijn lie (gist-
depot), en is dan klaar om ge-
botteld te worden.

Olijfolies 
Aan het eind van de proeve-
rij stonden 2 soorten olijfolie en 
een tafelazijn uit Spanje. Aceta 
de Oliva Extra Vergine Cartajero 
numero uno ( olijfolie). Wat op-
viel was de prachtige donkerge-
le stroperige olijfolie van Bode-
gas Vinaoliva. Deze is gemaakt 
van minimaal 70 jaar oude Aber-
quina-olijfbomen, de beste olij-
ven voor olijfolie, tezamen met 
het productieproces waarin al-
leen de eerste lichte koude per-
sing gebruikt voor deze onder-
scheiden olijfolie, een waar feest 
voor de gastronomische Heem-
stedenaar.

Goede doelen
Het hele jaar door kunnen de 
goede doelen rekenen op een 
bijdrage vanuit de bestellingen 
van deze Rotary wijnen, vanwaar 
een percentage wordt afgehou-
den voor de doelen: 40 procent 
voor Stichting Hospice Groep 
Haarlem en omstreken; 40 pro-
cent voor de Stichting Voedsel-
bank Haarlem en omstreken; 10 
procent voor de Stichting Rota-

ry Vlielandkamp (vakantie voor 
kansarme kinderen uit de regio); 
10% voor het Jonge Heldenpro-
ject in Heemstede. De Rotarywij-
nen zijn te bestellen bij Brant-
jes wijnimport, tel 023-5290260. 
Of via mail: info@brantjeswijn.nl 
en te selecteren op www.brant-
jeswijn.nl.
Ton van den Brink 

Wie wordt de sportiefste school?

Strijd om scholenbokaal 
Heemstede Loop is losgebarsten!
Heemstede - Op zondag 27 
oktober vindt voor de vierde 
keer de LifeFit Heemstede Loop 
plaats. De LifeFit Heemstede 
Loop is de laatste loop van het 
SportSupport Loopcircuit (Po-
wered by Run2Day) en staat in 
het teken van drie goede doe-
len. De Hartstichting, de Harte-
kamp Groep en dit jaar ook de 
Alpe d’Huzes. 

Verschillende afstanden 
De LifeFit Heemstede Loop 
heeft drie afstanden: de De-
kamarkt Familyrun van 1,5 km, 
de 5 km en de 10 km. Het par-
cours voert de deelnemers door 
het Groenendaalse Bos en di-
verse wijken van Heemstede. 

Langs deze fraaie Heemsteed-
se route worden de lopers aan-
gemoedigd door vele enthousi-
aste toeschouwers. 

Dit jaar strijden 6 scholen 
om de Scholenbokaal 2013! 
De hitte van de strijd is dit jaar 
werkelijk voelbaar. Verschillen-
de scholen in Heemstede zijn 
de afgelopen weken druk be-
zig geweest om zoveel mogelijk 
kinderen te motiveren, om mee 
te doen aan de LifeFit Heem-
stede Loop. En dat is gelukt. 
De Dekamarkt Familyrun heeft 
nu al 700 deelnemers. De kin-
deren lopen met ouders en do-
centen de Dekamarkt Family-
run. De school met de meeste 

aantal leerlingen, in percenta-
ge ten opzichte van het aantal 
leerlingen van de school, wint 
de felbegeerde scholenbokaal 
2013! Daarnaast krijgen zij een 
jaar lang de titel ‘De Sportiefste 
school van Heemstede’. Op de 
website onder ‘Scholen 2013’ is 
meer informatie te vinden.

De scholen die meedoen in 
2013 zijn de Voorwegschool, 
de Ark, de Evenaar, de Ica-
russchool, de Nicolaas Beets-
school en de Valkenburgschool.

Voor meer informatie en om je 
in te schrijven kunt u terecht op 
de website: www.heemstede-
loop.nl.

Rosanne Buitenhuis van 
Tummers wint Gouden Gard

Heemstede – Er was eens een 
klein meisje dat graag thuis 
taarten bakte. Maar iemands 
haar knippen was ook leuk. 
Ze ging twee jaar naar de kap-
persopleiding, maar erg geluk-
kig was ze niet. Elke zaterdag 
bakte ze thuis lekkere taarten. 
Het viel ook moeder op dat ze 
niet gelukkig was met de op-
leiding kapster en ze zei zo ter-
loops eens, waarom ga je niet 
naar een bakkersschool? Ro-
sanne, zo heette dat kleine 
meisje, ging naar het ROC in 
Leiden en leerde er banket-
bakken. Bij Tummers patisse-
rie kreeg ze een opleiding in 
de praktijk. Zoals alle sprook-
jes eindigen, ze werd er ge-
lukkig van. Maar het sprook-
je had nog meer in petto! Ze 
deed mee aan schoolwedstrij-
den en deed dat heel verdien-
stelijk. Woensdag deed ze mee 
aan de landelijke wedstrijd om 
de Gouden Gard, die gehou-
den werd in Vianen in het Mie-
le Experience Center. Rosan-
ne  koos voor het thema ‘Ja-
pan’. Het hele jaar was zij in 
gedachten al bezig met haar 
geisha-showstuk. Japanse ci-
trusvruchten, jasmijnthee en 
matcha – een groene thee uit 
Japan – vormden belangrijke 
ingrediënten. “Japan is span-
nend, cool, ik ben er nog niet 
geweest, maar misschien komt 
dat nog wel eens. Dat moderne 
en strakke spreekt mij erg aan 
en dat wilde ik in mijn stukken 
presenteren”.
Ze moest een showstuk ma-
ken, twee taarten, twee ver-
schillend bonbons, drie fri-
andises, dat zijn kleine petit 

fours en drie marsepein figu-
ren. Het was haar eerste bui-
tenwedstrijd, waar ze veel er-
varing opdeed. Een sprookje 
om bij  je eerste wedstrijd ge-
lijk de hoofdprijs binnen te ha-
len. Die prijs straalt een beetje 
af op haar collega`s van Tum-
mers en haar baas, de eige-
naar van Tummers, Vincent van 
den Bosch en zijn vrouw Ma-
rijke. Collega’s  Daniel Jongs-
ma, Nederlands kampioen pa-
tisserie in 2009 en Ronald van 
Haarlem, wereldkampioen pa-
tisserie in 2006 in Berlijn, hiel-
pen haar flink op weg. Baas 
Vincent zorgde voor de ingre-
diënten om mee te werken. Zij 
weten hoe je sprookjes werke-
lijkheid laat worden.
Ton van den Brink 
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Prijswinnaars duurzaam Heemstede
Heemstede – Tijdens de dag van 
de Duurzaamheid - donderdag-
middag 10 oktober jl – werden 
op de Duurzaamheidsmarkt de 
winnaars van de verkiezing van 
de meest duurzame ondernemer 
van Heemstede bekendgemaakt. 
De leerlingen van het VIA-pro-
ject van Atheneum College Hage-
veld hebben het  onderzoek uit-
gevoerd, waarmee MVO Heem-
stede ook jongere inwoners van 
Heemstede betrok bij het thema 
duurzaamheid. VIA Hageveld is 
een voltijds vwo-opleiding voor 
kinderen met een bovengemid-
deld hoge intelligentie, dus met 
een extra hoog ontwikkelingspo-
tentieel. Zij gingen onderzoeken 
hoe een bedrijf omgaat met de 
drie P’s: People, Planet en Profit. 
Met behulp van een enquête en 
een bedrijfsbezoek gingen ze bij 
de bedrijven na:  hoe het bedrijf 
in de bedrijfsvoering omgaat met 
afval, energiebesparing en duur-
zame energieopwekking, vervoer,  
water- en grondstoffengebruik 
en omgaat met de mens. Hoe het 
bedrijf het product of de dienst 
duurzaam levert: worden ingre-
diënten duurzaam en/of fairtrade 
ingekocht en hoe staat het be-
drijf met duurzaam ondernemen 
ten opzichte van branchegeno-
ten? Wat het bedrijf motiveert 
en wat het voor  het bedrijf op-
levert om duurzaam te onderne-
men. Door de resultaten te verge-
lijken selecteerden ze drie geno-
mineerden. De jury bestond uit: 
Andrea de Graaf, directeur Duur-
zaam Bedrijf Haarlemmermeer, 
Robert van Houten,voorzitter 
MVO Heemstede en directeur 
Newasco, en BramJanssen en 
Sam Bonnyai, twee leerlingen van 
VIA klas Atheneum College Ha-
geveld.  Deze jury woog de resul-
taten, maakte de keuze en reikte 
de prijzen uit. 

Van Vessem le Patichou
Derde werd Agusto Edelsmid 
aan de Binnenweg, door het 
hoofdbedrijfschap Ambach-

ten als één van de zes gecertifi-
ceerde edelsmeden uitgeroepen, 
koploper op gebied van `Groene 
Goud` en ondersteunt hij diver-
se goede doelen. Blitz Wellness 
werd tweede op zeer kleine af-
stand. De jury was verrast over 
het lef van de eigenaar Leendert 
Koppenol door zijn investeringen 
in technische oplossingen met 
een duurzaam karakter, zoals 
de warmtepomp waarmee zon-
der gasleiding een volledig well-
nesscentrum van warmte wordt 
voorzien. In zijn branche is Blitz 
uitgeroepen tot winnaar van de 
`Groene Wellness Award`. Hij be-
trekt duurzaamheid in een heel 
groot deel van zijn bedrijfsvoe-
ring. Eerste werd van Vessem le 
Patichou met de meest brede ori-
entatie op gebied van de drie P`s, 
People, Planet, Profit. Als voorzit-
ter van de `Bakery Insitute` tillen 
ze hun ambacht naar een duur-
zamer niveau. Omdat deze bak-
ker zich onderscheidt in energie-
besparing en duurzaam inkopen, 
bij de opleiding voor bakkers 
en voorlichting op scholen, het 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen niet alleen van na-
ture aanwezig is, maar de omge-
ving hier ook meeneemt, niet al-
leen in woorden, maar ook in da-
den. Robert van Houten, voor-
zitter van de MVO Heemstede, 
reikte de prijswinnaars de oor-
konde uit aan de duurzaamste 
ondernemers van Heemstede.

Energiecafé  
Donderdagavond hield de ge-
meente Heemstede in samen-
werking met Casca een Ener-
giecafé. Wethouder Jur Botter 
gaf aan verschillende onderne-
mers de gelegenheid om bezoe-
kers te laten kennismaken met 
welke maatregelen energie be-
spaart en het milieu ontlast kan 
worden. Pieter Reijnders presen-
teerde de warmtepomp techniek 
die uw centrale verwarming kan 
verwarmen door middel van bui-
tenlucht. Het is een relatief lage 

investering die u snel terug kunt 
verdienen. En u kunt een bespa-
ring van 40% realiseren. Duur-
zaam Bouwloket toonde hoe u 
uw huis energiezuiniger kan ma-
ken. Welke kleine aanpassingen 
verbeteren uw huisklimaat en 
zorgen er meteen ook voor dat 
uw energielabel van uw huis ver-
betert? Botter was enthousiast 
over dit verhaal, zomaar warm-
te halen uit de buitenlucht! Ene-
co leverancier van 100% Duurza-
me Energie. Wat doet het Eneco 
product Toon? Dat slimme kast-
je dat u inzicht geeft in uw ener-
gieverbruik?
Diverse ondernemers waren 
aanwezig om demonstraties 
te geven over isolatie-produc-
ten, de warmtecamera en ande-
re energiebesparende produc-
ten. Een duurzaam dagje met 
een buitentemperatuur om je 
toch snel te verdiepen in al die 
folders, hoe thuis energie te be-
sparen. 
Ton van den Brink 

Prijsuitreiking door Robert van Houten met leerlingen van Hageveld .

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN

Volop verrassingen 
tijdens het Cruise-event
Regio - Tijdens het Cruise-event in de passenger terminal op 
24, 25 en 26 oktober op de Piet Heinkade 27 ontmoet het publiek 
touroperators die reizen aanbieden op grote schepen, maar ook 
kleinere schepen of zeiljachten. Of men nu een zeecruise reis wil 
maken, een complete zeilvakantie, een wereldcruise of een rivier-
cruise; alles wordt hier uitgelegd en aangeboden. Belangstellen-
den kunnen vragen stellen aan de experts, een droomcruise sa-
menstellen en zelfs boeken. Op de verschillende seminars wordt  
uitgelegd hoe een cruise in zijn werk gaat.

Het Cruise-event is de locatie waar de online aanbieder tijdelijk 
reisbureau wordt. Ook voor de kinderen is er voldoende te zien 
en te beleven. Kinderen tot en met twaalf jaar kunnen sowieso 
gratis naar binnen. Kijk ook op www.cruise-event.nl.

Vrijmetselaarsloge
Vicit Vim Virtus, iets voor u?
Regio – Vrijmetselaarsloge Vi-
cit Vim Virtus biedt belangstel-
lenden de gelegenheid nader 
met de oudste Haarlemse lo-
ge kennis te maken. Hiertoe is 
op woensdag 23 oktober aan-
staande een avond voor geïnte-
resseerden georganiseerd. The-
ma is ‘vrijmetselarij: een verras-

send actuele kijk op persoonlij-
ke ontwikkeling’. De open avond 
vindt plaats op de locatie Rip-
perdastraat 13 in Haarlem, aan-
vang 20.00 uur.
U kunt zich opgeven via het 
mailadres info.loge024@vrij-
metselarij.nl of telefonisch: 
06-22608229.

Heemstede - In oktober 2009 heeft Slenders Was-
serij Stomerij de winkel in de Raadhuisstraat over-
genomen van Newasco Van Houten. De bestaande 
klantenkring raakte snel vertrouwd met de nieuwe 
eigenaar omdat Slenders gespecialiseerd is in het 
reinigen en strijken van was- en stoomgoed voor 
particulieren. Steeds meer Heemstedenaren ont-
dekten de kwaliteit en het gemak, waardoor Slen-
ders Wasserij Stomerij al snel een begrip is gewor-
den in Heemstede.
Nu, vier jaar later, is het tijd voor een ‘eigen’ win-
kel in Slenders stijl.  Aan de overkant van de ou-
de locatie kwam onlangs een prachtig winkelpand 
vrij dat perfect bleek voor het bedrijf. Net als de 
hoofdvestiging in Santpoort Noord is het interieur 
spierwit gemaakt en de vloer leeg. “Een welover-
wogen keuze”, aldus Nicolette Slenders. “Maar al 
te vaak heeft een wasserij een rommelige, ongeor-
ganiseerde uitstraling en dat oogt niet proper en 
betrouwbaar. Dat nodigt toch niet uit je kostba-

re kleding daar achter te laten? Zorgvuldigheid is 
juist zeer belangrijk in ons vak en dat we dit seri-
eus nemen willen we ook uitstralen.”

Korting
Nu is een goed moment om van het gemak van de 
service van Slenders Wasserij Stomerij te profiteren 
want zij bieden 10% korting aan op al het stoom-
goed en wasgoed dat voor 3 november wordt in-
geleverd, exclusief voor de winkel in Heemstede! 
Een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld uw dek-
bedovertrekken te laten wassen en mangelen, lek-
ker strak zoals u misschien kent van de betere ho-
tels. Of laat lekker voor de winter de dekbedden 
eens reinigen, of de gordijnen stomen en persen. 
Maar ook voor handgestreken overhemden en kle-
dingreparaties kunt u bij Slenders Wasserij Stome-
rij terecht. Het nieuwe adres is Raadhuisstraat 36. 
Dat is tegenover de vorige locatie, naast de Kaas-
hoek. Meer informatie vindt u op www.slen.nl.

“Zorgvuldigheid zeer belangrijk in ons vak”
Slenders Wasserij Stomerij is verhuisd
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Dr. Dirk Bakkerlaan 16, 2061 EW Bloemendaal, t. (023) 525 99 91
Zeeweg 5, 1971 HA IJmuiden, t. (0255) 51 21 88

is uw auto klaar voor de herfst?

in de maanden oktober en november 
bieden wij u 20% korting op  
ruitenwissers en accu’s.

Schrijfwedstrijd Casca
Het winnend verhaal 
van Emma Koopman

Heemstede - Zaterdag 12 oktober vond de prijsuitreiking plaats 
van de schrijfwedstrijd bij Boekhandel Blokker. Casca stond hier 
met verschillende spelactiviteiten en Edward Kors (van Groente 
Fruit & Primeurs) sponsorde een grote schaal met heerlijke ap-
pels. De prijswinnaars kregen van Boekhandel Blokker een boe-
kenbon. Alle prijswinnaars hebben meteen een mooi boek uitge-
zocht en gingen zeer tevreden naar huis. De wedstrijd werd geor-
ganiseerd door Casca en leverde verrassende verhalen op. Het al-
lermooist vond de jury toch het verhaal van Emma Koopman van 
elf jaar. Dat vindt u hieronder.
Op de foto ziet u alle prijswinnaars, met midden voor de winnares, 
Emma. Mette Brugman (2e prijs, links voor), Emma Koopman (1e 
prijs, midden voor), Lara Damen( 3e prijs, rechts voor), Arno Koek 
van Boekhandel Blokker (links achter) en Gea Apeldoorn van Cas-
ca Plexat (rechts achter).

De Sponsorloop 
Voor het goede doel 

Bas gaat met zijn school een sponsorloop houden. Bij een sponsorloop hoort een goed doel. Het 
doel van Bas zijn school is: geld inzamelen voor ouders die niet genoeg geld hebben om hun 
kinderen te laten sporten. Iedereen moet kunnen sporten vindt Bas. Een meisje uit zijn straat, 
Eline kan dat namelijk niet. Daarom gaan ze door het bos rondjes rennen om geld in te zame-
len. Hoe meer rondjes, hoe meer geld ze inzamelen. De pauze is voorbij en Bas en al zijn klas-
genoten rennen naar binnen. ‘Morgen is de sponsorloop’ zegt juf Laura als ze allemaal op hun 
stoel zitten. ‘Trek goede sportkleding en stevige schoenen aan, want het kan nog wel eens koud 
gaan worden’. Tring, de schoolbel gaat en alle kinderen rennen naar de deur. ‘Geen nieuwe kle-
ren meenemen, die worden vies’ roept ze hen nog na, maar de kinderen hoorden het niet meer.
De volgende ochtend staat Bas als eerste bij de start. Hij is extra vroeg opgestaan. Hij wil name-
lijk wel vooraan lopen. Er waren wel al mensen de boel aan het klaar zetten, maar dat telt niet 
mee. In de verte ziet hij Annelies aan komen fietsen. ‘Daar is Annelies op de fiets’ roept Bas naar 
haar. Ze lacht en zet haar fiets weg. Ze loopt naar hem toe en zegt: ‘we zijn als eerste bij de start’. 
Maar na een tijdje komen er steeds meer kinderen aan. ‘Daar is Lotte’ zegt Annelies ‘en Sander, 
Kristien, Pieter en Fleur’. Juf Laura is druk in de weer om te tellen of iedereen er is. Opeens roept 
juf Laura:  STILTE!!!! Iedereen kijkt haar aan. ‘Willen jullie even stil blijven staan, ik wil even kijken 
of iedereen er is, dan kunnen we namelijk beginnen’ zegt ze met een zucht. Ze begint iedereen 
te tellen en komt tot de conclusie dat iedereen er is. ‘Oké nu gaan we pas echt beginnen’ zegt 
ze in de microfoon. ‘Ga allemaal op een goed plekje staan en geef elkaar een beetje de ruimte 
oké?’. Bas gaat naast Sander vooraan staan. ‘Is  iedereen klaar?’ roept de juf. ‘Jaah’ roepen de 
kinderen in koor. ‘Oké, op uw plaatsen… AF!!! Bas rent en rent en rent maar door. Hij hijgt he-
lemaal en hij is Sander al kwijt geraakt. Bas rent iedereen voorbij en de juf roept: ‘nog één  mi-
nuut’. Bas roept ‘voor Eline!’ en trekt een sprintje, en nog één net zo lang tot de juf fluit. Iedereen 
staat hijgend bij de finish. Er worden drankjes uitgedeeld. Bas giet het zo naar binnen en loopt 
naar zijn moeder die op hem staat te wachten. ‘En, hoeveel rondjes heb je gerend?’ vraagt zijn 
moeder enthousiast. ‘Veertien’ zegt hij blij,  ‘de meeste van de klas!’
De volgende dag komt de burgemeester om het geld te halen. En met trots mag Bas het aan de 
burgemeester geven. Nu kan Eline ook sporten! roept hij.           
Emma Koopman, 11 jaar

Heemstede - Al enige tijd houdt 
de spoorwegovergang bij de 
Leidsevaartweg/Brederodelaan, 
beter bekend onder de naam 
overgang naar Alverna, de ge-
moederen bezig. ProRail wil de 
overweg sluiten en claimt dat 
de overweg tot nu toe alleen ge-
bruikt mocht worden door direct 
aanwonenden. De wetgeving 
voor overgangen is de laatste ja-
ren aangepast en ProRail wil er 
op basis van deze nieuwe wetge-
ving vanaf. De gemeente staat op 
het standpunt dat de op- en af-
rit van de overgang een niet voor 
het verkeer opengestelde weg is. 
De gemeente heeft een verzoek 
tot handhaving ontvangen. Het 
college is net als ProRail bang 
dat bij toekomstige ongevallen 
zij (mede) aansprakelijk worden 
gesteld wegens het instant hou-
den van een onveilige situatie. 
Tegenstanders van de sluiting, in 
het bijzonder de Fietsersbond en 
Wandelnet, kunnen dit besluit tot 
handhaving aanvechten bij de 
commissie beroep en bezwaar 
en vervolgens via de bestuurs-
rechter. ProRail heeft een risico-
analyse laten opstellen door Ar-
cadis. Niet verwonderlijk is het 
dat de opdrachtgever van een 
onderzoek de uitkomst krijgt die 
wordt verlangd. In een 19 pagi-
na’s dik rapport somt Arcadis de 
reden voor sluiting op. Op de we-
genlegger van Heemstede komt 
de weg niet voor. In deze leg-
ger staat wie verantwoordelijk 
is voor het beheer en het onder-
houd. Niet bijzonder, want lange 
tijd wist de gemeente niet eens 
wie waar woonde aan de weg 
die leidt naar de overgang. Bij 
de renovatie van de Leidsevaart 
nam men wel maatregelen om 
de overgang bereikbaar te hou-
den via een verlaagde stoep. De 
Boekenrodeweg loopt helemaal 
door tot het spoor en de over-
gang staat ook op luchtfoto’s van 

het gebied. Arcadis achterhaal-
de over een periode van 38 jaar 
10 ongevallen. Vier van deze on-
gevallen waren bijna-ongeval-
len. Éénmaal had een eigenaar, 
van een huis naast het spoor, 
de lengte van zijn lading op zijn 
(vracht) auto niet goed geschat 
waardoor de trein een uitsteken-
de stapel plastic buizen mee-
nam. In 2011 vond een autobe-
stuurster samen met haar hond 
de dood. 
Op één na hebben alle meldin-
gen betrekking op voertuigen. 
Het gevaar voor fietsers en voet-
gangers lijkt daarmee verwaar-
loosbaar. ProRail heeft met eige-
naren van stukken grond langs 
de spoorbaan een overeenkomst 
gesloten dat zij op die grond een 
ontsluitingsweg mogen aanleg-
gen die uitkomt op de Constan-
tijn Huijgenslaan. Alle treinen 
stoppen in Heemstede waardoor 
de snelheid, 250 meter voor het 
station, veel lager ligt dan de 140 
km die het baanvak aan kan.
De fietsersbond en Wandelnet 
willen de overgang graag open-
houden voor voetgangers en 
fietsers. Gezien de ongevallen-
statistieken denken zij dat de 
overgang door fietsers en wan-
delaars veilig kan worden ge-
bruikt. Met wat aanpassingen of 
een kleine automatische slag-
boom bij de overgang zou dit 
misschien kunnen. De kosten 
van een 250 meter lange nieuwe 
weg zijn niet gering, maar biedt 
de bewoners wel een alternatie-
ve uitgang naar Heemstede. De 
fietsers en voetgangers uit de 
omgeving zullen in het geval van 
een volledige afsluiting een flink 
stuk moeten omrijden. Of de po-
ging van ProRail slaagt, zal te zij-
ner tijd door de rechter worden 
vastgesteld. Intussen blijft de 
overgang, gevaarlijk of niet, ge-
woon open. 
Eric van Westerloo

‘10 ongevallen in 38 jaar’
Strijd om openhouden 

spoorwegovergang duurt voort
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De oorzaken voor verminder-
de vruchtbaarheid kunnen in di-
verse richtingen gezocht wor-
den. Veelal gaat men ervan uit 
dat verminderde vruchtbaarheid 
veroorzaakt wordt vanuit licha-
melijke verstoringen. Maar ook  
psychische factoren  kunnen de 
boosdoener zijn, zoals de stress 
die ontstaat bij het uitblijven van 
een zwangerschap bij een kin-
derwens. Complementaire be-
handelmethoden richten zich 
op het probleem van onvermin-
derde vruchtbaarheid vanuit een 
holistisch perspectief.  Holisti-
sche gezondheidstherapie wil 
zeggen te kijken naar lichaam 
en/of geest als een geheel en 
niet louter specifi ek te kijken 
naar de separate onderdelen van 
lichaam en geest. In het geval 
van onverminderde vruchtbaar-
heid kan een holistische behan-
delmethode de essentiële sleutel 
zijn tot het vinden en het succes-
vol behandelen van de oorzaak, 
het aanzetten tot het zelfhelend 
vermogen van het lichaam en de 
vruchtbaarheid bevorderen. 
Osteopathie  “Osteopathie gaat 

ervan uit dat het lichaam als 
eenheid functioneert”, legt os-
teopaat Gaby Sol uit. “Dit om-
dat delen van het lichaam letter-
lijk verbonden zijn of via de che-
mische weg waarbij organen af-
hankelijk zijn van de stoffen die 
een ander orgaan produceert. 
Deze wisselwerking tussen or-
ganen moet uiteindelijk leiden 
tot de bevruchting van het ei-
tje. Een osteopaat onderzoekt 
het hele lichaam en verklaart li-
chamelijke klachten,  in dit ge-
val van verminderde vruchtbaar-
heid, aan de hand van stoornis-
sen in de beweeglijkheid van on-
der andere organen. Dit hoeven 
geen grote verstoringen te zijn:  
het kan een kleine verstoring 
zijn die makkelijk te verhelpen 
is. Een  osteopaat is vaak in staat 
klachten te behandelen waarvan 
de oorzaak moeilijk te achterha-
len is.  Belangrijk is dat de oor-
zaak  van onverminderde vrucht-
baarheid bij zowel de man als de 
vrouw kan voorkomen. Zwanger 
raken is iets wat je samen wilt en 
doet. Mannen kunnen het ech-
ter lastiger vinden om met ver-

minderde vruchtbaarheid om 
te gaan. Praktijk De Lente biedt 
daarom ook een mannelijke os-
teopaat aan. Daarnaast is oste-
opathie goed te combineren met 
de reguliere geneeskunde”, al-
dus Gaby.
Voetrefl extherapie “Voetrefl exo-
logie kan bijdragen bij een ver-
minderde vruchtbaarheid tot 
een betere hormoonhuishou-
ding. Belangrijk is dat er tijdens 
gebruik van hormonale medica-
tie, voorgeschreven door de gy-
naecoloog, een pauze in mijn 
behandeling wordt ingelast”, 
legt Bernadette van Groeningen 
uit. “In de hormoonvrije periode 
draagt voetrefl extherapie bij aan 
het zelfhelend vermogen van het 
lichaam. Voetrefl extherapie komt 
voort uit de Oosterse genees-
kunde en maakt gebruik van de 
refl exzones op de voeten en de 
zgn. meridianen: de energieba-
nen die met het hele lichaam in 
verbinding staan. Daarom is de-
ze therapie een goede moge-
lijkheid om verminderde vrucht-
baarheid te behandelen”, aldus 
Bernadette.
Orthomoleculaire therapie “Het 
woord ‘orthomoleculair’ komt 
van het Griekse woord ‘orthos’ 
wat goed of juist betekent en 
‘moleculen’: bouwstenen van 
ons lichaam”, legt Roelien Eppin-
ga uit. De orthomoleculaire ge-
neeskunde streeft ernaar de cel-
len van ons lichaam te voorzien 

Van links naar rechts: Gaby Sol, Bernadette van Groeningen en Roe-
lien Eppinga.

Heemstede - Een gevoelig en moeilijk onderwerp om mee om 
te gaan en over te praten, dat veelal nog in taboesfeer rust: 
verminderde vruchtbaarheid. Deze kan voortkomen uit ver-
schillende factoren en geldt voor zowel mannen als vrouwen. 
Het scala aan complementaire behandelmethoden in verschil-
lende disciplines zoals Praktijk De Lente aanbiedt kan echter 
uitkomst bieden.  Samen op weg naar een antwoord met de 
juiste behandelmethode. 

van de juiste natuurlijke stoffen 
in de juiste vorm en juiste hoe-
veelheid om de biologische pro-
cessen te reguleren, door bij-
voorbeeld voeding en supple-
menten. Binnen de orthomolecu-
laire geneeskunde wordt ook bij 
verminderde vruchtbaarheid ge-
zocht naar de oorzaak, bij zowel 
de man als de vrouw. Er wordt 
uitgezocht welke lichaamspro-
cessen niet goed verlopen en 
welke stoffen daarbij betrokken 
zijn. Om dit objectief te meten en 
een behandelplan op te stellen, 
wordt er gebruik gemaakt van 
een computergestuurde meting 
(Asyra®) en eventueel labora-
toriumonderzoek”, aldus Roelien.
Klassieke Homeopathie “Klas-
sieke Homeopathie kan goed 
worden ingezet bij verminder-
de vruchtbaarheid bij zowel de 
man als de vrouw”, volgens ho-
meopaten Emmy van de Wiel en 
Irmgard van Vastenhoven. “Als er 

bijvoorbeeld sprake is van een 
onregelmatige cyclus, stress, 
emoties of onvoldoende kwali-
teit van de zaadcellen. Een ho-
meopatisch middel wordt op het 
persoonlijke verhaal en klachten 
voorgeschreven. Tevens kan een 
homeopatische behandeling sa-
mengaan met een hormoonbe-
handeling van de huisarts of gy-
neacoloog en is niet schadelijk 
voor een eventueel aanwezige 
zwangerschap”, aldus Emmy en 
Irmgard.

Meer weten? Loop eens binnen 
bij Praktijk De Lente aan de Val-
kenburgerlaan 73 in Heemstede 
of belt u op tel.nr. 023-5470950. 
Een e-mail sturen kan op info@
praktijkdelente.nl. Meer infor-
matie is te vinden op de websi-
te www.praktijkdelente.nl. Prak-
tijk De Lente is ook te volgen op 
facebook.
Bart Jonker

Heemstede - Nog even en het 
100-jarige bestaan van ‘Wan-
delbos Groenendaal’ behoort al-
weer tot het verleden. Om het 
jubileumjaar lekker af te slui-
ten wordt tot en met zondag 22 
december aanstaande het Bos-
chArrangement op Landgoed 
Groenendaal geserveerd. Voor 
100,00 euro kunt u met z’n twee-
tjes lekker genieten van histori-
sche gerechten, bijpassende wij-
nen en koffi e met  Groenendaal-
se Genietertjes.

De inspiratiebron voor het Bos-
chMenu is het Heemsteê’s 
Kookboek uit 1913, geschreven 
door Vrouwe H. Dólleman-Thier-
ry de Bye. Haar Wenken voor het 
Dagelijksch Middagmaal zijn  
bestudeerd door chef-kok René 
Haak en omgezet naar een mo-
dern driegangenmenu met een 
vleugje nostalgie. 

Chef René Haak: “We gaan back 
to the basics met ingrediën-
ten als zalm en rundvlees, maar 

voor de bereidingswijze geven 
we toch de voorkeur aan moder-
ne technieken. Destijds was het 
gebruikelijk om gerechten door 
te stoven en goed te doorbak-
ken. Dat zou nu een te grauw re-
sultaat geven dus grillen we het 
‘rundvleeschgebraad’ kort om 
daarna lekker verder te garen in 
de oven. De ‘Iersche hutspot’ die 
we erbij serveren dient volgens 
het kookboek goed gestampt te 
worden. Maar wij vinden het leu-
ker om het gerecht een Groe-
nendaals signatuur mee te ge-
ven en serveren de ui, wortel en 
witte bonen als losse compo-
nenten. De ‘duivelse pot’ uit het 
kookboek past mooi bij de zalm; 
een zachtzure aardappelsalade 
met onder andere mierikswortel, 
kappertjes & cornichons. En die 
moet je natuurlijk niet verwarren 
met het pikante vleesgerecht uit 
de Belgische keuken!”

Volgens René zorgen moderne 
kooktechnieken voor een inten-
sere smaakbeleving, zeker wan-

Landgoed Groenendaal biedt JubileumArrangement ter 
ere van 100-jarig bestaan Groenendaalse wandelbos

 Samen een weg vinden bij verminderde vruchtbaarheid

“Praktijk De Lente zoekt naar
de gezondheid van de mens”

neer deze toegepast worden bij 
oudere recepten. ‘Als we de ge-
weckte pruimencompote van de 
‘toespijs’ op de traditionele ma-
nier zouden bereiden, voldoet 
het niet aan de hygiënecriteria 
die wij in de keuken hanteren. 
Daarnaast kost het ook vreselijk 

veel tijd. Dus doen we dat ‘sous-
vide’, dat houdt in dat we het 
fruit vacuüm verpakken en ver-
warmen in een waterbad op een 
constante lage temperatuur. Het 
resultaat is optimale smaak en 
textuur van de pruimencompo-
te die geweldig combineert met 

de luchtigheid van de sinaasap-
pelsabayon.” Als u meer wilt we-
ten over moderne kooktechnie-
ken; René verklapt zijn keuken-
geheimen regelmatig bij de gas-
ten aan tafel!

Voor meer informatie
omtrent het BoschMenu

kunt u terecht op www.land-
goedgroenendaal.nl. 

Reserveren kan via de
website of telefonisch op
023 – 528 1555 (di t/m zo 

10.00 – 22.00 uur).
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Wings Ensemble in de Janskerk
Muzikaal sprookjesfeest 
voor jong en oud
Regio - Het Wings Ensem-
ble en meesterverteller Wijnand 
Stomp brengen de helden uit de 
sprookjes van Moeder de Gans 
muzikaal tot leven op zondag 
20 oktober. Dan verklankt het 
Wings Ensemble vanaf 11.30 uur 
in de Janskerk te Haarlem enke-
le van de bekende sprookjes uit 
Moeder de Gans. Verteller van 
het jaar, Wijnand Stomp, kruipt 
in de huid van de flamboyante 
Franse componist Maurice Ra-
vel, die deze bekende verhalen 
van Charles Perrault op muziek 
zette. Samen met het publiek 
brengen Wings en Wijnand Klein 
Duimpje, Doornroosje en Belle 
en het Beest tot leven. De voor-

stelling is geschikt voor men-
senkinderen van alle leeftijden. 
De kinderen mogen verkleed als 
hun favoriete sprookjesfiguur 
naar het sprookjesfeest komen. 
Bij aanvang van de voorstelling 
is er koffie of sap met croissant 
voor iedereen. Wings Ensemble 
bestaat uit Susanne Edixhoven: 
fluit; Frank van Koten: hobo; Ina 
Hesse: klarinet; Leendert Booy-
ens: fagot; Christiaan Beumer: 
hoorn. Toegang volwassenen 
bedraagt 15 euro; Kinderen kun-
nen het sprookjesfeest bijwonen 
voor 10 euro. Reserveren: www.
wingsensemble.nl of tel. 06-811 
95 217; De Janskerk Haarlem 
vindt u aan de Jansstraat 40.

Wings met hoedjes.

Heemstede - Al 12 jaar lang 
biedt café de 1ste Aanleg aan 
de Raadhuisstraat in de winter-
maanden een (h)eerlijk bereide 
huisgemaakte gratis kop soep 
aan op de zaterdagmiddag. Het 
concept is eenvoudig, met de 
leus ‘zelf pakken - niets beta-
len’ wordt iedereen die in het za-
terdagmiddag borreluur van een 
mooi glas komt genieten uitge-
nodigd voor zichzelf een lekke-
re kop soep in te scheppen. Uit-
bater Heger is direct na de ope-
ning in 2002 gestart met dit con-
cept en vele, soms zeer bijzonde-
re, recepturen zijn de sindsdien 
de revue gepasseerd. 

Aanstaande zaterdag 19 okto-
ber opent het ‘soepenseizoen’ 
met een Ecuadoriaanse Locro de 
papas. Deze Zuid-Amerikaanse 
aardappelsoep met mais en kaas 
is een van de bekendste natio-
nale gerechten van Ecuador. De-
ze winter worden o.a. via de 1ste 

Aanleg facebook-account be-
zoekers van het café uitgedaagd 
om als gast kok een zaterdag de 
soep te verzorgen.

2Voorwaarde is dat de soep eer-
lijk bereid is. Net als alle ande-
re producten en snacks van de 
1ste Aanleg moet alles vers bereid 
zijn dus echt bouillon trekken en 

Hobby koks uitgedaagd
Wintersoepenseizoen 1ste Aanleg van start

geen pakjes als hulpmiddel ge-
bruiken. Enthousiaste gast-koks 
kunnen zich in het café opgeven 
of meer informatie krijgen. 

Voor een passende tegenpres-
tatie wordt natuurlijk gezorgd. 
Het soepenseizoen loopt van 19 
oktober tot en met 22 februari. 
Iedere zaterdag vanaf 16.30 uur 
tot het op is…

JOOST: een nieuw geluid in 
het Trefpunt in Bennebroek
Regio - De Trefpuntgemeente 
start met een  nieuw soort bij-
eenkomsten. ‘Joost’ is er voor het 
eerst op zondag 20 oktober. Het 
thema zal zijn ‘Word Spelender-
wijs’ en het gaat over wat je je 
kinderen mee wilt geven. Het is 
het thema van de week van de 
opvoeding. 
Joost zal er elke derde zondag 
van de maand zijn. De bijeen-
komsten zijn er voor mensen die 

op zoek zijn naar een ander ge-
luid in het drukke leven van al-
le dag. Joost gaat over vragen 
die er toe doen: relaties, maat-
schappij, spiritualiteit, plezier en 
zinnig leven. Joost is anders dan 
de gangbare kerkdienst en is be-
doeld voor mensen die niet vaak 
in de kerk komen. 

Als je denkt dat het iets voor jou 
is, aarzel niet, je bent van har-

te welkom. Er is een apart pro-
gramma voor kinderen van 0 tot 
15 jaar! 

Joost begint om 10.00 uur, Ako-
nietenplein 1, Bennebroek. Voor 
meer informatie zie de website: 
www.pkntrefpunt.nl of volg Joost 
op facebook.

OPEN 19.00 AANVANG 20.00
VRIJDAG  25.10.2013  
MANIA
ABBA

ABBA MANIA zó van West 
End Londen naar Patronaat!
Regio - Na een succesvolle tour in het najaar van 2012 komt West 
End sensatie ABBA MANIA terug naar Nederland! Dat zal zijn op 
vrijdag 25 oktober in het Haarlemse Patronaat aan de Zijlsingel 2.
Sinds hun formatie in 1999 heeft ABBA MANIA al vele bezoekers 
van alle leeftijden de hoogtijdagen van ABBA laten herbeleven. 
In 2002 stonden ze maar liefst 18 weken in het Strand Theatre in 
het Londense West End en verwelkomden ABBA fans van over de 
hele wereld. Vervolgens trokken ze zelf de wijde wereld in en ga-
ven concerten in o.a. Venezuela, de Verenigde Staten, Tahiti, Mexi-
co, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. ABBA MANIA neemt je 
mee terug naar de tijd dat ABBA de radiogolven beheerste. ABBA 
MANIA verpakt de tijdloze ABBA songs in een pakkend concert 
dat de muziek en stijl van ABBA eer aan doet. Doe mee en geniet 
van hits als ‘Mamma Mia’, ‘Voulez Vous’, ‘Dancing Queen’, ‘Winner 
Takes It All’, ‘Super Trouper’ en vele anderen.
Lezers van deze krant krijgen een speciale korting! Knip de bon 
uit en u ontvangt bij aankoop van uw ABBA-Mania-ticket aan de 
kassa van Patronaat een korting van 2,50 euro per ticket (max. 4 
kaarten per bon en alleen geldig aan de kassa, ook in de voor-
verkoop. Niet geldig in combinatie met andere kortingen, geen 
restitutie of contanten). Info via Patronaat, 023-5175858 en 
www.patronaat.nl.

Artistieke Handen boordevol variatie
Regio - Zondag 20 oktober is 
het weer de dag van de ama-
teur-kunstbeurs Artistieke Han-
den. In Haarlem tonen ruim 80 
amateur-kunstenaars uit het ge-
hele land op deze dag van 10.30 
tot 17.00 uur de werkstukken die 
zij in de afgelopen periode ver-
vaardigden. Er valt, zoals gebrui-
kelijk, weer veel te zien en te be-
leven op deze meest creatieve 
manifestatie van het jaar.
Artistieke Handen is een mani-
festatie die al vanaf 1983 op ver-
schillende locaties in het land 
wordt gehouden.  De manifesta-
tie wil amateur-kunstenaars de 
mogelijkheid bieden hun werk 
aan een groot publiek te laten 
zien en te verkopen. 
Amateur-kunstenaars verzorgen 
presentaties, workshops en de-
monstraties op velerlei gebie-
den.  Neem bijvoorbeeld de fijn-
schilderkunst of poppen maken, 
iets wat iedereen kan leren. Ver-
der is er natuurlijk het vertrouw-
de aanbod van keramiek, siera-
den, loodcreaties, origami, kaar-
ten, schilderijen, houtsnijwerk 
enzovoorts, alsook de nieuwste 
trends: scrapbooking en breien. 
Stands van leveranciers van di-
verse hobbymaterialen vormen 
een mogelijkheid om zelf met 
een creatieve hobby te begin-
nen.
Voor de deelnemers is Artistieke 
Handen de ideale plaats om bui-
ten de familie- en vriendenkring 
te laten zien wat zij waard zijn. 

Bovendien ontmoeten zij er col-
lega-kunstenaars waarmee zij, 
in een amicale sfeer, ideeën uit-
wisselen. Ook mogen zij tijdens 
de beurs hun gemaakte kunst-
werken te koop aanbieden. Op 
voorwaarde dat het echte kunst 
is en geen seriewerk. Een regel 
waaraan ze zich maar al te graag 
houden, al is het maar om hun 
goede naam en die van hun col-
lega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby uit te oefenen. Op 
zo’n groot evenement komen nu 
eenmaal veel bezoekers. Een uit-
stekende graadmeter voor het 
niveau waarop je als creatief 
hobbyist bezig bent. Vindt men je 
werkstukken mooi dan is er altijd 
wel iemand die iets wil kopen. 
De verkoop van amateurkunst is 
er om weer financiële middelen 
te genereren om nieuwe materi-
alen en gereedschappen aan te 

kunnen schaffen. Wie bij Artis-
tieke Handen iets aanschaft voor 
thuis of om cadeau te geven, is 
verzekerd van een uniek werk. 
Er is geen galerie ter wereld die 
zoveel variatie aan kunst in huis 
heeft; keramiek, sieraden, tiffany, 
origami, filigraan, houtsculptu-
ren en nog veel, heel veel meer.
U bent van harte welkom op de 
Amateurkunstbeurs Artistieke 
Handen. De entreeprijs is 7 eu-
ro en voor 65+ kost het 6 euro. 
Kinderen onder de 12 jaar, onder 
begeleiding, gratis, evenals het 
parkeren.
Voor lezers van deze krant heeft 
de organisatie van Artistieke 
Handen een leuke actie: iedere 
man die met zijn partner mee-
komt naar beurs, mag voor 1 eu-
ro naar binnen. Wel dient men 
hiervoor dit originele artikel (dus 
geen kopie) te tonen bij de kas-
sa. Zie ook www.artistiekehan-
den.nl.
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Trinqles Hairstudio viert 25-jarig bestaan

“Je groeit mee met je publiek”

“Ik werkte als allround kapper 
bij heren- en damessalon Louis 
in Heemstede voor ik mijn eigen 
kapperszaak begon”, vertelt Ibo. 
“22 jaar was ik toen en eigenlijk 
was ik veel te eigenwijs om voor 
een baas te werken. Louis had 
diverse zaken, onder andere in 
Hoofddorp, Lisse en Nieuw-Ven-
nep, Hillegom en Heemstede als 
hoofdvestiging.  Ik heb toen zijn 
zaak in Hillegom overgenomen 
en zo begon mijn carrière als 
kapper en ondernemer. Maar ik 
miste het publiek in Heemstede 
en verkocht na 6 jaar mijn zaak in  
Hillegom om mijn huidige zaak 
Trinqles Hairstudio in 1988 aan 
de Binnenweg te beginnen. Trin-
qles  had de uitstraling van een 
echte trendy kapperszaak en dat 
was destijds nog redelijk onge-
kend in Heemstede. Ik had aan-
vankelijk de gedachte om vanuit 
Trinqles  een franchiseketen van 
kapperszaken op te bouwen. Ik 
kocht toen zelfs mijn oude zaak 
in Hillegom terug. Maar dat bleek 
geen goed idee: er komt best 
veel kijken bij het runnen van 
twee zaken: je doet namelijk echt 
alles. Je bent niet alleen creatief 
bezig als kapper, maar tegelijker-
tijd ben je manager en onderne-
mer en ben je verantwoordelijk 
voor je personeel. Ik kon moei-
lijk op twee plaatsen tegelijk zijn. 
Daarom ben ik me gaan toeleg-
gen op alleen Trinqles in Heem-
stede. In die 25 jaar heb ik heel 
wat leuke en professionele teams 
geformeerd. Ik kan bouwen op 
een loyaal  team dat bij Trinqles 

blijft hangen. Ik ben trots op mijn 
team en geef ook de kans aan 
mijn team om zich verder te ont-
wikkelen. Ik zie mezelf als people 
manager met een dosis gezonde 
humor. Ik ben destijds als kap-
per psychologie gaan studeren 
om klanten en mezelf te begrij-
pen. Mijn Aziatische achtergrond 
als boeddhist helpt me daar-
bij:  je zoekt de verantwoording 
bij jezelf en leert je ego los te la-
ten. Klanten uiten het diepste van 
hun ziel, je bent als kapper hun 
uitlaatklep: een objectief persoon 
die luistert en die ze kunnen ver-
trouwen. Je hoort echt heel veel. 
Een keer kwam zelfs de echtge-
noot van een klant de kappers-
zaak binnen die tegen me zei: ‘U 
kunt mij vertellen hoe mijn hu-
welijk ervoor staat!’  Je maakt wel 
wat mee in 25 jaar:  een keer-
tje met Kerst ging in een bom-
volle zaak de telefoon. Ik was 
met een klein jongetje bezig met 
de tondeuse en moest de tele-
foon aannemen. Ik zei voor de 
grap dat hij het zelf mocht afma-
ken. Tot mijn grote schrik pakte 
hij dus de tondeuse en scheer-
de een stuk haar weg waar zijn 
ouders bij zaten. Gelukkig kon-
den die er wel om lachen en heb 
ik de schade opgelost door zijn 
haar keurig te millimeteren. In 
die 25 jaar is Trinqles Hairstudio 
meegegroeid met het publiek. Ik 
volg nog steeds de laatste kap-
pertrends en was laatst in New 
York om een training van show-
kappers te volgen, zoals die van 
Oscar Bond die beroemdheden 

kapt zoals Jennifer Lopez. Maar 
ook de keuze van mijn producten 
vind ik belangrijk. Ik voer al jaren 
de kappersproducten van Lanza, 
de enige producten met het ke-
ratinebondsystem, een lichaam-
seigen stof. Daarnaast voer ik 
de producten van O’Right die 
voor 98% uit organische materi-
alen bestaan en duurzaam wor-
den geproduceerd. O’Right leidt 
ook kansarme meisjes op de Fi-
lipijnen tot kapper op, door kap-
pers uit de wereld. Ik wil dit ook 
doen en ga een keer tijdens mijn 
vakantie op de Filipijnen deelne-
men aan dit programma. Voor de 
klanten vieren we ons 25-jarig ju-
bileum met leuke acties: we heb-
ben een kleuractie , en de knip/
föhnklant krijgt een gratis haar-
wasmassage. Voor de kinder-
klanten hebben we een leuke 
grabbelton. En met mijn team 
gaan we met z´n allen naar een 
uitzending van De Wereld Draait 
Door en gezellig uit eten om het 
te vieren. Leuk toch?” aldus Ibo.
Trinqles Hairstudio is gevestigd 
aan de  Binnenweg 33 in Heem-
stede, tel. nr. 023 - 52 94 462 en 
is maandag gesloten. Meer infor-
matie is te vinden op de website 
www.trinqles.nl.
Bart Jonker

Heemstede - Een mooi vak waarin je al je creativiteit kwijt 
kunt: het kappersvak. En dat gaat niet louter over wassen en 
knippen: haarmode is een prachtig en levendig vak. Haar leeft 
altijd, in de brede zin des woords. En dat weet Trinqles Hairstu-
dio als geen ander. Trinqles heeft het vak al 25 jaar in de vin-
gers en is daardoor een vertrouwd begrip in Heemstede. Een 
reis door 25 jaar geschiedenis van Trinqles, samen met eige-
naar en oprichter Ibo Uyttenhove.

Bokkensprongen tijdens 
de bronst in Leyduin

Nog in de duisternis op de par-
keerplaats aan de Manpadslaan, 
om 07.00 uur in de ochtend, komt 
de groep bij elkaar. Het is ge-
lukkig droog, nadat het de he-
le nacht pijpenstelen heeft ge-
regend. Jeroen neemt de groep 
mee en laat met een zaklantaarn 
in de aanslag de schors van een 
boompje zien die duidelijk aan-
gevreten is door damherten. 
“Door de hoogte van het aange-
vreten boompje kun je zien dat dit 
door damherten is gedaan, aan-
gezien reeën kleiner zijn en meer 
als ´snoeperds´ bekend staan en 
eigenlijk alleen maar de knop-
pen van de bomen en of struiken 
kiezen “, legt Jeroen uit. “Ze eten 
nu alvast  knoppen, kastanjes en 
gras voor de vetlaag die ze voor 
de winter nodig hebben. Om-
dat herten in de winter hun ver-
tering op gang moeten houden 
eten zij ruw plantaardig materi-
aal zoals boomschors: dit is een 
extra impuls voor de maag om 
het schaarse en weinige voed-
sel te verteren. Reeën herkau-
wen hun voedsel nog langer, ei-
genlijk net als koeien en hebben 
vier magen.” De groep loopt ver-
der en Jeroen wijst de typische 
bronstkuil aan die gemaakt is 
door het mannelijk damhert, hert 
genoemd. Jeroen legt uit dat het 
hert inderdaad allerlei bokken-
sprongen maakt om de vrouw-
tjes, de hindes, te lokken. “De 
mannetjes stampen, rollen, plas-
sen en laten hierdoor hun geur 
achter in de kuil. Iets wat voor de 
hindes aantrekkelijk is: ze wor-

den aangetrokken en naar de 
bronstplek toe getrokken ten be-
hoeve van de paring. Je ziet ook 
dat de oude herten  een bepaal-
de kraag  rond de kop ontwik-
kelen tijdens de bronsttijd.  De-
ze verdwijnt na de bronst weer. 
Bronstkuilen hebben niets met 
territoriumafbakening te maken 
en zijn puur gericht op de bronst. 
Maar er kunnen wel degelijk ge-
vechten ontstaan en heel soms 
ook op leven en dood. Reebok-
ken hebben ook kuilen, de zgn. 
‘krabplekken’, maar doen dit op 
plekken binnen hun eigen ge-
bied waar meestal al een reegeit  
aanwezig is.”
De natuurliefhebbers vervolgen 
het pad en genieten van de rust, 
de heerlijke herfstgeuren en het 
opkomende daglicht,  dat met 
wat lichte nevel en dauw het bos 
van een mystieke en sprookjes-
achtige jas voorziet.  Jeroen legt 
uit dat de geiten bij reeën na be-
vruchting hun zwangerschap 
kunnen uitstellen, totdat het len-
te wordt. “Er is minder voedsel 
in de winter, waardoor de over-
levingskansen van een reekalf 
gering zijn. De moeder zal bij 
het werpen van de twee kalfjes 
de jongen niet bij elkaar leggen, 
maar op twee verschillende plek-
ken, omdat ze anders zodra ze 
een geluid maken  en een geur 
krijgen dan een  te makkelijke 
prooi worden”, aldus Jeroen. On-
danks duidelijke kenmerken van 
hun aanwezigheid en de bronst, 
treft de groep deze keer geen 
herten en reeën aan. Maar met 
of zonder herten of reeën: het 
natuurschoon van deze bossen 
blijft tot de verbeelding spreken 
en verveelt nooit. 
Landschap Noord-Holland orga-
niseert regelmatig deze prach-
tige natuurexcursies. Wilt u 
ook een keer mee?  Kijk  dan 
op www.gaatumee.nl en geef u 
op. Wilt u meer informatie over 
Landschap Noord-Holland of dit 
steunen,  belt u dan telefoon-
nummer 088-00 64 400 of kijk op 
www.landschapnoordholland.nl.
Bart Jonker

Heemstede - De herfst huist 
weer in ons land en dat be-
tekent dat in de bossen de 
bronsttijd, oftewel paardrift 
voor de herten is begonnen. 
Afgelopen donderdag liep in 
alle vroegte van de ochtend 
een enthousiaste groep be-
langstellenden met boswach-
ter Jeroen Engelhart mee, 
om de tekenen van de bronst 
te ontdekken.  De tocht was 
op initiatief van Landschap 
Noord-Holland.

‘Samen Eten’ bij 
Welzijn Ouderen

Heemstede - Voor dinsdag 29 
oktober verzorgen de koks van 
Bosbeek een heerlijke menu! 
Heldere kippensoep, rundstoof-
schotel met rijst, doperwten, ap-
pelmoes, rauwkost en een fruit-
kwark als dessert. Tot één week 
van te voren zijn maaltijdbon-
nen te koop bij Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede, Lieven de 
Keylaan 24, 023-528 85 10.
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16 oktober
Inloopspreekuur van Visio 
in de bibliotheek van Heem-
stede, Julianaplein. Van 11.30-
15u. Visio ondersteunt slecht-
ziende en blinde mensen bij 
hun vragen over leven, leren, 
wonen en werken met een vi-
suele beperking. Tijdens het 
gratis inloopspreekuur kun-
nen diverse hulpmiddelen uit-
geprobeerd en bekeken wor-
den. 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
www.visio.org.
Volgende spreekuren op 20 
november en 18 december.

Lezing Italiaanse opera 
in de bibliotheek Heemste-
de (bovenzaal), Julianaplein. 
Aanvang: 20.15 uur. Lezing 
door Heleen de vries, klassiek
archeoloog en kunsthistori-
cus. Georganiseerd door Soc.
Dante Alighieri te Haarlem. 
Ook niet-leden welkom te-
gen een geringe vergoeding 
van 5,-.

16 oktober t/m 
20 oktober

Tekeningen van Eric J. 
Coolen en Hans Duiven-
voorden in de Waag, Spaarne 
30 in Haarlem.
Informatie: www.kzod.nl.

Expositie in Het Kunst-
bedrijf Heemstede: Johan 
DeKramer (B) met collages, 
Anita de Baaij met schilderij-
en, Willy Kruijssen met monu-
mentale schilderijen, Judith 
Ockeloen met schilderijen, 

Christel van Vliet met beeld-
jes. De galerie is open van 
woensdag t/m zaterdag van 
13.00 - tot 17.30 uur.
Raadhuisstraat 56a Heemste-
de, www.hetkunstbedrijf.nl.

16 oktober t/m 
28 oktober

Maria van Os exposeert in 
De Luifel. Haar inspiratiebron 
is het landschap, de horizon-
tale en verticale lijnen.
Met diverse materialen (o.a. 
marmerslijpsel, lood, pas-
telkrijt) maakt zij haar schil-
derijen. Te zien op de Heren-
weg 96 in Heemstede.

16  oktober t/m 
31 oktober

Expositie Miek Otto bij 
Prins Kunstcentrum. Op de-
ze verkooptentoonstelling to-
nen wij een selectie uit het 
uitgebreide oeuvre van Miek 
Otto (1918-2011). Openings-
tijden: dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 17.00. Op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00. 
Turfmarkt 26 Haarlem. De ex-
positie duurt tot 30 oktober. 
www.prinskunst.nl

Oktober = Kindermaand in 
Haarlem, een uitgebreid pro-
gramma is te vinden op www.
haarlem.nl.

16 oktober t/m 
5 november

Schilderijen van Jan Dirc-
ke Smit in het gemeentehuis 
van Bennebroek. 

16 oktober t/m 
6 november
Tentoonstelling ‘Diep in het 
Bos’ in de Janskerk, het pu-
bliekscentrum van het Noord-
Hollands Archief op de Jans-
straat 40 in Haarlem.

16 oktober t/m14 januari
Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

16 oktober t/m 30 maart

Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

17 oktober
Vrijmetselaarsloge Kenne-
merland houdt een avond 
voor belangstellenden. Aan-
melding vooraf is noodzakelijk 
gelet op de beschikbare ruim-
te. Ripperdastraat 13, Haar-
lem   Mail naar: secretaris.lo-
ge127@vrijmetselarij.nl.  

Lezing door Arabist en 
Midden-Oostendeskundige 

Petra Stienen in Het Oude 
Slot, 20.15 uur. Meer informa-
tie: www.podiaheemstede.nl.

18 oktober
Opening seizoen Kennemer 
Vrienden Kring met een le-
zing over Alfred Russel 
Wallace door auteur boek 
‘Darwin, Wallace en Ande-
ren’, Alexander Reeuwijk. 
Locatie: ‘Religieuze Kring’, Os-
car Mendliklaan 3 in Aerden-
hout. Aanvang: 10u. tot 12u. 
Kosten: 10, - / koffi e of thee. 
Inlichtingen: 023-8447496 of 
r.reeuwijk@telfort.nl.

18 tot en met 19 oktober

Voorstelling ‘Bruids- en 
Grafwerk’ door Dames 
voor na Vieren. Aanvang: 
10.15 uur. In Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 023 
548 38 28 kies 1.

Operavoorstelling ‘Klas-
siek door de jaren heen’ 
in de Philharmonie Haarlem. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 
17,50 euro via kassa@thea-
ter-haarlem.nl (2,50 euro per 
kaart gaat naar het Kanker-
fonds) O.a. werken van Pur-
cell en Verdi. Mmv gemengd 
koor Cordé Vocali, pianist 
Ernst Paul Fuchs, die Claudia 
Biermann begeleidt, bariton 
Jan van der Veldt en vertelster 
Käthe van der Hurk.

19 oktober
Celliste Maja Bogdanovic 
en pianist Julien Gernay in 
de Oude Kerk, aanvang 20.15 
uur. Met werken van Janáçek, 
Brahms en Chopin.
Kaarten: 21,50 te bestellen via 
www.podiaheemstede.nl of op 
tel.nr. 023-5483838.

20 oktober 

 KIDS  Paddenstoelendag 
bij de Overplaats, naast speel-
tuin Linnaeushof in Heem-
stede, van 10.00 tot 16.00 uur. 
Vanaf 11.00 uur elke twee uur 
paddenstoelenwandelingen 

waarbij de kinderen met een 
gids door de natuur struinen 
en op zoek gaan naar stink-
zwammen en andere mooie 
paddenstoelen.
Voor de ouders worden ook 
paddenstoelenwandelingen 
gegeven onder leiding van 
IVN-natuurgidsen. Om 11.30 
is er een lezing over de his-
torie van de Overplaats en 
het werk van Linnaeus. Aan-
melden via www.gaatumee.
nl. Verder kraampjes met pro-
ducten en een gezellig terras.
Kijk op: www.gaatumee.nl.

Spaans pianoconcert 
in Bosbeek door Loek 
Neeling. Kapel Bosbeek, 
aanvang 14.30 uur. Toegang: 
2,50 euro. Voor clienten en 
buurtbewoners. Loek is vrij-
williger bij stichting Sint Ja-
cob. Voor concertdata in an-
dere locaties van Stichting 
Sint Jacob kunt u contact op-
nemen met JacobActief@
sintjacob.nl of bellen naar 023 
- 892 5916.

Theeconcert in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede met kamermuziek 
van Beethoven en Dvorák uit-
gevoerd door het Groenen-
daal Trio. Aanvang: 15.00 uur.
Toegang gratis, met deurcol-
lecte.

Muzikaal sprookjesfeest 
voor jong en oud met Het 
Wings Ensemble en mees-
terverteller Wijnand Stomp. 
Sprookjes van Moeder de 
Gans komen tot leven in de 
Janskerk, Jansstraat 40 te 
Haarlem. De kinderen mo-
gen verkleed als hun favoriete 
sprookjesfi guur. Koffi e of sap 
met een croissant bij aanvang 
van de voorstelling. Toegang: 
15,- volw./10,- kinderen. Re-
serveren: www.wingsensem-
ble.nl of tel. 06-811 95 217.

Gratis lezing tijdens Pad-
denstoelendag over plant-
geleerde Carl Linnaeus op
de Overplaats, naast speeltuin 
de Linnaeushof. Aanvang: 
10.30u., opgave via www.
gaatumee.nl Na afl oop van de 
lezing kunt u een wandeling 
over de Overplaats maken en 
neuzen tussen de kraampjes 
met lekkere producten.
Tevens andere activiteiten 
i.k.v. Paddenstoelendag.

Modeshow Adamas inloop-
huis, door en voor vrouwen 
die borstkanker hebben (ge-
had). Vanaf 14.00 uur. Sym-
fonie 37, Nieuw-Vennep. Info: 
www.happ-home.nl/adamasin-
loophuis.

AgendA



Landschap Noord-Holland 
organiseert op Leyduin een 
lezing van 14.00 tot 16.30 
uur over de vroegere bewo-
ners van de buitenplaats. Na 
de lezing volgt een wandeling 
langs de ‘lieux des memoires’. 
Het programma wordt afgeslo-
ten met thee en taart. Locatie: 
Manpadslaan 1, Vogelenzang. 
Kijk op www.gaatumee.nl voor 
meer info.

Pianoduo Scholtes & Jans-
sens in ‘Muzenforumcon-
cert’ met gloednieuwe Bal-
lade. Het duo staat bekend om 
zijn betoverende klank, zeer 
hoogstaande technische be-
hendigheid en hun intense en 
energieke optredens. Zij willen 
alle mogelijkheden en expres-
sie van spel voor vier handen 
op een of twee piano’s explo-
reren en laten horen hoe de-
ze instrumenten klinken in sa-
menhang, maar ook afzonder-
lijk. Locatie: Aula van het Ken-
nemer Lyceum in Overveen. 
Toegang: 20,-; CJP en jeugd 
t/m 25 jaar 10,- te koop bij 
Primera Overveen, tel 023-
5272742 en aan de zaal.
Info: www.muzenforum.nl.

20 en 23 oktober
Grote rommelmarkt in 
Heemstede, sportcentrum 
Groenendaal, pal naast het 
zwembad. Met 125 kramen: 
kleding, boeken lp’s, curiosa, 

antiek en brocante. 9.30 - 16 
uur, toegang: 2,50 euro. Kin-
deren t/m 11 jaar (onder be-
geleiding) gratis toegang. In-
fo: organisatieburo MIKKI, 
0229-24 47 39 of 24 46 49. 
www.mikki.nl.

Kinderactiviteiten in de 
Herfstvakantie op de bui-
tenplaats Leyduin, zoals 
‘spoorzoeken’ in het bos 
op zondag 20 oktober. Tus-
sen 14.00-15.30 uur, voor kin-
deren van 8 tot 12 jaar, kos-
ten 6,50, Beschermers beta-
len 3,50. Kinderen tot 12 jaar 
gratis deelname.
Woensdag 23 oktober van 
13.30-15.30 uur ‘beleef-
middag’ op zoek naar de 
schatkist. Ga je mee? Dit 
programma is vooral geschikt 
voor kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 8 jaar. Kosten: 7,50, 
Beschermers 5,-. Ouder(s) 
gaan gratis mee.
Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl.  Info: 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren).
Parkeerterrein van Leyduin 
is te vinden aan de Manpad-
slaan 1, 2114 BJ Vogelenzang.

22 oktober
Recreatieve fietstocht 
Toerclub Vogelenzang 
van 30 à 35 km. Start van-
af Brasserie Vogelenzang, Vo-
gelenzangseweg 182 te Voge-
lenzang. Aanvang 10.30 uur. 
Onderweg is er een (of twee)
stop(s) Deelname: 1,50 eu-
ro. Informatie: Joke van Beek, 
telnr. 0252 521 181 of e-mail: 
jokevanbeek@snelnet.net.

22 en 24 oktober
Creatief Café bij restau-
rant Grut & Groot, Raad-
huisstraat 62. Kinderen kun-

nen kennismaken met cre-
atieve vaardigheden olv Iris 
Kruiderink en Dymphna Lip-
pes Van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 15.00 tot 17.00 uur kun-
nen kinderen, binnen de loca-
tie van Grut & Groot, zich cre-
atieve technieken eigen ma-
ken. Na de herfstvakantie ie-
dere dinsdagmiddag vanaf 
15.00 tot ca. 17.00 uur. Kosten: 
2,50 met gezond tussendoor-
tje en wat te drinken. Meer 
informatie ‘Creatief Café’: 06-
48761277 of onscreatiefcafe@
gmail.com of volg hen op fa-
cebook en twitter. 

23 oktober
Open avond Vrijmetse-
laarsloge Vicit Vim Virtus, 
oudste loge in Haarlem. 
Thema ‘vrijmetselarij: een ver-
rassende actuele kijk op per-
soonlijke ontwikkeling’. Aan-
vang: 20u. Belangstellenden 
hartelijk welkom, opgave via 
info.loge024@vrijmetselarij.nl 
of  06-22608229.

Maria liederen samen-
zang in en rondom Antonius 
en Pauluskerk, Aerdenhout, 
Sparrenlaan 9. O.l.v. Max Ko-
ning. Aanvang: 19.30 uur.

25 en 26 oktober
Toneelvereniging Perspek-
tief uit Haarlem speelt 
‘Zondagskinderen’, tragiko-
medie. Twee bewoners van 
een verzorgingstehuis heb-
ben elkaar gevonden in hun 
strijd tegen het ouder worden. 
Hierbij gooien de twee man-
nen hun sterkste wapen in de 
strijd: humor! Theater De Lui-
fel, Herenweg 96 in Heemste-
de. Kaarten 10,00 via www.
toneelgroepperspektief.nl of 
0634 922 518 (tot 21.00 uur).

26 oktober

Navarra String Quartet in 
Museum de Cruquius. Strijk-

kwartet met Engelse en Ne-
derlandse musici, bestaan-
de uit Magnus Johnston (vi-
ool), Marije Johnston(viool), 
Nathaniel Boyd (cello) en Si-
mone van der Giessen (altvi-
ool). O.a strijkkwartet op. 44 
van Mendelsohn en Cypres-
ses van Dvorak. Aanvang: 
20.15 uur.
Kaarten 21,-verkrijgbaar 
www.CruquiusConcerten.nl.

27 oktober 
Lezing en muziek op Ley-
duin van 13.30-15.30 uur. 
Leo Samama is musico-
loog, componist, auteur en 
artistiek leider. Hij geeft 
een lezing van 45 minuten 
over muziekgeschiedenis. 
Aansluitend verzorgt het Aris-
to strijkkwartet een kort con-
cert dat aansluit op de lezing.
Kijk op www.gaatumee.nl 
voor meer informatie.
Locatie: Manpadslaan 1, 
Vogelenzang.

29 oktober
t/m 26 november

Expositie ‘Roodkapje ont-
moet de 7 hoofdzonden’ 
van kunstenares Trude Hol, 
te zien in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein. Tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen, toegang gratis. Zie ook: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl’

30 oktober

Op 18 oktober presenteert het 
Stedelijk Museum Amster-
dam Kazimir Malevich en de 
Russische avant-garde, met 
een selectie uit de Khardzhi-
ev- en Costakis collecties. Op 
woensdag 30 oktober geeft 
Bart Rutten, conservator 
Stedelijk Museum Amster-
dam, een toelichting op 
deze tentoonstelling in het 
Oude Slot in Heemstede.
Voor de AVRO presenteert 
Rutten het item 4 Art in het 

programma Kunstuur en voor 
de Volkskrant schrijft hij een 
maandelijkse column over 
een belangrijk kunstwerk.
Aanvang lezing in het Oude 
Slot: 20.15 uur; entree:  17,00
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

31 oktober 
Netwerkevent voor werk-
zoekenden van 45+ van 
13.00 tot 17.30 uur in de Doe-
lenzaal van de Bibliotheek, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
Aanmelden kan tot 15 oktober: 
www.hetisnetwerken.nu.
Met rondetafelgesprekken met 
arbeidsmarktexperts, werkge-
vers en werkzoekenden over 
de nieuwe arbeidsmarkt. Bo-
vendien workshops en het 
coachcafé. Geen deelname-
kosten. 

2 november
De Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein is het podi-
um voor een unieke en ui-
terst sfeervolle muziekma-
nifestatie. Simeon ten Holts 
luid bejubelde compositie 
Canto Ostinato wordt dan 
uitgevoerd door de pianis-
ten Tomoko Mukaiyama en 
Gerard Bouwhuis. Onder-
deel van hun ‘performance’ is 
een ingenieuze lichtinstalla-
tie waaraan het publiek een 
bijdrage kan leveren door zelf 
een lamp mee te nemen naar 
de Oude Kerk.
Aanvang: 20.15 uur; entree: 
21,50. Kaartverkoop: 023-548 
38 38 en www.podiaheemste-
de.nl.

2 en 3 november
Kunstlijn Heemstede, bei-
de  dagen van 11.00-17.00 uur. 
Opening op dinsdag 29 okto-
ber, 17.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis van Heem-
stede.
Eventueel info: kunstlijnheem-
stede@gmail.com.

9 november
Dance4Brasil, een gezellig 
dansfeest voor 30+ waar-
van de opbrengst (entree: 
25 euro) ten goede komt 
aan kansarme kinderen in 
Brazilië. Zie: www.compassi-
on.nl/ylona Feest met DJ Ro-
bert Hoogduin, in RCH-kanti-
ne, Sportparklaan Heemstede. 
Kaarten via: Ylona.Dijkstra@
hotmail.com.

Oratoriumkoor Kennemer-
land zingt  ‘Die Schöpfung’ 
van Joseph Haydn. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Annelies Smit, het wordt deze 
avond begeleid door Het Pro-
menade Orkest en drie profes-
sionele solisten zullen hun me-
dewerking verlenen. Aanvang: 
20.15 uur in de Philharmonie te 
Haarlem, Lange Begijnestraat 
11, toegang: 30,--.
Kaarten zijn aan de kassa ver-
krijgbaar.
Info: www.koor-kennemerland.
nl/kooragenda.htm.
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In deze uitgave:
- Controles hondenbelasting
 21 oktober
- Bekendmakingen

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
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:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
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

27 oktober 
Heemstede Loop

Prijzen op Dag van de Duurzaamheid
Op 10 oktober werd voor de tweede keer in 
Heemstede de Dag van de Duurzaamheid 
georganiseerd. Naast allerlei activiteiten 
werden een aantal mensen in het zonnetje 
gezet die zich bijzonder hebben ingezet op het 
gebied van duurzaamheid.

Meest duurzame ondernemer van 
Heemstede
Een vakjury bestaande uit Robert van Houten 
directeur van Newasco, wethouder Jur Botter en 
Andrea van de Graaf directeur van Meermaker 
kozen uit de drie genomineerden de definitieve 
winnaar. Dat is geworden Jos Huibregts van Bakker 
van Vessem le Patichou. De publieksprijs ging naar 
Tante Saar IJssalon in Heemstede.

Meest duurzame groep 7 of 8 
van Heemstede
Ook leerlingen gingen aan de slag met 
duurzaamheid. Vooraf moesten zij een enquête 
invullen over hoe duurzaam ze zelf zijn op het 
gebied van afval scheiden, vrijwilligerswerk en 
zonnepanelen. Groep 7 van de Nicolaas Beetsschool 
heeft de wedstrijd gewonnen. De klas mag naar het 

windlab van Eneco waar ze zelf mogen testen hoe 
windenergie werkt. 

Doe mee met de Energy Battle!
Zelf aan de slag met het besparen van energie? 
Vanaf 18 november start het tweede team. Dan 
gaan gezinnen met sportende kinderen strijden 
tegen het gemeentelijk team. Wie wil deze strijd 
aangaan in het besparen van zoveel mogelijk 
energie en gas? Aanmelden kan bij Mireille 
Middendorp, coördinator Duurzaamheid Gemeente 
Heemstede, via mmiddendorp@heemstede.nl.

Plan voor het groenbeleid voor de 
komende jaren
Afgelopen zomer vroegen wij u naar uw 
mening over het groen in Heemstede. Onder 
andere via een enquête die door meer dan 
200 mensen werd ingevuld. Alle reacties 
zijn inmiddels verzameld en verwerkt in het 
‘Groenbeleidsplan 2014’. Dit plan vormt de 
komende tien jaar de basis voor het behouden 
en het versterken van het groene karakter 
van Heemstede. Op donderdag 17 oktober 
bespreekt de raadscommissie Ruimte het 
groenbeleidsplan. U bent van harte welkom bij 
deze openbare vergadering, in het raadhuis, 
aanvang 20.00 uur. 

Enquête
Groen hoort bij Heemstede, en zo denken 
veel inwoners er ook over, zo blijkt uit de grote 
deelname aan de enquête die wij in de zomer 

hielden. De uitkomsten van de enquête en de 
overige inspraakreacties zijn verwerkt in het 
groenbeleidsplan, dat de gemeente eens in de tien 
jaar opstelt. Overigens gebruikten ook veel mensen 
de enquête om klachten over het onderhoud te 
melden. Deze meldingen maken geen deel uit 
van het beleidsplan, maar zullen wij uiteraard waar 
mogelijk afhandelen.

Dank
Wij danken alle inwoners die via de inspraak, 
enquête of social media hebben meegepraat 
over het groen in Heemstede hartelijk voor hun 
betrokkenheid bij het groenbeleidsplan!

De uitkomsten van de enquête en het 
groenbeleidsplan met bijlagen vindt u op 
www.heemstede.nl.

Groep 7, Nicolaas Beetsschool 



Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)
projecten in Heemstede, werk aan de weg, 
evenementen of politiek nieuws.

Heemstede Loop 2013
Op zondag 27 oktober vindt voor de vierde 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.

Controles hondenbelasting vanaf maandag 21 oktober 
In opdracht van de gemeente Bloemendaal, 
Heemstede, Zandvoort en Haarlemmerliede & 
Spaarnwoude worden vanaf 21 oktober 2013 
controles uitgevoerd op de hondenbelasting door 
de firma Holland Ruiter. Dit bedrijf is gespecialiseerd 
in de controle op aangifte van honden.

Houders van één of meer honden zijn verplicht 
hondenbelasting te betalen. De houder van de 
hond is verplicht aangifte te doen. Aan de hand van 
gegevens van de gemeente controleert een aantal 
hondencontroleurs de aanwezigheid van honden. 

Een hondencontroleur kan bij u aanbellen en enkele 
vragen stellen over het al dan niet hebben van een 
hond. De hondencontroleurs zullen zich in dat geval 
ongevraagd legitimeren door het tonen van een 
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Informatiebrief
Als een bewoner niet thuis is, maakt de 
hondencontroleur ter plaatse een beoordeling over 
het wel of niet aanwezig zijn van één of meerdere 
honden. Als de controleur het vermoeden heeft dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 

hij een informatiebrief met een aangifteformulier 
hondenbelasting achter in uw brievenbus. U kunt 
deze dan invullen en terugsturen.

Hondenbezitters, die hun hond (of honden) nog 
niet bij de gemeente heeft/hebben aangemeld 
kunnen dit alsnog doen. U kunt het aangiftebiljet 
downloaden op www.gbkz.nl. 
Voor nadere inlichtingen en/of vragen over 
de controle hondenbelasting belt u 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) op 023 5126066. 

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- N.K.J. van Waasplein 8 het aanpassen van de 

renovatie, de wanden worden vervangen door 
gestuukte spouwmuren wabonummer 7570, 
ontvangen 30 september 2013. 

- Blekersvaartweg 10C het doorbreken van een 
muur wabonummer 7648, ontvangen 

 1 oktober 2013. 
- Kerklaan 27 het wijzigen van een gevel en 

reclame wabonummer 7663, ontvangen 
 2 oktober 2013. 
- Bosboom Toussaintlaan t.h.v. nr. 17 en 76 

wabonummer 7665, ontvangen 3 oktober 2013. 
- Schielaan 19-21, Van Merlenlaan 21, Glipper Dreef 

223 het kappen van 1 populier, 1 beuk, en 1 
robinia wabonummer 7671, 

 ontvangen 3 oktober 2013. 
- Industrieweg e.o. het kappen van 2 essen 

wabonummer 7681, ontvangen 
 26 september 2013. 
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 
ontvangen 26 september 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Haringvlietplantsoen 5 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7198, verzonden 11 oktober 2013. 

- Reigerlaan 10 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7048, 
verzonden 11 oktober 2013. 

- Reigerlaan 9 het plaatsen van een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak wabonummer 7045, verzonden 
11 oktober 2013. 

- Lieven de Keylaan 16 het kappen van 1 
dennenboom wabonummer 7248, verzonden 

 11 oktober 2013. 
- Mr. S. van Houtenstraat 5 het kappen van 
 1 loofboom wabonummer 7110, verzonden 
 11 oktober 2013. 
- Herenweg 176 het kappen van 1 conifeer 

wabonummer 7186, verzonden 11 oktober 2013. 

- Glipperweg 20 het kappen van 2 coniferen en 1 eik 
wabonummer 7476, verzonden 11 oktober 2013. 

- Jan van den Bergstraat 50 het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak 
wabonummer 7075, verzonden 11 oktober 2013. 

- Blekersvaartweg 10C het doorbreken van een 
muur wabonummer 7648, verzonden 

 11 oktober 2013. 
- Landzichtlaan 43 het snoeien van 2 lindebomen 

wabonummer 7246, verzonden 11 oktober 2013. 
- Spoorzichtlaan 3 het kappen van 2 coniferen 

wabonummer 7474, verzonden 11 oktober 2013. 
- Van Merlenlaan 33 het kappen van 1 esdoorn 

wabonummer 7492, verzonden 11 oktober 2013. 
- Franz Lehárlaan 84 het plaatsen van een 

fietsenberging wabonummer 4269, 
 verzonden 11 oktober 2013. 
- Achterweg 19A het bouwen van een 

verbindingsgang op het terrein tussen de 
 Oude kerk en de Pauwehof wabonummer 5581, 

verzonden 11 oktober 2013.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuw beleid aangaande jaargesprekken 
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de directeur/
gemeentesecretaris namens het college van 
burgemeester de cyclus van jaargesprekken 
vastgesteld. Dit beleid treedt met terugwerkende 
kracht met ingang van 1 oktober 2013 in werking. 

Nieuwe Regeling beoordelen 
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de directeur/
gemeentesecretaris namens het college van 

burgemeester en wethouders de Regeling 
Beoordelen gemeente Heemstede vastgesteld. 
De regeling treedt met terugwerkende kracht 
met ingang van 1 oktober 2013 in werking. 
Per diezelfde datum is het Functionerings- en 
beoordelingsbesleid 2014 ingetrokken.

Nieuwe Regeling werktijden 2013 
Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft de directeur/
gemeentesecretaris namens het college van 

burgemeester en wethouders de Regeling 
Beoordelen werktijden 2013 vastgesteld. De 
regeling treedt met terugwerkende kracht met 
ingang van 1 oktober 2013 in werking. Per diezelfde 
datum is de Regeling glijdende werktijden 2011 
ingetrokken.
De regelingen liggen tot en met 8 januari 2014 ter 
inzage op het gemeentehuis. De regelingen zijn na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder “Lokale regelingen”.

Lokale regelingen



Open Eettafel, voor wie bedoeld?
Heemstede - ‘Open Eettafel’ in Heemstede is een initiatief om mensen bij elkaar aan tafel te krijgen. 
Om heerlijk te eten en om gezellig te kletsen. De kosten bedragen 12,50 euro per persoon, wilt u ge-
haald of gebracht worden dan betaalt u 3 euro extra. Jan en Riekie van der Maat organiseren deze 
‘Open Eettafel’ waarvoor u kunt reserveren via 023-5281914. Bij voorkeur 1 dag van tevoren reser-
veren, voor 11.30 uur uiterlijk. U kunt dagelijks bellen. Het adres is Blekersvaartweg 5 in Heemstede. 
Als u niet alleen wilt eten, geen zin heeft om te koken en mensen uit de buurt wilt ontmoeten dan is 
de Open Eettafel iets voor u. Met dieetwensen wordt rekening gehouden en de ambachtelijke maal-
tijd gaat vergezeld met een glaasje rood of wit of fris. Koffie of thee met iets lekkers toe.

Cursussen Franse taal bij Casca
Heemstede - Het doel van de-
ze cursussen is het verdiepen 
van de kennis van de Franse taal 
en cultuur. Door middel van kor-
te video’s (nieuws, radio- of tv-
programma’s, chansons e.d.) 
krijgen cursisten de gelegenheid 
hun luistervaardigheid te trainen 
en te verbeteren, de woorden-
schat te vergroten, de gramma-
tica op te frissen en actief deel te 

nemen aan discussies. De cur-
sus die gegeven wordt bij Casca 
in de Molenwerf aan de Molen-
werfslaan 11 in Heemstede be-
staat uit 3 lessen van 2 uur voor 
35,00. Op woensdagavond of 
donderdagmiddag.
Informatie en aanmelden kan via 
www.casca.nl en van maandag 
t/m vrijdag van 9 tot 12 uur via 
telefoon (023) 548 38 28 kies 1.

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikkingen maatwerkvoorschriften
De directeur van Milieudienst IJmond legt, namens 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor:
- New York Pizza, Raadhuisstraat 14 te Heemstede
- Van Vessem & Le Patichou, Jan van Goyenstraat 

26 te Heemstede. 

De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 
is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 28 november 2013 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene Juridische 
Zaken, Raadhuisplein 1 / Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 

worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 
belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Inzage
De beschikkingen liggen tijdens werkuren van 
17 oktober tot 28 november 2013 ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede en bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 
48b, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: 
(0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Bekendmaking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van 
de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken 
van het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 
4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, 
wordt dit apart gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en 
met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na verzending van het besluit 
aan de aanvrager in bezwaar bij het college van 
Burgemeester en Wethouders. De termijn start op 
de dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen 
binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder kader ‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen een door de gemeente genomen besluit 
door binnen 6 weken na de verzenddatum 
een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar 
moet zijn ondertekend en voorzien van naam en 
adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het 
besluit en reden van bezwaar. Het indienen van 
bezwaar schorst de werking van een vergunning 
niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken 
na verzenddatum van dit besluit (zie voor de 
omgevingsvergunning het kader ‘Uitgebreide 
procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer 
deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend 
of wanneer deze niet verweten kan worden 
geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: 
rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een 
omschrijving van het besluit waartegen het beroep 
zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD 
ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het 
beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de 
werking van een vergunning niet. Als sprake is 
van een spoedeisend belang kan voorlopige 
voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder kader ‘Bezwaar’.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon met onbekende 
bestemming uit te schrijven:

- L.A. Jacobs, geboren 01-02-1956, 
 Haemstedelaan 11 per 23 juli 2013
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 

binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
bezwaar maken.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Uitschrijving GBA
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