
baar? De dementerende oude-
ren zullen zeker wel een plaats 
krijgen in het nieuwe gebouw. 
Wij communiceren wel goed 
met de bewoners en houden 
hen voortdurend op de hoog-
te.” Wethouder Struijf gaf aan 
dat hij weinig kon doen. Het is 
een private partij en de vergun-
ning voor de nieuwbouw is ver-
strekt.
Eric van Westerloo

WIJ ZIJN OP
ZOEK NAAR

0251-674433
www.verspreidnet.nl
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Bewoners Het Overbos 
maken zich zorgen
Heemstede - De Raad van Be-
stuur van de Stichting St. Jacob 
in de Hout, ook eigenaar van Het 
Overbos, heeft het besluit geno-
men het huidige pand te slopen 
en nieuwbouw te realiseren. De 
sloop en bouwperiode zal zich 
uitstrekken over een periode 
van twee jaar. De 135 hoogbe-
jaarde en deels demente bewo-
ners zullen elders moeten wor-
den ondergebracht. Het stuit op 

grote weerstand bij de bewo-
ners. Zij voelen zich vertrouwd 
in ‘hun Overbos’ en krijgen geen 
garantie dat zij in de nieuwbouw 
weer een plekje krijgen.
Het sein voor mevrouw Pie-
ters om de gemeenteraad hier-
over te informeren.”Er is te wei-
nig communicatie met de bewo-
ners en hun familie. De cliënten-
raad heeft angst zich uit te spre-
ken.” De heer Groendijk, lid van 

de Raad van Bestuur, lichtte de 
zienswijze van St.Jacob toe. “Wij 
dragen een grote verantwoor-
delijkheid richting de bewo-
ners. Wij zorgen voor adequa-
te huisvesting in een van on-
ze andere huizen. Of de huidi-
ge bewoners kunnen terugke-
ren, ligt aan verschillende facto-
ren. Willen zij wel, is het nieu-
we appartement wel geschikt 
en is het verblijf nog wel betaal-

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

De klok gaat 
een uur terug!

Zaterdag op zondag “wintertijd”

Juwelier Smit
Raadhuisstraat 89 

2101 HE Heemstede
tel. 023-5280267

De klok wordt u 
aangeboden door:

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

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

Kogel-
biefstukken

6.95
3 stuks

met GRATIS 
kruidenboter

pag.5

Borstplaat

Herfst is fotogeniek

Heemstede - “Ook een fotogeniek beeld van de herfst?” 
Deze vraag stelde de redactie van de Heemsteder vorige 
week en het antwoord daarop stuurt Ties van Veelen uit de 
Balistraat ons deze week. Prachtig!

Jaarlijkse Kunstlijn manifestatie 
volgende week

Heemstede – Op zaterdag 1 
en zondag 2 november zal het 
een kunstzinnig weekend zijn. 
Dan wordt namelijk de jaarlijk-
se Kunstlijn manifestatie ge-
houden.

Tal van kunstenaars openen 
beide dagen hun atelier of ex-
poseren in galerieën. Ieder die 
dat wil kan nu eens de kunste-
naar in zijn eigen omgeving aan 
het werk zien en zijn/haar werk 

bewonderen. Het heet een laag-
drempelig evenement te zijn en 
dat klopt ook.
Het raadhuis van Heemste-
de opent ook haar deuren; hier 
zijn tevens schilderwerken te 
bezichtigen. Naast beelden-
de kunst zijn op tal van plaat-
sen muziek en dichtvoordracht 
te beluisteren. 

Meer over Kunstlijn 2008 in de 
Heemsteder volgende week.

Tips voor redactie?
Bel 0297-368671 of mail:
redactie@heemsteder.nl



Zandvoortselaan terug in de tijd
Heemstede – Dat de Zandvoortselaan aan verandering onderheving is, behoeft geen uitleg. De ‘geplaagde’ 
laan is de laatste tijd flink in het nieuws geweest. De drukte op de laan is de laatste jaren enorm toegenomen. 

Ach, wie foto’s ziet van vijftig en 
tachtig jaar geleden herkent de 
laan niet meer. Geen auto’s, geen 
verkeer. Althans bijna niet. Wat 
een verademing, of niet?
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Regio - Timo is een ongelooflijk lieve zachtaardige 
hond. Het is een bouvier reu van 8 jaar en zelfs voor 
een bouvier is hij vrij groot. Hij is altijd vrolijk en in 
voor een wandeling. Het liefst loopt hij lekker met 
een paar andere honden te darren, dat vindt hij ge-
weldig. Bij kleine hondjes kan hij nog wel eens een 
beetje opdringerig zijn, maar hij heeft nog nooit ge-
vochten. Het is echt een grote goedzak. Naar kat-
ten kijkt hij eigenlijk niet echt om, maar dat moet 
natuurlijk rustig worden aan gewend.
Timo kan waarschijnlijk wel even alleen zijn, want 
hier in de kennel is hij vrij rustig. Dat geeft natuur-
lijk geen garantie, maar het is in ieder geval een 
goed teken!! Verder is Timo gewoon een schat van 
een hond, die het heerlijk vindt om zoveel mogelijk 
aandacht te krijgen, kinderen zal hij daarom waar-
schijnlijk alleen maar superleuk vinden. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugde!! Dat is zijn motto. Wel 
heeft de vacht van Timo wat extra aandacht no-
dig, wij hebben hem in de opvang helemaal moe-
ten scheren, want deze man had ongelofelijk lang 
haar, waar nooit echt een borsteltje doorheen was 
gegaan. Een grote puinhoop was het...... Nu alles 
eraf is, voelt onze Timo een stuk beter en zeg nou 
zelf..... Is ie niet ongelooflijk knap? Kom kennis ma-
ken met hem of met een heleboel andere leuke die-
ren in het dierentehuis in Zandvoort! Keesomstraat 

5, open van maandag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 16.00. Tel 023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl 
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

Betaalkabalen
Heemstede – U kent ze wel, de 
kabaaltjes die wekelijks in de 
Heemsteder staan. Daarin wor-
den tweedehands artikelen aan-
geboden of juist gevraagd. Op 
die manier krijgen nog heel wat 
spullen een tweede leven.

U weet het, als u iets aan te bie-
den heeft of er op zoek naar 
bent, vul dan de kabalenbon in 
en vermeld onderaan vooral uw 
telefoonnummer.
Deze bon kunt u inleveren bij 
Primera de Pijp aan de Raad-
huisstraat 30 of per post stu-
ren naar: de Heemsteder, Vis-
serstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. 
Ovv: kabalen.

Maar wat als u wel zo’n kabaal-
tje in de krant wilt, maar het niet 
gaat om tweedehands spullen? 
Bijvoorbeeld: u biedt huiswerk-
les aan, u bent op zoek naar een 
betrouwbare oppas, u een net-
te hulp in huis vraagt? Ook dan 
kunt u de kabalenbon uit deze 
krant gebruiken.
Maar... het betreft dan wel een 
‘betaalde kabaal’. Vul uw tekst 
in en vergeet niet uw telefoon-
nummer te vermelden. Doe de 
bon in een enveloppe met 10 
euro daarbij. Ook deze envelop-
pe kunt u inleveren bij De Pijp 
of versturen naar de Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer. (hoofd-
kantoor). De betaalkabalen wor-
den geplaatst wanneer contant 
geld (per kabaal een tientje dus) 
is ingesloten.

Dier van de week

Het adellijke bos
jagers, honden, jachthoorns, geschreeuw

Opdrijven van wild
schieten op leven

schieten!
 

Pauze, aperitief
Aangeschoten jagers,
aangeschoten wild...

 
Wild zwijn

Verbrijzelde poot
strompelend over ´t veld

op zoek naar ´t thuisfront
Leed, pijn:

het adellijke jachtfestijn...

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De 
naam dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dich-
ten´. Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder-
publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Liefst niet te lang, omdat er niet altijd 
genoeg ruimte is. Inzendingen van foto´s kunnen niet 
worden geplaatst. 

Hieronder een gedicht van Loes Jonker - van der Meer.

Dichtstorten

Jacht

Timo

Foto’s: Rekoert Heemstede.



Is moraal mogelijk zonder religie?
Heemstede - De commis-
sie Bezinning en Verdieping 
van PKN Heemstede houdt op 
donderdag 30 oktober een le-
zing in de Pinksterkerk.
Het onderwerp zal zijn ‘Is mo-
raal mogelijk zonder religie?’. 
De lezing wordt verzorgd door 

Elmer Hoopman, filosofiedo-
cent aan de Volksuniversiteit. 
De avond begint om 20.00 uur.

Aanmelden bij Annemieke 
Molendijk, tel. 023 - 528 74 70. 
Entree: 5 euro, inclusief koffie 
of thee.
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Geen oplossing voor doorgaand 
verkeer in Heemstede
Heemstede - De commissie 
Ruimte boog zich over de ver-
keerssituatie in en rond Heem-
stede. Aanleiding was het uit-
komen van een tweetal rap-
porten, opgesteld door de Re-
gio en de Provincies Noord en 
Zuid Holland. In de twee rap-
porten wordt richting gegeven 
aan de toekomstige infrastruc-
tuur. Heemstede wordt nauwe-
lijks genoemd en de vraag is, 
wat heeft Heemstede hier aan? 
Alle eerder plannen liepen stuk 
op onwil, eigenbelang en het 
weglopen voor de problemen. 
De provincie heeft nooit enige 
daadkracht getoond. Intussen 

is veel beschikbare ruimte ver-
geven waaronder het Vogelpark. 
Hoofddorp en Hillegom bouwen 
de komende jaren samen 20.000 
woningen. Waar moet al het ver-
keer naar toe. Er wordt gespro-
ken over een nieuwe weg ten 
noorden of ten zuiden van Hil-
legom. Heemstede zal eerder 
meer dan minder verkeer ont-
vangen. De discussie spitste 
zich toe op de invoering van Dy-
namisch Verkeersmanagement 
(DVM). Hiermee worden de ver-
keerslichten gekoppeld en be-
stuurd waardoor men verwacht 
dat de verkeersafwikkeling be-
ter wordt.
 
Chantage
Wethouder Christa Kuipers(CDA) 
wilde graag aanhaken bij de 
werkgroep en daar de belangen 
van Heemstede vertegenwoordi-
gen. Een deel van de raad dacht 
daar anders over. Van der Hoe-
ven (PvdA) vond dat het oude 

plan ‘bereikbaarheid kust’ niets 
had opgeleverd. “Wij hadden het 
geld, dat dit heeft gekost, beter 
op de bank kunnen zetten. Een 
OV verbinding Heemstede – 
Schiphol mag er niet komen uit 
concurrentie overwegingen met 
de bestaande lijn 140.”
Boonstra (D66) vond de winst 
voor Heemstede mager. Door 
onmacht komt er geen P+R ter-
rein op het voormalige Floriade 
terrein. Eerdere oplossingen zijn 
door de provincie afgeschoten.
Heeremans (CDA) Was niet on-
der de indruk en vond het alle-
maal maar knullig. Hij wenste 
de geldmiddelen ad 94.000 euro 

nog maar even niet in te zetten. 
Dat bracht zijn eigen wethouder 
Kuipers in de problemen. Zij wil 
zo graag het gesprek opgang 
houden en als er één gemeente 
afhaakt dan gaat het hele plan 
niet door. Ook Prins (NH) roerde 
zich. Tot op heden blijkt er niets 
te werken. “Er zit geen hond, be-
halve de chauffeur, in de bussen 
op de Dreef. Schaf de busbaan 
maar af, dan zal de doorstro-
ming toenemen.”
Leenders (VVD) vond het pure 
chantage. “Als we niet meebe-
talen mogen wij niet meer mee-
praten. Moeten wij hier nog wel 
langer aan meedoen? Het gaat 
alleen maar over bestuurlijke 
niveaus. Hoe leggen wij dit uit 
aan de burgers. Geld geven en 
er nauwelijks iets voor terugkrij-
gen. Maak eens keuzes”, opper-
de hij. “Laat ons een signaal af-
geven aan de overige partners. 
Geen geld uittrekken en laten 
weten dat Heemstede wacht op 

echte besluiten. Intussen heeft 
al het gedoe de afgelopen jaren 
al 6 miljoen euro gekost aan wie 
moet ik gaan verantwoorden” 
vond Leenders. Hij sloot zich 
aan bij het CDA en ook hij trapte 
op de rem. Ates (HBB) wilde al-
leen zo snel mogelijk Heemste-
de in en uit kunnen. “Ik sta re-
gelmatig 15 minuten te wach-
ten op de Cruquiusweg voordat 
ik Heemstede binnen ben. Al-
le nu voorgestelde maatregelen 
zal dat probleem niet oplossen.” 
HBB wil dat de wethouder gaat 
uitzoeken wat het effect is van 
het opheffen van de busbaan op 
de Dreef.

Gezichtsverlies
De wethouder zag zich geplaatst 
voor een raad die in meerder-
heid niet wenste mee te werken. 
In haar beantwoording ging de 
wethouder in op het belang. “Ik 
werk niet alleen voor Heemste-
de maar ook voor de regio”, ver-
klaarde zij. “Ik kan goed uitleg-
gen aan de burgers dat wij ons 
maximaal inspannen en alles uit 
de mogelijkheden halen.” 
Alles wat bijdraagt aan het ver-
minderen van de problemen is 
winst. Als wij onszelf buitenspel 
zetten lossen wij helemaal niets 
op, was haar gedachtegang. Dat 
de mogelijkheden minimaal zijn, 
het zij zo. Volgens haar belo-
pen de kosten ongeveer 3 mil-
joen euro (waarvan Heemste-
de 94.000 euro), maar ze vergat 
daarbij de eerder gemaakte kos-
ten van nog eens 3 miljoen eu-
ro op te tellen. “In de totale kos-
ten draagt het Rijk en de Provin-
cie bij, daardoor kost het Heem-
stede niet zo veel”, hield zij de 
commissie voor. Hiermee voor-
bijgaand aan het feit dat ook 
Rijks en Provincie geld door de 
belastingbetaler is opgebracht. 
Het was niet voor de eerste maal 
deze raadsperiode, dat Heere-
mans (CDA) zijn ferme taal van 
eerder op de avond afzwakte. Hij 
zag in dat zijn wethouder er niet 
blij van werd om de overige ge-
meenten en de Provincie op een 
‘nee’ van Heemstede te trakte-
ren. Het gezichtsverlies van het 
college wilde hij kennelijk niet 
voor zijn rekening nemen. Zo-
dra het stuk in de raad wordt 
behandeld, zal duidelijk worden 
of de tegenstanders voet bij stuk 
houden en het plan alsnog voor-
lopig in de ijskast gaat.
Eric van Westerloo

Heemstede buiten 
financiële gevarenzone
Heemstede - Waar de Provincie 
Noord Holland ernstige finan- 
ciële schade blijkt te hebben op-
gelopen, door geld weg te zet-
ten bij verkeerde banken, blijft 
Heemstede hiervan verschoond.

De toch al zo geplaagde com-
missaris van de Koningin in 
Noord Holland, Harry Borghouts 
moest, naast de afgang rond de 
IJsselmeerziekenhuizen, nu weer 
door het stof, omdat zijn ambte-
naren miljoenen hebben gepar-
keerd bij o.a. de Landsbanki en 
Leemanbrothers. Beide banken 
zijn in grote moeilijkheden en 
kunnen de ontvangen spaargel-
den niet terugbetalen. Gedepu-
teerde Hooijmaijers maakte zich 
nogal druk om het feit dat de 
Nederlandse Bank, hoewel ken-
nelijk op de hoogte, niet tijdig de 

Provincie zou hebben geïnfor-
meerd. De kans is groot dat de 
Provincie het geld nooit meer te-
rugziet. Navraag bij de gemeen-
te Heemstede leerde dat de-
ze gemeente geen gelden heeft 
uitstaan, anders dan bij de Bank 
Nederlandse gemeenten. De-
ze bank is de meest solide bank 
van ons land. In handen van de 
overheid en de gemeenten is de 
kans dat deze bank in de pro-
blemen komt nihil. De rente dat 
over tegoeden bij deze bank 
wordt uitgekeerd is goed.
Heemstede zal niet in de proble-
men komen anders dan dat het 
aantal uitkeringen door de al-
gehele malaise, op termijn, zou 
kunnen toenemen. De voorge-
nomen investeringen kunnen 
daarom gewoon volgens plan 
worden uitgevoerd.

Verkeerscontrole
Heemstede - Zondagmiddag 
zijn bij een snelheidscontrole op 
de Heemsteedse Dreef tussen 
15.50 en 17.10 uur 1624 voertui-
gen gecontroleerd.

Hiervan reden er 31 sneller dan 
de toegestane 50 km per uur.
De hoogst gemeten snelheid 
was 92 km per uur.

Párkányi Kwartet
in Museum de Cruquius
Regio - Vrijdag 24 oktober zal 
het Párkányi Kwartet in Muse-
um de Cruquius prachtige strijk-
kwartetten spelen van Béla 
Bartók, Franz Schubert en Dmi-
tri Sjostakovitsj. Hiervoor zijn 
nog enkele kaarten beschikbaar. 
Aanvang: 20.15 uur.

In 1976 werd door Istvan Párkán-
yi (viool), Heinz Oberdorfer (vi-
ool) en Ferdinand Erblich (alt-
viool) samen met de cellist Ste-
fan Metz het Orlando Kwar-
tet opgericht. Na internationa-
le prijzen en een grote carriere 
door de hele wereld besloot Ist-
van Parkanyi  in 1984 zijn eigen 
weg te gaan, maar in 1998 zijn 
de drie oorspronkelijke leden 
samen met een nieuwe cellist, 
Michael Muller, weer bij elkaar 
gekomen om hun oude passie 
nieuw leven in te blazen, nu on-
der de naam Párkányi Kwartet. 

Alle vier de musici hebben door 
hun achtergrond en de samen-
werking met grootmeesters als 
Sándor Vegh een sterke band 
met de Centraal-Europese mu-
ziektraditie. Sinds 2000 is het 
kwartet  verbonden aan het Con-
servatorium van Amsterdam.
Intussen heeft het Párkányi 
Kwartet een breed repertoire op-
gebouwd, reikend van composi-
ties van Haydn en Boccherini tot 
aan die van hedendaagse toon-
kunstenaars als Keuris en Ver-
bey. Bovendien kan het ensem-

ble zich beroemen op een aan-
trekkelijke discografie met op-
namen van werk van onder meer 
Beethoven, Bártok en Röntgen. 
Door de jaren heen hebben tal-
rijke engagementen het kwartet 
naar podia in Europa, Japan, Ca-
nada en de VS gebracht. Daar-
naast treden de leden los van el-
kaar op als solist of dirigent en 
vervullen zij docentschappen 
aan verschillende conservato-
ria. István Párkányi bespeelt een 
viool van Nicola Gagliano (Na-
pels 1750). Het instrument van 
Heinz Obendorfer is van Janu-
arius Gagliano (Napels 1746). 
Ferdinand Erblichs altviool komt 
uit het atelier van Alessandro 
d’Espine (Turijn 1840). De cello 
van Michael Müller ten slotte is 
opnieuw van de hand van Janu-
arius Gagliano (Napels 1734).

Vrijdag 24 oktober a.s. zal het 
Párkányi Kwartet in Museum 
de Cruquius de prachtige strijk-
kwartetten spelen van Béla 
Bartók - strijkkwartet nr 5 - van 
Franz Schubert - strijkkwartet nr 
13 in a kl.t. opus 29 D 804 ‘Rosa-
munde’ en van Dmitri Sjostako-
vitsj - strijkkwartet nr 2 in A gr.t. 
opus 68

De toegangsprijs voor alle con-
certen is 17,50 euro incl. een 
consumptie. Uitgebreide infor-
matie is te vinden op de ver-
nieuwde website www. Cruqui-
usConcerten.nl 
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Poppentheater Zilveren Maan
Het Sprookjeskastje, een 
mooi verhaal voor kinderen
Regio – Marthe Horvath en Edi-
na Csulloc vormen samen ‘Het 
Sprookjeskastje’.” Marthe is een 
Hongaarse professionele pop-
penspeelster die al vanaf haar 
jeugd bekend raakte met het 
poppenspel. Na 16 jaar in Hon-
garije overal te hebben opgetre-
den, ook voor televisie, komt zij 
nu in Nederland voorstellingen 
geven. Marthe werkte o.a. mee 
in Amerika met de Turtles en 
heeft in haar geboorteland een 
tekenfilm gemaakt. Samen met 
Edina Csulloc, muzikante van 
traditionele Hongaarse muziek, 
presenteert zij vrolijke, spannen-
de folkloristisch sprookjes.

Àrgylus en Ilona de fee
Prins Árgylus bewaakt de boom 
met gouden appels Daar ont-
moet hij Ilona, een knap feeën-
meisje. Árgylus en Ilona wor-
den verliefd op elkaar. De heks 
ontvoert het feetje. Árgylus gaat 
naar haar op zoek en krijgt tij-
dens zijn avontuur hulp uit een 
heel donkere hoek. Door een 
slimme list weet Árgylus Ilona 

terug te vinden. Een spannend 
Hongaars sprookje met een 
heks, een fee, vele mythische fi-
guren, grappige duivels en na-
tuurlijk niet te vergeten Árgylus 
de prins. Voor kinderen en vol-
wassenen vanaf 4 jaar. De voor-
stelling is te zien op zaterdag 25 
en zondag 26 oktober om 14.30 
uur bij Poppentheater de Zilve-
ren Maan in de aardappelkelder 
van Landgoed Elswout te Over-
veen. Reserveren en informatie 
tel.: 06-22946290 of www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl

Hobby/vlooienmarkt in Cruquius
Regio -  Zaterdag 1 november 
vindt de eerste rommelmarkt 
plaats in het nieuwe dorpshuis 
in Cruquius. In de grote zaal be-
vindt zich een ruime sortering 
van onder andere glas- en ser-
viesgoed, speelgoed, boeken, 
hobbyartikelen, kleding, ba-

byspullen en nog veel meer. De 
markt is te bezoeken van 10.00 
tot 15.00. De bar is geopend voor 
koffie, thee of een drankje. De 
toegang is gratis, kom gezellig 
langs! Adres: Dorpshuis Cruqui-
us,  Spaarneweg 57, Cruquius. 
Net voor de woonboulevard.

Jazz-zanger Shai Shahar in ‘Spijs’
Regio - Ook komende zondag-
middag is er een jazzoptreden 
in restaurant Spijs in Bentveld 
(voorheen Klein Bentveld en 
Beaulieu). Jazz-zangeres Yvon-
ne Weijers organiseert de mid-
dagen en heeft een programma 
samengesteld met veel variatie. 
Een zingende trompettist, zigeu-
nerjazz compleet met violist, een 
jazzvocalist uit de VS. En muzi-
kanten van het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest die ook een 
swingende jazzband hebben 
met o.a. een vibrafonist.
Zondag 26 oktober is Shai 
Shahar uitgenodigd. Deze jazz 
vocalist is afkomstig uit de US 
waar hij zijn sporen ruimschoots 
verdiend heeft  Shai Shahar is 
zeker geen Sinatra-imitator, maar 
je merkt wel degelijk dat Fran-
kie-blue eyes een grote invloed 

op hem heeft gehad. En ook be-
heerst hij als een Amerikaan-
se rasentertainer de bühne, zo-
als hij dat ook tijdens zijn optre-
dens in de meest bekende jazz-
clubs van ons land laat zien. Ge-
lukkig neemt hij ook hier “spe-
cial guest” Olaf Hoeks mee met 
zijn swingende sax. Het vormt 
een garantie voor een fantasti-
sche jazzmiddag, met ongetwij-
feld spannende uitstapjes naar 
verwante stijlen als latin, rhythm 
& blues en een beetje rock.
De pianist is Leo Bouwmeester, 
bassist Frans Ronday en drum-
mer Lex Lammen.
U kunt Shai Shahar beluisteren 
op zondag 26 oktober tijdens 
borreltijd van 15.00 tot 18.00 uur. 
Restaurant Spijs is te vinden aan 
de Zandvoortselaan 363, 2116 
EN Bentveld. Toegang is gratis.

Moeilijke 
aanhouding
Regio - Een 24-jarige Haarlemse 
bromfietser is zondag te Cruqui-
us bekeurd voor het rijden onder 
invloed van alcohol. Zijn aan-
houding verliep wat gecompli-
ceerd. Politieagenten zagen hem 
slingerend rijden. Zij gaven hem 
stoptekens doch hij negeerde 
die. Er ontstond een achtervol-
ging waarbij de verdachte ook 
een keer door een voortuin van 
een woning aan de Oude Kruis-
weg reed en daar een beeld om-
ver reed. Uiteindelijk lukte het 
hem aan te houden aan de Ou-
de Spaarneweg. Hij verzette zich 
wel en werd daarom in de boei-
en gesloten. Hij bleek een pro-
millage te hebben van 1,37.

Halloween bij Plexat
Heemstede -  ‘t Is weer Vrijdag: 
dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca! Vrijdag 31 oktober is het 
Halloween. Lekker griezelen met 
spoken en monsters, een rage die 
is overgewaaid uit Amerika. Bij 
‘t Is weer Vrijdag gaan we in het 
Halloween mini 6-kamp spekta-

kel je kennis testen op het gebied 
van Halloween. Er is een quiz, 
spelen, film en genoeg schrikmo-
menten om lekker te gillen of te 
lachen. t Is weer Vrijdag is altijd in 
de jongerenruimte van Casca van 
20.00 – 22.00 uur. Adres: Heren-
weg 96, Heemstede. Kosten: 2,- 
euro. Je hoeft je niet op te geven, 
gewoon langskomen.

Kienmiddag in 
Overbos
Heemstede – Op zondag 26 ok-
tober is er in zorgcentrum Het 
Overbos om 15.00 uur een kien-
middag. Deze komt in de plaats 
van het ‘Zondagmiddagpodium’ 
waar een optreden van de Roe-
mers zou plaatsvinden. Entree 2 
euro. Het Overbos vindt u aan de 
Burg.van Lennepweg 35.

Kleindieren 
tentoonstelling
Heemstede - De kleindieren-
sportvereniging ‘De Eendracht’ 
heeft haar tentoonstelling on-
dergebracht in Nieuw-Vennep 
bij tuincentrum Groenrijk aan de 
IJweg. Hier zijn donderdag van 
20 tot 21 uur, vrijdag en zaterdag 
van 10 tot 21 uur allerlei kleindie-
ren te zien. De vereniging is uit-
geweken omdat zij in Heemste-
de moeilijk een accommoda-
tie kan vinden. Voor de kinderen 
is er een knuffelhoek en puzzel-
tocht. Voor meer informatie over 
deze tentoonstelling kunt u zich 
richten tot mevrouw. M. Phillppo 
tel.0252-675042. Voor andere in-
formatie b.v. over het houden van 
Hoenders etc. kunt u zich vervoe-
gen tot Jac. Plas 023-5849294.

LaRiva open van 9 tot 9!
Nu 9 gratis anti-cellulite 
behandelingen
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt U af op 
de plaatsten waar U dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Vooraf centi-
meters gegarandeerd en nu 9x  
OzonZuurstofbehandelingen 
gratis!* Met LaRiva is fit en slank 
zijn een bereikbaar ideaal voor 
jong en oud. Met de methode 
van LaRiva is het mogelijk om op 
een geheel natuurlijke wijze af te 
slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt.
De methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. Het ac-
tieve deel bestaat uit de doel-
gerichte bewegingstherapie ge-
richt op totaal afslanken of op 
specifieke probleemzones.  De 
bewegingstherapie wordt liggen 
uitgevoerd in een wamtecabine. 
De warmte zorgt ervoor dat de 
spieren ontspannen en er met 
een relatief lichte inspanning 
toch effectief aan het figuur ge-
werkt wordt. Omdat liggend be-
wegen minder belastend is kun-
nen ook mensen met reuma-
tische-, rug-en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 

de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.

LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op 
uw leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daar-
bij behorende prijzen. Voor meer 
informatie en het maken van 
een afspraak: LaRiva, Instituut 
voor natuurlijke figuurcorrectie, 
Raadhuisstraat 27 te Heemste-
de. Tel: 023 5474419 ma. t/m do. 
9-20.30 vrij. 9-16.30, za 9-13. 
Wat betreft de gratis behan-
delingsactie: Deze actie is gel-
dig vanaf 22-10-2008 t/m 31-
10-2008, en alleen geldig bij het 
volgen van de advieskuur.

Vrijwilligers Vacature Top 3
Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede pu-
bliceert haar vacature Top 3. 
Staat er een leuke functie voor 
u bij, neem dan contact op met 
Yolanda van den Brink of 
José van Duin – dinsdag t/m 
donderdag van 9-12 uur: 023 
– 5483824. 
Of kijk op www.vrijwilligers-
werkheemstede.nl voor nog 
veel meer leuke vacatures!

Telefoonmedewerker
Een telefonische hulplijn zoekt 
vrijwilligers die telefoondien-
sten draaien van vier uur waar-
door de hulplijn 24 uur per dag 
open is. Kunt u een luisterend 
oor bieden aan mensen die 
behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te pra-
ten, dan bent u de juiste per-
soon!
Wat vragen we: goede luis-
tervaardigheid, belangstel-
ling voor mensen, verdraag-
zaamheid en voldoende le-
venservaring. Via een inter-

ne training wordt u voor de-
ze functie opgeleid. 

Medewerker
Steunpunt Vrijwilligerswerk
Het steunpunt is op zoek naar 
een enthousiaste medewerker 
voor één tot twee ochtenden 
in de week. Ben jij iemand die 
graag contacten onderhoudt 
met vrijwilligers en organisa-
ties? Vind je het leuk om de 
vacaturebank te beheren? Kun 
je goed overweg met de com-
puter? Reageer dan op deze 
vacature!

Trainers wedstrijdzwemmen
Voor een zwem- en poloclub 
zoeken wij enthousiaste trai-
ners die het leuk vinden om 
training te geven aan de A, B 
of C-selectie. Het is een pré 
als u de benodigde diploma’s 
heeft. Geen nood aan de man 
als u ze niet heeft, het behoort 
natuurlijk tot de mogelijkheden 
om via de zwemclub de oplei-
ding bij de KNZB te volgen.

Spiritueel café 
Nicky’s Place
Regio - Op zondag 26 oktober 
kun je in het spiritueel café man-
dala’s kleuren, lezen of een goed 
gesprek aangaan en spiritue-
le vrienden ontmoeten. Aanvang 
om 14.15 uur met een medita-
tie, dus kom op tijd, en we slui-
ten de middag rond kwart voor 
vijf af met een gezamenlijke hea-
ling. Tot ziens op zondag 12 ok-
tober, zaal open 13.30 uur, toe-
gang 10 euro, Nicky’s Place is 
gevestigd in het ouderensteun-
punt, van Oosten de Bruynstraat 
60 hoek Westergracht.
Bel voor informatie Nicole van 
Olderen: 023-5321009 of kijk op 
www.nickysplace.nl



Een blij verraste winnares mevrouw Irene Nijssen.

De hoofdprijs bestaat uit een heerlijke reis voor twee personen 
in Delden. In deze Overijsselse plaats is het fantastisch onthaas-
ten. De winnares, mevrouw Irene Nijssen, wordt een arrangement 
aangeboden voor 2 personen, bestaande uit twee overnachtin-
gen, twee keer ontbijt en diner in een mooi hotel, waar eveneens 
een bezoek aan de sauna mogelijk is èn als sportief uitstapje naar 
hartelust gegolfd kan worden. Dit arrangement wordt aangebo-
den door de winkeliersvereniging Jan van Goyenstraat en Pro Golf 
Reizen (vroeger gevestigd in de straat). 

De prijs wordt uitgereikt door Daniëlla Pierôt.

Pierôt Coiffures biedt een ‘Make me beautiful’ arrangement aan 
ter waarde van 275 euro en deze gelukkige winnaar is mevrouw 
Van der Meer. 

Heemstede – Maar liefst 
vijfduizend volle kaarten 
zijn er deze zomer inge-
leverd ten behoeve van 
de ‘Stempelkaartenactie’ 
die de winkeliersvereni-
ging van de Jan van Goy-
enstraat organiseerde. In 
de Jan van Goyen winkel-
straat is het gemoedelijk 
en gezellig winkelen, dat 
weten de vaste klanten al 
sinds jaar en dag. Geen 
grote winkelketens hier, 
maar meer kleinschali-
ger winkels ‘met oog voor 
detail’, de slogan die de 
winkelstraat met trots 
presenteert. Kwaliteit dus, 
als je winkelt in deze straat. 
En... daarbij kans maken 
op fantastische prijzen, 
want dat kun je wel stel-
len als je de hoofdprijzen 
van de stempelkaarten-
actie ziet! Het enige dat 
je ervoor hoefde te doen 
was stempels verzamelen 
bij de deelnemende on-
dernemers aan de actie. 

Afgelopen zaterdagoch-
tend, onder het genot van 
een heerlijk kopje koffie, 
zijn de vijf hoofdprijzen bij 
restaurant Cheval Blanc 
uitgereikt.

Het was enorm spannend, 
want de vijf uitgenodigde 
families wisten wel dàt ze 
een prijs hadden gewon-
nen, maar niet wèlke! En 
dat moet voelen alsof je 
aan een wedstrijd hebt 
meegedaan en je hoopt 
dat jij als beste scoort. Na 
het verkwikkende kop-
je koffie hielp de heer Ton 
Nelissen, voorzitter van 
de winkeliersvereniging, 
de genodigden stuk voor 
stuk van hun positieve 
spanning af...

Alle winnaars brachten 
samen met gastvrouw Els 
Beeren een bezoekje aan 
de desbetreffende onder-
nemer die hun gewonnen 
prijs beschikbaar had ge-
steld. Daar hoorde natuur-
lijk een mooi boeket bloe-
men bij èn de fotograaf 
die dit heuglijke moment 
vastlegde.
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Blije gezichten bij prijsuitreiking
Jan van Goyenstraat stempelactie

De heer Mulder (links) is blij met de 1 minuut gratis winkelen prijs.

Eén minuut gratis winkelen. “Als je het goed doet, kun je zó voor 
driehonderd, vierhonderd euro in je kar deponeren”, aldus Sjaak 
van der Hulst van de Plus Markt, die deze prijs beschikbaar stelt.  
Winnaar hiervan is geworden de heer Mulder. 

Op de foto reikt Marc Warmerdam de prijs uit.

Deze mooie prijs nam mevrouw Van Veen samen met haar kleinkind 
(zie foto) in ontvangst van Kasim Celik. 
 

Mevrouw Van Veen is de gelukkige winnaar van de kleding-
cheque ter waarde van maar liefst 500 euro, beschikbaar gesteld 
door Kasim Heren- en Damesmode. 

De heer Van der Hulst; zijn prijs is beschikbaar gesteld door Hil-
dering Parfumerie en bestaat uit een maquillage advies met 
daarbij drie bijbehorende geadviseerde producten ter waarde 
van 225 euro. 

De 
gelukkige 
winnaars



Heemstede - Op donderdag 30 
oktober komt Josée Ruiter met 
haar solotoneelstuk Colette naar 
Het Oude Slot in Heemstede. De 
voorstelling begint om 20.15 uur. 
Na het succesvolle Louis Cou-
perus en Vrouwen van Tsjechov 
beëindigt Josée Ruiter met Co-
lette haar reeks zelf geschreven 
en gespeelde solo’s. Josée Rui-
ter neemt een diepe duik in het 
leven van Colette, één van de 
grootste schrijfsters die Frankrijk 
ooit gekend heeft. Haar werk is 
uitdagend en erotisch, poëtisch 
en sensueel, vol liefde voor alles 
wat leeft. Colette zelf was grillig 
en controversieel, boeiend en ge-
vaarlijk, mannelijk maar toch ui-
terst vrouwelijk en haar leven 
een aaneenschakeling van span-
nende gebeurtenissen. De rela-
tie moeder/kind staat centraal in 
deze voorstelling want dat is hét 
thema uit haar leven. Colette hield 
van alles, mannen, vrouwen, hon-
den, katten, de natuur. Maar haar 
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Johanna de Waanzinnige
Heemstede - Toegankelijk to-
neel voor een breed publiek. Een 
verhaal uit het verleden dat nog 
verrassend actueel is.
Een tragikomisch drama over 
een vrouw, Koningin van Spanje, 
die haar man Philips de Schone 
innig lief heeft. Door hem wordt 
ze in een oud kasteel opgeslo-
ten; haar zoon Karel V en haar 
vader proberen haar van de 
troon af te houden. Dan sterft 
plotseling haar man. Ze wei-
gert zijn dood te aanvaarden. 
Ze gaat maanden op zoek naar 
een goede rustplaats voor hem 
en neemt daarbij zijn lijk op haar 
zoektocht door het hete Spaan-
se landschap mee. 
Theatergroep de Kern treedt op 
zondag 26 oktober op in Thea-
ter de Luifel aan de Herenweg. 

Aanvang is 20.15 uur.
Mooie vertellingen, prachtige 
confrontaties, gruwelijke tafe-
relen en fraaie melancholische 
Spaanse liederen en dans in 
kleurrijke kostuums. Van 19.15 – 
19.45 uur is er een gratis inlei-
ding voor belangstellenden door 
één van de acteurs. Gespeeld 
door o.a.: Ineke ter Heege, Jan-
Jaap Jansen, Bartho Braat, Mae-
ve van der Steenen, Tamara 
Markus. 
Kijk ook op:
www.theatergroepdekern.nl
De entree is 18,00 euro, CJP/65+ 
17,00 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via thea-
terlijn: (023) 548 38 38.

Fietsersbond houdt fietsverlichtingsactie
Heemstede - De Fietsersbond houdt op zaterdag 
1 november vanaf 11 uur een fietsverlichtingsac-
tie. Leden van de bond repareren gratis de fiets-
verlichting van fietsers. Zij geven daarbij voorlich-
ting over verschillende soorten verlichting en han-
dige reparatietips. De fietsverlichtingsactie vindt 
plaats op de Binnenweg voor ING-kantoor van 11 
tot 15 uur. Ook worden er kleine reparaties in de 
mobiele werkplaats door de firma Mobike uitge-
voerd en worden alleen de materiaalkosten in re-
kening gebracht.
Met de kortingsbon kunt u 5 euro korting krijgen 
op de reparatie van uw fietsverlichting bij één van 
de vier fietsspeciaalzaken. De kortingsbon is gel-
dig van 28 oktober t/m 8 november. Zie de ge-

meentelijke pagina HeemstedeNieuws in het huis-
aan-huisblad de Heemsteder. Met steun van de 
gemeente en in samenwerking met de fietsspeci-
aalzaken is de kortingsactie georganiseerd.
De deelnemende fietsspeciaalzaken zijn:  
-  Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34 
-  Nevil Schenk, J.v.Goyenstraat 2 
-  Stationsfietsenstalling, Roemer Visscherplein 10 
- Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6 

Bezoekers van de verlichtingsactie krijgen boven-
dien antwoord op al hun vragen en praktische tips 
bij het repareren van eventuele defecten. De Fiet-
sersbond loopt hiermee vooruit op de aangekon-
digde handhavingacties van de politie. 

De simPC, eenvoudige en 
veilige computer
Heemstede - WOH organi-
seert wegens grote belangstel-
ling een nieuwe workshop over 
de simPC, op woensdag 29 ok-
tober van 9.30 uur t/m 12. 00 uur 
in de zaal van Welzijn Ouderen 
Heemstede.
Men krijgt informatie over deze 
eenvoudige en veilige computer. 
Na de demonstratie worden de 
deelnemers uitgenodigd zelf aan 
te schuiven achter de computer.
Medewerkers van simPC ma-
ken u wegwijs en Joep Brummer 
van ‘PCSupport 4U’ vertelt welke 

ondersteuning hij kan bieden.
De computer is vriendelijk in ge-
bruik en kan tekstverwerken, 
internetten, internetbankieren, 
e-mailen, chatten en een digi-
taal fotoboek maken. 
Kennismaken met de simPC? 
Meld u aan bij WOH. Kosten zijn 
2,50 euro inclusief koffie/thee.
Inschrijving bij Stichting Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lieven 
de Keylaan 24 op maandag t/m 
donderdag van 09.00-17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 
uur. Telefoon: 023-528 85 10.
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Josée Ruiter speelt Colette

Met Yan de Graaff van de 
ANBO aan tafel
Heemstede - In 2008 werkt 
Welzijn Ouderen met het thema 
‘De maaltijdkeuze van een speci-
ale gast’. Op dinsdag 28 oktober 
om 12.30 uur wordt u hartelijk 
welkom geheten door de gast-
vrouwen van de SWOH, in de 
grote zaal op de locatie aan de 
Lieven de Keylaan 24. Gast aan 
tafel die een menu naar eigen 
keuze samenstelt en vertelt over 
haar/zijn werkzaamheden is de-
ze keer Yan de Graaff, bestuurs-

lid van de ANBO. Zijn keuze-
menu is groentensoep, stamp-
pot boerenkool met worst en vla 
combi. Wilt u mee-eten, dan be-
taalt u 9,50 euro, dat is inclusief 
twee drankjes en koffie met een 
koekje. Tot één week voor de  
tijd kan een dinerbon gekocht 
worden bij WOH. Het kantoor 
is maandag t/m donderdag ge-
opend van 09.00-17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00-13.00 uur. Te-
lefoon 023-528 85 10.

Nordic Walking 
met GSV

Heemstede - GSV Heemste-
de start na de herfstvakantie 
met een aantal nieuwe cursus-
sen Nordic Walking. Er is een 
basiscursus. Die start dinsdag-
ochtend  28 oktober om 11.00 
uur en donderdagmiddag 30 
oktober om 13.30 uur.
Ook is er een basiscursus. De-
ze cursus is een doorlopen-
de instapcursus speciaal be-
doeld voor mensen met een 
lichamelijke beperking zoals 
herstellende van een knie- of 
heupoperatie. Elke zaterdag-
ochtend vanaf 11.30 uur kunt 
u beginnen (m.u.v. zaterdag 
25 oktober i.v.m herfstvakan-
tie). Alle cursussen beginnen 
vanuit het GSV Centrum Frans 
Schubertlaan 37 Heemstede. 

Loopgroepen
De dinsdagloopgroep is elke 
dinsdag m.u.v 21 oktober en 
begint om 8.45 uur vanaf het 
GSV Centrum. De zaterdag-
loopgroep is elke zaterdag, 
m.u.v. 25 oktober. Verzamelen 
om 8.30 uur bij het GSV Cen-
trum. Gelopen wordt op diver-
se locaties. Aanmelden bij Re-
né Reeuwijk, tel 023-8447496 
of 06-53582295.

enige dochter Bel-Gazou, hield ze 
daar nu wel van of niet? En haar 
eigen moeder, Sido, hoe zat het 
met haar? In het schemergebied 
vlak na haar dood zoekt én vindt 
Colette de antwoorden. Het Ou-
de Slot, ingang aan de Ringvaart-
laan, Heemstede. Toegang: 17,50 
euro/ 15,00 euro. Reserveren 
kaarten 06-13133626 of www.po-
diumoudeslot.nl. Indien voorradig 
aan de zaal.

Op 4 november gaan mensen van verschillende achtergronden in 
dialoog met elkaar. 

Ga in dialoog
Heemstede - Jongeren, oude-
ren, werkenden, niet-werken-
den, alleenstaanden, gezinnen 
en anderstaligen – we wonen 
allemaal in dezelfde omgeving, 
maar ontmoeten elkaar weinig 
of helemaal niet. Op de Dag van 
de Dialoog op dinsdag 4 novem-
ber zetten maatschappelijke or-
ganisaties, culturele instellin-
gen en scholen op verschillen-
de plaatsen in Heemstede tafels 
neer waaraan inwoners met el-
kaar in gesprek gaan over een 
thema. Dat gebeurt onder het 
genot van hapje en drankje, ver-
zorgd door de deelnemende or-
ganisaties. 
U bent van harte welkom om aan 
te schuiven en mee te praten. 
Het thema van de Dag van de 
Dialoog 2008 in Heemstede is 
‘Leve de Vrijheid’.
Deelname is gratis. Aanmelden 

kan tot en met maandag 27 ok-
tober. Meer informatie en een 
aanmeldingsformulier vindt u op 
www.heemstedeindialoog.nl of 

kunt u opvragen bij Casca, He-
renweg 96, Heemstede, telefoon 
(023) 5483828, info@casca.nl. 
Contactpersoon is Marja Tol.

Lilaluna
Heemstede - Op 26 oktober 
presenteert Lilaluna Vertelthea-
ter een nieuwe voorstelling: De 
Weerkoninging. Aanvang: 14.30 
uur; geschikt voor kinderen van-
af ongeveer 4 jaar. Locatie: Ir. Le-
lylaan 10 (oude Nova college) 
in Heemstede. Meer info: 06-
11215626, of www.lilaluna.nl 

Expositie bij 
Couzy

Heemstede – Annemieke Cou-
zy exposeert a.s. weekend van 
11.00 tot 17.00 uur haar werk in 
Villa Meezicht aan de Glipper-
dreef 205b in Heemstede. 
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Met de SWOB naar Het Dolhuys
Bennebroek - Mooie herfst-
wandeling met de SWOB. In-
middels is de maandelijkse wan-
deling in en rondom Bennebroek 
een traditie geworden bij de 
SWOB. Natuurlijk wordt ook de-
ze herfst weer stevig gewandeld. 
Lekker in beweging zijn en frisse 
lucht opdoen vormen ons motto. 
Bovendien is het samen wande-
len met andere senioren veel ge-
zelliger dan om alleen er op uit 
te trekken. Op woensdagochtend 
29 oktober is er weer een mooie 
route uitgezet door 2 enthousias-
te SWOB-vrijwilligers. De wande-
ling is ca. 7 km lang en er wordt 
geprobeerd om onderweg een 
pauze in te lassen voor een kop-
je koffie. De wandeltocht start 
om 10.00 uur vanaf het SWOB-
kantoor aan de Bennebroeker-
laan 3a. Bij zeer slecht weer gaat 
de wandeling niet door, maar dat 
is in de afgelopen jaren slechts 2 
keer gebeurd. Doorgaans is het 
met een spettertje regen ook nog 
heerlijk om te wandelen.

Duinwandeling voor senioren
De duinwandelingen van het 
SWOB zijn in alle seizoenen zeer 
in trek. Voor veel senioren is een 
uurtje wandelen in de duinen 
nog makkelijk te doen. Het is een 
goede combinatie van lekker in 
beweging zijn én het ontmoeten 
van andere wandelaars! De duin-
wandeling vindt plaats op maan-

dagochtend 3 november. Het ver-
trek is om 10.00 uur vanaf ingang 
’t Panneland. Mocht het vervoer 
voor u een probleem zijn, dan 
kunt u dit tijdig aangeven bij de 
SWOB tel. 5845300, zodat u kan 
meerijden met een SWOB-vrij-
willigster.

Museum het Dolhuys
Het Dolhuys het museum van de 
psychiatrie in Nederland heeft 
vanaf 2005 zijn deuren voor het 
publiek geopend. U kunt tijdens 
een rondleiding op donderdag 6 
november op een interactieve en 
indrukwekkende manier ervaren 
wat de grenzen zijn tussen gek 
en gezond. Hoe is het nu in wer-
kelijkheid om de greep op uw le-
ven te verliezen? Het Dolhuys is 
gelegen aan de Schotersingel 2 
in Haarlem, op loopafstand van 
het station. U kunt hier op eigen 
gelegenheid naar toegaan, maar 
er bestaat tevens een uitsteken-
de busverbinding vanaf Benne-
broek naar station Haarlem.
De rondleiding voor de senioren 
start om 14.00 uur en duurt on-
geveer 1 uur. Na afloop heeft u 
alle tijd om nog een keer door 
het museum te gaan of om in 
het museumcafé iets te drinken. 
De Entree  plus  de rondleiding  
in  dit  bijzondere  museum  kost 
7,50 euro. U kunt zich tot en met 
3 november aanmelden bij de 
SWOB, tel. 5845300.

Concert in Jozefkerk
“Bennebroek, het ga je goed”
Bennebroek - Op woensdag 
12 november geeft het Orato-
riumkoor Bennebroek een con-
cert in de Jozefkerk. Het wordt  
een muzikale afscheidsvoor-
stelling: ‘Bennebroek, het ga je 
goed’. Adriaan Pauw, de eerste 
ambachtsheer en freule Wil-
link, de laatste ambachtsvrou-
we, halen herinneringen op uit 
de roemrijke historie van Ben-
nebroek. Het geheel omlijst met 
vocale en instrumentale mu-

ziek. De solisten die avond zijn 
de sopraan Gerda Vreeken en 
de bariton Jan Langelaar. Het 
koor zingt o.l.v. Richard Heide-
ma. Una Cintina begeleidt op de 
piano en Gerard Valkema be-
speelt het orgel. Ook werken er 
blazers mee. Kortom een muzi-
kale avond grotendeels van ei-
gen bodem. Aanvang 20.15 uur. 
De deuren gaan open vanaf 
19.45 uur.
Toegangskaarten 10 euro.
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Willinkschool heeft zinnenverzinzin
Bennebroek - Op de Willink-
school in Bennebroek stonden 
de afgelopen weken in het te-
ken van poëzie. Elke klas gaf 
haar eigen draai aan dit thema. 
Zo werd er door de hele Willink-
school gerapt, gerijmd en ge-
raden. Op dinsdagavond na-
men ouders en andere familiele-
den een kijkje in de klassen. Ze 
genoten van de rijmpjes en ge-
dichten die de kinderen hebben 
gemaakt. 
“Gedichten lezen en schrijven 
verrijkt de woordenschat en de 
denkwereld. Kinderen ontdek-
ken de schoonheid van woor-
den.” Marjanne Kampinga, leer-

kracht van groep 3, vertelt: “Als 
je net leert lezen, ben je volop 
bezig met klanken. We hebben 
elke dag genoten van mooie, 
grappige, vrolijke, filosofische 
gedichten uit allerlei boeken. Er 
gaat zoveel kracht uit van al die 
leuke, simpele, ontroerende en 
vrolijke pareltjes in de jeugdlite-
ratuur. We gaan dus zeker na de 
kinderboekenweek door met het 
lezen van gedichten!”
De groepen 4, 5 en 6 brach-
ten een bezoek aan de biblio-
theek in Bennebroek. Daar wer-
den gedichten voorgelezen en 
gezongen. In groep 1/2 van juf 
Pauline stond een heuse rijm-

machine. In deze machine zat 
een kind dat ‘automatisch’ rijm-
woorden maakte. 

Ieder jaar staat er tijdens de kin-
derboekenweek een boeken-
kraam in de school. Hier kunnen 
ouders kijken wat het aanbod 
van boeken is en ook boeken 
bestellen. Kinderen konden hier 
hun eigen verzinzin inleveren en 
zo kans maken op een mooie 
prijs. Er hebben dit jaar meer 
dan zeventig kinderen meege-
daan aan de prijsvraag. De kin-
derboekenweekjury die bestond 
uit kinderen uit de hoogste groe-
pen loofde de prijs uit.

Verkiezingen 19 november
Raadsleden van Bloemendaal 
en Bennebroek voor de klas
Bennebroek - In het kader van 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen, op woensdag 19 novem-
ber 2008, zal in de periode tus-
sen 27 oktober en 14 november 
het project ‘Raadslid in de klas’ 
uitgevoerd gaan worden op 15 
van de 17 basisscholen in de 
huidige gemeenten Bennebroek 
en Bloemendaal. Dit project is 
gericht op de leerlingen uit de 
groepen 7 en 8 met als doel hen 
wegwijs te maken hoe een ge-
meente werkt, wat een gemeen-
teraad doet, hoe het proces van 
verkiezingen verloopt et cetera.
Op initiatief van André Burger, 
gemeenteraadslid in Bloemen-
daal, zal het project op dezelfde 
wijze plaatsvinden als in 2006. 
Destijds verliep het project zeer 
succesvol en was het enthousi-
asme onder zowel de leerlingen 
van de basisscholen als de ge-
meenteraadsleden zeer groot.

Wat staat er te gebeuren? 
In week 44 (27 t/m 31 oktober 
2008) zullen de leerlingen van 

de groepen 7 en 8 van de deel-
nemende basisscholen aan de 
slag gaan aan de hand van een 
werkboekje met vragen omtrent 
een aantal zaken betreffende de 
huidige gemeenten Bennebroek 
en Bloemendaal. Hierbij zal ge-
bruikt gemaakt worden van de 
websites van beide gemeenten. 
Op deze manier wordt gepro-
beerd de leerlingen enigszins 
wegwijs te maken in “gemeen-
teland”.

In week 45 (3 t/m 7 november 
2008) bezoeken raadsleden uit 
de gemeenten Bennebroek en 
Bloemendaal in tweetallen de 
groepen 7 en 8 van de deelne-
mende basisscholen. Voor één 
bezoek is 45 minuten per groep 
ingeroosterd. De raadsleden 
zullen iets vertellen over waar-
om en hoe ze in de politiek zijn 
beland en de leerlingen kunnen 
allerlei vragen stellen. 

In week 46 (10 t/m 14 novem-
ber 2008) brengen de leerlingen 

van de groepen 7 en 8  een be-
zoek aan het gemeentehuis in 
hun gemeente. Hier zal onder 
leiding van de burgemeester of 
een wethouder een raadsverga-
dering nagespeeld worden. In 
2006 hadden veel basisscholen 
een eigen onderwerp voorbe-
reid voor zo’n raadsvergadering 
bv. de verkeerssituatie rondom 
hun school.

In week 47 (17 t/m 21 novem-
ber 2008) zullen de verkiezin-
gen plaatsvinden, en wel  op 
woensdag 19 november 2008. 
Sommige basisscholen hadden 
in 2006 met de hen  bezoeken-
de raadsleden een afspraak ge-
maakt om op de verkiezingsdag 
het stembureau in de nabijheid 
van hun school te bezoeken. Op 
deze manier kunnen de leerlin-
gen zelf zien hoe het stemmen 
werkt.
Het is nu misschien extra in-
teressant, omdat er weer met 
stembiljetten en rood potlood 
gestemd moet worden!

Veel belangstelling bij open 
weekend FM HealthClub
Heemstede – Het was druk 
tijdens het Open Weekend bij 
FM HealthClub. Veel bezoe-
kers hebben de stap geno-
men om te gaan sporten en 
daardoor te investeren in hun 
gezondheid.

Veel bezoekers waren aange-
naam verrast over de prachtige 
locatie op de Kerklaan die oor-
spronkelijk fungeerde als bol-
lenschuur. De fitnessclub, in-
middels al 9 maanden open, is 
schoon en fris en er heerst naast 
een sportieve ook een plezieri-
ge sfeer. Voor velen reden ge-

noeg om lid te worden van de 
club maar er blijken meer rede-
nen te zijn. “Terwijl de een wil af-
vallen, wil de ander conditie ver-
beteren, zich fitter voelen, ster-
ker worden of bijvoorbeeld be-
ter golfen. Dat maakt ons werk 
als persoonlijke trainers divers 
en uitdagend” aldus club mana-
ger Michel. 

Tijdens het open weekend ging 
er veel interesse uit naar de 
twee nieuwe producten die FM 
HealthClub recentelijk introdu-
ceerde. De ‘Energetic Body’ les 
is een zware groepsles voor het 

gehele lichaam waarin veel on-
derdelen van de populaire Tae 
bo terug keren. En met ‘Golffit-
ness’ wordt er gericht getraind 
om uiteindelijk de golfresultaten 
te verbeteren.

Geïnteresseerden die niet naar 
het Open Weekend konden ko-
men hoeven zich geen zorgen te 
maken. Michel: “Bij ons is het 
in principe altijd ‘open dag’, er 
staat altijd iemand klaar om in-
formatie te geven en een rond-
leiding te geven in de club.”
FM HealthClub, Kerklaan 113 
achter, 023 5478171.



blijven langer gezond en langer 
actief. En mensen die vrijwilli-
gerswerk doen voelen zich vol-
gens hem gelukkiger. Of is het 
andersom? Als je je prettig voelt, 
kies je eerder voor vrijwilligers-
werk? Een leuk onderwerp om 
eens over door te praten.
Ook de wethouder is absoluut 
voorstander van maatschappe-
lijke stages voor jongeren. Het 
laat ze kennismaken met allerlei 
soorten werk. En als ze enthousi-
aste vrijwilligers meemaken kan 
dat een prikkel zijn om zelf actief 
te worden. Nu of later.
Zo heeft de Wereldwinkel afge-
lopen jaar leerlingen van Hage-
veld op school een eigen ver-
koop laten organiseren, met 
groot succes.

Allemaal aan de slag
Gastspreker Prof. Dr. Lucas Me-
ijs van de Erasmus Universiteit 
wist in een levendig verhaal een 
goed beeld van het vrijwilligers-
werk te schetsen.
Door de jaren heen is het aantal 
vrijwilligers gelijk gebleven. Ze 
zijn goed opgeleid, hebben een 
goed inkomen, zijn net zo vaak 
man als vrouw. 
In Nederland werken vrijwilligers 
samen de uren van 540.000 full-
time banen. Dat is 5 à 10% van 
de beroepsbevolking. Dat zijn 
mooie aantallen.

De eisen worden anders
Meijs stelt: Denk niet dat men-
sen geen vrijwilligerswerk meer 
willen doen. Ze willen het an-
ders. Ze willen niet meer jaren-
lang hetzelfde doen. Ze zoeken 
uitdaging, fl exibel werk. En jon-
ge mensen gebruiken het steeds 
meer als onderdeel van hun car-
rièreplanning.

Mensen willen iets terug. Tijd is 
schaars waardoor mensen kri-
tisch zijn op wat ze willen doen. 
Daar ligt een mooie taak voor de 
organisaties. Zorg dat het werk 
goed georganiseerd is. Kijk niet 
alleen naar wat je van iemand 
wilt, maar sta open voor wat ie-
mand wil doen. Ofwel, zorg voor 
een goeie match. Wees asjeblieft 
zuinig op je vrijwilligers. Als men-
sen bij de ene organisatie afha-
ken, stappen ze niet snel meer 
naar een andere. Al deze inspire-
rende woorden zorgden er voor 
dat de gasten daarna gemakke-
lijk met elkaar aan de praat raak-
ten over hun organisatie en hun 
vrijwilligers. Zo hoor je nog eens 
wat en een goeie tip is ook al-
tijd welkom.

Op 13 november ontmoeten vrij-
willigers en organisaties elkaar 
weer. Dan is de uitreiking van de 
Vrijwilligersprijs 2008. Bij deze 
zijn ze allemaal uitgenodigd.
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Jubileum voor Steunpunt 
Vrijwilligerswerk
Heemstede - Vijf jaar geleden 
opende het Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk haar deuren. En als de 
balans wordt opgemaakt kun-
nen we volmondig zeggen: “het 
gaat goed met het Steunpunt”. 
Afgelopen donderdag werd 
daarom een feestje gevierd bij 
thuisbasis Casca.
Te gast waren vertegenwoordi-
gers van Heemsteedse vrijwilli-
gersorganisaties.
Hetty Jobse van Casca vertel-
de nog even kort wat het steun-
punt doet:
•  Er is een vacaturebank om vrij-

willigers en organisaties bij el-
kaar brengen;

•  Vrijwilligersorganisaties krijgen 
ondersteuning: zo zijn er work-
shops fondsenwerving, EHBO 
en Public Relations georgani-
seerd.

•  Elk jaar wordt de vrijwilli-
gersprijs uitgereikt, komende 
maand aan ‘de vrijwillige be-
stuurder van het jaar’. Dus als 
u daar iemand voor weet… 
tot 28 oktober kunt u mensen 
voordragen. 

Projectcoördinator José van Duin 
zet zich daarnaast ook in om jon-
geren enthousiast te maken voor 
vrijwilligerswerk. Ze maakte be-
kend dat er extra subsidies zijn 
toegekend om de maatschappe-
lijk stages voor jongeren uit te 
bouwen. Dit geld kan prima ge-
bruikt worden om er voor te zor-
gen dat scholen, organisaties en 
het Steunpunt klaar zijn om in 
2011 alle leerlingen zo’n stage te 
laten doen.

Zijn er in de toekomst 
nog vrijwilligers?
Wethouder Sjaak Struijf gaf een 
compliment: het Steunpunt heeft 
in 5 jaar echt wat neergezet.
Hij vroeg zich af of je vrijwilligers 
tegenwoordig met een lampje 
moet zoeken? In Heemstede ge-
lukkig niet, was zijn conclusie.
Hij is optimistisch over de toe-
komst. Mensen werken welis-
waar zo’n twee jaar langer en 
zullen daardoor later starten als 
vrijwilliger. Maar ze leven langer, 

Vlnr: wethouder Sjaak Struijf, José van Duin van het Steunpunt vrijwil-
ligerswerk, Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit.
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Brandweer op de markt
Heemstede – In het kader 
van de Brandpreventieweek is 
Brandweer Kennemerland op 
woensdag 29 oktober op de 
markt in Heemstede aanwe-
zig om informatie te geven over 
brandveiligheid in huis.
Brandweermannen en -vrouwen 
van brandweerpost Heemstede 
zijn van 11.00-15.00 uur aanwe-
zig op de markt, ter hoogte van 
de Valkenburgerlaan. 

Rookmelders redden levens
Elke dag breekt er in zo’n 20 wo-
ningen in Nederland brand uit. 
Dit zijn ongeveer 7.000 woning-
branden per jaar. Daarbij vallen 
gemiddeld 40 doden en raken 
700 mensen ernstig gewond. 

Rookmelders waarschuwen tij-
dig bij brand en zijn daarom een 
goed middel om bij brand tijdig 
te kunnen vluchten. Uit onder-
zoek door de Stichting Nationa-
le Brandpreventieweek blijkt dat 
de rookmeldercampagnes van 
2006 en 2007 een positief effect 
hebben gehad. Het aantal huis-
houdens met rookmelders is na 
twee campagnes gestegen van 
60% naar 68%. 

De Nationale Brand-
preventieweek
De Nationale Brandpreventie-
week is een initiatief van de 
Stichting Nationale Brandpre-
ventieweek in samenwerking 
met de Brandwondenstichting. 

Nieuwe bundel Marc van Biezen
Heemstede – Plaatselijke dichter Marc van Biezen heeft een nieu-
we bundel uit. ‘Ervaringsdeskundige’ heet het werk en vanaf 23 ok-
tober is het bij de boekhandel te krijgen. Hieronder zomaar twee
bijdragen:

Arts zonder grenzen 
als je hem nodig hebt 
zit hij in het buitenland 

Blinddate 
je herkent me aan een zwarte bril 
een rood-witte stok en een hond

Baklucht
De nacht met kwade en depressieve overdenkingen maakte nog 
deel uit van mijn overpeinzingen. Onderuitgezakt hing ik in de 
hoek van mijn ooit door de leverancier als mondain geannonceer-
de lederen bankstel. Als een zak aardappelen ineen gedrukt en 
met een peuk in de mondhoek nu niet direct een aanmoediging 
voor een gesprek over de diepere zin van het bestaan. Mijn huis-
genootje, altijd enige tijd later toetredend tot de orde de wakke-
re personen, stond in de deuropening en aanschouwde die baal 
ellende. “Gaat wel weer lekker met je, geloof ik?” was haar voor-
zichtige verkenning. Nu dat was dan een voorzet voor open doel. 
“Nee, het gaat helemaal niet, het is zwaar klote. Er moet iets 
gebeuren, maar ik weet niet wat”, antwoordde ik het verdrieti-
ge krulspeldenhoofd in de deuropening. De koffi e moest het ant-
woord brengen en dan moet het hoge woord er maar eens uit ko-
men. Tussen ons, maar dat weten de lezers van de onvolprezen 
‘De Heemsteder’ is het koek en ei, waarbij ik meestal de rol in-
neem van het zachtgekookte ei maar er was geen invulling meer 
voor al die lege en pessimistische uren. Mijn maatje sinds een 
dikke 44 jaar sprak toen de historische woorden “zou een hond 
niet leuk zijn?” Een opmerking die door het gedoe met die fi nan-
ciële crisis wel niet die historische betekenis zal krijgen die het 
verdient. Toegegeven we hadden het er wel eens eerder over ge-
had, maar het rondrossen met poepschepjes in je zak en wie is er 
aan de beurt om het beest uit te laten, hadden het project voor-
tijdig doen stranden. Nu bij een serieus gesprek bleken die be-
zwaren ineens minder hevig. Dus werd besloten: wij nemen een 
puppy, maar dan moet het wel een boxer zijn. En afgelopen za-
terdag hebben wij dan de grote stap genomen en ons zo’n vier-
voeter aangeschaft. Om zeker te zijn dat wij een tophond zouden 
verkrijgen hebben wij er eentje gekocht met een stamboom waar 
het Oranjehuis een puntje aan kan zuigen. Niet dat ik die hier over 
de vloer wil hebben, maar Banjer is van harte welkom. Wij dach-
ten: een hond, een oud dekentje, een baal voer en een riem en 
dan zijn we er wel. Mooi niet. Om het beest pedagogisch verant-
woord op te voeden moet er in de huiskamer een ‘Bench’ staan. 
Wij konden ons daar totaal geen voorstelling bij maken. Bij nade-
re informatie bleek dit een stalen kooi te zijn die regelmatig door 
Hans Klok worden gebruikt om welgevormde dames in tijgers te 
veranderen. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de omgekeerde 
volgorde, maar op mijn leeftijd weet je toch niet zo precies meer 
wat je met die juffrouwen moet aanvangen, dit even terzijde. Zo’n 
bakbeest van een kooi staat nu dus in de kamer, misschien nog 
wel bruikbaar als logerende kleinkinderen een tandje te lastig zijn. 
En nu maar hopen dat we het dier ook in dat stalen gevaarte krij-
gen. Die kon daar wel eens hele andere gedachten over hebben.  
Wim Bak.

Hondje

Extra aandacht voor evenwicht en artrose
Heemstede - Van alle kan-
ten horen we altijd dat we goed 
moeten bewegen en dit geldt 
natuurlijk met name voor oude-
ren.  In sociaal-cultureel centrum 
De Pauwehof, Achterweg 19 te 
Heemstede, worden op de vrij-
dagochtend o.a. gymnastiekles-
sen gegeven door een professi-
onele en goed bijgeschoolde do-
cent. Er zijn drie groepen. 
Bij alle groepen wordt, gedeelte-
lijk op muziek, de beweeglijkheid 
van het gehele lichaam getraind, 
soms met gebruikmaking van 
lichte materialen. Tevens wordt 
aandacht besteed aan evenwicht, 

valpreventie en artrose. 
De eerste groep (09.30 - 10.15 
uur) is fysiek het minst zwaar 
zodat deze met name geschikt 
is voor wat minder mobiele ou-
deren. Er wordt hier geen ge-
bruik gemaakt van matjes maar 
een deel van de les wordt er zit-
tend op de stoel geoefend. In de-
ze groep wordt ook uitgebreider 
aandacht besteed aan voorlich-
ting en oefeningen ten behoe-
ve van evenwicht, verlichting van 
artroseklachten en het verrichten 
van de algemene dagelijkse han-
delingen. 
In de tweede en derde les (10.30-

11.15 en 11.30-12.15 uur) komen 
de meer mobiele deelnemers ex-
tra in aktie door regelmatig ook 
wat grondoefeningen op matjes 
te doen.
Het streven is om de zelfredzaam-
heid en daardoor de zelfstandig-
heid  zoveel mogelijk te bevor-
deren. En daarbij is het natuur-
lijk ook gewoon leuk om elke vrij-
dagochtend met elkaar in bewe-
ging te zijn en na afl oop gezellig 
samen koffi e te drinken.
Bel voor informatie en/of vrijblij-
vende proefl es:
De Pauwehof, Marja Schulpzand, 
coördinator, tel.: 023-5286022.



pagina 16 de Heemsteder  - 22 oktober 2008

Doe mee en wees een OEN

Heemstede praat over vrijheid

Marja Tol is sinds enkele jaren 
werkzaam bij Casca. Ze fun-
geert er als aanspreekpunt van 
de activiteiten voor volwasse-
nen en vrouwen in het bijzonder. 
Daarmee nam ze de taken over 
van de zo plotseling in maart 
2007 overleden Wil Trossel. Tol 
(54) was een bekend gezicht 
bij Casca. Zij runde een praktijk 
van loopbaancoaching en gaf 
workshops en lezingen in het 
gebouw aan de Herenweg. Nu 
maakt zij deel uit van het team 
van Casca en organiseert zij de 
programma’s op de woensdag 
en de donderdag. Deze activi-
teiten als workshops, literaire le-
zingen en filmvoorstellingen zijn 
terug te vinden op de periodieke 
nieuwsbrieven en op de website 
van Casca (www.casca.nl). Voor 
de Dag van de Dialoog heeft zij 
de organisatie in handen geno-
men.
Na het succes van de eerste 
keer, vorig jaar, is het initiatief 
van deze gespreksgroepen uit-
gebreid, van tien naar dertien 
tafels. Per tafel is er plaats voor 
8 personen en de gespreksduur 
is anderhalf uur.
In totaal 5.500 mensen in twin-

tig gemeenten in Nederland ne-
men deel aan wat nu de week 
van de dialoog is geworden. De 
gemeente Rotterdam startte in 
2002 met de mogelijkheid voor 
inwoners om open met elkaar te 
praten. Directe aanleiding was 
de aanslag op de Twin Towers 
in New York.  De gevolgen van 
de terroristische daden van 9/11 
en het onbegrip ten aanzien van 
allochtonen met een islamiti-
sche achtergrond baarden bur-
gemeester Ivo Opstelten zorgen. 
Het initiatief kreeg in Amster-
dam een vervolg in 2004 na de 
moord op Theo van Gogh. Daar-
na is het als een olievlek ver-
spreid over het hele land. 
Weliswaar heeft een gemeente 
als Heemstede in mindere ma-
te te maken met enorme tegen-
stellingen zoals de grote steden. 
Maar volgens Marja Tol zijn er 
genoeg aanknopingspunten om 
met elkaar in gesprek te gaan. 
“Veel inwoners wonen in Heem-
stede, maar werken ergens an-
ders. Zij zijn vaak niet in de gele-
genheid elkaar te ontmoeten. En 
er zijn wellicht meningsverschil-
len tussen jong en oud in ons 
vergrijzende dorp.”

Heemstede – Tot en met maandag 27 oktober kan men zich 
nog aanmelden om mee te doen met de Dag van de Dialoog 
op dinsdag 4 november. Echt alle inwoners van Heemstede 
komen in aanmerking voor een plaatsje aan een van de der-
tien tafels die neergezet worden. Oud en jong, werkend, vut-
ter, scholier, het maakt niet uit. Zelfs de burgemeester doet 
mee. Zolang je maar een OEN bent, volgens Marja Tol van 
Casca, de contactpersoon van de Dag van de Dialoog. Een 
oen in de zin van: open, eerlijk en nieuwsgierig.

Praten in een open sfeer 
De gesprekken worden gehou-
den op diverse locaties op ver-
schillende tijden. Deelnemers 
kunnen zelf een voorkeur geven 
voor een bepaalde plek, alleen of 
samen met een vriend of vrien-
din. De gespreksleiders hebben 
een speciale training gevolgd en 
zien erop toe dat iedereen aan 
bod komt. Juist mensen die zich-
zelf niet altijd op de voorgrond 
zetten moeten zich ook op hun 
gemak voelen. Of er persoonlij-
ke details over tafel gaan is aan 
iedere deelnemer vrij om voor te 
kiezen. Bedoeling is om in een 
open sfeer meningen uit te wis-
selen met elkaar over het thema: 
leve de vrijheid. Vrijheid in bre-
de zin. Want wat voor de een vrij-
heid betekent hoeft voor de an-
der helemaal geen vrijheid te 
zijn. Ben je vrij als je kan doen 
en laten wat je wil of juist hele-
maal niet. Ben je vrij als je veel 
geld hebt of - heel actueel - ben 
je dan bang om het weer kwijt 
te raken. Wanneer dacht je voor 
het laatst: leve de vrijheid!  Marja 
Tol: “Ik weet nog goed hoe vrij ik 
me voelde toen ik mijn rijbewijs 
kreeg en in het autootje van mijn 
vader rond reed. Wat een heerlijk 
vrij gevoel om te gaan en staan 
waar je wilt.”
Dat ook jongeren zich aange-
sproken voelen om mee te pra-
ten, werd vorig jaar duidelijk 
toen het thema vluchtelingen 
op het programma stond. Enke-
le scholieren van Hageveld na-
men deel aan de gesprekken en 
zij vroegen zich af wanneer naar 
hen geluisterd gaat worden als 
het over volwassen onderwerpen 
gaat. Een uitspraak van hen was: 
wanneer word je nou eens seri-
eus genomen! Zij mengden zich 
enthousiast in het gesprek.

Hoewel één van de tafels in het 
College Hageveld staat, is het 
niet de enige groep jongeren die 
Marja Tol wil aanspreken. “Wer-
kende jongens en meisjes zijn 
juist van harte welkom om mee 
te doen. Het motto is: Heemste-
de gaat in dialoog en u bent uit-
genodigd. Denk nou niet: ze zit-
ten echt niet op mij te wachten. 
Echt iedereen moet mee kunnen 
doen, ook al ben je een beet-
je verlegen. De drempel is laag 
en je zult zien hoe leuk het is als 
je uitgedaagd wordt in een ge-
sprek mee te doen. En ben je be-
ter op je gemak met een voor jou 
bekende deelnemer, geef je dan 
samen op. We houden er reke-
ning mee als we de tafels gaan 
indelen.”
Een oen wil je normaal gespro-
ken niet zijn, maar wel op 4 no-
vember als het betekent: open, 
eerlijk en nieuwsgierig.

Meer informatie en aanmel-
ding is te vinden op www.heem-
stedeindialoog.nl of bij Casca, 
tel. (023) 5483828.
Mirjam Goossens

Jongste tafeltennisjeugd 
imponeert in Hoorn
Heemstede - Afgelopen week-
end werd er door een flinke de-
legatie (20) deelgenomen aan 
het ranglijsttoernooi in Hoorn. 
De deelnemers waren vooral erg 
jong. In de welpen (jongste tot 
10 en pupillen tot 12) waren er 
maar liefst 10 deelnemers. De 
meisjes deden het naar behoren. 
Boukje Meijer en Surinde Shaw 
deden voor het eerst mee aan 
een dergelijk groot toernooi. Ze 
kwamen beide in de herkansin-
gen terecht waar Surinde het ge-
weldig deed. Zij won het troost-
toernooi en gezien haar leeftijd 
en progressie (volgend seizoen 
is zij ook nog welp) zal ze dit jaar 
maar vooral volgend jaar nog 
hoge ogen gaan gooien.
De overige deelnemers aan het 
B toernooi hadden het lastig. 
Gabrielle Boxhoorn moest in de 
1e ronde van het Hoofdtoernooi 
al haar hoofd buigen voor een 
oude bekende en Josine Kuijk is 
al 2 jaar bezig om een A licentie 
te bemachtigen. Ook deze keer 
haalde ze het net niet. Ze verloor 
de finale. Zo dicht was ze nog 
nooit erbij geweest. Door de-
ze finale plaats behaald ze wel 
een halve A licentie. Bij haar vol-
gende finale heeft ze op zeker 
een A.  
Bij de jongens deed Melle van 
der Linde het geweldig. Hij 
speelde in het C toernooi voor 
het eerst mee bij de pupillen. 
Hij wist even niet wat hem over-
kwam (veel tafels en erg druk) 
maar ging gedurende het toer-
nooi steeds beter spelen. Uitein-
delijk strandde hij in de ½ fina-
le. Een plaats bij de beste 4 als 
jongste pupil is echt geweldig. 
Verder won Joey Smit het troost-
toernooi bij de Kadetten (tot 14) 
eveneens als 1e jaars kadet een 
goede prestatie.   

Maar de beste prestaties wer-
den bij de jongens welpen be-
haald. In het troosttoernooi be-
haalde Matthijs van Beek de ½ 
finale. Hij stond in de ¼ finale 

tegen over club en naam genoot 
Matthijs Wentinck. Hier stond 
H.B.C. met 3 jongens bij de bes-
te 8. Het was jammer dat Ray-
mond tegen zijn broertje Mauri-
ce in de ¼ finale moest spelen, 
want deze broedermoord zorgde 
voor een ½ finale plaats minder. 
Raymond won deze wedstrijd. In 
de ½ finale werd hij echter uit-
geschakeld door de nummer 3 
van de ranglijst (Raymond staat 
zelf 17e). 
De grote topper onder de wel-
pen was dit weekend Ashkan Is-
sazadeh. Hij is 1 ½ jaar geleden 
begonnen met tafeltennis en 
laat de laatste weken constant 
zien in een zeer goede vorm te 
steken. Hij won in de ¼ finale op 
indrukwekkende wijze van de 
als nummer 1 geplaatste speler. 
Bij een 2-0 voorsprong in games 
kwam hij in de 3e game met 10-
4 voor, maar toch verloor hij met 
10-12. De 4e game speelde hij 
ondanks de tegenslag onver-
stoord verder en won deze met 
ruime cijfers 11-5. In de ½ finale 
kreeg hij eveneens een streek-
genoot tegenover zich. Ook hier 
won hij overtuigend van. De fi-
nale zou andere koek worden, 
want nu kreeg hij immers de 
speler die zijn clubgenoot Ray-
mond had uitgeschakeld. De nr 
3 van de lijst (nr. 8 van Neder-
land) Ashkan was echter zo op 
stoom gekomen dat hij door nie-
mand meer te stuiten was en hij 
liet zijn tegenstander alle hoe-
ken van de tafel zien. Deze te-
genstander had met zijn finale 
plaats (2x achter elkaar op een 
ranglijsttoernooi) al een A licen-
tie verdiend. Omdat Ashkan het 
toernooi met overmacht wist te 
winnen kreeg ook hij de fel be-
geerde A licentie. Hij is stijgt 
hierdoor van nr. 16 van Neder-
land in een keer naar de top 5 
van Nederland.
Zijn leeftijdsgenoten Raymond 
en Maurice zullen hem gezien 
hun spelniveau spoedig volgen.
Ron Olijdam 

Kaldi begint koffierevolutie
Heemstede - Onder de noemer 
Revolución de Kafé start kof-
fieketen Kaldi een koffierevolu-
tie-campagne in Nederland en 
Vlaanderen. Dankzij de Senseo 
kwam de omslag van filterkoffie 
naar individuele koffie. Nu dan 
wil Kaldi voorloper zijn in de vol-

gende stap van koffiegenieten. 
In alle winkels in Nederland en 
Vlaanderen vinden vanaf dit na-
jaar daarom spectaculaire acties 
plaats waarbij pure koffie cen-
traal staat. 
Kaldi Heemstede vindt u aan de 
Raadhuisstraat 65a.

Nieuw boek over Heemstede
Heemstede - Een nieuwe heer-
lijkheid in ontwikkeling (1950 – 
1980), samengesteld door Mi-
chel Bakker en Hans Krol. Dit 
is het nieuwe boek over Heem-
stede, waarvan zaterdag 25 ok-
tober de presentatie plaats zal 
vinden. Drs. Jaap Verschoor, 

voorzitter van de Historische 
Vereniging Heemstede Ben-
nebroek, heeft zich bereid ver-
klaard het eerste exemplaar in 
ontvangst te willen nemen.
Dat gebeurt bij Boekhandel 
Blokker om 15.30 uur, zater-
dag dus. 



Nierstichting haalt 12.643,- euro op!

Prachtige opbrengst 
“Tienduizenden Nederlanders 
hebben nieren die niet goed 
functioneren. Door een aan-
geboren afwijking, een ontste-
king of een nierbeschadiging 
door bijvoorbeeld suikerziek-
te”, zegt Wil Berendsen, collec-
tecoördinator van de Nierstich-
ting in Heemstede. “Ook onze 
regio telt veel mensen die met 
de ingrijpende gevolgen van 
een nierziekte worden gecon-
fronteerd. Dankzij de inspannin-
gen van onze collectanten heb-

ben we tijdens de Collecteweek 
een prachtig bedrag opgehaald 
voor de Nierstichting. Met dit 
geld komen doorbraken in de 
strijd tegen nierziekten weer een 
stap dichterbij.” Mocht u de col-
lectant gemist hebben, dan kunt 
u uw bijdrage storten op giro 
88.000 t.n.v. Nierstichting Ne-
derland te Bussum.

40 jaar Nierstichting
De Nierstichting zet zich al veer-
tig jaar met veel succes in voor 
een toekomst met zo min mo-

Heemstede – Zo’n 140 enthousiaste en betrokken collectan-
ten van de Nierstichting in Heemstede hebben tijdens de Nati-
onale Collecteweek 12.643 euro ingezameld. De Nierstichting 
bestaat 40 jaar en benut haar jubileumjaar om extra geld in te 
zamelen voor het realiseren van doorbraken in het voorkomen 
en het behandelen van nierziekten. Met dat doel voor ogen 
zijn in het hele land ruim 75.000 collectanten op pad gegaan.

gelijk nierziekten én een bete-
re kwaliteit van leven voor nier-
patiënten. De Nierstichting grijpt 
haar jubileum in 2008 aan om 
extra aandacht te vragen voor 
het voorkomen van nierziekten 
door vroege opsporing en be-
handeling van nierschade, voor 
de toepassing op korte termijn, 
van celtherapie die de levens-
duur van een donornier verlengt 
en voor wetenschappelijk on-
derzoek naar de ontwikkeling 
van de implanteerbare kunstnier. 
Verder blijft de Nierstichting on-
vermoeibaar ijveren voor de tot-
standkoming van het Masterplan 
Orgaandonatie wat meer nier-
patiënten moet helpen met een 
niertransplantatie. 
Voor meer informatie kunt u de 
website van de Nierstichting 
raadplegen: www.nierstichting.nl
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Een warm welkom in Polen
Na de aanrijding van onze oude Vito-bus zaten we zonder vervoer. 
In De Heemsteder van 6 augustus stonden we op de voorpagina 
met een goed artikel waarin werd beschreven dat we een onge-
luk hebben gehad waar wij geen schuld aan hadden maar waar-
door we wel onze bus kwijt zijn. Hierop werd door een aantal do-
nateurs geld gegeven. 
Wij wilden weer naar Polen omdat we graag wilden zien wat er 
met het sponsorgeld van de Voorwegschool uit Heemstede en de 
Margrietschool uit Halfweg was gekocht.
Een bus huren bleek aanzienlijk duurder dan wij hadden gedacht. 
Je hebt wel een bestelbus voor 3 dagen voor een paar honderd 
euro maar dan krijg je iets van 100 kilometer per dag en de meer 
kilometers kosten ongeveer 20 cent per km. Dan kom je dus op 
een bushuur van 600-800 euro en daar komt dan de btw en de 
brandstof nog bij. De oude bus is echter niet meer te repareren, 
wat nu?

Gelukkig kwam er een fijne oplossing. Ingenieursbureau Joolen 
(centrale verwarming en airconditioning) uit Bussum schonk ons 
een gebruikte Ford Transit. Fantastisch. 
Deze bus kregen we woensdag 10 september. We hadden weer 
veel goede kleren en andere dingen gekregen. Blijft welkom want 
eind van het jaar gaan we in ieder geval weer. De Voorwegschool 
had kleding ingezameld. 

Mijn reisgenoot, Freeke Molenaar, woont in De Rijp en had daar 
veel goede kleren verzameld en ook keurig gesorteerd. Vervolgens 
kon ze ook nog een aanhanger lenen zodat we nog twee m3 ex-
tra mee konden nemen. Uiteindelijk reden we rond het middag-
uur richting Polen. We wilden eerst naar het kindertehuis in Brzeg 
Dolny (bij Wowov). We reden de vaste route tot Berlijn en van daar 
via Frankfurt a/d Oder (of Odra) Polen in. In de buurt van Zielona 
Goera, waar we de Odra overstaken vonden we een hotel. De vol-
gende dag weer verder. 
Als eerste gingen we dus naar het Kindertehuis in Brzeg Dolny. 
De directeur, Michal Bryk was verhinderd want zijn moeder lag in 
het ziekenhuis. 

De inhoud van de aanhanger was voor dit kindertehuis. De kin-
deren hielpen enthousiast mee met uitladen. Het Vodafone-shirt 
op de foto werd direct door de leiding aan dit jongetje gegeven. 
De kinderen, de meisjes in ieder geval, waren al dagen bezig een 
dansje in te studeren en nu was er publiek. Dat deden ze ook heel 
leuk, al dachten de jongens uit dit tehuis daar toch anders over...
Vervolgens hebben we gesproken met de psycholoog van dit te-
huis over de kinderen die vaak een achtergrond van ouders met 
alcoholmisbruik hebben en hoe ze de kinderen daar proberen te 
helpen. Ze wil graag puzzels hebben, liefst met veel stukjes. Deze 
gebruikt ze bij sommige kinderen. Kleurpotloden en ander teken-
materiaal zijn ook zeer welkom. 

Daarna zijn we naar het ziekenhuis van Brzeg Dolny gereden 
waar we de röntgenplaten hebben afgeleverd. Via bevriende art-
sen en hun relaties hadden we deze keer ook weer wat röntgen-
platen voor dit ziekenhuis. Vervolgens ging het richting Olesnica. 
De Voorwegschool uit Heemstede en de Margrietschool uit Half-
weg hebben via een sponsorloop geld opgehaald voor sportdin-
gen voor de Poolse kinderen. Die wilden we natuurlijk graag zien. 
De directrice kwam gelijk met de verantwoording (keurig in orde) 
en liet ons de sporttoestellen zien die met dit geld zijn gekocht. 
We hebben we de sporttoestellen bewonderd. Er is veel gekocht 
met dit geld en het lijkt me goed besteed. Ze wilden ook graag 
sporttoestellen om met name de jongens te binden. De meisjes 
sporten overigens net zo veel als de jongens maar de meisjes zijn 
makkelijker te boeien met activiteiten. Bij jongens bestaat toch al-
tijd het gevaar dat ze op straat rottigheid gaan uithalen, dus is voor 
hen deze sportmogelijkheid ideaal. 
We hebben van een bedrijf in Almere een grote hoeveelheid sport-
kleding gekregen. O.a. trainingspakken en die hebben we verdeeld 
over het kindertehuis daar en de buitenschoolse opvang (Kuznia). 
De kids waren er heel blij mee. Het was een feest. Zo’n kind ver-
wacht dit niet en is er echt blij mee. Zie je ook op de foto’s waar 
ze dan even ‘stoer’ voor poseren. 

De uitnodiging om in Olesnica te overnachten hebben we afgesla-
gen want het leek ons wel een fijn plan om alvast een stukje te-
rugtocht te doen. We hebben een motel vlak bij de Pools-Duitse 
grens. De volgende dag zijn we naar huis gereden. Je praat dan 
onderweg nog wat na. Op mij maakt zo’n bezoek aan de Pool-
se kinderen altijd indruk. Je kunt, met hulp van veel Nederlandse 
vrienden, namelijk iets doen waar de kinderen echt iets aan heb-
ben en dat maakt indruk (en voelt goed). Freeke had dat ook zo 
ervaren. 
Olaf Roeloffs, Stichting Kindertehuizen Polen

INGEZONDENCursus: Op eigen kracht (55+)
Heemstede - De cursus ‘weer-
baarheid’ is bedoeld voor senio-
ren (55+) in Heemstede die zich 
tijdens het ouder worden be-
wust worden van hun (komen-
de) kwetsbaarheid en mogelijke 
afhankelijkheid. 
Vaak doet zo’n moment zich voor 
als men te maken krijgt (zelf of 
in de omgeving) met het verlies 
van een partner, met gezond-
heidsklachten, met mobiliteits-
problemen of door een verande-
rende maatschappelijke rol. De 
cursus geeft u zicht op uw eigen 
achtergronden en situatie met 
betrekking tot kwetsbaarheid en 
biedt handvatten om uw weer-
baarheid te vergroten. 
In de eerste en de tweede bij-
eenkomst door Colette Ga-
ly en Dagobert Wolswijk, bei-
den maatschappelijk werkers 
bij Kontext, krijgt u inzicht in het 
logische proces van het ouder 
worden waar we allemaal mee te 
maken krijgen en de verschillen-
de manieren waarop je daarmee 
om kunt gaan. De eigen opvoe-
ding, de maatschappelijke po-
sitie van ouderen en de cultuur 
van jong, zelfstandig en ener-
giek waar we momenteel in le-
ven hebben hun invloed op het 

lichamelijk en geestelijk proces 
van ouder worden. Welke steun-
bronnen heeft u? Of waar kunt u 
die vinden? 
In de derde en vierde bijeen-
komst door Cees van der Veldt, 
docent en communicatietrainer,
zult u meer praktische informa-
tie en tips krijgen, gericht op 
communicatie. Hoe zegt u nee, 
zonder mensen te kwetsen? 
Hoe kunt u duidelijk overbren-
gen, toelichting geven of duide-
lijke ik-boodschappen geven? Er 
worden ook oefeningen gedaan 
die ingaan op bijvoorbeeld wat 
te doen als u in een bepaalde si-
tuatie verstrikt raakt die u eigen-
lijk wilde voorkomen.
De cursus Op eigen kracht start 
op donderdag 6 november van 
14.00 tot 16.00 uur. Kosten voor 
de 4 bijeenkomsten zijn 20,- eu-
ro. De cursus wordt gegeven bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en wordt u aange-
boden door Casca, Welzijn Ou-
deren Heemstede en het Loket.
Voor meer informatie kunt u bel-
len met Katinka Verdonk van 
Casca, tel: 023-548 38 28. Aan-
melden kan van maandag tot en 
met vrijdag van 9 tot 12 uur bij 
Casca de Luifel of www.casca.nl.

Dialezing de Gouden Eeuw 
begint in Haarlem
Heemstede - In het allereer-
ste begin van de Gouden Eeuw 
ontstond in Haarlem een onge-
kende economische bloei, voor-
al dankzij een golf van onder-
nemende migranten uit Vlaan-
deren.  
Pas later, tussen 1610 en 1630 
was de totale vernieuwing ook 
in de kunsten te zien. De tijd 
van de Italiaanse Renaissan-
ce leek voorbij. Kunstenaars ke-
ken voor het eerst naar hun ei-
gen directe leefwereld. Op een 
expositie in het Frans Halsmuse-
um zijn topstukken uit de vroege 
17de eeuw ‘even’ tijdelijk terug 

in Haarlem. De stad, de land-
schappen in de omgeving, vro-
lijke gezelschappen en stillevens 
waren de inspiratie van Haar-
lemse schilders. Deze artistie-
ke vernieuwing sprong pas la-
ter over naar Amsterdam en de 
andere Hollandse steden. Aukje 
Bos geeft met deze diapresenta-
tie een voorbereiding op de ten-
toonstelling “De Gouden Eeuw 
begint in Haarlem”. 
De lezing is in Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
op donderdagavond 30 okto-
ber, aanvang: 20.00 uur, entree: 
6,- euro.



Regio – Aanstaande zaterdag 
25 oktober is er een kinderex-
cursie op Woestduin. Kinderen 
gaan op zoek naar dierenspo-
ren. Deze excursie gaat van start 
om 14.00 uur.
Op zoek naar dierensporen... 
Hoe weet je of er ’s nachts ui-
len door het bos vliegen? En 
weet jij het verschil tussen een 
pootafdruk van een ree en van 
een damhert? Wonen er ook 
eekhoorns landgoed? En heb 
jij wel eens een gezien wat voor 
gat een specht in een boom kan 
maken? 
De boswachter van Landschap 
Noord-Holland neemt jullie mee 
om op zoek te gaan naar de ant-
woorden op deze en op nog veel 
meer vragen. 

Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
0251-362 762. De kosten be-
dragen 3,50 euro per volwas-
sene. Beschermers Landschap 
Noord-Holland mogen gratis 
mee en kinderen tot 12 jaar be-
talen 1,50 euro.
Verzamelen om 14.00 uur op 
het parkeerterrein bij Natuurin-
formatiecentrum De Kakelye. U 
vindt het bij de ingang van Ley-
duin, Woestduin en Vinkenduin. 
Het adres is Manpadslaan 2 Vo-
gelenzang; dat ligt ten zuiden 
van NS station Heemstede/Aer-
denhout, aan de westzijde van 
de Leidsevaart.
Meer informatie op www.land-
schapnoordholland.nl. 
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JacobAcademie:
voor en door senioren
Regio - De najaarscursussen 
van de JacobAcademie die de-
ze week van start gingen zijn 
weer een succes. Het “voor en 
door senioren” is echt leuk! De 
cursussen over wonen en socia-
le relaties zijn interessant, maar 
vooral ook een heel leuke er-
varing. Het zijn cursussen waar 
niet iemand voor de groep staat 
die het wel even gaat vertellen, 
maar iets dat je samen doet. 

Hoe werkt dat?
We zijn gewend in een cursus 
iemand voor de ‘klas’ te hebben 
die vertelt hoe het is en hoe het 
moet. Maar de JacobAcademie 
begrijpt dat senioren een enor-
me hoeveelheid ervaring heb-
ben en vooral elkaar heel veel 
kunnen leren! Samen met de 
begeleidster (die ook een senior 
is) van de groep gaan de deel-
nemers met elkaar in gesprek. 
Natuurlijk is er wel informatie 
beschikbaar, maar wat doe je 
daarmee in je eigen leven? Dat 
is iets dat de deelnemers samen 
bespreken, zodat ieder gebruik 
kan maken van de ervaring van 
anderen en toch zijn/haar eigen 
conclusies kan trekken.

Voor wie is de JacobAcademie?
De JacobAcademie is voor ie-
dereen vanaf 55 die eens na wil 
denken en praten over het leven 
na de werkende fase. Dat kan 

bijvoorbeeld gaan over wonen, 
praten met artsen, over sociale 
relaties, zingeving of over tijds-
besteding. Meestal zijn er maxi-
maal 12 deelnemers zodat een 
gesprek in de groep nog goed 
werkt. Het zijn allemaal bijeen-
komsten die de deelnemers aan 
het denken zetten en ook een 
heel leuke ervaring zijn. 

Voor en door senioren
Het “voor en door senioren” van 
de JacobAcademie is te zien bij 
de cursusleiders. Maar ook bij 
de programmaraad die een heel 
actieve rol speelt in het bepa-
len van het aanbod en het on-
der de aandacht brengen ervan. 
En het is natuurlijk te zien aan 
het feit dat de cursussen in ge-
spreksvorm zijn. Ouderen heb-
ben heel veel ervaring en talen-
ten en kunnen elkaar daarmee 
veel meer bieden dan ze zelf 
vaak denken.

Uitbreiding in 2009
In 2009 worden het al bestaande 
programma waarschijnlijk uitge-
breid met een cursus zelfverde-
diging en misschien een over 
geloofsovertuigingen. Daarnaast 
worden een aantal maatwerk-
cursussen gegeven. Meer in-
formatie over de JacobAcade-
mie vindt u op www.sintjacob.nl 
onder welzijn en diensten, of u 
kunt bellen naar 023-89229253.

Spirituele beurs Nicky’s Place
Regio - Op 8 en zondag 9 no-
vember van 12.00 tot 18.00 uur 
organiseert Nicky’s Place voor 
de 17e keer de tweedaagse spi-
rituele beurs in Haarlem. Toe-
gang voor een dag 5 euro, twee 
dagen 8 euro. Consulten max. 10 
euro. Parkeren op zaterdag 1,50 
per uur, gratis op zondag. Loca-
tie is het ouderensteunpunt aan 
de van Oosten de Bruynstraat 
60, hoek Westergracht achter de 
Bavo Basiliek in Haarlem.
Op een ruime en lichte loca-
tie, goed bereikbaar met de au-
to vanaf de Westelijke Randweg. 
Een prachtige plek waar je even 
tot jezelf kunt komen en in een 
ontspannen sfeer een gesprek 
kunt aangaan, om op persoonlijk 
vlak vragen te stellen en inzich-
ten te verkrijgen, kennis te ma-
ken met een interessante we-
reld en je drempelvrees te over-
winnen.
 

Elke keer met een aantal nieu-
we disciplines en natuurlijk de 
vaste onderdelen uit de spiritu-
ele wereld. 
De mediums en paragnosten die 
aanwezig zijn hebben allen ja-
renlange ervaring in het werken 
met de spirituele wereld. Zoals 
Anna Macaré - Haarlem, Jac-
queline Bremmers, Marrie Ron-
de – Alkmaar een tekenend me-
dium, Suzanne Martinez – psy-
chic artist, Boddhi –paragnost- 
Zandvoort , schrijvend medium 
Chantal, Berend Krimp, Sylvia 
Veltman, Mirjam van Inner Spi-
rits uit Hoofddorp, Carla Bon-
gers – Purmerend. Speciaal uit 
Schotland overgevlogen: David 
Tyrell, hij werkt met engelenen-
ergie en kristalhealing.
Voor uitgebreide informatie kijk 
op de website: www.nickys- 
place.nl  of bel: 023- 5321009 
Nicole van Olderen.

Regio - In november is het echt 
herfst en er wordt vooral binnen 
geleefd. Een goede gelegenheid 
om het in huis extra sfeervol te 
maken, bijvoorbeeld met de or-
chidee. Deze meest gekochte 
kamerplant is er in zoveel soor-
ten, kleuren en vormen dat er 
altijd wel een orchidee te vin-
den is die bij uw smaak en in-
terieur past. Daarnaast is de or-
chidee ook als cadeau bijzonder 
geschikt. Een heel bijzondere or-
chidee is de Phalaenopsis ‘Cas-
cade’. Aan de gebogen takken 
hangen volop indrukwekken-
de, grote bloemen waardoor de 
plant ook wel watervalorchidee 
wordt genoemd. 

Indrukwekkend 
De watervalorchidee (Phalae-
nopsis ‘Cascade’) is relatief 
nieuw. De indrukwekkende ka-
merplant valt op door de fraaie, 
gebogen takken en vanwege de 
grote bloemen. Deze hebben na-
melijk een diameter van onge-
veer 10 centimeter. De waterva-
lorchidee is momenteel verkrijg-
baar in het wit, paars en roze. Zet 
de orchidee in een strakke zwar-
te of witte sierpot voor een mo-
derne uitstraling. Of creëer een 
romantische sfeer met een oude, 
antieken pot. De watervalorchi-
dee past in elk interieur!

Verzorging
De plant houdt van een lichte 
plek (niet in direct zonlicht) en 
bloeit gegarandeerd drie maan-
den lang. De watervalorchidee 
wordt geleverd in een pot met 
veenmos (Sphagnum) dat een 
hoge voedingswaarde heeft en 
een sterk wateropnemend ver-
mogen. Dat is lekker makkelijk, 
want zo hoeft de plant maar eens 
per week een scheutje water en is 
extra voeding niet nodig. Boven-
dien is veenmos zeer decoratief.

Waterval van 
bloemen

Heksen in de herfstvakantie
Regio - In de herfstvakantie 
knutselen kinderen mooie hek-
sen op informatieboerderij Zorg-
vrij in Spaarnwoude. Van kleurig 
papier wordt een vliegende heks 
op een echte bezemsteel ge-
maakt. Het knutselen kost 2,50 
euro. Tijden: van 13.00 uur tot 
15.30 uur. De gehele vakantie, 
t/m 24 oktober.
In de herfstvakantie kunnen ook 
speurtochten worden gedaan. 
Iedere middag rond 16.30 uur 
worden de koeien gemolken en 
zijn de boeren in de stallen om 
vragen te beantwoorden.
Vanaf 25 oktober is er in de 
boerderij een nieuwe expositie 
te zien. Schildersclub ‘De Veste’ 
heeft dan diverse werken in de 
kubus van de boerderij hangen.
Op 2 november is het evene-
ment ‘heksen in de koeienstal’. 
Dan kunnen de kinderen hek-
senbrouwsels maken, is er een 
heksenproeverij en zijn er tal van 
andere heksenactiviteiten.

In de herfstvakantie heeft het 
bijgelegen restaurant ‘Onder de 
Platanen’ een speciaal heksen-
pannenkoek arrangement voor 
5 euro.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarn-
woude voor meer informatie kijk 
op www.recreatienoordholland.nl

Kinderexcursie 
dierensporen zoeken

Foto: Woestduin. Henry Buter.

Jaarafsluiting open podium Con Tutti
Regio - Con tutti, het Haarlems 
genootschap voor iedere lief-
hebber van muzikaal samenspel, 
houdt haar Open Podium in het 
gebouw Zang en Vriendschap 
aan de Jansstraat 74 aanstaande 
zondag 26 oktober. De tijden zijn 

van 14.30 tot 17.00 uur. Het is het 
laatste OP van dit jaar. In 2009 
zijn er opnieuw acht OP’s.
Het is een goed bezette middag 
waar een vijftal ensembles heel 
wisselende programma’s bren-
gen.

Er zijn werken van Juriaan An-
driessen, Marcel Poot, de Haar-
lemse componist J.M. Nuij-
ten alsook van Mendelssohn en 
Bach. Ook valt er van Oost-Euro-
peesche Klezzmermuziek te ge-
nieten.
Het complete programma is te 
vinden op www.contutti.nl

Film & Lunch bij Casca (55+)
Heemstede - Donderdag 30 ok-
tober wordt bij Casca een dra-
ma-film gedraaid. In de pauze 
van de film kunt u in de foyer van 
de Luifel van een heerlijke lunch 
genieten. Het hele film & lunch-
programma is van 10.30- ±13.30 
uur bij Casca de Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede. Kosten in-
clusief lunch: 9,00 euro. Senioren 
van 65+ betalen 8,00 euro. In ver-
band met de lunch graag voor-
af reserveren uiterlijk dinsdag 
28 oktober, dit kan telefonisch: 
(023) 548 38 28 op werkdagen 
van 9-12 uur.
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Minister positief over 
Veiligheidsregio Kennemerland
Regio - De minister van Bin-
nenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties, Guusje ter Horst, 
oordeelt positief over de ram-
penbestrijdingsorganisatie van 
Kennemerland. Dit schrijft zij in 
een brief aan het bestuur van 
de Veiligheidsregio Kennemer-
land (VRK) en in een brief aan 
de Tweede Kamer. Zij baseert 
dit oordeel op het rapport van 
de Inspectie Openbare Orde en 
Veiligheid over de simulatie van 
20 maart jl., de eindtoets van de 
Algemene Doorlichting Ram-
penbestrijding. Het bestuur van 
de Veiligheidsregio is er trots 
op dat de regio deze oefening, 
met het zwaarste scenario ooit 
in Nederland getoetst, met goed 
gevolg heeft doorlopen. Dit be-
vestigt het beeld dat de VRK 
zich in de afgelopen anderhalf 
jaar snel ontwikkeld heeft. 

De regio Kennemerland kent 
met Schiphol en Corus binnen 
haar grenzen bijzondere risico’s 

die om hogere eisen vragen dan 
de landelijke normen. Om ade-
quaat deze risico’s het hoofd te 
kunnen bieden heeft de minister 
versterkingsgelden aan de regio 
ter beschikking gesteld om op 
termijn te kunnen voldoen aan 
het crisisbestrijdingsplan Schip-
hol. 

In de rapportage van de inspec-
tie staat een drietal leermomen-
ten voor de regio. Dit betreft het 
beter structureren van overleg-
gen tijdens crisissituaties, het 
opzetten van integraal informa-
tiemanagement en het verder 
professionaliseren van gemeen-
telijke processen. In de eerste 
bevindingen van juni 2008 wer-
den deze leerpunten al door de 
Inspectie benoemd. De regio 
heeft deze punten direct voort-
varend opgepakt zodat zij de 
minister al op korte termijn kan 
informeren over de implemen-
tatie hiervan. Zo heeft de ge-
meente Haarlem besloten tot de 

inzet van extra mensen en mid-
delen om zich beter voor te kun-
nen voorbereiden op rampen en 
crises. 

De voorzitter van de Veiligheids-
regio Kennemerland drs. Theo 
Weterings zegt: “De Inspectie 
heeft tijdens de diverse meet-
momenten in de afgelopen twee 
jaar aanbevelingen gedaan. 
Deze aanbevelingen hebben 
wij steeds opgevolgd met deze 
positieve uitkomst tot gevolg. 
Wij werken nu voortvarend ver-
der om deze basis verder uit te 
bouwen. Zo is de gemeenschap-
pelijke meldkamer van ambu-
lance, politie en brandweer per 
1 januari 2009 een feit.
Vanaf dat moment zijn de meld-
kamers van de drie hulpdien-
sten gehuisvest in één gebouw 
aan de Zijlweg in Haarlem. De 
hulpdiensten kunnen zo opti-
maal met elkaar samenwerken 
als het er om spant. Dat is met 
recht een mijlpaal.”

Ex-idol Floortje op ‘Oud & Nieuw 
Party’ aan boord cruiseferry

Kerstshoppen
Het MetroCentre bij Newcastle 
is met 330 winkels de grootste 
shopping mall van Groot Brittan-
nië. Zowel het overdekte winkel-
centrum als de gezellige binnen-
stad staan vanaf medio novem-
ber in het teken van kerst. De 
3-daagse KerstShopMiniCruise 
naar Newcastle is te boeken 
vanaf € 84,- per persoon en is in-
clusief overnachtingen, een hele 
dag vrij te besteden in Newcast-
le en transfer naar het centrum. 

Regio - Kerstshoppen in Engeland is nu nog leuker vanwe-
ge de gunstige positie van de Britse Pond. Cruiseferrymaat-
schappij DFDS Seaways speelt hier leuk op in en biedt van-
af begin november een 3-daagse KerstShopMiniCruise naar 
Newcastle. Wie met Oud & Nieuw wel eens iets bijzonders wil, 
viert de jaarwisseling aan boord van een comfortabele cruise-
ferry van DFDS Seaways. Op 31 december vaart de Princess of 
Norway een unieke route naar het IJ. Tijdens het all-inclusive 
oudejaarsfeest verzorgt ex-idol Floortje een spetterend optre-
den en hebben de gasten een schitterend uitzicht op het vuur-
werk boven Amsterdam.

Oud & Nieuw Cruise 
Met de all-inclusive formu-
le zorgt DFDS Seaways ervoor 
dat het de gasten aan boord 
niets ontbreekt. Gedurende de 
avond zijn aan boord alle drank-
jes, hapjes en het Scandinavi-
sche dinerbuffet inbegrepen. De 
bars, de nachtclub en het casi-
no zijn tot in de vroege ochtend 
geopend. Idols 3 finalst Floortje 
geeft die avond twee maal een 
mini-concert. Ook is er een op-
treden van de regionaal beken-

Verkeerscontrole met resultaat
Heemstede - Afgelopen dins-
dag hield de politie in Heemste-
de een verkeerscontrole.
Deze controle was vooral gericht 
op auto’s en busjes met aanhan-
ger. Het bleek dat er een aantal 
in overtreding was. Aanhangers 
waren of niet goed gekoppeld 
aan het trekkende voertuig, of 
zij waren te zwaar beladen. Als 
bijvangst werden nog een aan-
tal personen betrapt op het bel-
len in de auto of het niet dragen 
van een hem of het rijden over 

de busbaan. De politie was met 
veel manschappen en materieel 
gaan staan bij de Heemsteed-
se haven en twee motoragen-
ten reden rond in de omgeving 
om eventuele kandidaten voor 
een controle naar de haven te 
leiden. 
Bij ongeveer 30% van de staan-
de gehouden voertuigen bleek, 
dat er aan een bekeuring niet 
viel te ontkomen. Het nut van 
een gerichte controle is kenne-
lijk geen overbodige luxe.

de zangers Cock Zwanenburg en 
John Eeltink. Na een spectacu-
lair zicht op het vuurwerk boven 
Amsterdam, wordt het feestelijke 
evenement in stijl besloten met 
een overnachting aan boord en 
een uitgebreid ontbijtbuffet op 1 
januari.  De Oud & Nieuw Cruise 
is te boeken vanaf 184,- euro per 
persoon. Meer informatie vindt u 
op www.dfdsseaways.nl

Roze Ouderen Telefoon
Regio - Het project stelt oudere 
homoseksuelen (zgn. roze oude-
ren) in de gelegenheid om tele-
fonisch of via e-mail contact op 
te nemen met deskundig(e) (ho-
moseksuele) vrijwilliger(s)

Op zaterdag 11 oktober was het 
‘coming out day’ de nationale 
dag waarop homoseksualiteit de 
aandacht krijgt die het verdient.
Uit onderzoek blijkt dat homo-
seksuele ouderen maken op dit 
moment niet of nauwelijks ge-
bruik van de reguliere informa-
tiekanalen voor homoseksuele 
ouderen.

Na overleg met organisaties van 
homoseksuele ouderen en orga-
nisaties met expertise over ho-
moseksuele ouderen bleek dat 
een laagdrempelige organisa-
tie als de SBO-NH een positie-
ve bijdrage zou kunnen leveren 

aan de taboesfeer rondom ho-
moseksualiteit bij ouderen. 

De Stichting Samenwerkende 
Bonden van Ouderen (SBO-NH) 
is de belangenbehartiger van al-
le ouderen in Noord-Holland.
Ook de doelgroep homoseksue-
le, lesbische en biseksuele ou-
deren (holebi-ouderen), ook wel 
roze ouderen genoemd, behoort 
tot deze groep.
Omdat geconstateerd is dat de 
belangen van deze groep op on-
derdelen afwijkt van die van he-
teroseksuele ouderen, heeft de 
SBO-NH besloten een project te 
starten voor deze doelgroep.

Bereikbaarheid vanaf  20 okto-
ber: 
Via telefoon: 023 – 5299897 
(maandag en woensdagmiddag 
van 13.00-16.00 uur) of via e-
mail: rozeouderen@sbo-nh.nl

Spaarnestad
Regio - Galerie 37 Spaarnestad 
presenteert de tentoonstelling 
TRANS met nieuw werk van de 
Nederlandse kunstenares Kris 
Knook en de Argentijnse foto-
grafe Carolina Furque. De kun-
stenaars delen een fascinatie 
voor het vastleggen van sporen 
van leven en vergankelijkheid. 
Knook doet dit door gebruik te 
maken van andermans tastbare 
herinneringen en Furque met in-
drukken van haar zwerftochten 
over de wereld.
TRANS is te zien van 26 oktober 
tot en met 30 november 2008. 
Galerie 37 Spaarnestad, Groot 
Heiligland 37.



Heemstede – Tijdens de com-
missievergadering Samenleving 
vorige week stond ‘sport’ in de 
schijnwerpers. HBC (voetbal) zal 
een kunstgrasveld krijgen, waar-
door zij de groei van het aantal 
leden kunnen opvangen. VEW 
(voetbal) zal nog even op een 
beslissing moeten wachten. De 
commissie wil eerst uitgezocht 
hebben of de gezamenlijke ver-
enigingen op het sportpark nog 
wensen hebben t.a.v. de toe-
komstige capaciteit. Pas als dat 
duidelijk is wil men overwegen 
ook VEW een kunstgrasveld 

te geven. VEW zit echt in hoge 
nood, het huidige trainingsveld 
is nu al onbespeelbaar, VEW is 
alleen maar gebaat bij een snel-
le besluitvorming. Volgens wet-
houder Struijf zijn er nog mo-
gelijkheden op het sportpark en 
het nu toestaan van de investe-
ring voor VEW zou de toekom-
stige plannen niet dwarsbomen. 

Topsport
De Nota sport en bewegen in 
Heemstede gaf de nodige dis-
cussie.
Inspreker Verhulst, voorzitter van 
Alliance (hockey), vraagt om een 

innoverende visie op het sport-
park. Zijn club moet meer vel-
den hebben. Het huidige aantal 
zou onvoldoende zijn. Zijn club 
doet het zo goed, dat het aan-
tal leden jaarlijks stijgt en er een 
wachtlijst moest worden inge-
voerd. Ruud Leijenaar, namens 
RCH (honkbal, softbal), vond in 
de nota niets terug over top-
sport in Heemstede. Zijn club is 
te classificeren als topsport ver-
eniging, waarbij spelers uitko-
men in de hoogte klasse binnen 
hun sport. Hij wil erkenning van 
het begrip topsport en ziet de 

gemeente graag handelen in die 
geest. Ook vindt hij het vreemd 
dat RCH niet kan trainen in de 
sporthal en zij moet uitwijken 
naar Amsterdam. Als Heem-
steedse club onverteerbaar. De 
commissieleden wilde graag dat 
naast dit rapport, ook een over-
leg tussen de gebruikers van 
het sportcomplex op gang zou 
komen. In het verleden bleek de 
bereidheid van de verenigingen 
hiertoe minimaal te zijn. Waar-
om niet hockeyen op een kunst-
gras voetbalveld was een vraag. 
Het antwoord werd snel gege-
ven dat kan dus niet. 

Sportloket niet nodig
Het college stelt voor een loket 
sport te openen. Hiervoor lopen 
de commissieleden niet warm. 
Ook het punt dat er bij toe-
komstige investeringen wordt 
gekeken naar het aantal van 
50% Heemsteedse jeugdleden 
kreeg niet van iedereen bijval. 
In Heemstede blijkt 85 % van de 
jeugd aan sport te doen. V.d. Ha-
ve (HBB) wilde graag weten wat 
de overige 15 % dan doet. Ook 
wilde zij de vraag bij de clubs 
neerleggen of zij het beheer 
van hun accommodatie niet zelf 
wilde doen. De VVD vindt het 
schoolzwemmen een taak voor 
de ouders en niet voor de over-
heid. Deze partij heeft ook geen 
behoefte aan een hardloopeve-
nement. Die zijn er al genoeg in 
de regio volgens commissielid 
Brummer.
Zodra een vereniging een voor-
stel tot uitbreiding van de ac-
commodatie heeft gedaan, mag 
zij de komende 5 jaar geen nieu-
we verzoek indienen. Het zwem-
bad en de sporthal zullen wor-
den gerenoveerd. Het toezicht 
op het sportpark zal worden ver-
scherpt. Het college zit op de lijn 
om ook niet leden van verenigin-
gen toegang te verschaffen tot 
het sportpark. Dit voorstel heeft 
niet de instemming van de ge-
bruikers. Het tennispark op het 
complex zal niet in een nieuwe 
beheersovereenkomst worden 
betrokken. M.a.w. de vereni-
ging doet het beheer zelf. In gro-
te lijnen is de commissie tevre-
den over het rapport, dat onder 
grote tijdsdruk tot stand is ge-
komen. Met wat kleine aanpas-
singen zal het voorstel van het 
college de eindstreep wel halen. 
Na acceptatie van het rapport 
is het zaak, om voor het beheer 
van het sportcomplex  een nieu-
we aanbesteding te doen.
De raad zal binnenkort een defi-
nitief besluit nemen. 
Eric van Westerloo
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Inhaalzaterdag:
veel punten voor VEW
Heemstede - Zaterdag 18 ok-
tober was voor de KNVB een 
beker- en inhaalzaterdag. Voor 
VEW werd het inhalen. De A-
1 (foto) beet de spits af tegen 
koploper Zaanlandia uit Zaan-
dam.Na een spannende wed-
strijd die onderleiding stond van 
scheidsrechter Meeuwenoord 
werd er met 3-1 gewonnen. Het 
sterkere Zaanlandia benutte de 
kansen niet, VEW was succes-
voller. Paul Bosma en twee keer 
Jeroen Barend waren de doel-
puntenmakers.
De tweede inhaalwedstrijd was 
VEW-2- Kismet’82 uit Amster-
dam. De tegenstander was tech-
nisch superieur en spijker hard. 
VEW ging de rust in met een 0-
1 stand. Na de thee startten de 
gastheren in een hoger tempo 
en kwam verdiend op 1-1 door 
Wouter Hamann. Tegen de ver-
houding in en met hulp van de 
scheidsrechter die een handsbal 
over het hoofd zag kwam VEW 
op 1-2 maar nog geen vijf minu-
ten later was het 2-2 door een 
wereld doelpunt van Wim Rol-
vers. Van 35-meter afstand ver-
dween de bal in het kruis.
De derde wedstrijd was VEW-1 
tegen het zwakke Velsen. In de 
eerste helft was de stand al 5-1, 
de doelpunten werden gescoord 
door drie maal Michiel Dekker 
en twee maal Niels Dekker.
Direct na de thee werd het 5-
2, allebei de Velsen doelpunten 
kwamen voort uit minder sterk 

optreden van de VEW-defensie. 
De 6-2 kwam op naam van Bas 
van’t Sant die een vrije trap keu-
rig in het doel liet vallen.

Het programma voor 
25 oktober:
Vesenbr.-1- VEW-1  14.30 uur
De Spartaan-2- VEW-2  14.00 uur
VEW-3- Bl’daal-2    14.30 uur
Ymuiden-5- VEW-4   14.30 uur
THB-2- VEW-5      14.00 uur
VEW-vet.-EDO-vet.   14.30 uur
Velsenbr.-a1- VEW-a1 12.30 uur
VEW-c1    Vrij 
VEW-c2- Aalsmeer-c  11.45 uur
VEW-mei- Concordia  11.30 uur
VEW-e1- Concordia-e 10.30 uur
VEW-e2- K’land-e 09.30 uur
Hoofddorp-e- VEW-e3  10.00 uur
Hijs-f- VEW-f1   09.30 uur
VEW-f2- DSS-f      09.30 uur.

VEW-agenda:
25 oktober- Algemene ledenver-
gadering in het clubhuis. Aan-
vang 20.00 uur. Op 14 novem-
ber: derde ronde Klaverjas com-
petitie. Aan vang 20.00 uur.
Op 28 november: Sint Nico-
laas feest voor de Mini’s en F-
junioren. Aanvang 17.00 uur, de 
Sint vertrekt om ongeveer 19.00 
uur. Broertjes en zusjes zijn na-
tuurlijk ook welkom. 14 Novem-
ber is de Wijnproefavond. Aan-
vang 20.15 uur. Kosten 5 euro 
p.p. Opgeven bij Onno Stolten-
borg, tel 023-5637856. Dit num-
mer is ook beschikbaar voor alle 
jeugdzaken. 

Avondje sport in de 
Commissie samenleving

HBC G-voetbal

Vakantiewedstrijd
Heemstede – Het afgelopen 
weekend werden de G-voet-
ballers bij HBC getrakteerd op 
ontbijt. En niet zomaar een ont-
bijt, maar een met echt alles er-
op en eraan. Geserveerd op fees-
telijk gedekte tafels. Waar vind je 
dat nog? Dan is er door de KNVB 
verordend dat er geen competitie 
is. Wel een landelijke voetbaldag 
in Zeist. Een paar spelers kiezen 
ervoor daaraan deel te nemen. 
De rest is wel in voor een oefen-
partij. Het is een beetje de kat 
op het spek binden, maar voor 
de verandering gaan we alle-
maal in dezelfde kleedkamer.  

De voorspellingen komen luid 
en duidelijk door. Opvallend ge-
noeg denken beide teams mak-
kelijk te kunnen winnen. G1 zit 
wat beter in de keepers en leent 
welwillend een keeper uit aan 
G23. Op het veld blijkt de G23 
natuurlijk wat groter maar de G1 
is zeker niet minder. WESLEY 
staat als altijd op de juiste plaats 
bij schoten van afstand. Af-
spraak was dan ook: uit spelen. 
Het lukt 3 x voor de rust. G1 laat 
zich echter ook niet onbetuigd. 
2 doelpunten moet FRANK toe-
staan. Met die nipte voorsprong 
voor G23 wordt van speelhelft 

gewisseld. Hetzelfde geldt voor 
de keepers. Die wisselen ook. De 
spits wordt keeper en de kee-
per wordt spits. Nu blijkt de G1 
toch veel mogelijkheden te heb-
ben, want het spel wordt zeker 
niet slechter. Sterker, nog maar 
net begonnen maken ze zelfs al 
gelijk. Dat vindt G23 weer niet 
leuk. En zo ontspint zich een leu-
ke wedstrijd met aan beide kan-
ten kansen. Het publiek geniet 
niet alleen van de zon, maar ook 
van het doelpuntenfestijn. In vol-
komen evenwicht wordt de pe-
naltyserie begonnen. Prachtige 
reddingen en doelpunten slui-
ten deze ochtend af. Anders dan 
anders gaan de coach en zijn 
vrouw met 2 tassen vol vuile kle-
ding op de fiets naar huis. Niks 
doen zit er ‘effe’ niet in.
Leo Holdorp

Met Lenn Sanders naar 
de Waterleidingduinen 
Heemstede - Het is herfst. Bij 
uitstek weer om naar buiten te 
gaan en aan de conditie te wer-
ken of te genieten van de na-
tuur om ons heen. Dat kan met 
de Lenn Sanders’ Wandelclub. 
De club trekt er twee keer per 
maand op uit. Lekker samen 
wandelen tussen de 5 en 15 km. 
Op dinsdag 28 oktober gaat 
de club wandelen in de Water-
leidingduinen van de Zilk. Om 

10.00 uur verzamelen we achter 
Station Heemstede, bushalte lijn 
90 richting Den Haag. Vergeet u 
niet een lunchpakketje mee te 
nemen? Aanmelden graag ui-
terlijk maandag 27 oktober bij 
Casca op werkdagen van 9 to 12 
uur: tel. 023 – 548 38 28. 
Per keer betaalt u 2,- euro (ex-
clusief eventuele reiskosten, 
toegangsprijzen en consump-
ties).
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“Kijk, er wonen nog kaboutertjes bij Hageveld”, schrijft WytzeMeer-
stra uit de Haemstedelaan. Het zou wat zijn, als er kleine mannetjes 
met puntmutsjes in deze paddenstoelen wonen...!

“Vandaag gezien in de waterleidingduinen. De grote parasolzwam. Helaas 
kun je niet zien hoe groot, maar geloof me. Erg groot!” Aldus Corrien Vis-
ser, die de zwam op de gevoelige plaat vastlegde. Zij maakte ook de foto’s 
van de vliegenzwam die ze tegenkwam tijdens een herfstwandeling. 

Wat is de herfst mooi!

Woensdagmiddagclub gaat 
herfstkrans maken

Heemstede - Deze keer is de activi-
teit voor twee woensdagmiddagen. Je 
gaat een prachtige herfstkrans maken 
van paddenstoelen, kabouters en elf-
jes van klei en besjes, eikels, dennen-
appels, bladeren en takjes. We maken 
samen eerst de basiskrans op 29 ok-
tober en de week erna op 5 november 
maken we de paddenstoelen, elfjes 
en de kabouters. Er is materiaal aan-
wezig, maar als je zelf mooie blade-
ren of ander herfstmateriaal hebt ge-

vonden, mag je ze natuurlijk meene-
men. Kinderen die niet zo van knutse-
len houden kunnen ook meedoen aan 
een bord- of kringspel of als het droog 
weer is lekker buiten spelen (onder 
toezicht). De woensdagmiddagclub is 
voor kinderen van 5-10 jaar van 13.30-
15.15 uur bij Casca in het Honk, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten 
per keer: 3,50 euro, een 10-knippen-
kaart kost 30,00 euro. S.v.p. vooraf aan-
melden: 023-548 38 28 - keuze 1.

Ties van Veelen uit de Balistraat stuurde ons dit fotogeniek beeld 
van de herfst.



Regio - De leerlingen van groep 
5 t/m 8 van Schoolvereniging 
Aerdenhout Bentveld zijn de af-
gelopen weken bezig geweest 
met lessen over de landen Ni-
caragua, Tanzania, Malawi en 
Cambodja. Dit zijn landen met 
een voedselproblematiek. Het 
doel van het project is om kin-
deren bewust te maken van leef-
tijdsgenootjes in Derde Wereld 
landen. Daarnaast laat het les-
pakket de kinderen zien hoe het 
dagelijks leven van kinderen in 
deze landen er uitziet.

Als afsluiting van de lessen volg-
de er een bezoek op school van 
vrijwilligers van de Stichting 
‘Kids Moving the World’. 
Tijdens dit bezoek werd er een 
spel gespeeld waarbij de nadruk 
lag op het prikkelen van de leer-
lingen en ze na te laten denken 
over de problemen en ze tot op-
lossingen te laten komen ten 
aanzien van de voedselproble-
matiek. 

Meer informatie op www.kids-
movingtheworld.com 
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Werkbezoek aan Moskee
Regio - De leden van NVVH-
Vrouwennetwerk brengen op 
vrijdag 31 oktober een werkbe-
zoek aan de Selimiye Moskee 
in het Reinaldapark te Haarlem. 
Om 14.30 uur verzamelen zij voor 
de Moskee. Bus 2 stopt dichtbij 
de Moskee in de L. Springer-
laan. Primair richt de Selimiye 
Moskee zich op Turkse Haar-
lemmers, maar de deuren staan 

open voor iedereen die nieuws-
gierig is naar de Turkse religie, 
cultuur en het gebouw.
Heeft u interesse in dit werkbe-
zoek? Meld u zich dan voor 24 
oktober aan bij mevrouw M. v.d. 
Veen, tel. 5244778. Introducés 
zijn ook welkom.
Voor meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging, 
bel dan: 023-5477486.

Zorgbalans timmert aan de weg

In het gehele verzorgingsgebied 
van Zorgbalans (van Velsen tot 
Hillegom) is deze week de cam-
pagne te zien in abri’s. Daar-
naast is de site www.werkenbij-
zorgbalans.nl actief. Alle perso-

neelsadvertenties zullen ook in 
de nieuwe stijl verschijnen. Ver-
der komt begin december een 
speciale Zorgbalans-krant uit 
die in een oplage van 140.000 
stuks wordt verspreid.

Regio - Vanaf deze week timmert Zorgbalans flink aan de weg 
met een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers. Als 
grootste werkgever in Zuid-Kennemerland (ruim 3.500 mede-
werkers) vraagt Zorgbalans regelmatig om nieuw personeel. 
De campagne moet ervoor zorgen dat Zorgbalans zich positi-
oneert als aantrekkelijk werkgever.

Zorgbalans zoekt medewerkers 
voor de verpleeg- en verzor-
gingshuizen, maar ook voor de 
thuiszorg. Leerlingen zijn even-
eens welkom. Op al deze gebie-
den kan Zorgbalans nieuw per-
soneel gebruiken.
Zorgbalans is overigens niet de 
enige organisatie die personeel 
zoekt. De krapte op de arbeids-
markt in de zorgsector is nog 
steeds in vrijwel geheel Neder-
land merkbaar.

Geweldige opbrengst Dierendagcollecte
Regio - Collectanten van de 
Haarlemse Dierenbescherming 
hebben tijdens de Werelddie-
rendagcollecte 33.615,- euro 
opgehaald in Haarlem en omge-
ving. Ongeveer 292 vrijwilligers 

hebben in de week van 29 sep-
tember tot en met 4 oktober ge-
collecteerd. Ze zijn er zeer tevre-
den mee en spreken van een ge-
weldige opbrengst. De grootste 
deel van de opbrengst gaat naar 

het Dierentehuis Kennemerland 
in Zandvoort. De rest wordt on-
der andere gebruikt voor materi-
alen voor PR en voorlichting, de 
inspectiedienst en de dierenam-
bulance.

Haarlems Studentenkoor: 
serieus zingen in gezellige sfeer
Regio – Een frisse wind waait 
door Haarlem. Jongeren zingen 
gevarieerd repertoire in het nieu-
we ‘Haarlems Studentenkoor’ 
onder leiding van Reyer Ploeg. 
Het vierstemmige koor is groei-
end en staat open voor nieuwe 
leden. De repetities zijn elke don-
derdagavond bij Muziekcentrum 
Zuid-Kennemerland.
Het koor is opgericht voor stu-
derende en werkende jongeren 
tussen 17 en 27 jaar die graag 
samen willen zingen. De insteek 

is om een gezellige sfeer te cre-
eren waarin ook op een serieu-
ze manier gewerkt wordt. De re-
petities zullen uiteindelijk leiden 
tot een concert. 
De Repetities zijn op donderdag-
avond 19.30-22.00 uur bij Mu-
ziekcentrum Zuid-Kennemer-
land,  Gasthuisvest  47, Haarlem. 
Interesse in een proefles? Ga 
naar www.haarlemsstudenten-
koor.nl of naar www.skhaarlem.
hyves.nl voor foto’s en contact-
adressen. Of kijk op www.mzk.nl.

‘Kids Moving the World’ 
op school

Een dierbare verloren door zelfdoding

Kerkconcerten Hot Club de Frank
Regio – Op woensdag 5 novem-
ber vindt in Stompe Toren aan 
het Kerkpad te Spaarnwoude 
een concert plaats van Hot Club 
de Frank. Ook vrijdag 21 novem-
ber treedt Hot Club op. Dan in de 
Remonstrantse Kerk aan Fnidsen 

33-37 te Alkmaar. De Hot Club 
de Frank speelt jaren ’30 swing, 
klezmer, czardas, Franse chan-
sons en eigen composities.
Aanvang: 20 uur; reserveren: tel. 
023 54 098 45 of e-mail: snoep-
producties@planet.nl 

Regio - De Geestgronden or-
ganiseert in samenwerking 
met GGZ Dijk en Duin en 
GGZ Noord Holland Noord ie-
der najaar ondersteunings-
groepen voor familieleden 
die een dierbare door zelfdo-
ding zijn verloren. 

De ondersteuningsgroep staat 
open voor nabestaanden in 
Noord-Holland en bestaat door-
gaans uit 8-10 personen. Er zijn 
ongeveer 12 bijeenkomsten. 
Deelnemers krijgen een map 
uitgereikt met informatie over 
rouwverwerking na zelfdoding.

Voorafgaande aan de start van 
de ondersteuningsgroep is er 
een persoonlijk kennismakings-
gesprek met de begeleiders. 
Inlichtingen bij mevrouw Y. de 
Roode, dienst Preventie & Inno-
vatie, De Geestgronden, tel. 023-
5187650/ 5187631.

Politie zoekt getuigen 
na aanrijding meisje

Regio  - Op de kruising van 
de Leidsevaart en de Westelij-
ke Randweg gebeurde vrijdag-
ochtend 17 oktober omstreeks 
07.45 uur een aanrijding  waar-
bij een meisje gewond raakte.
Het 13-jarige meisje, afkom-
stig uit Haarlem, stak met haar 
fiets op de  fietseroversteek-
plaats over in de richting van 
Heemstede. Een 34-jarige  au-

tomobilist uit Haarlem kwam 
vanaf de Westelijke Randweg 
en reed in de  richting van 
Haarlem. Door nog onbeken-
de oorzaak ontstond de aan-
rijding,  waarbij het meisje een 
beenbreuk opliep.
De politie onderzoekt de exac-
te toedracht van de aanrijding. 
Getuigen kunnen zich melden 
via 0900-8844.

Regio - Op 25 oktober wordt 
door de vereniging ‘Kinderen uit 
Japanse Bezetting en Bersiap 
(KJBB)’ een kumpulan gehou-
den. Deze vindt plaats in Wijk-
centrum ‘de Ringvaart’ aan de 
Floris van Adrichemlaan 98 in 
Haarlem/Schalkwijk. Aanvang 
10.30 uur, einde ca. 16.00 uur.  
Toegangsprijs leden 5, voor niet-
leden 8 euro. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Aanmelding 
bij mevrouw T. Korvinus (tel: 023-
5120752) of mevrouw H. Smit (tel: 
023-5473746). Mary van Delden 
zal spreken over haar proefschrift 
De republikeinse kampen in Ne-
derlands Indië, oktober 1945- mei 
1947. Voorlichting voor 

slechtzienden en blinden
Regio - Op maandag 3 novem-
ber organiseert Visio in samen-
werking met Stichting Stadsbi-
bliotheek Haarlem en omstreken 
een themabijeenkomst Aange-
past Lezen in Bibliotheek Noord, 
Planetenlaan 170 in Haarlem. 
Om 19.30 uur begint een korte 
voorlichting over wat Visio voor 
mensen kan betekenen wan-
neer de oogarts is uitbehandeld. 
Medewerkers van de bibliotheek 
en Visio zullen daarna informa-
tie geven over de mogelijkhe-
den van aangepaste leesvormen 
voor mensen met een visuele 
beperking zoals grootletterboe-
ken en het gesproken boek. Ver-
volgens kunt u tot ca. 21.00 uur 
allerlei informatie over hulpmid-

delen krijgen en uitproberen die 
geschikt zijn voor slechtzienden 
en blinden. Medewerkers van 
Visio en de bibliotheek staan u 
graag persoonlijk te woord om 
uw vragen te beantwoorden en 
de diverse mogelijkheden met u 
te bespreken. Het bijwonen van 
de themabijeenkomst is koste-
loos en voor iedereen toeganke-
lijk. NB: Tijdens de bijeenkomst 
worden geen oogmetingen ver-
richt en geen hulpmiddelen ver-
kocht. Vooraf aanmelden is ge-
wenst. Dit kan telefonisch via 
het Adviescentrum van Visio (T: 
023-543 46 00) en telefonisch of 
per e-mail via de Bibliotheek (T: 
023-511 53 00; E: stadsbiblio-
theek@haarlem.nl).

Kinderdisco (6-10 jaar)
Heemstede - Dansen, rennen, 
springen, snoepjes, limo en de 
leukste liedjes van het moment.
Ouders mogen in het begin van 
de avond even binnen gluren, 
maar daarna is het voor hen ver-
boden toegang. Zij kunnen intus-
sen aan de bar wat drinken. Al-
le bezoekertjes krijgen een kaart-
je. Hiermee kunnen zij twee keer 
een bekertje limo halen en 1 keer 
een zakje snoep. Op dit kaart-
je komt ook het thuis-telefoon-
nummer en hun naam te staan, 
mocht er wat zijn dan kunnen wij 
het thuisfront altijd bereiken. De-
ze kinderdisco is op zaterdag 1 
november van 19.00-21.00 uur in 
Plexat – de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 2,- euro. 

Bijeenkomst 
‘Indisch verleden’
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Koeien lekker binnen 
met herfstig weer
Regio – Vorige week zijn bij in-
formatieboerderij Zorgvrij in 
Spaarnwoude de koeien weer op 
stal gegaan. Het weer wordt nu 
echt herfstig en daarom hebben 
de boeren vanmorgen 30 koei-

en en een stier naar de stal heb-
ben gebracht. Meer weten over 
Boerderij Zorgvrij aan de Genie-
weg 50 in Velsen-Zuid? Tel : 023-
5205828 of bekijk de site: www.
recreatienoordholland.nl

The Guitar Company 
in Spaarndam
Regio - Op zondag 26 oktober 
start in de Oude Kerk te Spaarn-
dam de serie zondagmiddag-
concerten 2008/2009, die voor 
het 5e seizoen worden  geor-
ganiseerd door de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk en 
in kaart zijn gebracht door pro-
grammeur Pepijn Lagerwey. 
Aanvang is 15.00 uur, maar de 
kerk gaat al een half uur eerder 
open. Toegang is 7 euro, inclu-
sief consumptie na afloop.

De opening van deze concert-
reeks wordt verzorgd door The 
Guitar Company  bestaande uit: 
Bobby Rootveld en Jaap Majoor.
The Guitar Company werd op-
gericht in het voorjaar van 2001. 
Met een zeer gevarieerd re-
pertoire wil The Guitar Com-
pany jong en oud aanspreken. 
Dit gebeurt met een bonte mix 
van klassieke, Spaanse, jazz- 
en popcomposities, waarin al-
le specifieke klankkleuren en ei-
genschappen van de gitaar aan 

bod komen. Een sterke kant van 
dit ensemble is, dat de leden be-
halve geschoolde klassieke gita-
risten ook stuk voor stuk veelzij-
dig zijn op artistiek gebied.
Dit uit zich ook tijdens live-op-
tredens waarin de composi-
ties vergezeld worden van inte-
ressante verhalen over de com-
ponist, de compositie zelf en 
de ontwikkeling van de gitaar 
door de eeuwen heen. Zij volg-
den masterclasses bij o.a. Yves 
Storms, Richard Pikington, Mas-
simo Laura, Jim ten Boske, Tom-
my Edvardsen, Pavel Steidl.
Concerten in Zwitserland, Por-
tugal, Spanje, Hongarije, Polen, 
Duitsland, Denemarken. 

Zij spelen gitaarmuziek van de 
renaissance tot heden met wer-
ken van o.a. Domeniconi, Weiss, 
Bartoli, Piazzolla en Granados.
Oude Kerk Spaarndam, Kerk-
plein 2, Spaarndam-West 
Voor meer info: www.oudekerk.
ontheweb.nl

Spaarne Ziekenhuis en Kennemer 
Gasthuis starten Linnaeusinstituut
Regio - Onlangs is de intentie-
verklaring tot de oprichting van 
een gezamenlijk opleidingsinsti-
tuut ondertekend. Daarmee ge-
ven beide partijen het forme-
le startschot voor de bundeling 
van bestaande -en nieuwe op-
leidingsinitiatieven. Dr. Reinier 
Veenhoven wordt medisch ma-
nager opleidingen en daarmee 
boegbeeld van het nieuwe Lin-
naeusinstituut. 
Het Spaarne Ziekenhuis en Ken-
nemer Gasthuis richten samen 
een leerhuis op waarin alle acti-
viteiten op het gebied van oplei-
ding, onderwijs en wetenschap 
worden gebundeld. Dit is een 
logisch vervolg op de intensieve 
samenwerking die op dit gebied 
al vorm heeft gekregen. In het 
nieuwe Linnaeusinstituut wor-
den niet alleen de opleidingen 
tot basisarts of medisch speci-
alist ondergebracht. Ook de di-
verse verpleegkundige scholin-
gen en opleidingen, bedrijfsop-
leidingen op het gebied van bij-
voorbeeld ICT of bedrijfshulp-

verlening en wetenschappelijk 
onderzoek maken onderdeel uit 
van het nieuwe leerhuis. 

Dr. Reinier Veenhoven, kinder-
arts Spaarne Ziekenhuis en me-
disch manager van het huidige 
Leerhuis Spaarnepoort, wordt 
medisch manager opleidingen 
en gaat het nieuwe Linnaeus-
instituut vormgegeven. “Ik ben 
verheugd met deze ontwikkeling 
en de mogelijkheid mijn kennis 
en ervaring ook hiervoor aan te 
kunnen wenden. Dit gezamen-
lijke initiatief geeft een nieuwe 
impuls aan onze opleidingstaak. 
Eerste wapenfeit is de gezamen-
lijke organisatie van de nieuwe 
masteropleiding van het VUmc, 
die in november 2009 gaat star-
ten. Dit moet leiden tot een in-
stroom van in totaal 80 genees-
kunde studenten, verdeeld over 
beide ziekenhuizen, die dit tra-
ject gaan volgen.”

Dr. Peter van Barneveld, long-
arts, voorzitter medische staf 

en lid raad van bestuur van het 
Kennemer Gasthuis, vult aan: 
“Deze samenwerking kent al-
leen maar winnaars. Genees-
kunde studenten en medisch 
specialisten in opleiding weten 
zich op deze wijze verzekerd van 
topkwaliteit en de allerbeste fa-
ciliteiten. Maar we richten on-
ze aandacht ook op het verbete-
ren van bestaande opleidingen 
tot verpleegkundige. Opleiden 
is voor beide ziekenhuizen een 
kerntaak. We investeren continu 
in de verdere ontwikkeling van 
onze mensen en ons vak. Uit-
eindelijk garandeert dit onze pa-
tiënten zorg op topniveau.” 
Beide ziekenhuizen zijn lid van 
de vereniging Samenwerkende 
Topklinische opleidingsZieken-
huizen (STZ) en behoren daar-
mee tot de Top 25 ziekenhui-
zen in Nederland. Deze zieken-
huizen verlenen hooggespecia-
liseerde medische zorg en zet-
ten zich in het bijzonder in voor 
de medisch specialistische op-
leidingen.

Workshop pijnbestrijding 
door zelfbehandeling
Regio - Heb je last van gevoel-
loosheid, tintelingen in je han-
den of andere spieren? Kramp 
of pijn, een verdoofd gevoel of 
juist jeuk? 
Dan heb je waarschijnlijk last 
van Triggerpoints! Leer volgens 
de Triggerpointmethode je ei-
gen pijnlijke spieren te behan-
delen. Triggerpoints zijn knoop-
jes zo klein als een speldenknop 
of rijstkorrel in spieren. Deze 
knoopjes belemmeren de door-
bloeding van de spieren en de 
spieren die daarmee in verbin-

ding staan. Je leert in deze work-
shop hoe je ze Triggerpoints zelf 
kunt behandelen! Een vooroplei-
ding over spieren is niet nodig, 
wel handig.
Deze workshop wordt gegeven 
door Nicole van Olderen, ge-
diplomeerd sportmasseuse en 
Triggerpointcoach®.
Workshops: Vrijdag 31 oktober 
of 21 november van 19.00-22.00 
uur. Zaterdag 1 november of 22 
november van 14.00-17.00.
Mail naar: nickysplace@gmail.
com of bel met 06-41041509

Spelletjesmiddag voor 
slechtzienden en blinden 
Regio – Op woensdag 12 no-
vember wordt bij Visio aan de 
Amsterdamsevaart 268 in Haar-
lem een spelletjesmiddag ge-
houden voor volwassenen en 
kinderen die slechtziend of 
blind zijn. Deze middag duurt 
van 13.30 tot 15.30 uur. Deel-
name kost niets. Info: 023-543 
4600 of mail: josebernard@visio.
org  (José Bernard, Visio) 023-
5833365 (Paula van Dijk, speel-
o-theek De Hartekamp Groep)

Met uw partner of kinderen een 
spelletje Mens-erger-je-niet 
spelen? Klaverjassen? Puzze-
len? Kan dat als je slechtziend 
of blind bent? Ervaar het  zelf op 
deze spelletjesmiddag, die Vi-
sio organiseert in samenwer-
king met speel-o-theek De Har-
tenkampgroep uit Heemstede. U 
bent van harte welkom om on-

der ’t genot van een kopje kof-
fie of thee en wat lekkers samen 
met anderen een spelletje te ko-
men spelen. Ook kunt u rustig 
rond kijken en informeren naar 
de diverse mogelijkheden die er 
zijn op het gebied van spellen en 
vrijetijdsbesteding en ervaringen 
met elkaar uit te wisselen.
Koninklijke Visio is een landelij-
ke stichting voor zeer slechtzien-
den en blinden. Bij Visio kan ie-
dereen terecht met vragen over 
leven, leren, werken en wonen 
met een visuele beperking. Vi-
sio biedt informatie en advies en 
verschillende vormen van revali-
datie, onderwijs en wonen. Die 
diensten zijn er voor kinderen 
en volwassenen die slechtziend 
of blind zijn, al dan niet in com-
binatie met een verstandelijke 
of andere zintuiglijke of licha-
melijke beperking. Onze dien-

sten worden vergoed vanuit de 
AWBZ als klanten een indicatie 
van het CIZ (Centrum Indicatie-
stelling Zorg) hebben. Tijdens de 
spelletjesmiddag is er ook vol-
doende gelegenheid om te kij-
ken wat Visio voor u kan bete-
kenen.
Een speelotheek is een laag-
drempelige uitdagende organi-
satie,
die het belang van spelen uit-
draagt en stimuleert door het 
beschikbaar stellen van informa-
tie en spelmateriaal. De speel-o- 
theek van De Hartekamp Groep 
richt zich voornamelijk op perso-
nen met een verstandelijke) be-
perking.
Er wordt o.a. ontwikkelings en 
actie-reactie materiaal uitge-
leend, muziekinstrumenten, aan-
gepaste spelen, cd’s, dvd’s en cd 
roms. Tijdens de spelletjesmid-
dag kunt u lid worden van één 
van de  samenwerkende speel-
o-theken: Speel-o-theek Mama-
Mia (Velserbroek) of De Harten-
kampgroep (Heemstede).

Vrouwencafé VVD
Regio - Op vrijdag 14 november 
van 16.00 uur tot 18.00 uur or-
ganiseert de VVD het befaamde 
vrouwencafé op de cricketclub 
aan de Donkerelaan te Bloe-
mendaal.
Speciale gast is Jeanine Hennis-
Plasschaert, lid van het Europees 
Parlement voor de VVD.
Alle vrouwen uit de nieuwe ge-
meente Bloemendaal zijn van 
harte uitgenodigd voor deze bij-
eenkomst, waar op een informe-
le wijze met elkaar kan worden 
gesproken over Bloemendaalse 
en Europese politiek. 
Moeders met kinderen zijn ook 
van harte welkom.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

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

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

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

WAARDEBON 
FIETSVERLICHTING

€5 KORTING
Bij reparatie van de fi etsverlichting bij een van de Heemsteedse 

rijwielhandelaren. Geldig tot en met 8 november 2008.

(Eén bon per persoon, niet inwisselbaar voor geld.)
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HeemstedeMail is de gratis berich-

ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl 

en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van 

de gemeente.

HeemstedeMail

Tijdens de Kunstlijn 2008 wordt in het 

eerste weekend van november de Burger-

zaal van het raadhuis in Heemstede omge-

toverd tot kunstzaal. In de Burgerzaal zal tij-

dens de Kunstlijn van iedere deel nemende 

Heemsteedse kunstenaar één werk worden 

getoond. Deze centrale expositie geeft

daardoor een overzicht van het werk dat de 

kunstenaars in hun ateliers tonen. Er is op 

beide dagen een muzikale introductie 

gespeeld door Rob Slooten en Sjef Doeve. 

Boven dien lezen dichters van de Heem -

s teedse dichtersgroep ‘Sixpack’ voor uit 

eigen werk. Er is een wandel- en fi etsroute 

verkrijgbaar die de bezoekers de weg wijst 

naar de deelnemende ateliers.

Zaterdag 1 november en zondag 2 novem-

ber is de Kunst-Burgerzaal open van 11.00 

tot 17.00 uur.

Pianomuziek en gedichten:
Zaterdag 12.00 uur: Rob Slooten speelt 

2 pianocomposities van Graham Fitkin.

Zaterdag 13.00 uur: Dichtersgroep ‘Sixpack’

Zaterdag 15.00 uur: Rob Slooten speelt 

2 pianocomposities van Graham Fitkin.

Zaterdag 16.00 uur: Dichtersgroep ‘Sixpack’

  

Zondag 12.00 uur: Sjef Doeve speelt piano-

muziek van Schubert, Debussy en Bartok.

Zondag 13.00 uur: Dichtersgroep ‘Sixpack’

Zondag 15.00 uur: Sjef Doeve speelt piano-

muziek van Schubert, Debussy en Bartok.

Zondag 16.00uur: Dichtersgroep ‘Sixpack’

Deze door de Kunstlijn georganiseerde 

expositie is na het Kunstlijnweekend nog 

tot 28 november 2008 tijdens kantooruren 

in de Burgerzaal te bezichtigen.

In deze periode is goede fi etsverlichting 

noodzakelijk. Het is ’s avonds vroeg donker 

en ’s morgens laat licht. De Fietsersbond in 

Heemstede heeft in samenwerking met de 

gemeente en de fi etshandelaren een kor-

tingsactie georganiseerd voor het repareren 

van fi etsverlichting.

De kortingsactie houdt in dat er tot en met 

zaterdag 8 november € 5,-- korting wordt 

gegeven op reparaties van fi etsverlichting. 

De gemeente en de fi etshandelaren dragen 

elk voor de helft bij aan deze korting. U 

krijgt de korting als u de onderstaande kor-

tingsbon inlevert bij de fi etshandelaar.

Korting op reparatie fietsverlichting
Fietsen zonder licht gevaarlijk

De deelnemende fi etshandelaren zijn: 

- Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6

- Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34

- Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2

-  Stationsrijwielstalling, Roemer Visscher-

plein 10

Op zaterdag 1 november controleert de 

Fietsersbond op de Binnenweg fi etsverlich-

ting en verricht (gratis) kleine reparaties. Dit 

gebeurt van 11.00 tot 15.00 uur voor het 

ING-kantoor. De politie zal de komende pe-

riode weer strenger controleren op de 

fi etsverlichtingKunstlijn 2008 
Heemsteeds raadhuis Kunsthuis

Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6 • Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34
Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2 • Stationsrijwielstalling, Roemer Visscher plein 10

Schilderij van Albert Röllich

•  Verruiming 
openings tijden 
gemeente

•  Werk aan de weg

• Bouwplannen

•  Meldpunt overlast

•  Agenda’s

•  Kapvergunning(en)

• Bezwaar maken

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:
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Sinds enkele weken zijn de gemeentelijke afdelingen langer open voor publiek. 
Hiermee willen we de dienstverlening aan u verbeteren. Wij zullen u op de hoogte blij-
ven houden van toekomstige acties om onze dienstverlening aan u verder te verbete-
ren. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dan niet en neem 
contact met ons op: (023) 548 58 68, e-mail: gemeente@heemstede.nl.
Hieronder zetten we de nieuwe openingstijden voor u op een rijtje.

Publieksbalie 
Hier kunt u onder andere terecht voor reis-
documenten (paspoort e.d.), rijbewijzen, 
uittreksels, maar ook voor een huwelijks-
aangifte, geboorteaangifte of het door-
geven van verhuizingen. 

U bent van harte welkom op:
- maandag t/m woensdag van 

08.30 - 17.00 uur
- donderdag van 08.30 - 19.30 uur 
- vrijdag van 08.30 - 13.00 uur

Let op: voor ondertrouw/partnerschapsre-
gistratie, erkenning van (ongeboren) kinde-
ren en naturalisatie moet u vooraf een af-
spraak maken. 

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
U kunt hier onder andere terecht voor 

Verruiming openingstijden gemeente

bouw-, sloop- en reclamevergunningen, 
informatie over bestemmingsplannen en 
inlichtingen uit het kadaster.

U bent van harte welkom op:
-  maandag t/m donderdag van 

08.30 - 17.00 uur
- vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 

U kunt ook op afspraak langskomen: 
dagelijks tot 17.00 uur (vrijdagmiddag tot 
13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Sociale Zaken
U kunt hier terecht wanneer u niet (meer) 
in uw eigen levensonderhoud kunt voor-
zien of wanneer u te maken krijgt met hoge 
bijzondere bestaanskosten. Maar ook voor 
bijzondere bijstand, minimabeleid, re-inte-

Aanvragen bouwvergunning
2008.275 het bouwen van twee woonhuizen (aanpassing  - Kerklaan 99
 op reeds eerder verleende vergunning)   
2008.276  het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak  - Jan van den Bergstraat 72
2008.277 het plaatsen van reclame   - Bronsteeweg 1 
2008.278 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak  - Anna Blamanlaan 18 
2008.279 het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak  - Anna Blamanlaan 16 
2008.280 het plaatsen van twee raamkozijnen in de zijgevel  - Laan van Bloemenhove 16
2008.281 het plaatsen van een erfscheiding   - Bronsteeweg 9
2008.282  het intern verbouwen/uitbreiden van het woonhuis, - Blekersvaartweg 24

plaatsen dakkapel, wijzigen kozijn staldeuren, 
plaatsen raamkozijn en uitbreiden kap van een van 
de gebouwdelen   

2008.284 het uitbreiden van een woonhuis   - Camplaan 49

Aanvraag monumentenvergunning
2008.283  het intern verbouwen/uitbreiden van het woonhuis, - Blekersvaartweg 24 

plaatsen dakkapel, wijzigen kozijn staldeuren, 
plaatsen raamkozijn en uitbreiden kap van een van de gebouwdelen   

Bouwplannen

Meldpunt overlast
Ook gaat het ‘Meldpunt overlast’ van start. U heeft nu één centraal meldpunt voor het 

melden van gevaar en schade op straat (kapotte straten, wegen, straatverlichting, 

straatmeubilair, overhangend openbaar groen e.d.) én van bijvoorbeeld vandalisme en 

geluidshinder. Hoe u een melding kunt doorgeven vindt u elders in HeemstedeNieuws 

onder het kopje ‘Meldpunt overlast’. 

Crayenestersingel
tot en met april 2009 - Van 22 oktober tot en met april 2009 is het deel van de 

Crayen estersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting 

heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Amstelbrug
27 t/m 31 oktober - De Amstelbrug (tussen de Amstellaan en de Leidsevaartweg) is 

van maandag 27 t/m vrijdag 31 oktober overdag gesloten voor autoverkeer. Voetgangers 

en fi etsers kunnen wel van de brug gebruikmaken. De vorig jaar kapotgereden leuning 

(onderdeel van kunstwerk DRINK WATER) wordt teruggeplaatst en aansluitend wat 

schoonmaak- en reparatiewerk uitgevoerd.

Werk aan de weg 

De nevenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 15 oktober 2008)
2008.241 het uitbreiden van een woonhuis   - Zomerlaan 11

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 17 oktober 2008)
2008.219  het plaatsen van een tijdelijk reclamebord, met  - Cruquiusweg 27

een instandhoudingstermijn van 9 maanden  
 
Verleende reguliere bouwvergunning
en vrijstelling van het bestemmingsplan (verzonden 17 oktober 2008)    
2008.114 het uitbreiden van een woonhuis   - Adriaan Pauwlaan 25

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 17 oktober 2008)
2008.248 het vernieuwen van de gevelpui en plaatsen reclame - Binnenweg 90

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader. 

gratie naar werk, inburgering of uitkeringen 
voor zelfstandigen, kunt u langskomen. De 
afdeling beslist tevens over aangevraagde 
WMO-voorzieningen. Meer informatie over 
de dienstverlening vindt u op de website 
heemstede.iasz.nl.

U bent van harte welkom op:
- maandag t/m vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

U kunt ook op afspraak langskomen: 
dagelijks tot 17.00 uur (vrijdagmiddag tot 
13.00 uur).

Loket Heemstede
U kunt hier terecht voor al uw vragen op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 

voorziening in het kader van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (WMO) zoals 
hulp bij het huishouden, een OV-taxi, aan-
passingen in de woning of een rolstoel. 
Maar ook voor informatie en advies over het 
aanvragen van zorg, mantelzorgondersteu-
ning en welzijnsdiensten zoals activiteiten, 
maaltijdservice of vrijwilligersvervoer. U kunt 
ons ook mailen: loket@heemstede.nl.

U bent van harte welkom op:
- maandag t/m vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

U kunt ook op afspraak langskomen: 
dagelijks tot 17.00 uur (vrijdagmiddag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.
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Extra vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een extra openbare vergadering op maandag 27 oktober 
a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

-  Tussentijdse consultatie en discussie over de beeldkwaliteit van de Binnenweg in het 

voorlopig ontwerp, met name over de pleinfunctie (B-stuk). Het voorlopig ontwerp ligt 
ter inzage in het raadhuis en in de bibliotheek. Bureau Sant & Co is aanwezig om des-

gevraagd technische toelichting te geven.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op donderdag 
30 oktober a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging als lid van de raad van mevrouw I.H.J. 

Sabelis (onder voorbehoud van afronding van de benoemingsprocedure)

- Nota ‘Sport en bewegen in Heemstede’ (bespreekpunt)

- Krediet vervanging WETRA-veld gemeentelijk sportpark door kunstgrasveld (bespreekpunt)  

- Bereikbaarheid Kust en DVM/Gebiedsgericht Benutten Zuid-Kennemerland (bespreekpunt)

- Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade (hamerpunt)  

- Herziening Beheersverordening Algemene Begraafplaats Heemstede (hamerpunt)

- Vrijstelling bestemmingsplan Landgoederen en Groene gebieden verleggen gasleiding 

(hamerpunt)

- Kunstgrasvoetbalveld Stichting Sportpark HBC (hamerpunt)

- Begroting 2009 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) (hamerpunt)

- Najaarsnota 2008 (hamerpunt)

Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda en gerelateerde raadsstukken. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 18 diverse bomen in de Componistenwijk (Bernard Zweerslaan, Mozartkade,

Van Breelaan en Diepenbrocklaan), eigendom gemeente Heemstede. 

De bomen moeten wijken in verband met een rioleringsproject.

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

vergunningsvoorschriften verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de realisatie van het project worden 31 bomen herplant met

een stamomtrek van 20-25 centimeter. Indien één of meer van de geplante bomen niet 

aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het jaar na aanplant vervangen te worden door 

eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.

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

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

vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Collegebesluit 14 oktober 2008. Verzonden 22 oktober 2008

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 oktober 2008 zes weken ter inzage

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

Kapvergunning

Agenda’s

Heemstede heeft nu één centraal meld-

punt voor het melden van gevaar en 

schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt overlast' kunt u melding 

maken van gevaar en schade in de open-

bare ruimte. Bijvoorbeeld over defecte 

straatverlichting, onderhoud aan wegen, 

rioolbeheer, kapot straatmeubilair (ban-

ken en speeltoestellen) of het openbaar 

groen in Heemstede. Meldingen worden 

in principe binnen één week afgehan-

deld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme 

en geluidshinder kunt u doorgeven aan 

het meldpunt. Voor een effectieve aanpak 

van dit soort meldingen is het belangrijk 

dat u altijd eerst contact opneemt met de 

politie. Bel hiervoor naar de meldkamer 

van de politie: 0900-8844 (in gevallen van 

acute nood belt u het alarmnummer 112). 

Als de overlast structureel is én u vindt 

dat uw melding aan de politie onvoldoen-

de resultaat heeft, neem dan contact op 

met het meldpunt van de gemeente. De 

gemeente zal uw melding dan afstemmen 

met de betrokken instanties en u van de 

voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door 

via de website van de gemeente 

(www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve 

aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website 

(rubriek: Wonen en woonomgeving > 

Meldpunt overlast). Wanneer u uw e-mail-

adres (of telefoonnummer) invult houden 

wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het inter-

net, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: 

(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in 

het weekeinde vindt doorschakeling 

plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 30 oktober 
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor het samenvoegen van 

de bovenwoningen Binnenweg 24 en 26 

 - openbaar -  
20.30 uur   bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart

 - niet openbaar -  
21.00 uur  bezwaar tegen het verlenen van een invalidenparkeerplaats aan de Huizinga-

laan tussen nrs. 69 en 71         

 - niet openbaar -     

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, 

telefoon (023) 548 56 07.

Meldpunt overlast


