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Westerduin is zijn tijd ver vooruit
Heemstede – “Het lijkt nog 
maar zo kort geleden dat de 
container, de lift, die je naar de 
woning bracht, nogal eens ha-
perde en de vloeren die knars-
ten van het cement.” Aldus  me-
vrouw Kea van Tellingen, voor-
zitter van het feestcomité Tien 
jaar Westerduin, woensdag-
ochtend in de aula van Wester-
duin. Een aula die nu compleet 
is met een gloednieuwe geluids-
installatie, een verjaardagsca-
deau van de Gemeente Heem-
stede, Pré Wonen, Zorgbalans en 
de Rabobank. De  heer Van Bok-
kel van Zorgbalans sprak over 
het zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen vanaf het begin van Wes-
terduin na de sluiting van Ken-
nemeroord. We waren vanaf het 
begin aanwezig en we blijven 
aanwezig. Frits van Dam van Pré 
Wonen kent het programma van 
tien jaar geleden toen hij de ver-
huur verzorgde. Eigenlijk is Wes-
terduin tien jaar te vroeg ge-
bouwd, of zijn tijd ver vooruit! In 
Westerduin zijn Wonen en Zorg 
gescheiden, dat zie je nu komen 
in vergelijkbare projecten.  Er 
komt nu veel regelgeving waar 
Westerduin niet in past. 

Wonen en zorg ontkoppelen
Wethouder Christa Kuiper sprak 
eveneens over Westerduin als 
een woonconcept dat voorop 
liep bij de ontwikkelingen rond 
zorg en wonen. De trend  is wo-
nen en zorg ontkoppelen. Zoveel 
mogelijk ouderen zolang moge-
lijk zelfstandig laten wonen. Een 
belangrijk instrument daarvoor 
is de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning, de WMO. Bekend 
van het aanpassen van wonin-
gen en het verstrekken van on-

der andere scootmobiels, een 
uitkomst voor ouderen als het 
lopen moeizaam wordt en fiet-
sen niet meer mogelijk is. Een 
bezoekje aan de vernieuwde 
Binnenweg of Raadhuisstraat is 
hiermee gemakkelijk te doen. De 
gemeente Heemstede kent nu al 
meer ouderen dan gemiddeld. 
De gemeente onderkent dit ook 
en Christa Kuiper geeft enke-
le voorbeelden hoe de ouderen-
zorg in Heemstede vorm is ge-
geven. Naast het ouderenloket is 
ook de Stichting Welzijn Oude-
ren een belangrijke partner met 
gelukkig een keur van vrijwilli-
gers. Zij ondersteunen ouderen 
bij hun financiële administratie 
tot vervoer met de KOBUS. Ook 
bij de HOED, de huisartsen on-
der één dak was de gemeente 
betrokken. Wel nodig; Heemste-
de kent een groot aantal oude-
ren. In 2030 is de bevolking naar 
verwachting 40 % ouder dan 65 
jaar. Dat betekent nogal wat voor 
scholen, sportverenigingen, en 
de vraag, bouwen voor ouderen 
of juist voor gezinnen. Wester-
duin heeft zijn prachtige plek, zo 
vlak bij het centrum voor sociaal-
cultureel werk Casca. Straks de 
nieuwe Herenweg oversteken, 
wel graag over de eigen over-

steekplaats, om een toneelvoor-
stelling bij te wonen of de cur-
sus Spaans. 
De voorzitter van de eigen eve-
nementencommissie van het 
eerste uur, TH. Koops,  praat ge-
makkelijk over de aparte plaats 
van deze commissie in het le-
ven van de “senioren met een 
mobiele handicap”. Over de 99 
driekamer appartementen, deels 
koop en merendeels huur, waar 
120 mensen met een gemiddel-
de leeftijd van ver in de tachtig 
wonen. Met hun eigen activitei-
ten als gezamenlijk koffier drin-
ken, kaarten, kegelen, lezingen, 
optredens, allemaal in eigen be-
heer. Zelfs met hun eigen wen-
sen zoals een ringleiding voor 
de slechthorenden. Ook hier is 
de evenementencommissie al op 
de goede weg met toezeggin-
gen van Gemeente en Zorgba-
lans, ook de Rabobank  doet al 
mee, maar het bedrag is er nog 
niet! Om de ringleiding af te kun-
nen bouwen moeten ze wel een 
schuld aflossen. 
Het Spaarne kwartet bracht met 
hun dixielandjazz  muziek de 
stemming erin en er werd ge-
proost op de  volgende tien jaren 
van dat fenomeen Westerduin.
Ton van den Brink

Wethouder Christa Kuiper feliciteert de bewoners van Westerduin.

Matinee met verloting. www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26

‘Leren luisteren’ Leo Samama

Podium Oude Slot
WORKSHOP

zondag 7 november 2010    
Aanvang: 15:00 uur  Toegang: e 12,50 / e 10,-

Het Oude Slot, Ingang Ringvaartlaan, Heemstede

Dit weekend wordt de klok verzet

Juwelier Smit
Raadhuisstraat 89 

2101 HE Heemstede
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W

IN
TERTIJD

van 3 uur naar 2 uur
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tel. 528 64 17
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J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Onderhoud 
aan het spoor
Heemstede en regio – In het 
weekend van 30 en 31 oktober 
en het opvolgend weekend, 6 
en 7 november, worden onder-
houdswerkzaamheden aan het 
spoor uitgevoerd zodat het trein-
verkeer rond Haarlem wordt ge-
wijzigd. Prorail voert het onder-
houdswerk uit.

Vanwege die onderhoudswerk-
zaamheden en de veiligheid 
van de medewerkers is er in 
het weekend van 30-31 oktober 
geen treinverkeer mogelijk tus-
sen de stations Haarlem en Be-
verwijk. NS zet bussen in.
In Haarlem wordt gewerkt aan 
een nieuw Stationsplein. De NS-
bussen stoppen daarom niet bij 
het station, maar op de hoek 
Parklaan – Kruisweg. Reizigers 
in de richting Beverwijk kun-
nen vanaf station Haarlem de 
NS-bus op de Parklaan nemen. 
De looproute van station Haar-
lem richting de Parklaan is aan-
gegeven met NS-borden. Reizi-
gers die gebruik maken van deze 
busdienst moeten rekening hou-
den met 15 minuten extra reis-
tijd.
In het weekend van 6-7 novem-
ber wordt ook gewerkt aan het 
spoor. Er rijden dan geen trei-
nen tussen station Haarlem en 
Amsterdam Sloterdijk, Haarlem 
en Zandvoort aan Zee en tussen 
Haarlem en Leiden Centraal. NS 
zet bussen in. De bussen stop-
pen op alle tussengelegen sta-
tions. Ook dit weekend stoppen 
NS-bussen op de Parklaan.
Kijk op www.ns.nl voor een actu-
eel en passend reisadvies.

Van zaterdag 6 november 1.00 
uur tot en met maandag 8 no-
vember 8.00 uur is er geen 
treinverkeer mogelijk in en van 
Heemstede. Omwonenden kun-
nen overlast ervaren doordat ‘s 
nachts de werkplek wordt ver-
licht en zwaar materieel wordt in-
gezet. Informatienummer: 0900-
9292 (70 eurocent p.minuut)

Bennebroeks
tennissucces
Bennebroek – Het herendubbel 
Wim Heeremans (Bennebroek) 
en Michael van Berckel (Haar-
lem) heeft zilver behaald in de 
categorie 75+ op het WK voor ve-
teranentennissers in Turkije.
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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
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

De heer de Vries van Recreatie-
schap Spaarnwoude onthult het 
plaatje op de bank.

Buitenbank Vrouwen van Nu onthuld
Heemstede - NBvP, Vrouwen 
van Nu in Noord-Holland be-
staat 75 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan is vorige week donder-
dag 21 oktober een buitenbank 
geplaatst aan de Westbroekplas 
in Spaarnwoude. Dit gebeurde 
onder belangstelling van de le-
den van de omliggende afdelin-
gen, ook de afdeling Heemstede 
was er bij.
De bank staat op de perfec-
te plaats, uitzicht op water en 
aan een wandelpad. Bovendien 
staat het op de plaats waar 5000 
jaar geleden de eerste mensen 
op deze strandwal woonden, dit 
volgens de heer Wim Bosman, 
archeoloog van de gemeen-
te Velsen, die een praatje hield 
over dit gebied. 

Nieuwe dagopvang
Welzijn Ouderen Heemstede
Heemstede – “Een bezetting 
waar de nieuwe regering de vin-
gers bij af kan likken, allemaal 
dames.”  Een leuke binnenkomer 
van wethouder Jur Botter bij de 
officiële opening van de nieuwe 
dagopvang bij Welzijn Ouderen 
Heemstede, WOH. Hij maakte 
kennis met alle deelnemers en 
lunchte mee met de gasten. De 
nieuwe dagopvang is een ver-
zoek van de gemeente aan WOH 
voor dagopvang van mensen die 
geen indicatie meer hadden. Een 
ingewikkeld verhaal. Het dag-
centrum, oorspronkelijk geves-
tigd in Overbos, werd uitgevoerd 
door Zorgbalans en WOH ver-
huurde de ruimte. Voor deelna-
me had men een AWBZ-indica-
tie nodig. Door wijzigingen in de 
AWBZ kregen ouderen die hier 
waren met een sociale indicatie, 
geen indicatie meer. Ze werden, 
zo zou je kunnen zeggen, te licht 
bevonden. In gesprek met de 
gemeente werd voor deze men-
sen in overleg met  andere in-
stanties een oplossing gezocht. 
Mensen die toch dagopvang 
nodig hebben via Loket Heem-
stede naar het dagcentrum krij-
gen. De mensen met AWBZ-in-
dicatie zijn met de medewerkers 
van Zorgbalans verhuisd naar de 
Heemhaven. 
Dankzij de inzet van de gemeen-
te Heemstede en in samenwer-
king met SHDH kon, met in WOH 
per 1 juli een nieuw dagcentrum 
gestart worden in de Lieven de 
Keylaan 24.  Nu dit enige maan-

den loopt, organiseerde de lei-
ding een feestelijke lunch met 
wethouder Jur Botter en met 
voorzitter WOH, Frans Harm en 
directeur Molenburg, Eddy Man-
sens. Botter benadrukte dat de 
gemeente er alles aan gedaan 
had om de overgang zo soe-
pel mogelijk te laten verlopen, 
je mag geen gat laten vallen, 

waar eenzaamheid op de loer 
ligt. Frans Harm was blij met de 
snelle manier waarop alles zijn 
beslag kreeg nu de dagopvang 
naar tevredenheid loopt. Voor-
al de koffie-inloop op vrijdag, 

een nieuw initiatief, loopt druk-
ker dan verwacht en op de eer-
ste vrijdag waren er al zes heren! 
Eddy Mansens heeft ervaring 
met dagopvang in de SHDH, als 
directeur van de Molenburg had 
hij een fraaie en vooral duidelijke 
klok meegenomen en overhan-
digde die aan een overrompelde 
directeur WOH, Ted Herkes. 

Mini, coördinator van het dag-
centrum, in dienst van SHDH, 
zorgde niet alleen voor een heer-
lijke lunch, zij had en expositie 
ingericht met schilderijen, etsen, 
mandala`s, brooddeegfiguren en 

Heemstede - De oprich-
ter van Rijwielspecialist Hart 
aan de Zandvoortselaan 34 
te Heemstede is afgelopen 
week 70 jaar geworden en 
gaat na 56 jaar hard werken 
lekker genieten van wat meer 
vrije tijd.
In 1976 nam Joop de fietsen-
zaak over van de familie Slee-
man en heeft samen met zijn 
vrouw Ans het bedrijf uitge-
breid. Toen hun zoon Patrick 
in 1985 ook besloot om het 
fietsenvak in te gaan werd 
het een echt familiebedrijf.
Na twee grote verbouwingen 
de afgelopen decennia, is de-
ze rijwielzaak uitgegroeid tot 
één van de grootste van de 
regio. Alle topmerken zijn er 
vertegenwoordigd. Ook het 
aanbod elektrische fietsen 
is enorm en door de profes-
sionele werkplaats is ook de  
nazorg gewaarborgd.
Joop gaat dan wel lekker ge-
nieten, het bedrijf draait on-
der leiding van Patrick en 
Wendy Hart met het enthou-
siaste team door de toekomst 
in. Voor een ieder die Joop 
nog gedag wil zeggen of fe-
liciteren is er een receptie op 
zaterdag 30 oktober. Tussen 
16.00 en 18.00 uur kan er on-
der het genot van een drank-
je nog lekker bijgekletst wor-
den.
www.rijwielspecialisthart.nl

Joop Hart 
fietst er uit!

een herfsttableau. Een lunch die 
opgediend werd door vrijwilli-
gers die bij deze activiteiten op 
de achtergrond werken, maar zo 
onmisbaar zijn. 
Ton van den Brink 
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Koos, de coole vuilnisman 
op de Franciscusschool
Bennebroek - Tussen de glim-
mende lege chipszakken, oud 
papier, een klokhuis, alumini-
umfolie, plastic, een blikje, een 
pakje sap, nog een leeg pakje 
en nog een en nog en nog een, 
staat Koos de vuilnisman in klas 
8 A van de Franciscusschool in 
Bennebroek.  Koos is een coole 
gozer die alles van afval weet. Hij 
heeft de prullenbakken van de 
school omgekieperd in de klas. 
Is dat van één ochtend? Op een 
elektronisch bord goochelt hij 
met getallen. De 23 pakjes afval 
per dag zijn er in een maand al 
460 en in het schooljaar 45540, 
zo rekent hij even voor. Bij elkaar 
kost dat de school een slordige 
5000 euro per jaar. Met de helft 
alleen al kan je veel leuke din-
gen doen. Hij heeft een bijzon-
dere tas bij zich. Een heel kleu-
rige tas die in de Filippijnen ge-
maakt is van lege sappakjes. 

Ja, zo’n tas wil iedereen wel heb-
ben. In de tas heeft hij een paar 
bordjes. Je zou denken van plas-
tic om op een verjaardagspartij-
tje te gebruiken, maar de bordjes 
zijn gemaakt van zetmeel. Hele 
bestekken en drinkrietjes zijn er 
tegenwoordig van zetmeel, zeg 
maar bioplastic. Kan zo verteren 
en weer in de kringloop terecht 
komen waar het vandaan kwam. 
Hij legt uit hoe het werkt in de 
kringloop. Van bomen die om-
waaien, via paddenstoelen, die 
daarop groeien, tot pissebedden 
en oorwurmen die groenafval 
eten. “Eigenlijk bestaat er in de 
natuur geen afval”,legt Koos de 
Vuilnisman uit. Want uiteindelijk 
eten bacteriën de poep op, maar 
niet die chipszakjes met alumini-
um binnenkant. Elk apparaat met 
batterij of draad, naar de milieu-
straat, de kreet van Koos waar-
mee hij bedoelt dat materiaal 

van al die apparaten opnieuw 
gebruikt kan worden. Hij laat een 
muismat zien die gemaakt is  van 
een computer-moederbord. 
De meeste kinderen weten wat 
dat is, de krantenman wordt 
door de kinderen even bijge-
praat. Inmiddels zet de vuilnis-
man de kinderen aan het werk. 
Verzin zelf maar acht tips om die 
berg vuilnis op school een flinke 
kop kleiner te maken. De meeste 
kinderen halen de acht tips met 
gemak, variërend van zelf een 
mok meenemen naar school tot 
gebruiken van spaarlampen en 
plastic tasjes opnieuw gebrui-
ken.  Koos de vuilnisman heeft 
een les over afval gemaakt tot 
een geweldige en leerzame in-
teractieve belevenis voor klas 8A 
en het leek nog wel zo`n saai on-
derwerp. Nu waarmaken in de 
hele school!
Ton van den Brink

V.l.n.r.: de heer en mevrouw Reemeijer, Grischa Lowinsky (direc-
teur Elan Wonen), de heer en mevrouw Deus en de heer Schouten 
(fotografie: Yvonne Mul/Elan Wonen).

Eén maand gratis 
huren bij Elan Wonen
Heemstede - Het zal je maar 
gebeuren: één maand gra-
tis huren! Dat overkwam drie 
huurders die hun huur via au-
tomatische incasso betalen. Af-
gelopen maandag ontvingen zij 
de ‘één-maand-gratis-huren-
cheque’ uit handen van direc-
teur Grischa Lowinsky.

Automatische incasso
Elan Wonen promoot automa-
tisch betalen. Grischa: dat is 
niet alleen handig en efficiënt 
voor ons. Ook voor huurders 
heeft het voordelen. Zo kan 
men zelf bepalen op welke dag 
de huur van de rekening wordt 
afgeschreven en hoeft men tij-
dige betaling niet meer in de 
gaten te houden. Ook makke-
lijk: het automatische incas-
so stopt vanzelf als mensen 
verhuizen. Sinds we vorig jaar 
met deze actie zijn gestart, zijn 
meer dan driehonderd huur-
ders overgestapt op een au-
tomatische incasso. Dat is een 
mooi resultaat.’

Spelregels
Ieder jaar verloot Elan Wonen 

drie keer één maand gratis 
huur onder huurders die auto-
matisch betalen. Het gaat dan 
om de ‘kale huur’. Voorwaarde 
is wel dat Elan Wonen iedere 
maand probleemloos de huur 
van de rekening heeft kunnen 
afschrijven.

Verrassing
De heer en mevrouw Reeme-
ijer uit Heemstede kunnen bij-
na niet geloven dat zij een van 
de drie winnaars zijn. De heer 
Reemeijer: ‘We winnen eigen-
lijk nooit een prijs, en dan nu 
ineens zo veel geld. Het is on-
gelofelijk!’.
Ook de Heemsteedse familie 
Deus is blij. Mevrouw Deus: ‘De 
huur over de maand decem-
ber hoeven wij nu niet te be-
talen. Een heel fijn vooruitzicht, 
die maand is altijd al zo duur’. 
De heer Schouten uit Haarlem, 
betaalt al meer dan 35 jaar au-
tomatisch. Dat hij daar nu in-
eens voor wordt beloond vindt 
hij geweldig. ‘Ik heb er niet 
eens iets bijzonders voor hoe-
ven doen. Automatisch betalen 
is gewoon handig!’

Een verantwoord assortiment
PLUS Heemstede denkt duurzaam

Voor PLUS staat het welzijn 
van mensen uit de toeleveren-
de landen hoog op de agen-
da. De supermarktketen biedt 
in haar winkels dan ook uit-
sluitend Fairtrade bananen aan 
en is daarmee de grootste ver-

koper van Fairtrade produc-
ten in Nederland. Voor de Fair-
trade bananen bij PLUS ont-
vangen lokale boeren uit Co-
lombia een rechtvaardige prijs. 
Sjaak de Korte, directeur Busi-
ness Development en MVO 

verantwoordelijke van PLUS 
Retail, ging eind augustus naar 
Colombia met een delegatie 
van stichting Max Havelaar, 
het keurmerk voor Fairtrade. 
“Ik heb met eigen ogen ge-
zien dat de boeren een eerlijke 
prijs ontvangen voor de geteel-
de bananen,” aldus De Korte. 
“Wij vinden het zeer belangrijk 
dat onze producten duurzaam 
zijn en eerlijk worden geprodu-
ceerd. Vanaf 2011 breiden we 
ons Fairtrade assortiment dan 
ook verder uit met onder meer 
thee van PLUS huismerk.”

Groen en duurzaam
Plus Heemstede heeft als één 
van de eerste supermark-
ten in Nederland haar koe-
lingen voorzien van dagaf-
dekking. Gedurende de cam-
pagne PLUS denkt duurzaam 
introduceert de supermarkt-
keten in aanvulling op de 
Fairtrade bananen en sinaas-
appelen ook Fairtrade ana-
nassen. Daarnaast is er aan-
dacht voor vis bij PLUS.

De Korte: “Als PLUS streven 
we ernaar naar dat onze vis 
duurzaam wordt gevangen. 
We zijn goed op weg naar een 
verantwoord visassortiment, 
maar we zijn pas tevreden als 
alle vis 100% groen is.” 

Biologisch en authentiek 
PLUS heeft al vier jaar het 
grootste assortiment in bio-
logische producten. Dat de-
ze producten niet altijd duur 
hoeven te zijn, bewijst de su-
permarktketen door de laag-
ste prijs van biologisch vlees 
aan te bieden. Maandag 25 
oktober introduceert PLUS als 
uitbereiding van het huidige 
biologisch assortiment BIO+ 
broccoli. Bovendien wordt op 
maandag 1 november gestart 
met BIO+ kruimige aardappe-
len. Ook breidt PLUS het as-
sortiment streekproducten 
van GIJS uit. De nieuwste in-
troductie is GIJS boerenkool 
van boer Ronald Herbert uit 
Zeewolde.

Heemstede - Bij PLUS Heemstede is afgelopen maan-
dag voor de tweede keer de campagne ‘PLUS denkt duur-
zaam’ van start gegaan. Een verantwoord assortiment en 
aandacht voor mens, milieu en maatschappij staan hierbij 
centraal. Tijdens de campagne van 25 oktober tot en met 
14 november 2010, besteedt PLUS iedere week aandacht 
aan een ander duurzaam thema. Daarbij volgen de the-
ma’s Fairtrade, BIO+ en GIJS elkaar op. 
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Altijd wat te doen in de 
Jan van Goyenstraat.

Kunst,
Sinterklaas.
Brocante,

Koninginnedag
en uiteraard van alle 

winkelgemak voorzien!

Jan van Goyenstraat 75 jaar!
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Verlicht leven 
Het vervolg op Tijn Touber’s 
boek Spoedcursus Verlich-
ting (inmiddels een bestseller) 
is uit. Onder het motto ‘als je 
naar het licht wilt, moet je je 
schaduw meenemen’, reis je in 
zijn nieuwe boek Verlicht Le-
ven in acht mythische stappen 
door de ‘onderwereld’. Je leert 
je schaduw omarmen, dansen 
met draken en leven in twee 
werelden: die van het licht 
en die van het donker. Dat is 
meesterschap en dat is ver-
lichting. Naar aanleiding van 
zijn boek Verlicht Leven or-
ganiseert Tijn Verlicht Leven 
Events waarin je door middel 
van meditatie, anekdotes en 
verhalen leert wat jouw per-
soonlijke roeping is, je groot-
ste kracht, je favoriete pro-
bleem, belangrijkste mentor, 
heilige graal, innerlijke held 
en ultieme levensbron. Tijn 
weet ‘ingewikkelde’ spiritue-
le zaken tot leven te brengen 
en naar de dagelijkse praktijk 
te vertalen. 
Alles hebben wat je hart maar 
kan begeren en toch niet ge-
lukkig. De  Amsterdamse pop-
muzikant Tijn Touber besloot 
daarom twintig jaar geleden 
van de ene dag op de ande-
re te stoppen met seks, drank, 
drugs, televisiekijken, luxe, 
carrière, sigaretten, schoenen 
en koffie, kortom een monni-
kenleven te gaan leiden in de 
hoop zo te vinden wat hij mis-
te. Na veertien jaar maakte 
hij de balans op en vond een 
nieuw soort vrijheid: vrij van 
het verlangen om vrij te zijn. 
Na ontmoetingen over de he-
le wereld met yogi’s en mees-
ters, startte hij met het ge-
ven van trainingen meditatie, 
stress-management en posi-
tief denken aan o.a. 30% van 
het Amsterdamse politiekorps, 
drugsdelinquenten in de Bijl-
merbajes, verplegend perso-
neel van VU, AMC en MCA 
en op popfestivals als Low-
lands. Door de jaren heen in-
terviewde hij voor bladen als 
Ode en Happinez. Ook schreef 
hij twee boeken Geluk? Daar 
kom ik mijn bed niet voor uit! 
en Spoedcursus Verlichting, 
een innerlijk avontuur. 

De workshop ‘Verlicht leven’  
van Tijn Touber is op donder-

dag 4 november om 20.00 uur 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. 
Entree: 7,50 euro. Reserveren 
is noodzakelijk en telefonisch 
op werkdagen van 9-12 uur,
tel: 023-548 38 28 kies 1. 

Dialezing 
Moderne 
Kunst
Drs. Karin Braamhorst is 
kunsthistorica en bekend 
om haar succesvolle lezin-
gen rond de boeken van Dan 
Brown, de Da Vinci Code en 
het Bernini Mysterie. Zij geeft 
o.a. cursussen op de Vrije 
Academie en voor de Hermi-
tage. Bij Casca gaf zij al eer-
der een lezingen, o.a. over de 
Hermitage. 
Deze lezing de Geboorte van 
de Moderne Kunst zal gaan 
over de  wortels van de mo-
derne kunst . Het modernisme 
was een schok voor de kunst-
wereld begin 20e eeuw, terwijl 
dit werk nu tot de gevestigde 
kunst behoort. Vele bezoekers 
komen naar de tentoonstellin-
gen waar dit werk te zien is.
Wat beoogden de vernieu-
wende kunstenaars toen zij 
aan het begin van de vorige 
eeuw een revolutie in de kunst 
ontketenden, wat hield hen 
bezig? Aan bod komen Ma-
tisse, Picasso, de Nederland-
se van Dongen maar ook de 
beroemde Russische kunste-
naars Kandinsky en Malevich. 
Ze zijn te beschouwen als pi-
oniers van de moderne kunst. 
De Trefpunt-Casca lezing is op 
dinsdag 9 november bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang 14.30 
uur – entree: 3,00 euro. 
Reserveren mag telefonisch: 
023-548 38 28-1, maar is niet 
noodzakelijk.

Moderne kunst van Matisse.

Regio - Sinterklaas wordt op 
zondag 14 november te paard  
ontvangen in het Openluchtthe-
ater Caprera in Bloemendaal, 
een unieke locatie waar de maan 
letterlijk door de bomen schijnt.
Het publiek kan genieten van 
een wervelend en vooral muzi-
kaal sinterklaasfeest voor het he-
le gezin in een natuurlijk sprook-
jesdecor. Het Bloemendaalse 
bos wordt speciaal belicht om de 
Sint en zijn pieten te ontvangen 
precies één dag nadat de stoom-
boot afmeert in Nederland en de 
Sint net is aangekomen. 
Na succesvolle voorstellingen in 
Haarlem, Beverwijk en Konink-
lijk theater Carré komt Het Sin-
terklaas Theater weer terug in 
Caprera. SiSint organiseerde 
eerder in 2004 en 2007 een mu-
zikale sinterklaasvoorstelling in 
dit openluchttheater en is bijzon-
der trots het publiek nu weer te 
mogen ontvangen. Jochem van 
Gelder, zelf ook een Topper van 
de Sint, presenteert de voorstel-
ling en zingt zijn bekendste sin-
thits! Waar droomt Sinterklaas 
van om zelf te krijgen op pakjes-
avond? Niemand weet wat er op 
zijn eigen verlanglijstje staat. Jo-
chem van Gelder wil samen met 
Alexandra Alphenaar een mooi 
verlanglijstje samenstellen voor 
Sinterklaas om hem aan te bie-
den tijdens het feest in Caprera. 
Samen ontvangen ze een aantal 
kinderen op het toneel die zich 

hebben opgegeven om voor de 
sint als ‘Topper’ te mogen op-
treden. Staan zij op het verlang-
lijstje van de goedheiligman? 
Alexandra Alphenaar zingt zelf 
ook voor Sint Nicolaas. Alexan-
dra werd vooral bekend als Ron-
ja uit GTST en musicals als The 
Sound of Music en binnenkort 
Dokter Dolittle. De enige ech-
te Feestpieten Boyband, ook wel 
de Toppers van Sinterklaas ge-
noemd, zingen al hun beken-

de sinthits van radio en televi-
sie en zorgen er voor dat het pu-
bliek de nostalgische liedjes mee 
gaat zingen. Dat wordt swingen 
en springen! Na de show deelt 
de Boyband handtekeningen uit 
aan de kinderen. 

Zondag 14 november, aanvang 
13.30 en 16.30 uur. De entree be-
draagt 16 euro. Kaartverkoop en 
informatie via www.sinterklaas-
theater.nl.

           Toppers van Sinterklaas
Jochem van Gelder ontvangt Sint in Caprera

‘De eetbare tuin’ bij Groei & Bloei
Regio – Op dinsdag 2 novem-
ber om 20.00 uur geeft Cor van 
Gelderen een lezing voor Groei 
& Bloei Zuid Kennemerland. De 
titel is ‘De eetbare tuin’. Lokatie: 
De Blinkert, Rockaertshof 66 te 
Haarlem, toegang gratis. 
De kweker Cor van Gelderen van 
de PlantenTuin Esveld in Bos-
koop is gespecialiseerd in het 
kweken van ongewone tuin-
planten. Hij laat in de lezing zien 

dat een siertuin en een tuin vol 
eetbare planten elkaar niet uit-
sluiten. Rondlopen in je tuin en 
dan en passant iets afplukken 
om gelijk te eten of te gebrui-
ken voor de maaltijd. Het hoeft 
geen moestuin te zijn of een 
hoogstamboomgaard. Niet en-
kel voor de hand liggende, maar 
ook ongewone planten worden 
aan u voorgesteld. Bijvoorbeeld 
de PawPaw, een door de india-

nen zeer gewaardeerd vruchtge-
was, blijkt ook een decoratieve 
tuinplant te zijn. Als wintergroe-
ne haag de keukenlaurier aan-
planten? In ons Nederland zijn 
er voor ons klimaat goede win-
terharde selecties te koop, waar-
van de bladeren in stoofpotten 
prima smaken.
Cranberries zijn niet alleen lek-
ker als compôte met Kerst, maar 
bovendien heel goede bodem-
bedekkers. Kortom de tuin door 
een smakelijke bril gezien.

High tea –
een klein feestje
Heemstede - De perfecte High 
Tea begint met iets hartigs, ge-
volgd door iets zoets en een 
kopje thee. U leert in de work-

shop High Tea hoe u dit allemaal 
kunt organiseren. De workshop 
is op 23 en 30 november van 
9.00 tot 12.00 uur bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan op werkdagen van 
9-12 uur: tel. 023-548 38 28-1 of 
via www.casca.nl. 

Culturele Kring Bennebroek
Olympische Spelen in de oudheid
Bennebroek - De presenta-
tie ‘de Olympische Spelen in de 
oudheid’ wordt gepresenteerd 
op dinsdag 9 november in ‘t Tref-
punt, Akonietenlaan 1 te Ben-
nebroek. De zaal is vanaf 19.30 
uur open en de lezing begint 
om 20.00 uur. Mevrouw De Wild 
geeft de lezing.
De Olympische Spelen, de be-
langrijkste sportwedstrijd van 
deze tijd, behoren tot de be-
kendste erfenissen van het oude 
Griekenland. Een overwinning in 
deze wedstrijd leverde toen net 
als nu veel prestige (en geld!) op. 
Er zijn ook veel verschillen tus-
sen de Spelen toen en nu: de ou-
de atletische wedstrijden maak-
ten deel uit van een religieus 
feest. Het motto ‘meedoen is be-

langrijker dan winnen’ zou de 
oude Grieken zeer vreemd in de 
oren geklonken hebben.Daar-
naast vallen er in de moderne 
tijd geen doden meer tijdens de 
wedstrijden. 
In deze lezing brengt u met be-
hulp van dia’s een bezoek aan 
Olympia; het heiligdom waar 
méér dan 1000 jaar lang gestre-
den werd om een krans van olijf-
takken. Zelfs ruim 1500 jaar na-
dat de laatste oude Olympische 
Spelen gehouden werden, zijn 
de verhalen erover nog steeds 
het beluisteren waard.

Geen lid? Ook dan bent u van 
harte welkom. 
Een vergoeding van 5 euro wordt 
gevraagd (pas 65+ 4,00 euro).

Grafische 
toepassingen

op de pc
Heemstede - Vindt u het leuk 
om uw eigen kaarten te verstu-
ren of bij een gezellig etentje uw 
eigen menukaarten op tafel te 
zetten? Bij de cursus ‘Grafische 
toepassingen op de pc’ leert u 
uw eigen drukwerk ontwerpen, 
zoals kerst- en nieuwjaarskaar-
ten, verjaardagskaarten, menu-
kaarten en uitnodigingen met 
programma’s zoals Word en Po-
werPoint. Deze cursus start op 
dinsdag 23 november van 19.30 
tot 21.30 uur bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan op werkdagen van 
9-12 uur: tel. 023-548 38 28-1 of 
via www.casca.nl.
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Leo Samama in Oude Slot
Leren luisteren naar muziek
Heemstede - Zondagmiddag 
7 november in Het Oude Slot 
Heemstede leren luisteren naar 
muziek in ‘Het MuziekMuse-
um.’ Musicoloog, componist en 
schrijver Leo Samama staat stil 
bij de muzikale en sociale ach-
tergronden van meer en min-
der bekenden muziekstukken. 
Welke leeftijd we ook hebben 
en waar we ook vandaan ko-
men, muziek doet iets met ons, 
zonder dat we dat hoeven te le-
ren. Muziek kent een gramma-
tica en syntaxis, stijlfiguren en 
frases. Door te benoemen wat 
je hoort, kun je klassieke muziek 
interpreteren. Wat zijn dissonan-
ten en modulaties? Hoe bouwt 
een componist muzikale span-
ning op en hoe gebruikt hij har-
monie? Leo Samama ontleedt de 
taal van muziek. Samama is een 
zeer begenadigd spreker en ver-
teller. Hij neemt ons mee in door 
muziekland met repertoire, uit 
verschillende perioden, stijlen en 

landen. ‘Het MuziekMuseum’ op 
zondagmiddag een must voor de 
muziekliefhebber. 
Zondag 7 november, 15 uur, Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
12,50 euro/ 10,- euro. Reserve-
ren  06-13133626 of www.podi-
umoudeslot.nl. 

De Kinderband treedt op
Heemstede – Op zaterdag 30 
oktober treedt bij boekhandel 
Blokker in Heemstede centrum 
De Kinderband op. Dat gebeurt 
om 11.00 uur en de toegang is 
vrij. De Kinderband bestaat uit 
vier bevriende, enthousiaste mu-
zikanten, die graag op een leu-
ke manier kinderen van muziek 
wil laten genieten. Zo speelt de 
band popmuziek voor kinderen 
vanaf ongeveer 3 jaar en hun 
ouders. Het is voor de kinderen 
vaak een eerste kennismaking 
met (live) popmuziek en alles 
wat ermee samenhangt. “Woon 
een optreden bij en doe mee aan 
allerlei activiteiten rondom de 
muziek: een bijzondere en inspi-
rerende belevenis!”
De Kinderband heeft inmiddels 

landelijk een kinderboek met cd 
uitgebracht. De titel is ‘Alle Da-
gen Feest’, gebaseerd op de cd 
en de daaraan gekoppelde thea-
tertoer. In dit boek staan alle tek-
sten van de liedjes die ze op de-
ze tournee zingen en spelen. 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede.

Koken met Karin
Heemstede - Ons land telt meer 
sterrenrestaurants dan ooit tevo-
ren, maar zelf staan we steeds 
minder in de keuken en grij-
pen liever naar het gemaksvoed-
sel uit de supermarkt. Snel en 
makkelijk uit pakjes en zakjes, 
uit blikken en stoombakjes, uit 
diepvriesdozen en knijpflacons. 
Wel vier miljoen kant-en-klaar-
maaltijden gaan er in ons land 
per dag over de toonbank. Maar 
gezond is anders, kijk maar eens 
goed naar de kleine lettertjes. 
Wat zit er allemaal in ons eten 
om het houdbaar te houden? En 
is het eigenlijk wel sneller, mak-
kelijker en lekkerder dan zelf 
maken? Hoog tijd voor het aller-
eerste antipakjeskookboek van 
Nederland. Weg met die pakjes 
en zakjes, want koken kun je na-
melijk zelf! Zelfgemaakt is niet 
alleen veel lekkerder, het hoeft 
echt niet zoveel tijd te kosten. 
Voor de recepten in dit boek sta 

je gemiddeld 20 minuten achter 
de pannen. Ideaal als je weinig 
tijd hebt om te koken maar wél 
heerlijk en gezond wilt eten. 
Karin Luiten komt zaterdagmid-
dag 30 oktober naar boekhandel 
Blokker. Neem je favoriete pakje 
mee naar de boekhandel en Ka-
rin laat zien hoe je dit kunt ver-
vangen door verse ingredienten.
Tijd: van 14.00 tot 15.00 uur. Toe-
gang vrij.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede.

Gitaarleerlingen brengen Japanse klanken ten gehore.

Bloemendaalse wethouder
blij met KNA

Zaterdagavond 23 oktober j.l. was het niet echt uitnodigend weer 
om de deur uit te gaan. Toch hadden heel wat muziekliefhebbers de 
moeite genomen om naar de plaatselijk fanfare te gaan luisteren in 
de  Aula van de Hartekamp. Puristen in de fanfare- en marsmuziek 
kwamen enigszins bedrogen uit want de muzikale avond die Mu-
ziekvereniging “Kunst na Arbeid” uit de dorpen Bennebroek, Voge-
lenzang en Zwaanshoek voor het voetlicht bracht liet relatief weinig 
van de traditionele blaas- en marsmuziek horen. 
In zijn openingstrede memoreerde cultuurwethouder Bruggeman 
dat op de plaats waar zijn roots liggen de fanfaremuziek ook dat 
goede dorpsgevoel kon losmaken. Wat dat betreft vervult ook KNA 
die rol binnen de Bloemendaalse gemeentegrenzen prima, zeker nu 
sinds de fusie met Bennebroek en Bloemendaal er goede contacten 
met de gemeentelijke muziekschool ontstaan. KNA en de Bloemen-
daalse muziekschool kunnen elkaar gaan versterken.
Op het gebied van het presenteren van een uitvoering zijn ze zeker 
aan elkaar gewaagd. Het gekozen thema van afgelopen zaterdag-
avond – “Met muziek de wereld rond” – bood het publiek een enor-
me variatie aan muziek- en instrumentsoorten. Ondanks wat tech-
nische hobbels met het microfoongeluid van de ‘presentator’ liep de 
avond verder op rolletjes, d.w.z. zonder hinderlijke onderbrekingen 
die bij amateurgezelschappen wel eens voor kunnen komen. Rond-
uit indrukwekkend was een blokfluitkwartet in de basisschoolleef-
tijd dat in samenspel met het fanfare-orkest de zaal werkelijk deed 
geloven dat men in China was. De Japanse sfeer werd perfect neer-
gezet door de minimalistische gitaarklanken van een kwintet en een 
duet van piano en hobo nam heel Australië voor haar rekening. Stil 
op je stoel blijven zitten was onmogelijk toen KNA’s slagwerkgroep 
de Carribean aandeed. In de blaasorkeststukken die vooral in Euro-
pa en Amerika gelokaliseerd werden was het af en toe even de ba-
lans zoeken tussen de melodievoerende instrumenten. Over het al-
gemeen echter liet het orkest goed blijken dat het potentie heeft. 
De KNA-ers spelen symfonische muziek net zo enthousiast als Hol-
landse meezingers, eigentijdse muziek of swingende blues en mar-
sen.
In de gelederen van de muziekvereniging blijken zich diverse muzi-
kaal geschoolde leden bezig te houden met het instrueren van de 
jongeren in de club. Deze mensen werden na het laatste nummer 
– een overtuigend gespeelde bigbandklassieker - “De Saint Louis 
Blues” – in de bloemen gezet. Om klokslag 10 uur werden de laat-
ste noten van de toegift geblazen en vertrok het publiek tevreden 
de avondregen in.
Een bezoeker

INGEZONDEN

Re c e n s i e Workshop 
Zilver & 

Bladgoud
Regio - De Haarlemse kun-
stenaar André de Kruijf en Art 
Clay Silver-instructeur Meet 
Gerritsen geven vanaf no-
vember workshops ‘Zilver & 
Bladgoud’ in Haarlem.

In deze 1- daagse workshop 
maak je als cursist een ei-
gen sieraad van echt zilver 
en hoogwaardig bladgoud. Er 
wordt gewerkt met Art Clay 
Silver (een nieuw materiaal 
waarmee je eenvoudig zuiver 
zilveren sieraden kunt ma-
ken) en 23,75 Kr. Bladgoud.

Voor de workshop is geen er-
varing nodig. Je leert alles tij-
dens de dag: je krijgt uitleg 
over achtergronden en tech-
nieken en wordt door André 
en Meta stap voor stap bege-
leid. Na afloop ga je met een 
zelfgemaakt en uniek sieraad 
van zilver en bladgoud naar 
huis! 

De workshops vinden plaats 
in het mooi gelegen ate-
lier van André aan de Zuid 
Schalkwijkerweg 58 in Haar-
lem. 
De kosten bedragen € 149,- 
all in, waaronder alle materi-
alen en accessoires, ‘aange-
klede’ koffie & thee, lunch en 
glas wijn na. 

De eerstkomende workshop 
is op zaterdag 6 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. 
Het is ook mogelijk om in 
overleg een workshopdatum 
af te spreken. 

Voor meer informatie en aan-
melding: 06-23491922 of 
www.madebymeet.nl 

Kerkdienst 
Protestantse 
Gemeente 
Heemstede

Heemstede - Zondag 31 okto-
ber: Oude Kerk: ds. Jaap Smit, 
met crèche en kinderneven-
dienst; Kennemerduin: 10.30 u. 
zangdienst; Pinksterkerk: geen 
dienst.

Activiteiten ouderen Bennebroek
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal, afdeling Bennebroek, 
organiseert weer een aantal leu-
ke activiteiten. Informatie via: 
023-5845300.
Duinwandeling op 1 november: 
U wandelt samen met een vrij-
willigster door het duingebied. 
Vertrek ingang ’t Panneland 
om 10.00 uur. Mocht het ver-
voer vanuit Bennebroek een pro-
bleem zijn, dan kunt u dit door-
geven. De vrijwilligster kan max. 
drie personen meenemen in de 
auto, zij vertrekt om 9.50 uur van 

gemeentehuis van Bennebroek. 
Dinsdag 2 november: Nordic 
Walking in de duinen. De wan-
delingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge-
geven. Start 10 uur vanaf ’t Pan-
neland van de Amsterdamse  
Waterleidingduinen. 
Donderdag 4 november: Work-
shop Kerstkaarten maken in 
voormalig gemeentehuis te Ben-
nebroek Bennebroekerlaan 5. 
Aanmelden svp via tel. 023-
5845300. Kosten 7,50 euro incl. 
materiaal en koffie en thee. 
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De heer Wessels krijgt de sleutels overhandigd van Edwin Ietswaard.

Mooie nieuwe bedrijfsbussen 
voor Installatiebedrijf Vosse
Heemstede - Al vanaf 1999 
rijdt loodgieters-, sanitair-, 
dak, en cv-bedrijf Vosse van de 
Kerklaan in Heemstede tot vol-
le tevredenheid met bedrijfs-
wagens van het merk Hyundai. 
Vosse rijdt jaarlijks honderd-
duizenden probleemloze Hyun-
dai-kilometers om al haar klan-
ten te bezoeken om mooie bad- 
kamers te plaatsen, nieuwe cv- 
ketels te plaatsen, daken en 
goten te vervangen en loodgie-
ters- en cv onderhoudswerk-
zaamheden uit te voeren.
Vandaar dat eigenaar Sander 
Wessels in 2009 weer besloot om 
twee nieuwe Hyundai bedrijfs-
bussen aan te schaffen. Afgelo-
pen week heeft de heer Wessels 
weer twee nieuwe splinternieu-

we, rode Hyundai H300 bedrijfs-
bussen opgehaald. De H300 be-
drijfswagens stonden klaar bij 
Autobedrijf Hyundai Dirk Bar-
ten in Hoofddorp.De prettige be-
handeling en onderhandeling te-
zamen met een goede complete 
aanbieding van de nieuwe H300 
bedrijfswagens gaven voor Vos-
se – wederom - de doorslag.
Zaken als (reeds bekende) be-
trouwbaarheid, ESP, dubbele 
schuifdeuren, openslaande ach-
terdeuren en maar liefst 136 pk 
spraken Vosse aan. Nieuw voor 
de heer Wessels was de moge-
lijkheid om de 3 jaar fabrieks-
garantie – zonder kilometerbe-
perking – uit te kunnen breiden 
naar 7 jaar!
Autobedrijf Dirk Barten en in-

stallatiebedrijf Vosse zijn erg blij 
met de huidige samenwerking 
en hebben de verwachting om 

ook voor volgend jaar weer nieu-
we bussen af te gaan nemen bij 
Dirk Barten. Vosse komt graag 

bij u langs onze werkzaamhe-
den uit te voeren en onze nieu-
we bussen aan u te tonen.

Bridge
Interessanter aan de onderkant
A lijn: Wie in deze serie de 100 
punten gaat  pakken is geen ver-
rassing meer. Tine Posthuma en 
Irma v. Roosmalen staan riant 
aan kop. Interessanter is het aan 
de onderkant. Wie gaat de A lijn 
verlaten? Maria en Ton Bruseker 
zijn de zekere kandidaten. Zij 
moeten volgende week 73% ha-
len. Miep v.d. Raad en haar part-
ner  en Riek en Gerard Hage-
man staan ook voor een onmo-
gelijke opgave. Respectievelijk 
een score van 64% en 59% zou 
hun nog kunnen redden. Hannie 
Koek en Yvon Tromp moeten op 
hun tellen passen, want een sco-
re van 46% of lager is al fataal. 
Dat zelfde lot kunnen Anita v.d. 
Meulen en Joke v. Dam overko-
men als zij minder dan 46% ha-
len, want dan komen zij onder 
het gemiddelde van 47½%. Hel-
mie v.d. Berg met Joke v.d.Lans 
en Pim Houtzager met Jan Zwa-
neveld zijn met een score van 
respectievelijk 53,13 en 55,56% 
voorlopig uit de zorgen.
B lijn: Lucie Doeswijk moest 
met Agnes Hulsebosch in de A 
lijn optreden en beiden zagen 
daar tegen op. Agnes was bang 
voor haar plaatsje in de top 5 en 
Lucie had angst voor de A lijn. 
Met een score van 53,82% wa-
ren zij na afloop best tevreden. 
Jet en Kees Gilijamse gaan on-
bedreigd weer naar de A lijn. 
De eerste plaats met 59,25% 
was goed te noemen. Hun naas-
te concurrenten Ali Boeder en 
Roos v.d. Elst lieten met 46,58% 
wat slagen liggen en moesten 
zodoende de toppositie prijs-
geven. Fia de Kluijver en Marrie 
Mesman haalden maar 47,83% 
maar hun derde plaats kwam 
niet in gevaar. Wil v. Dijk speel-
de deze avond met Klaas Wes-
tra en dit gelegenheidspaartje 

kwam maar tot 47,58%. Marijke 
v. Lamoen en Ronald v.d. Holst 
komen met 57,08% iets dichter 
bij de top, maar hebben nog een 
achterstand van 5% op plaats 
drie. Tinus Spreeuw en Gerard 
v.d. Berk behaalden 53,58% en 
staan nu net boven de degra-
datielijn. Volgende week moet 
er beslist 48% of hoger gehaald 
worden anders is de C lijn voor 
hen. Kees Doorn en Niek Fer-
werda hebben de juiste samen-
werking nog niet gevonden. 
Zij staan dan ook op de laat-
ste plaats. Net daarboven staan 
Corrie Warmerdam en Bert 
Spreeuw. Zij behaalden 50,08% 
en beschouwen hun verblijf in 
de B lijn als een leerproces.
C lijn: Een score van 47,08% 
was er verantwoordelijk voor 
dat Jenny v. Heuckelum en Her-
re Mostert uit de top drie weg-
vielen. Irmi v. Dam en Anneke v. 
Vree werden eerste met 59,58% 
en klommen van plaats 6 naar 
de top. Het paar André Mesman 
en Madelon Meijer kwam tot 
57,17%. Gecorrigeerd naar 55%, 
doch plaats twee was de belo-
ning. Klaas Westra moest weer 
met een invalster spelen omdat 
Tonny ziek was. Hierdoor is er 
geen promotie meer mogelijk. 
Met Wil v. Dijk in de B lijn kreeg 
hij de reglementaire 50%, maar 
het zet geen zode aan de dijk. 
Mogelijk kunnen Jenny en Her-
re hier nog van profiteren, door 
als vierde door te gaan. Moe-
ten zij wel Diny en Piet Clemens 
achter zich zien te houden. De-
ze laten volgende week verstek 
gaan, dus er zijn kansen. Ook Ir-
ma Klinkhamer en Jan v. Dam 
hebben met een achterstand 
van 3% nog volop de kans op 
promotie.
Piet van den Raad

INGEZONDEN ‘Voor ik het vergeet’
Lezingen over dementie 
bij Protestantse gemeente
Heemstede - ‘Voor ik het ver-
geet’ is de titel van een filmdo-
cumentaire van de NCRV uit 
2008 over dementie en euthana-
sie. Die documentaire wordt op 
4 november in Heemstede ver-
toond. De hoofdpersoon, Paul 
van Eerden, is een oudere man 
die kampt met beginnende de-
mentie. De documentaire laat de 
wanhoop zien in zijn gezin als de 
diagnose is gesteld en Pauls vas-
te wil zijn lichamelijke verval en 
verlies aan waardigheid niet tot 
het einde mee te maken. Hij wil 
uit het leven stappen. Zijn vrouw 
hoopt dat hij die wens vergeet, 
maar Paul vergeet het niet. Een 
schokkend relaas, niet zozeer 
vanwege de beelden als wel 
vanwege de thematiek.

Het aantal mensen in ons land 
dat te maken krijgt met demen-
tie, stijgt snel. Naar verwach-
ting zal hun aantal over veertig 
jaar zijn verdubbeld. Maar art-
sen zijn slechts schoorvoetend 
bereid mensen met dementie te 
helpen in hun wens om te ster-
ven. Het is immers niet altijd dui-
delijk of een demente persoon 
nog in staat is tot een vrijwillig 
en weloverwogen verzoek, zoals 
de euthanasiewet (2001) vereist. 
De patiënt verliest juist het ver-
mogen de gevolgen van zijn be-
sluit te overzien. Omdat dat ver-
lies geleidelijk plaats vindt, is het 
zaak om dementie in een vroege 
fase vast te stellen.
Een andere eis luidt, dat er spra-
ke moet zijn van uitzichtloos en 

ondraaglijk lijden. Tijdens de 
parlementaire behandeling is 
echter ook geestelijk lijden ge-
noemd als mogelijke grond voor 
euthanasie. Artsen zullen niet 
meewerken aan verzoeken om 
euthanasie bij gevorderde de-
mentie.
Maar in sommige gevallen ver-
leenden artsen wel hulp bij zelf-
doding in de fase van beginnen-
de dementie, dus in het stadi-
um dat patiënten nog voldoen-
de helder waren. Deze gevallen 
zijn bekend en bij latere toetsing 
zorgvuldig bevonden. De hoofd-
persoon in deze documentaire 
kreeg echter geen medewerking 
van zijn arts. En - zoals zijn zoon 
het heel indringend formuleer-
de - “dan sta je er in Nederland 
helemaal alleen voor”.

De documentaire duurt drie 
kwartier en zal kort worden in-
geleid. Na de vertoning is er 
ruimte om te reageren en vragen 
te stellen. Er worden twee avon-
den georganiseerd. Er is een 
eerste avond voor vertoning van 
de documentaire met eerste re-
acties en een tweede avond voor 
meer gerichte discussie. Tijdens 
de vervolgavond zal nader wor-
den ingegaan op deze dilem-
ma’s. 
Op beide avonden zullen domi-
nee Aart Mak, van Kerk zonder 
Grenzen uit Bloemendaal, en Jo-
an Pieron, arts in Haarlem, aan-
wezig zijn als inleiders en ge-
sprekspartners. Dick Kooiman 
is de gespreksleider. De avon-
den worden georganiseerd door 
de Bezinningscommissie van 
de Protestantse gemeente van 
Heemstede en Bennebroek. De 
bedoeling is niet om een bepaald 
standpunt te propageren, maar 
om een discussie te openen over 
een belangrijk medisch-ethisch 
probleem.
    
De bijeenkomsten vinden plaats 
op donderdag 4 en 11 novem-
ber om 20.00 uur in de Pauwe-
hof, Achterweg 19, achter de Ou-
de Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede. De toegang be-
draagt 5 euro per avond.De inleiders, links Joan Pieron en rechts Aart Mak.
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HPC deelt eerste Waterplezier 
certificaten uit

Heemstede - Begin septem-
ber is zwemvereniging HPC 
Heemstede gestart met de af-
deling Waterplezier. Dit is een 
programma dat speciaal door 
de KNZB is ontwikkeld voor 
kinderen tussen de 5 en 12 jaar 
die net hun zwemdiploma heb-
ben gehaald. Zij zijn  over het 
algemeen nog niet toe om ge-
lijk aan wedstrijdzwemmen, 
waterpolo of synchroonzwem-
men te beginnen. Ook is ge-
bleken dat de zwemvaardighe-
den die aangeleerd zijn tijdens 
het leszwemmen alweer snel 
worden vergeten als kinderen 
niet regelmatig blijven zwem-
men. Tijdens het Waterple-
zier, dat iedere vrijdag tussen 
18.00 en 19.00 uur plaatsvindt 
in het wedstrijdbad van Zwem-
bad Groenendaal staat, zoals 
de naam al zegt, plezier op de 

eerste plaats. In blokken van 6 
weken wordt er op speelse wij-
ze kennis gemaakt met de di-
verse takken van de zwemsport 
zodat er vervolgens een be-
wuste keuze gemaakt kan wor-
den voor het wedstrijdzwem-
men, het waterpolo of het syn-
chroonzwemmen. Na ieder blok 
wordt er een soort van “speels 
examen” afgelegd waarbij de 
kinderen een prachtig certifi-
caat kunnen verdienen.

Afgelopen vrijdag was 
het de eerste keer dat de-
ze certificaten werden uit-
gedeeld. Liv Mensink, Si-
mon Bakker, Ilias Smit, Rom-
bout Jansen en Michaël van 
Ieperen deden heel erg hun 
best en slaagden glansrijk. Juf 
Nicky was dan ook terecht erg 
trots op haar pupillen!

Feest voor vrijwilligers in raadhuis
Heemstede - De gemeente 
Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor vrijwilligers als blijk 
van waardering  voor hun en-
thousiasme en inzet. 
Op woensdag 17 november 2010 
is dit vrijwilligersfeest in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis van 
Heemstede. Het Steunpunt Vrij-
willigerswerk, een initiatief van 
de gemeente Heemstede, no-
digt vrijwilligers, verenigingen 
én clubs en organisaties die met 
vrijwilligers werken van harte uit 
om van 17.00 uur tot 19.30 uur 

hierbij aanwezig te zijn en op 
feestelijke wijze stil te staan bij 
al het vrijwilligerswerk dat in en 
om Heemstede wordt verricht. 
Tijdens het feest zal om 18.00 
uur de Vrijwilligersprijs van de 
gemeente Heemstede 2010 wor-
den uitgereikt De jaarlijkse prijs 
wordt dit jaar uitgereikt voor 
“de Onzichtbare Vrijwilliger van 
het Jaar!”. Verder is er tijdens dit 
feest tijd voor leuke ontmoetin-
gen, live muziek en lekkere hap-
jes & drankjes. 
De winnaar ontvangt een bijzon-

dere herinnering en de organi-
satie ontvangt een geldprijs van 
250,- euro, te gebruiken voor het 
werven, begeleiden en behou-
den van de vrijwilligers. 
De jury bestaat – net als ieder 
jaar - uit vertegenwoordigers 
van Zorg, Welzijn en Sport en 
Recreatie. U hoeft zich niet voor-
af aan te melden voor het feest. 
Als vrijwilliger bent u van harte 
uitgenodigd op woensdag 17 no-
vember van 17.00-19.30 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis van 
Heemstede.

Bedden voor getroffenen overstroomd gebied
Activiteiten PPL (Polen Project Lesna)
Heemstede - Lesna in Polen 
heeft een overstroming meege-
maakt, die het centrum van het 
plaatsje veranderde in een gro-
te kolkende watermassa, waarin 
alles werd mee getrokken. In een 
half uur tijd stond het water op 
het marktplein tot aan de ven-
sters van de winkels. Auto’s en 
huisraad spoelden weg en wer-
den meegesleurd naar de lager 
gelegen rivier, de Kwisa. De be-
schikbare reddingsploegen van 
hulpdiensten waren halsoverkop 
weggeroepen naar de bron van 
de ellende in het grensplaatsje 
Bogatynia, bij Duitsland,  

Honderd families hebben recht-
streeks te maken met het ver-
lies van hun schamele goederen, 
huis en/of haard. PPL heeft van 
Hotel Haarlem Zuid de toezeg-
ging gekregen om 100 bedden 
bij hen op te halen voor de ge-
troffen bevolking van Lesna.
Joost Korstenbroek van het ho-
tel: “Wij hebben de mensen van 
Lesna hier al eens in het hotel 
gehad. Als wij kunnen helpen 
zullen we het zeker niet laten!” 
De sociale dienst van de ge-
meente Lesna heeft toegezegd 
zorg te dragen voor de verde-
ling van de bedden en goederen. 

Daarnaast zal volgende week 
een transport worden uitgevoerd 
om kleding, huishoudelijke ap-
paratuur, maar ook bedden-
goed naar het getroffen plaats-
je te brengen.  Voor kinderen in 
de arme streek Lesna worden dit 
jaar kerstpakketten gemaakt. Ze 
kosten 10 euro en de opbrengst 
schenkt PPL aan kinderen in 
Lesna. Doet u mee? Bel of mail: 
Jan Katteler (06-53543583), Jo-
han Brugman (06-53990513) of 
het secretariaat (023-5475906). 
E-mail   info@foundationPPL.nl
Kijk ook eens op: www.founda-
tionppl.nl

Donkere-Dagen-Offensief tegen overvallers
Regio - Overvallers zijn tijdens 
de donkere maanden (aan het 
eind en aan het begin van het 
jaar) actiever dan in de rest van 
het jaar. De politie Kennemer-
land start 1 november een zoge-
naamd Donkere-Dagen-Offen-
sief tegen overvallen. 
Daarmee denkt de politie de he-
terdaadkracht te  vergroten. De 
politie is in de donkere periode 
extra alert op overvallen en zij is 
met meer mensen op straat. Dit 
betekent dat bij de aanpak van 
overval met name op risicovolle 
locaties, tijdens risicodagen en –
uren, meer motorrijders worden 
ingezet, een helicopter op af-
roep beschikbaar is en extra ver-
keerscontroles (gericht op ken-
tekenregistratie) plaats vinden. 
Daarnaast zullen wijkagenten 
intensief winkeliers informeren 
over het nemen van preventieve 

maatregelen.   
Over het algemeen zijn daders 
van overvallen goed voorbe-
reid. Bijna altijd is er sprake van 
voorobservatie. Als daders bij-
voorbeeld een overval op een 
winkel willen plegen, dan zul-
len zij vooraf de situatie bekij-
ken. Zij zullen tijdens de ope-
ningstijden een keer de winkel 
en mogelijk het kantoorgedeel-
te of de opslag observeren. Dat 
kunnen kunnen jongeren zijn, 
vaak tussen de 18 en 25 jaar, 
die met 2 of 3 man tegelijk naar 
binnen komen en met bijvoor-
beeld één enkel gekocht blikje 
frisdrank de zaak weer verlaten. 
Zij kunnen tijdens het winkelen 
alles goed in zich hebben opge-
nomen en vaak nog wat foto’s 
met hun mobieltje hebben ge-
maakt. 
Andere voorbeelden van onge-

wone situaties zijn: onbekenden 
die ruim voor de openingstijd al 
quasi- nonchalant in een etala-
ge staan te kijken, mensen die 
in een bushokje zitten en zicht 
hebben op en rond de winkel en 
vermoedelijk niet op de bus zit-
ten te wachten. Of onbekenden 
die op een brommer hangen of 
in een auto hangen met uitzicht 
op de winkelactiviteiten. Noteer 
altijd de kentekens van voertui-
gen waar mensen zich in ver-
plaatsen en deel die met de poli-
tie. Dergelijke informatie kan van 
cruciaal belang zijn bij het oplos-
sen van een overval. 
De politie is telefonisch bereik-
baar op nummer: 0900 – 8844. 
Uiteraard kunnen tips of in-
formatie ook anoniem worden 
doorgegeven aan Stichting M 
(Meld Misdaad Anoniem): 0800 
– 7000.

Regio - Op zaterdag 20 novem-
ber gaat Gay Café Wilsons in 
Haarlem op zoek naar de nieu-
we Mister Wilsons. Tijdens drie 
rondes kiest de jury de mooi-
ste, leukste, grappigste en op-
vallendste (homo)man. “We zijn 
op zoek naar 12 mannen die te-
gen elkaar willen strijden. Er 
hebben zich al een paar kan-
didaten aangemeld en er doet 
waarschijnlijk een Mystery Guest 
mee,” aldus Wilsons-eigenaar 
Roland Smit. “In de jury zit on-
der andere de jonge Mischa, die 
dit jaar Mr. Gay Nederland is ge-
worden. Ik zou het erg mooi vin-
den als de winnaar Mister Wil-
sons 2010 mee wil doen aan de 
Mr. Gay Netherlands verkiezin-
gen volgend jaar. Maar zover zijn 
we nog niet.”
De inschrijving is vanaf nu ge-
opend. Via de website van de 
Wilsons (www.wilsons.nl) of 
aan de bar zelf kunnen de kan-
didaten zich aanmelden. Er is 
geen leeftijdsgrens verbonden 
aan deelname van de verkiezin-
gen. Iedereen mag meedoen. Al-
le deelnemers krijgen een plekje 
op de website. Het publiek kan 

dan alvast kennis maken met de 
kandidaten en een favoriet be-
palen. 
Tijdens de feestelijke avond kiest 
een vakkundige jury de eer-
ste zes winnaars uit. Het pu-
bliek kiest daarna de winnaar 
door middel van de applausme-
ter. De uiteindelijke winnaar mag 
zich een jaar lang Mister Wilsons 
noemen en ontvangt o.a. een 
waardebon ter waarde van 100,- 
euro te besteden in de Wilsons. 
Ook vertegenwoordigt hij het 
homocafé tijdens belangrijke ge-
beurtenissen in de stad, op Roze 
Zaterdag in Groningen en vaart 
hij uiteraard mee als gast op de 
Wilsonsboot tijdens de volgende 
Gaypride in Amsterdam.

Mister Wilsons 2010 Verkiezin-
gen in Gay café Wilsons op de 
Gedempte Raamgracht 78 in 
Haarlem. Het café is open van-
af 20.00 uur. Start van de verkie-
zingsstrijd is 21.00 uur. De Af-
terparty gaat door tot 04.00 uur. 
Meer informatie over deze ver-
kiezingen en de complete agen-
da van gay café Wilsons is te vin-
den op www.wilsons.nl.

Wie wordt Mister Wilsons 2010?

Heemsteedse Apotheek 80 jaar!
Heemstede - De Heemsteedse 
Apotheek, de oudste apotheek 
in Heemstede gelegen aan de 
Binnenweg 98, viert op 3 no-
vember aanstaande haar tach-
tigste verjaardag. Al sinds de 
jaren dertig is deze apotheek 
niet meer weg te denken uit het 
dorpsbeeld en heeft in al die ja-
ren diverse veranderingen on-
dergaan. Wat gebleven is, is het 
historische pand uit ca.1880. 

Wat veranderd is, zijn de moder-
ne eisen van de tijd waarin we 
leven.
De Heemsteedse Apotheek kan 
zich wat dat betreft een ruime, 
ultramoderne apotheek noemen 
die zich voorts onderscheidt in 
de extra service naar de klant 
toe. Zo is er de gratis medicij-
nen-bezorgservice, biedt men 
de klant een wekelijks spreek-
uur van een diëtist in de apo-

theek, en heeft het personeel 
diverse specialisaties zoals tro-
penspecialisatie en huidad-
vies. Sinds 2009 heeft de Heem-
steedse Apotheek een tweede 
vestiging: de Meqiq-apotheek, 
gelegen in het zorgcentrum 
aan de Frieslandlaan in Heem-
stede. Ook daar mag u, van de-
zelfde medewerkers, de service 
en deskundigheid verwachten 
die de Heemsteedse Apotheek 
zo hoog in het vaandel heeft 
staan.
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Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Visserstraat 10, 1431 GJ 
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

Van moeder
tot Kunstenaar

Een vat vol creativiteit
Aan het overlopen

Op zoek naar een uitlaatklep

Het begin van de reis
Een onregelmatig pad

Van aarde
steen

en erts

Een afslag die JIJ
hebt moeten nemen
Donker en onbekend

Kleine stappen
Grote passen

Om het gebied te verkennen

Volhouden en door
blijven lopen

Rustig en beheerst
Zonder te struikelen

Nieuwsgierigheid
Inspiratie

Uit je omgeving

Een stroming van
losgelaten emoties

Opluchting
Bevrijding

De zon komt op

De weg voelt vertrouwd
Helder

Je omgeving komt
tot leven
Drukker

Kleurrijker

Nog onzichtbaar
Als een spook
Dwaal jij voort

Als een spons
Neem jij op wat

je tegenkomt

Een plotselinge
onderbreking
Je blijft staan

Een snak naar adem
Verscholen binnenin

Klaar om de sprong te wagen
Op adem gekomen
Een goede aanloop

Op weg naar een
nieuwe wereld

Een nieuw persoon
Een kunstenaar

Davine Blauwhoff

Dichtstorten

Fietsverlichting op orde?
Regio – De politie controleert 
in deze donkere dagen weer 
extra op de verlichting van 
fietsers die in de donkere uren 
rijden. Slechte zichtbaarheid 
van fietsers kan al snel leiden 
tot onveilige situaties in ons 
drukke verkeer.
Belangrijk is dan ook dat de 
verlichting (voor en achter!) 
goed werkt en dat ook het re-
flectiemateriaal op de fiets 
goed in orde is. Met name bij 
regenachtig weer, worden on-
verlichte fietsers niet of soms 
te laat opgemerkt door de au-
tomobilisten. Ook bij vorst, 
waarbij sommige automobilis-
ten hun autoruiten niet goed 
schoonmaken, worden fietsers 
zonder verlichting nauwelijks 
gezien door de bestuurders.

In deze periode vraag het Mi-

nisterie van Verkeer en Water-
staat via hun campagne ‘Val 
op, fiets verlicht!’ aandacht 
voor de verlichting van fietsers.

De politie ondersteunt de-
ze campagne door fietsers te 
controleren op de juiste ver-
lichting. Een kapot voor- en/
of achterlicht levert een boete 
op van 35,-- euro. Goedkoper 
is het dan ook om altijd een 
extra setje losse lampjes bij je 
te hebben. Losse lampjes, be-
vestigd op het frame van de 
fiets of duidelijk zichtbaar op 
het bovenlichaam van de fiet-
ser, zijn nl. ook toegestaan. De 
lampjes mogen niet knipperen 
en altijd geldt: wit of geel licht 
voor, rood licht achter.

Voor meer informatie,
zie www.valopmetjefiets.nl 

Digitaal fotoalbum maken
Heemstede - Wilt u ook wel 
eens zo’n mooi fotoalbum maken 
op de computer, maar u weet niet 
hoe? In de cursus Digitaal foto-
album maken leert u hoe u uw 
eigen digitale foto’s kunt verwer-
ken in een digitaal fotoalbum. U 
leert de software te downloaden 
en installeren. Stapsgewijs wordt 
het een en ander voorbereid. 
Neemt u een cd/dvd met 40 ei-
gen foto’s mee? Hieruit selecte-

ren we de foto’s voor het te ma-
ken album. Het fotoalbum van 
11,-- euro betaalt u apart.
In 3 lessen maakt u een prach-
tig album. De cursus Digitaal fo-
toalbum maken start op woens-
dag 24 november van 13.30 tot 
16.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan op werkdagen van 
9-12 uur: tel. 023-548 38 28-1 of 
www.casca.nl.

Great european nude bij Blokker
Heemstede - Bij de aanvang 
van de 25e Kennemerlandse 
Kunstlijn ontmoeten de Haar-
lemse auteur Lodewijk Wiener 
en de Heemsteedse graficus Wil-
lem Snitker elkaar. 
Op vrijdag 5 november presen-
teren zij bij boekhandel Blokker 
het resultaat van een bijzonde-
re samenwerking in de vorm van 

een  genummerde en gesigneer-
de Bibliofiele Bleeker Editie.
In ‘The great european nude’ 
verbeelden auteur en beeldend 
kunstenaar  in woord en beeld 
hun ‘hommage aan de vrouw’. 
Arno Koek zal om 16.00 uur bei-
de kunstenaars interviewen. 
Toegang vrij. Boekhandel Blok-
ker, 023-5282472.
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Denise Jannah & combo
Jazz pur sang!

Heemstede - ‘This woman can 
make you dream, cry, and fall in 
love. What more could you de-
sire!’ De internationaal bekende 
jazz zangeres Denise Jannah is 
zaterdag 6 november te gast in 
De Oude Kerk in Heemstede. 
Denise Jannah de jazz vocalis-
te die het voor elkaar kreeg om 
als eerste Nederlandse muzi-
kant een contract bij Blue Note 
in de wacht te slepen. Jannah 
speelde een belangrijke rol in 
de musical A Night at the Cot-
ton Club en trad op het North 
Sea Jazz Festival op. Zij staat 
op internationale podia met 
de meest uiteenlopende for-
maties. Een veelzijdige zange-
res, geprezen om haar warme 
stem en innemende persoon-
lijkheid. Naast Denise treedt de 
internationaal vermaarde klari-
nettist en saxofonist Dim Kes-
ber op. Bekend van de Dutch 
Swing College Band. Een op-

treden met een gevarieerd pro-
gramma van George Gershwin 
tot Cole Porter. Jazz pur sang! 

Zaterdag 6 november  20.15 
uur in De Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein, Heemstede. 
Reserveren www.podiumoude-
slot.nl  of 06-13133626. 
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Keramiek van Annemarie Hon-
derdors.

Duo-expositie Bennebroek
Varkens op doek en vogels 
van keramiek
Bennebroek - Vogels, varkens 
en andere dieren staan centraal 
bij de expositie van Nolly Cor-
net en Annemarie Honderdors 
van 5 tot en met 30 november in 
het voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. 

Geïnteresseerden zijn don-
derdagavond 4 november tus-
sen 20.00 en 21.30 uur van har-
te welkom bij de voorvertoning. 
Beide exposanten zullen daarbij 
aanwezig zijn en eventuele vra-
gen over hun werk beantwoor-
den. 

Van 5 tot en met 30 november is 
de duo-expositie geopend voor 
publiek.
Belangstellenden kunnen van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 8.30 en 12.30 uur en op 
woensdag tussen 13.30 en 16.30 
uur  de werken bezichtigen in 
het voormalig gemeentehuis aan 
de Bennebroekerlaan 5, 2121 GP 
te Bennebroek.

Het werk van Annemarie Hon-
derdors bestaat uit vogels en 
andere objecten van keramiek. 
Soms fel van kleur maar ook wel 
geglazuurd in aardetinten. Door 
toevoeging van geëmailleerd ko-
per krijgt het werk een bijzonde-
re uitstraling. 
Nolly Cornet schildert met acryl-
verf op doek. Haar schilderij-

en zijn een verzameling van die-
ren. “Vooral varkens zijn vrolijke 
beesten en hebben altijd goede 
zin, dat gevoel wil ik overbren-
gen met mijn schilderijen.” 

Schilderij van Nolly Cornet.

Try out Daniël Arends 
in de Luifel
Heemstede - Geboren wor-
den, naar school, studeren, 
werken en met kerst naar de 
schoonfamilie. Alles volgens 
afspraak. Zoals het hoort. Zo 
doen we, ademen, leven we. 
Alles om de lieve vrede te be-
waren. In ‘Blessuretijd’ gaat 
Daniël Arends verder. Op zoek 
naar de plek die de schaam-
te en de angst voorbij is. Wat 
gebeurt er als de druk wordt 
opgevoerd? Als we de lie-
ve vrede de oorlog verklaren? 
Wie houden zich dan nog 
staande?

Daniel Arends won in 2006 op 
het Cameretten festival de ju-
ry- en publieksprijs. In 2008 
debuteerde hij met Joko79. In 

het jaar daarop speelde hij zijn 
tweede programma Geen excu-
ses. En dan nu Blessuretijd.
Informatie:
www.comedytrain.nl

Wanneer?
Vrijdag 5 november is de voor-
stelling te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 16,50 euro.  CJP/65+ 
14,50 euro.
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang.
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38.

Foto: Daan Brands.

Cabaret Kamps 
en Kamps
Heemstede - Rooyackers, 
Kamps & Kamps bestaat niet 
meer. Daarom zijn Tim en 
Wart Kamps verder gegaan als 
duo onder de naam ‘Kamps & 
Kamps’. Voor volk en vaderland 
dus, omdat het niet anders kan. 
En voor het geld natuurlijk.
Tim en Wart Kamps ontmoetten 
elkaar op een mooie zomerdag 
in de buik van hun moeder. Tim 
wordt een minuut eerder gebo-
ren en Wart moet kort de cou-
veuse in omdat hij een zwak kind 
was. Hij vond dat uiteraard niet 
prettig, maar volgens Tim was 
het volkomen terecht. Sinds die 
tijd zijn de tweelingbroers op el-
kaar aangewezen in deze boos-
aardige en vijandige wereld. 
Info: www.kampsenkamps.nl

Wanneer?
Zondag 7 november in Thea-
ter de Luifel,  Herenweg 96 in 
Heemstede. Aanvang: 20.15 uur. 
Entree is 16,50 euro. CJP/Pas 65 
15,50 euro. Kaartverkoop van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38. Fo

to
: M

er
lij

n 
D

oo
m

er
ni

k.

Concert Inspiration met St. Michaël
Heemstede - Na een bruisend 
100-jarig jubileumjaar in 2009 
doet Harmonie St. Michaël het 
dit jaar ietsje rustiger aan, al-
thans, zo lijkt het… Niets is min-
der waar, want er wordt hard ge-
werkt aan een geweldig najaars-
concert. Dat vindt plaats op zon-
dag 7 november wanneer de har-
monie samen met Fanfare Arti et 
Religioni uit Langeraar een mid-
dag vol ‘inspiration’ brengt.
Het concert wordt georgani-
seerd in de Pinksterkerk aan 
de Camplaan 18 en begint om 
15.00 uur. De toegang bedraagt 

10  euro (tot 12 jaar 5 euro). 
Kaarten verkrijgbaar via www.
stmichael-heemstede en bij 
boekhandel De Pijp in Heem-
stede.

Nieuwe dirigent
Sinds april 2010 speelt Harmo-
nie St. Michaël onder leiding van 
hun nieuwe dirigent John Brou-
wer. 
John Brouwer (1971) begon op 
6-jarige leeftijd met bugelles en 
werd lid van Fanfare DSS in Aar-
landerveen. Hij bleek veel talent 
te hebben, besloot van zijn hob-

by zijn werk te maken en stu-
deerde aan het conservatorium 
van Utrecht. Naast spelen bleek 
vooral ook dirigeren zijn passie 
te hebben. John dirigeert naast 
Harmonie St. Michaël nog 4 an-
dere orkesten, waaronder Arti et 
Religioni uit Langeraar.
In het voorjaar is een behoor-
lijk aantal nieuwe leden én door-
stromers uit het instaporkest 
toegetreden tot het harmonie-
orkest. De klarinetgroep is be-
hoorlijk uitgebreid en ook het 
koper heeft versterking gekre-
gen.

In november zal ook de Pieten-
band weer actief zijn in Heem-
stede en omstreken. Daarna na-
dert kerst, met op 19 december 
de Kerstsamenzang in de Bavo-

kerk. In de weken voor kerst is 
het Kerstorkest weer veel te ho-
ren in winkelcentra in de omge-
ving. Meer informatie op www.
stmichael-heemstede.nl.
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Opkomen
voor vissen én roofvogels

De heer Bert Kruithof vindt (ingezonden brief in de Heemsteder 
van 20 oktober) dat iemand die vissen verdedigt, niet voor andere 
dieren mag opkomen. Ik zie niet in waarom dat niet zou mogen. Wat 
hij noemt: vissen in te kleine ruimtes, daar strijden wij steeds tegen. 
Evenals de ‘sport’visserij, de wrede vangst- en dodingsmetho-
den in de wildvisserij en de wrede dood van vissen in de aquacul-
tuur. Ook de overbevissing heeft onze aandacht en de sterfte van 
vissen in gemalen.
Mensen die hierover willen lezen kunnen gratis ons Mededelingen-
blad aanvragen, een briefje naar Vissenbescherming, Postbus 26, 
2100 AA  Heemstede, of een telefoontje naar 023 – 528 75 74 is 
voldoende. 

Stichting Vissenbescherming
M.M. Santen, secretaris
Postbus 26
2100 AA  Heemstede
Telefoon 023 – 528 75 74

INGEZONDEN

‘Hoe groter en zwaarder 
de buik, hoe gevaarlijker’
Heemstede - Een combinatie 
van slechte eet- en leefgewoon-
ten leidt heel vaak tot overge-
wicht. Vanuit medisch oogpunt 
is dit erg ongezond. Het vergroot 
de kans op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en gewrichtsaan-
doeningen. Eigenlijk weet ieder-
een dit wel, ook via de overheid 
wordt iedereen gewaarschuwd 
voor de gevaren van overge-
wicht. 
Iedereen heeft wel een plek op 
zijn of haar lichaam waar het te-
veel aan vet zich concentreert. 
Bij vrouwen zit het vaak op de 
billen, dijen en buik. Bij mannen 
zit het vaak vooral op de buik. 
Het begrip bierbuik kent ieder-
een, vaak wordt er zelfs lache-
rig over gedaan en geroepen dat 
het een bewijs is van het goede 
leven, echter.. 
Wanneer de buik te groot, rond 
en te zwaar is, drukt deze op de 
organen waardoor deze minder 
goed kunnen werken. Hoe gro-
ter en zwaarder de buik, hoe ge-
vaarlijker deze is. De organen, 
zoals b.v. de milt, lever en het 

hart, werken minder goed, de 
fysieke conditie van het hele li-
chaam wordt slechter, men voelt 
zich dan ook vaak moe en lus-
teloos. 
Artsen en zorgverzekeraars zijn 
zich zeer bewust van het pro-
bleem buik .Er bestaan al tabel-
len waarin staat wat de omvang 
van de buik mag zijn 
LaRiva heeft een speciaal pro-
gramma voor vrouwen en man-
nen met een grote buik. Met de 
Thermo Fysische Methode biedt 
LaRiva een doelgerichte bewe-
gingstherapie aan. Zonder ge-
bruik van fitnessapparatuur 
en zonder een zwaar en tijdro-
vend programma. Bij deze thera-
pie gaat het om een combinatie 
van conditie, beweging en voe-
ding. Het ervaren en professio-
nele team van  LaRiva begeleidt 
u naar het gewenste resultaat!
Voor meer informatie en het ma-
ken van een gratis en vrijblijven-
de figuuranalyse kunt u bellen 
met: LaRiva, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede. Tel: 023-547 44 19
www.lariva.nl

Dorcas Voedselactie bij Spar Glipperdreef
Heemstede - Dit jaar wordt in 
de week van 31 oktober tot en 
met 7 november voor de 15e keer 
de Dorcas Voedselactie gehou-
den. Op meer dan duizend lo-
caties in Nederland wordt voed-
sel ingezameld voor de allerarm-
sten in Oost-Europa. Bij deze ac-
tie zijn meer den 400 kerken, 600 
supermarkten en ruim 6000 vrij-
willigers betrokken.

In Oost-Europa leven nog steeds 
veel mensen onder de armoede-
grens. Vooral ouderen worden 
zwaar getroffen door de econo-
mische situatie waarin hun land 

verkeert. Pensioenen bedragen 
veelal niet meer dan 60 euro per 
maand. Dit geld gaat op aan vas-
te lasten als huur, elektriciteit en 
verwarming. Voor overige za-
ken als voedsel en kleding blij-
ven dan onvoldoende middelen 
over. Daarnaast heerste in Oost-
Europa een hoge werkeloosheid. 
Een sociaal vangnet zoals we dat 
in Nederland hebben, kennen ze 
daar niet. Geen werk betekent 
vaak geen inkomen. 

Supermarkten en kerken
Meer dan 600 supermarkten ver-
lenen hun medewerking aan de 

Voedselactie. Dorcas vrijwilligers 
delen voedsellijstjes uit aan het 
winkelend publiek.
Op deze lijstjes staan producten 
die in de voedselpakketten gaan. 
De klanten kunnen één of meer-
dere producten van het lijstje 
kopen en afgeven aan de vrijwil-
ligers. 
In Heemstede wordt op zaterdag 
6 november tussen 8.30 en 13.00 
uur de Dorcas Voedselactie ge-
houden bij Spar supermarkt: 
De Koning, Glipperdreef 105. 

Meer informatie:
www.dorcasvoedselactie.nl

Interview schrijver Peter Buwalda
Heemstede - Peter Buwalda, 
begonnen als redacteur, schreef 
diverse artikelen. Met Bonita 
Avenue leverde hij een overwel-
digende roman af, waarin een 
familie ten tijde van de vuur-
werkramp in Enschede centraal 
staat.
Het boek gaat over Joni Sigerius, 
de dochter van de rector magni-
ficus van de Twentse universi-
teit, die samen met haar vriend 
Aaron een handeltje drijft dat ze 
maar liever voor haar krachti-
ge en briljante vader verborgen 
houdt. Het is in het jaar van de 
vuurwerkramp dat ook in het ge-
zin de boel explodeert. Niet al-
leen lopen Joni en Aaron tegen 
de lamp, die zomer komt ook de 
enige en echte zoon van Sigeri-

us vrij uit de Scheveningse ge-
vangenis. Acht jaar later pas, Jo-
ni verdient inmiddels miljoenen 
in Los Angeles,  verneemt Aar-
on wat er zich in 2000 werkelijk 
heeft afgespeeld. Peter Buwal-
da schreef een meeslepende de-
buutroman over noodlot en ver-
val, idylle en schoonheid. Het 
wordt wel dé literaire sensatie 
van 2010 genoemd.

Woensdag 3 november wordt 
Peter Buwalda geinterviewd 
door Mieke Spaans (eindredac-
teur en presentator van OBA-
live) bij Boekhandel Blokker. Tijd: 
20.00 uur. Toegang vrij, maar 
reserveren is gewenst.
Tel. 023 - 5282472
www.boekhandelblokker.nl

Strijden tegen diabetes

Lidy Helsloot: “Mensen met 
overgewicht, vooral als het zich 
ophoopt rond de taille, hebben 
een verhoogde kans op diabetes. 
Daarmee verhoog je helaas ook 
het risico op hart- en vaatziek-
te, met een kortere levensver-
wachting tot gevolg. De huisarts 
kan meten of er een veranderde 
waarde is in de glucosetoleran-
tie. Je noemt het dan nog geen 
‘suiker’, maar wel gevoeligheid 
voor ‘suiker’. Wanneer iemand op 
tijd moet eten om zich niet dui-
zelig te voelen, kan het duiden 
op diabetes. Regelmatig bewe-
gen kan de bloedglucose verla-
gen en zorgt ervoor dat de insu-
line in het lichaam beter werkt. 
We weten inmiddels dat we alle-
maal 30 minuten per dag aan li-
chaamsbeweging  moeten doen. 
Daar komt niet iedereen aan toe. 
In samenwerking met de diëtis-
te zijn we bij de Praktijk Heem-
stede  met een specifiek bewe-
gingsprogramma gestart.”

Het landelijk ingezette project 
de BeweegKuur werkt aan een 
gezondere en actievere leefstijl. 
Bedoeling is dat de Beweeg-
Kuur wordt opgenomen in het 
basispakket van de zorgverze-
kering. Het programma is een 
eerste aanzet om onder bege-
leiding van een diëtiste, een le-
vensstijlcoach en een fysiothera-
peut veranderingen aan te bren-
gen in gewoonte en gedrag. Op 

den duur moet men zelf aan de 
slag gaan met het programma. 
Mensen die moeite hebben dit 
zelfstandig vol te houden, kun-
nen terecht bij de Praktijk Heem-
stede, waar een bewegingspro-
gramma is opgezet in kleine 
groepjes met persoonlijke on-
dersteuning.

Diëtiste Marloes Mulder (26) 
is aangesloten bij Voedingsad-
viesbureau De Winter. Sinds kort 
werkt zij nauw samen met Lidy 
Helsloot om de cliënten met di-
abetes type 2 te stimuleren een 
blijvend gezond eet- en leefpa-
troon aan te wenden. “Afvallen 
kan eigenlijk iedereen wel. Het 
is de kunst om de gedragsveran-
dering die daarvoor noodzake-
lijk is, op de lange termijn vast te 
houden. Het blijvend lagere ge-
wicht levert  veel gezondheids-
winst op. Als ik met een cliënt 
kennis maak, maken we eerst 
een analyse van het eetpatroon. 
Verder bespreken we wat goede 
en minder goede voeding is voor 
mensen met diabetes. We stel-
len een voorbeeld van een dag-
menu samen. Het gaat er niet 
om dat je dingen verbiedt, maar 
uitleg geeft over welke voeding 
belangrijk is, als je met diabe-
tes kampt. Het geeft enkel een 
houvast, want mensen moeten 
geen weerstand krijgen tegen 
eten. Je moet het wel vol kun-
nen houden. Daarom kijken we 

altijd heel gericht welk voedings-
patroon bij iemand past”, zegt de 
diëtiste.
Fysiotherapeut Lidy Helsloot (50) 
heeft een gespecialiseerde op-
leiding gevolgd om mensen met 
diabetes te begeleiden. Verder 
geeft ze wekelijks les in haar 
vakgebied. “Er is een duidelijke 
verschuiving in de gezondheids-
zorg in de richting van preven-
tie. De zorgkosten lopen enorm 
op. Als het leed eenmaal is ge-
schied, zijn de kosten van de be-
handeling zoveel hoger dan de 
kosten van de preventieve zorg. 
De hele van overheidswege ge-
stuurde tendens is om ziektes 
te voorkomen. Wat bij ons voor-
op staat is dat je plezier beleeft 
aan de lessen. Het is absoluut 
niet prestatiegericht en er is veel 
persoonlijke aandacht. Dat kan 
omdat we de groepjes klein hou-
den, drie of vier mensen tegelijk 
met een eigen individueel bewe-
gingsprogramma. Het is zo leuk 
om te merken hoezeer het men-
sen stimuleert als ze na een paar 
weken meer uithoudingsvermo-
gen hebben.” Marloes: “Datzelf-
de geldt natuurlijk ook als ze 
door de combinatie van bewe-
gen en een beter eetpatroon zijn 
afgevallen. Dat geeft hen maar 
ook ons een geweldige boost!”
Voor Informatie: www.deprak-
tijk-heemstede.nl en telefonisch: 
023-5291642.
Mirjam Goossens 

Heemstede -  Ouderdomsdi-
abetes heette het vroeger. 
Diabetes type 2 treft allang 
niet meer uitsluitend men-
sen op leeftijd. Tegenwoordig  
loopt jong en oud  het risico 
met deze ziekte in aanraking 
te komen tijdens hun leven. 
Van mensen met diabetes 
valt negentig procent in cate-
gorie 2. Verkeerde voeding en 
te weinig beweging is veel-
al de oorzaak. Bij De Prak-
tijk Heemstede aan de Jan 
van Goyenstraat spelen ze in 
op deze ontwikkeling. Diëtis-
te Marloes Mulder en gespe-
cialiseerd fysiotherapeut Lidy 
Helsloot werken samen de-
ze ziekte te bestrijden, maar 
vooral ook om hem te voor-
komen.
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De Roos blijft gewoon 
in Heemstede!

Heemstede - Afgelopen we-
ken is er verwarring ontstaan 
over de etalages bij De Roos, 
Binnenweg 110. De mees-
te mensen zien wel de borden 
Te Koop maar kijken niet ver-
der naar de bijbehorende fo-
to’s en omschrijvingen. Hier-
door gebeurt het regelmatig 
dat de trouwe klanten van De 
Roos verontrust navraag ko-
men doen in de bekende pen-
nenwinkel. Dat er absoluut 
geen reden is voor paniek blijkt 
echter al gauw…. “Deze keer 
hebben we gekozen voor een 
samenwerking met Boonstra 
Heijmeijer makelaars uit Haar-
lem”, vertelt Alexander Men-
gerink van De Roos. “Eén keer 
per jaar hebben wij vreemde en 
opvallende etalages, zo hadden 
we al eens etalages met zelfge-
creëerde fantasiefiguren en dit 
keer met een aantal prachtige 
panden uit Haarlem, Heemste-
de en Bennebroek.”
Dat de borden van de makelaar 
stof zouden doen opwaaien 
hadden ze wel verwacht maar 
dat was dan ook wel een beetje 
de bedoeling. Gemiddeld eens 
in de zes weken besteden ze 

bij De Roos veel aandacht aan 
de etalages en laten daar dan 
ook iedere keer een professio-
nele etaleuse voor komen. Vaak 
stellen klanten en omwonen-
den het erg op prijs en vaak ne-
men ze dan ook de complimen-
ten in ontvangst bij de kantoor-
vakhandel van Heemstede.
“Wellicht is de timing ongeluk-
kig in combinatie met de leeg-
staande bovenwoning en de 
recessie? Er blijven echter wel 
veel klanten staan kijken en ve-
len snappen de etalages met 
de tekst: Voor dit huis tekent u 
toch zeker met een pen van de 
Roos!”
Gelukkig blijft de grote Meis-
terstuck vulpen als historisch 
erfgoed dus wel  hangen aan 
de luifel. Er zijn geenszins plan-
nen om de vernieuwde Bin-
nenweg te verlaten juist nu het 
weer steeds drukker en vooral 
gezelliger wordt in winkelcen-
trum Heemstede.  Kortom bij 
de Roos zijn ze klaar voor een 
gezellige Sinterklaas, een heer-
lijke kerst en een nog veel knal-
lender Oud-en-Nieuw met de 
verkoop van de bekende vuur-
werkcollectie.

Regio - U kunt gebeld worden 
door de Zonnebloem in de week 
van 8 tot 12 november. De Zon-
nebloem in Zuid-Kennmerland 
zoekt nieuwe donateurs, on-
dersteunende leden en vrijwil-
ligers. In Heemstede, Bloemen-
daal en Zandvoort worden elke 
twee weken de 560 gasten van 
de Zonnebloem, zieken, gehan-
dicapten, en eenzame ouderen, 
bezocht door 140 vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zetten zich ook 
in bij de activiteiten die in de re-
gio worden georganiseerd. Zoals 
een picknick op een leuke loca-
tie, een middagje shoppen in de 
Sinterklaastijd in Schalkwijk, de 
Zonnebloem- zomervierdaag-
se waar de gasten uit onze re-
gio kunnen kiezen uit een dagje 
Haarlemmermeer Museum, vis-
je eten in IJmuiden of een huif-
karrit op het Zandvoortse strand. 
Activiteiten waar door de gas-
ten  ook veel bijgepraat wordt.  
Meestal worden deze activitei-
ten ondersteund door een keur 
van wel honderd chauffeurs die 
graag meehelpen om iedereen 
te vervoeren. Dankbaar vrijwil-
ligerswerk. Belangrijkste, maar 
meest onbekend is eigenlijk het 

bezoekwerk waar het zestig jaar 
geleden mee begon. Nog steeds 
kijken eenzame mensen uit naar 
de vaste bezoeker/ster die met 
hart en ziel aanklopt, soms de 
enige in de hele week.  Een ver-
rijking zowel voor de gast als de 
bezoekster. De bezoeken kos-
ten geen geld, alle andere acti-
viteiten echter wel. De Zonne-
bloem regelt voor de activiteiten 
allerlei noodzakelijke voorzienin-
gen voor mensen met lichamelij-
ke beperkingen. Aangepast ver-
voer, verpleegkundige en medi-
sche begeleiding en hulpmidde-
len op locatie. 
Die voorzieningen brengen ex-
tra kosten met zich mee, die 
niet doorberekend worden aan 
de deelnemers. Willen we ook 
straks van blijvende betekenis 
zijn voor de zieke en gehandi-
capte medemens, dan is steun 
uit onze gemeenschap in de 
vorm van lidmaatschap of vrij-
willigerswerk hard nodig. Aldus 
regio voorzitter Diane Martens. 
Vrijwilligers bij de Zonnebloem 
raken snel thuis in het “werk” en 
maken leuke contacten in hun 
directe omgeving met soms nog 
leukere ontmoetingen in de trant 

Regiovoorzitter Diane Mar-
tens bij de bingo Zon-
nebloem Heemstede in 
Dorpshuis Cruquius.

Bij de Overplaats Heemstede
Ontwerpprijsvraag voor een ‘blikvanger’
Heemstede - Landschap 
Noord-Holland is op zoek naar 
een ontwerp voor een blikvanger 
voor de Overplaats. Op de land-
goederen in Heemstede worden 
op dit moment diverse herstel-
projecten uitgevoerd.
Vorig jaar herstelde Landschap 
Noord-Holland de zichtas van-
af De Hartekamp naar de Over-
plaats. De zichtas bood in het 
verleden uitzicht op een thee-
koepel die in de loop der tijd is 
verdwenen.
Op deze locatie wil Landschap 
Noord-Holland een nieuw object 
laten verrijzen.

 Ooit stond op de locatie in de 
overtuin van de Hartekamp een 
theehuis. Vanaf het hoge duin 
was er een fraai zicht op het im-
posante huis en aan de andere 
zijde op het toen nog natte Haar-
lemmermeer. Niet vreemd dat 
dit een geliefd punt was van de 
bewoners en gasten van de 
Hartekamp. Rond 1980 is het 
theehuis helaas afgebrand.
 
Landschap Noord-Holland 
maakt zicht sterk voor het 
beheer, behoud en/of herstel 
van cultuurhistorisch erfgoed 
en herstelt in de komende tijd 

delen van De Overplaats. Daarbij 
aansluitend wil het Landschap 
de locatie van de theekoepel 
haar allure van weleer terugge-
ven.
Via een prijsvraag roept Land-
schap Noord-Holland crea-
tieve geesten op een ontwerp 
te maken voor de nu lege plek. 
Het is niet de bedoeling om er 
weer een theehuis te bouwen.

Deelname aan de prijsvraag
Wanneer u een goed ontwerp 
kunt maken om deze locatie met 
kunst of een bouwwerk te ver-
fraaien, meldt u aan bij Land-

schap Noord-Holland. Voor-
waarde is dat u uitvoerend beel-
dend kunstenaar, (landschaps)
architect of landschapontwer-
per bent.

Op onze website www.land-
schapnoordholland.nl is het 
complete wedstrijdprogramma 
te downloaden. In maart 2011 
zal een deskundige jury een win-
naar kiezen uit de inzendingen. 
Voor meer informatie stuurt u 
een e-mail naar projectleider Ar-
thur Schaafsma, a.schaafsma@
landschapnoordholland.nl.

Ledenwerfactie Zonnebloem 
vanaf 8 november

van: nooit geweten dat jij ook bij 
de Zonnebloem zit!
De Nationale Vereniging de Zon-
nebloem houdt vanuit Breda een 
telefonische ledenwerf-actie 
waarmee men hoopt de activitei-
ten voor zieken en gehandicap-
ten verder uit te breiden. Al zes-
tig jaar vinden veel vrijwilligers 
veel voldoening in hun mooie 
werk. Velen vinden het een ver-
rijking van hun leven.  

Wilt u meer weten over het Zon-
nebloemwerk bij u in de buurt 
dan kunt u contact opnemen 
met Diane Martens in Heem-
stede, tel nr. 023 5289844 en u 
kunt ook terecht op www.zon-
nebloem.nl Als u gebeld wordt, 
is het vast goed te weten dat u 
ondersteunend lid wordt voor 15 
euro per jaar. En vrijwilliger wor-
den? U weet nu al een beetje wat 
dat inhoudt. Jongere vrijwilligers 
zijn ook van harte welkom, er zijn 
ook  eenzame gehandicapte jon-
geren onder de gasten van de 
Zonnebloem.  
Ton van den Brink
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Haarlems gemengd koor 
blikt al vooruit naar kerst
Regio - De herfst is nog maar 
net begonnen, maar toch zit het 
Haarlems Gemengd Koor al vol-
op in de voorbereiding van het 
Weihnachts-Oratorium. Dat is 
natuurlijk nodig om het Haar-
lemse publiek ook dit jaar weer 
een feestelijke uitvoering van het 
meesterwerk van J.S. Bach voor 
te schotelen.
Iedere twee jaar voert het Haar-
lems Gemengd Koor, een van 
de oudste Haarlemse oratori-
umkoren, het Weihnachts-Ora-
torium uit op de laatste zondag 
voor de Kerst. Voor veel Haar-
lemmers betekent het bijwonen 
van dit concert in de Grote Zaal 
van de Philharmonie traditiege-
trouw het begin van de feestelij-
ke kerstweek. 
Het Weihnachts-Oratorium is 
een van de mooiste grote koor-
werken van Johann Sebastiaan 
Bach, en kan in één adem wor-
den genoemd met de misschien 
nog beroemdere Mattheus Pas-
sion. Het Weihnachts-Oratori-
um bestaat uit zes delen, waar-
in verschillende aspecten van 
het Kerstverhaal worden bezon-
gen. Grootse, uitbundige koren, 
prachtige solo’s, gezongen ver-
tellingen en intieme koorliederen 

wisselen elkaar af, door prachti-
ge orkestmuziek begeleid. 
Op zondagmiddag 19 decem-
ber dus, om 14.30 uur, het Weih-
nachts-Oratorium door het 
Haarlems Gemengd Koor, onder 
leiding van Frank Hameleers en 
begeleid door het begeleidings-
orkest Continuo-Rotterdam en 
Hans van Beelen op het orgel. 
Zoals altijd heeft het koor uit-
stekende solisten in de personen 
van Nienke Oostenrijk (sopraan), 
Myra Kroese (alt), Jan Van Els-
acker (tenor) en Pieter Hendriks 
(bas).

Een voorproefje kunt u vast krij-
gen door op de website van het 
koor (www.hgk-koor.nl) bij de 
aankondiging van het concert 
op de link naar een opname van 
het openingskoor te klikken. Het 
concert vindt plaats in de Phil-
harmonie Haarlem.

‘Open je hart’ een uniek concert
Regio - Na het succesvolle eer-
ste meeschrijfproject ‘Droom-
beelden’ (2007) dat zich mocht 
verheugen in een zeer grote pu-
blieke belangstelling nodigt de 
Stichting Muziekprojecten Pablo 
Neruda iedereen uit voor de uit-
voeringen van het  tweede mee-
schrijfproject met de titel ‘Open 
je hart’.
De oproep om over dit onder-
werp te schrijven werd door een 
groot aantal koorleden beant-
woord met tal van prachtige Ne-
derlandstalige teksten, die ieders 
hart zal beroeren!
Wat is het toch verrassend op te 
merken dat er zoveel verschillen-
de invalshoeken blijken te zijn 
wanneer het om dit bijzondere 
thema gaat!
Het programma kent daarmee 
tal van onderwerpen, een greep 
daaruit: 
• De ontroerende herkenning die 
een fotobeeld oplevert…
• De fascinatie van een nieuw 
seizoen..de lente!
• Of de 26 kleuters van juffrouw 
Anna, die verkleed als zwanen 
ons meenemen in een droom-
wereld….
• De bijzondere familieband die 
er kan bestaan tussen 2 zus-
sen….gekoesterde tijd!
• De geborgenheid  in verbon-

denheid met het ‘Al’ …Je kunt 
het ervaren ‘s nachts onder de 
fascinerende sterrenhemel….
• Of de herkenning  die je als het 
ware overvalt wanneer een moe-
der haar opgroeiende dochter 
volgt in haar ontwikkeling…van 
kleuter tot puber.
De tekstregie is in handen van 
Andre Rooijmans en de muziek 
wordt gecomponeerd door Cees 
Thissen tevens dirigent van het 
koor.

De muziek is gearrangeerd door 
Hans Oosterkamp. Viola van Es 
(zang) verleent solistische me-
dewerking. Er zijn twee concer-
ten, op zondag 21 november om 
15.15 uur   in de Dominicuskerk, 
Spuistraat, Amsterdam en op 
vrijdag 26 november om 20.15 
uur in de Adelbertuskerk , Rijks-
straatweg, Haarlem.
Kaarten à 15 euro zijn verkrijg-
baar aan de zaal of via
www.neruda.nl / info@neruda.nl

De mooiste plekjes in de regio
Nieuwe Natuurkaart Zuid-
Kennemerland
Regio - Recent is de derde ge-
heel herziene druk versche-
nen van de Natuurkaart Zuid-
Kennemerland. Deze kaart is 
een initiatief van de Vogelwerk-
groep Zuid-Kennemerland, de 
KNNV afdeling Haarlem e.o. en 
de Stichting Avifauna Zuid-Ken-
nemerland, die daarmee aan 
de natuurgerichte recreant een 
overzicht willen geven van de ve-
le fiets-, wandel- en natuurkijk-
mogelijkheden die Zuid-Kenne-
merland te bieden heeft.
De Natuurkaart Zuid-Kennemer-
land is een duidelijke en zeer ac-
tuele wandel- en fietskaart die 
het hele gebied tussen Noord-

zeekanaal en Bollenstreek in-
clusief grootste deel Haarlem-
mermeer bestrijkt. Er staat veel 
natuurinformatie op over bij-
voorbeeld de ligging van be-
zoekerscentra, natuurontwikke-
ling, en plekken waar u goed vo-
gels, vlinders, libellen, planten, 
bomen, vleermuizen, kikkers of 
padden kunt kijken. Ook de lig-
ging en de namen van alle gro-
tere en kleinere natuurgebieden 
staan vermeld, en een aantal na-
tuurgerichte fiets- en wandel-
routes. 
De kaart is verkrijgbaar bij be-
zoekerscentra en boekhandels 
in de regio. De prijs is 5,95 euro. 

Bij de opening van de Binnenweg heeft het koor dat het project gaat 
uitvoeren een optreden verzorgd als kennismaking met het project.

Noor is door naar de finale!
Regio - Op 10 oktober heeft 
Noor Groendijk (9) uit Castri-
cum auditie gedaan in Hilver-
sum in de Vara-studio voor het 
Kinderen voor Kinderen Song-
festival. In totaal deden voor 
Noord–Holland 250 kinderen 
mee. Er mochten 10 kinderen 
door naar de Provinciale fina-
le. Vorige week dinsdag kreeg 
Noor een telefoontje dat ze bij deze laatste 10 zit. Noor zingt ie-
dere zaterdag in Castricum bij het kinderkoor Mucicstar (verbas-
tering van Castricum) onder leiding van Bart Loerakker en Hei-
di van Weenen. Op 5 februari zal in Hoorn in de Parkschouwburg 
gestreden worden om een plekje in de landelijke finale die op TV 
zal worden uitgezonden.

Vrijwillligerscentrale Bloemendaal
Regio - Welzijn Bloemendaal 
en Vrijwilligerscentrale Haarlem 
starten vanaf 28 oktober met een 
wekelijks spreekuur voor vrijwil-
ligers in de gemeente Bloemen-

daal. Het spreekuur wordt elke 
donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.30 uur gehouden in het kan-
toor van Welzijn Bloemendaal 
aan de Bloemendaalseweg 125. 
Inwoners van Bloemendaal kun-
nen dan ‘dichtbij huis’ informa-
tie krijgen over vrijwilligerswerk. 
Tijdens het spreekuur kunt u 
terecht voor al uw vragen op het 
gebied van vrijwilligerswerk. De 
Vrijwilligerscentrale Haarlem be-
schikt over een groot netwerk 
van maatschappelijke organisa-
ties en heeft ongeveer 600 vaca-
tures in haar bestand. Behalve 
informatie over vacatures kun-
nen geïnteresseerde Bloemen-
dalers ook meer te weten ko-
men over rechten en plichten, 
verzekeringen, vrijwilligerswerk 
met een uitkering, trainingen en 
workshops en maatschappelijke 
stages voor scholieren.
Bloemendaalseweg 125,
tel. 023 - 525 03 66.
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De Waag viert 25 jarige 
Haarlemse Kunstlijn!
Regio - Dit jaar viert Kunstlijn 
Haarlem & Omstreken haar 25 
jarig bestaan. Een gebeurtenis 
die voor de leden van de kunste-
naarsvereniging KZOD (geves-
tigd in het gebouw De Waag aan 
het Spaarne) aanleiding vormde 
om het jaarlijks hoge aantal be-
zoekers aan de Kunstlijn met ge-
varieerd werk te verrassen. Een 
traditie van 25 jaar want in de ja-
ren tachtig en negentig vormde 
de Waag onder de inspireren-
de leiding van onder meer Joke 
Breemouer, Lucia Bezemer, Joke 
Kokkelkoren en Jan van Wens-
veen het centrum van alle Kunst-
lijnactiviteiten. En geheel ge-
woontegetrouw bijt KZOD met 
de opening komende zondag 
de spits af! Onder het motto:”de 
kracht van de diversiteit” tonen 
de 14 beeldende kunstenaars 
een aanbod dat beslist als afwis-
selend en verrassend kan wor-
den bestempeld. Alle denkbare 
disciplines (klassiek-modern en 
abstract-figuratief) komen in de 
sfeervolle expositiezaal op de 1e 
verdieping aan bod: naast ruim-
telijk werk waaronder beelden 
en objecten  zijn ook foto’s en 
schilderijen gedurende een drie-
tal weken te bewonderen. 
De fascinerende foto’s van Ro-
bert van Bruggen roepen bij 
de argeloze toeschouwer vra-
gen op, geheel in contrast met 
de rustgevende abstracties van 
Monique Dukker, Lizan van Dijk, 
Richard Kuiper en Norbert Wille. 
Daarentegen tonen Coby Kluit-
man, Josee Gouda en Trude Hol 
speels kleurrijk figuratief werk 
dat tot aandachtig bestuderen 
noopt. Jose van Waarde en Loes 

Stalpers begeven zich op geheel 
verschillende wijze in het sche-
mergebied van natuurlijke oer-
vormen afgewisseld door de be-
scheiden natuurimpressies van 
Saskia Scheffer. Ook op het 3-di-
mensionale vlak is er sprake van 
een geheel divers beeld: naast 
de fraaie klassieke beelden van 
Ellen Wolff en Theo Nelis verrast 
Jacintha Reijnders met specta-
culaire fantasievolle objecten.   
  
Op beide kunstlijndagen te we-
ten zaterdag 6 en zondag 7 no-
vember zal daarnaast op de 2e 
verdieping (de tekenafdeling: 
normaal gesproken voor publiek 
gesloten) een bijzondere activi-
teit plaatsvinden. Josee Gouda 
en Trude Hol gaan met bezoe-
kers (kinderen en volwassenen) 
tesamen een kunstwerk bou-
wen van klei .Het kunstwerk zal 
tijdens beide dagen steeds van 
vorm veranderen door wat een 
ieder toevoegt. Aan het eind van 
de kunstlijndagen zal het kunst-
werk onder alle deelnemers wor-
den verloot! 
Deze kunstlijnexpositie is te be-
zichtigen vanaf donderdag 28 
oktober tot en met zondag 14 
november in Galerie De Waag 
– Spaarne 30 te Haarlem (ope-
ningstijden: donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur) Tij-
dens beide kunstlijndagen zal de 
Waag geopend zijn vanaf 11.00 
tot 17.00 uur. De feestelijke ope-
ning zal door KZOD Voorzitter 
Leo van Velzen op zondag 31 ok-
tober om 16.00 uur plaats vin-
den.
Zie ook www.kzod.nl en
www.kunstlijnhaarlem.nl 

Kerkdienst 
Spaarne
Regio - Zondag 31 oktober 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek. De kerkzaal bevindt zich 
op de begane grond naast het 
restaurant (volg route 55). 

Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt on-
dersteund door het koor Hosan-
na uit Vijfhuizen. (avondmaalvie-
ring)

Regio - Vorige week zaterdag 
16 oktober heeft HLC Haarlem 
de jaarlijkse springwedstrijden 
gehouden. 
De wedstrijden waren een groot 
succes! In totaal deden er bijna 
200 turners en turnsters mee in 
de leeftijd van 8 t/m 30 jaar. Ie-
dereen was op leeftijd en niveau 
ingedeeld in 3 wedstrijdrondes. 
De deelnemers toonden hun 
sprongen op de toestellen: lan-
ge mat, trampoline sprong, tram-
poline kast breedte, plank kast 
lengte. Van streksprong tot salto 
en van koprol tot flick-flack, al-
les is deze dag de revue gepas-
seerd. 
In de hoogste categorie hebben 
3 meiden goud gewonnen: Ma-
re de Wit, Lobke van Eijk en Britt 
Berghuijs. Britt deed een sprong 
die nog niet eerder vertoond was 
op de Springwedstrijden: ba-
ranie (losse arabier) over kast 
lengte met plank.
Roos Schotanus behaalde het 

hoogste aantal punten van die 
dag: 75,10 in totaal.

Terwijl alle punten in de com-
puter werden verwerkt, hoefden 
publiek en deelnemers zich niet 
te vervelen: tijdens het wachten 
op de uitslag werd er een span-
nende demonstratie gehouden; 
met 4 sprongsituaties (trampoli-
ne – kast) tegelijk werden er di-
verse sprongen vertoond: los-
se salto’s, sprongen voorover, 
zijwaarts en achterover. Je wist 
niet waar je moest kijken… 
Voor alle deelnemers was er een 
medaille: brons, zilver of goud, 
al naar gelang je behaalde pun-
ten-totaal: veel punten, heel veel 
punten of super-veel punten. Het 
was een echte medaille-regen! 
Er waren die dag heel veel blije 
gezichten te zien in de Spaarne-
hal in Haarlem! 
Op de internetsite www.hlchaar-
lem.nl komen alle foto’s van deze 
fantastische dag. 

Kunst in 
Zuiderhout

Regio - Het is jaar en dag be-
kend dat er regelmatig kunstten-
toonstellingen in Verpleeghuis 
Zuiderhout worden gehouden. 
Op dit moment is er een speci-
ale tentoonstelling samenge-
steld door Liz Meertens, die zich 
tientallen jaren bezig hield met 
het organiseren van de tentoon-
stellingen. Liz heeft besloten om 
haar vrijwilligerstaak te beëindi-
gen en zij wil de kunstenaars on-
der de aandacht brengen die op 
een zeer professionele manier 
bereid waren hun kunst aan be-
woners, medewerkers van Zui-
derhout en bezoekers tentoon 
te stellen. Het is een zeer di-
verse tentoonstelling geworden 
waaraan iedereen die van kunst 
houdt, plezier kan beleven. De 
volgende kunstenaars hebben 
hieraan meegewerkt: Basje Bak, 
aquarellen; Nel Beentjes, Raku; 
Álice Brasser,aquarellen en olie-
verf; Kees van Citters, olieverf;  
Loes Dirksen, acryl; Theo van 
Dieren, goudsmit; Wim  van der 
Meij, etsen; Liz Meertens, ge-
mengde technieken; Jaap vd Pijl, 
acryl; Joke Renooy, aardewerk; 
Willem Streefkerk, aquarellen en 
acryl: Frank Warmedam, surrea-
list/olieverf; Wim Wiskerke, fo-
to’s; Lena Verhaar, Ikonen. De 
tentoonstelling is dagelijks te 
bezichtigen  vanaf 10.00 uur tot 
19.00 uur  in Zuiderhout, Beel-
slaan 9, Haarlem, tot zaterdag 27 
november 2010.

Springwedstrijden in Haarlem

Vrijwilligerscentrale Haarlem
Regio - De Vrijwilligerscentra-
le Haarlem houdt op zaterdag 6 
november open dag. Van 11.00 
tot 16.00 uur is iedereen welkom 
die benieuwd is naar wat er zoal 
aan vrijwilligerswerk voorhanden 
is. De open dag vindt plaats in 
de Vrijwilligerscentrale Haarlem, 
Nieuwe Groenmarkt 51.
Tijdens de open dag informe-
ren de consulenten van de Vrij-
willigerscentrale bezoekers over 
alle aspecten van het vrijwilli-
gerswerk. De 600 beschikbare 

vacatures kunnen worden be-
keken en besproken. Hoe hoog 
is de maximale vergoeding die 
een vrijwilliger jaarlijks mag ont-
vangen, wat zijn de rechten en 
plichten van vrijwilligers. Vrijwil-
ligerswerk is niet alleen een pri-
ma tijdsbesteding, maar kan ook 
dienen als middel tot herintre-
ding, je steekt er wat van op en 
het is een waardevolle aanvul-
ling op je cv. Zit je in between 
jobs, dan voorkomt vrijwilligers-
werk een gat in je cv.

Cursus GGZ inGeest
Omgaan met slaapproblemen

Regio - Wakkere mensen, 
groepscursus omgaan met 
slaapproblemen  Prezens, on-
derdeel van GGZ inGeest, or-
ganiseert op 10 november in 
Haarlem de cursus ‘Wakkere 
mensen’. Voor aanmelding en 
informatie: secretariaat preven-
tie Prezens, (023) 518 7640 of 
infopreventie@prezens.nl. 

Iedereen kent wel de gevol-
gen van slapeloosheid en een 
slechte nachtrust: je de he-
le dag niet fit voelen, moei-
te met concentreren, overdag 
in slaap sukkelen. Slecht sla-
pen komt vaak voor. Eén op de 
vijftien mensen heeft slaappro-
blemen. Onder ouderen heeft 
één op de drie mensen moei-
te met inslapen, doorslapen of 
last van vroeg wakker worden. 
Soms gebruiken mensen voor 
kortere of langere tijd slaap-
middelen. In de cursus ‘Wakke-
re mensen’ wordt aandacht be-
steed aan de invloed van bezig-

heden overdag op het slaaprit-
me, spanning en ontspanning; 
hoe om te gaan met piekeren 
en de invloed van denken; hoe 
de overgang van waken naar 
slapen te vergemakkelijken; de 
invloed van licht op het slapen; 
de invloed van medicijnen en 
in het bijzonder slaapmiddelen; 
hoe medicijnen te gebruiken en 
hoe er af te komen. Deze cur-
sus is ontwikkeld voor mensen 
die al langere tijd last hebben 
van slaapproblemen en willen 
leren hoe beter te slapen. 

Praktische informatie 
De groepscursus bestaat uit 
zes bijeenkomsten van twee 
uur en zal bij voldoende deel-
name op 10 november van 
start gaan. Tijdstip en locatie: 
woensdag van 10.00 tot 12.00 
uur, gebouw Zuiderpoort, Ame-
rikaweg 2 in Haarlem. Er kun-
nen minimaal zes en maximaal 
twaalf personen deel nemen. 
Kosten: 30 euro.

Paradijsvogel bij poppentheater
Regio – Op woensdag 3 en za-
terdag 6 november zijn er voor-
stellingen bij Poppentheater De 
Zilveren Maan in Overveen. De 
voorstellingen zijn geschikt voor 
kinderen vanaf 5 jaar. Pats, net 
geboren uit het ei, nieuwsgie-
rig, wil alles hebben en in zijn 
nest verzamelen. Lachen kan 
Pats niet.  Het aapje wel en heeft 
plezier met zijn vriendje Ties het 
kikkertje. Is dat wel zo? Pats pakt 
het lachen en .... af van Emo het 
aapje. Een boze tovenaar helpt 
hem daarbij. Verliest het aap-
je alleEn het kikkertje? De wij-
ze Onnoemba weet raad, ze 
gaan op reis naar de onmetelijke 

oceaan. Als Pats zijn werk goed 
heeft gedaan, krijgt het aapje al-
les weer terug.  Pats is nu echt 
een paradijsvogel. Een span-
nend, mythisch sprookje waar-
in werkelijkheid en fictie door el-
kaar lopen en een spirituele op-
lossing niet wordt geschuwd. 



13133626 of www.podiumou-
deslot.nl. Indien voorradig aan 
de zaal.

Zaterdag 30 oktober
• Optreden De Kinderband  
om 11.00 uur. Toegang is vrij. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede.

Donderdag 4 november
• Graziakwartet, kamermu-
ziek, om 12.30 uur in GGZ 
inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
Het is vrij toegankelijk.

Zaterdag 6 november 
• Denise Jannah & com-
bo om 20.15 uur in De Oude 
Kerk op het Wilhelminaplein, 
Heemstede. Reserveren www.
podiumoudeslot.nl  of 06-
13133626. 

Zondag 7 november
• Concert Inspiration met st 
Michaël samen met Fanfa-
re Arti et Religioni uit Lan-
geraar. Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18 en, vanaf 15.00 
uur. Toegang 10  euro (tot 12 
jaar 5 euro). Kaarten: www.
stmichael-heemstede en bij 
boekhandel De Pijp in Heem-
stede.

Theater

Vrijdag 29 en zaterdag
30 oktober 
• Cabaretvoorstelling Un-
plugged met Hans Sibbel 
(Lebbis) in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 17,50 euro; CJP/65+ 
16,50 euro. 
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38.
Info: www.theater deluifel.nl

Vrijdag 5 november
• Cabaret Try out Daniël 
Arends in de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro.  CJP/65+ 14,50 
euro.
Kaartverkoop 023-548 38 38.

Zondag 7 november
• Cabaret Kamps en Kamps 
in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur.
De entree is 16,50 euro. CJP/
Pas 65 15,50 euro. Theaterlijn: 
(023) 548 38 38.

Divers
Zaterdag 30 oktober
• Kookboekauteur Karin 
Luiten bij Boekhandel Blok-
ker. Tijd: van 14.00 tot 15.00 
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Zaterdag 30 oktober
• Beelden- en schilderijen-
expositie Ellen Wolf en Je-
roen Gerlach in het raadhuis 
Heemstede tot 30 oktober. De 
expositie is tot 30 oktober te 
zien. 

T/m zaterdag 30 oktober 
• Expositie HODA gallery 
in Het Kunstbedrijf aan de 
Raadhuisstraat 56. Kunste-
naars uit Nieuw-Zeeland, 
Frankrijk en Nederland. Ge-
opend van woensdag t/m za-
terdag van 13.00- 17.30 uur.

Zaterdag 30 en
zondag 31 oktober 
• Voorafgaand aan het kunst-
lijnweekend (6 en 7 novem-
ber) toont Annemieke Couzy 
werk in villa Meerzicht, Glip-
perdreef 205b Heemstede. 
Geopend: van 11.00 tot 17.00 
uur. Aantrekkelijk, energiek en 
kleurrijk werk.

T/m zondag 31 oktober
• Quiltgroep exposeert in 
Bibliotheek, Julianaplein 
1 te Heemstede. Kijk voor 
meer informatie op www.
sbhaarlem.nl.
Kijk ook eens op www.NBvP.nl 
en op www.quiltersgilde.nl. De 
expositie is gratis toegankelijk.

• Mozaïekkunst in De Lui-
fel van Annemarie Sybran-
dy. Herenweg 96, Heemste-
de, expositie te bezichtigen 
tijdens openingsuren. 

T/m dinsdag 2 november
• Expositie in het voorma-
lig gemeentehuis Benne-
broek aan de Bennebroeker-
laan 5 van Auke Meenks en
Maaike Bijvoet.
Auke Meenks maakt abstrac-
tie schilderijen en Maaike 
Bijvoet ontwerpt kleurige col-
lages op vintage tassen.
Open: maandag t/m vrijdag 

Agenda
Cultuur

van 8.30 - 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 - 
17.00 uur.

Woensdag 3 november
• Opening Kunstlijn in 
Raadhuis om 15.30 uur door 
wethouder J. Botter.
Expositie in Raadhuis.

Vrijdag 5 t/m
dinsdag 30 november
• Duo-expositie Benne-
broek ‘Varkens op doek en 
vogels van keramiek’.
Expositie Nolly Cornet en An-
nemarie Honderdors in het 
voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. 
Maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 12.30 uur en 
op woensdag tussen 13.30 en 
16.30 uur. 

Vrijdag 5 november
tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoemaker bij 
Galerie Bennebroek. Naast de 
oude meesters van meester-
vervalser Leo Hortensius.... de 
Jazz meesters in zwart wit fo-
to’s geëxposeerd. Bennebroe-
kerlaan 87 2121 GS Benne-
broek.

Zaterdag 6 en
zondag 7 november
• Groots kunstevenement 
Kunstlijn Heemstede op di-
verse locaties in Heemstede.
Kijk voor meer info op: www.
kunstlijnhaarlem.nl

T/m vrijdag 26 november
• Landschapsschilderijen van 
Joyce Brink. Expositie ‘tus-
sen fantasie en werkelijk-
heid’ in het raadhuis van 
Heemstede. Inlichtingen: 023-
5280416.

T/m december
• Expositie van Leo Horten-
sius, meestervervalser. Werk 
van o.a. Rembrandt, Koekoek, 
Israels maar ook Grimshaw en 
Tissot. Tevens antieke Boed-
dha- en Kmer beelden. Gale-
rie Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 87, Bennebroek.
openingstijden: donderdag, 
vrijdag en zaterdag van 10.00 
- 17.00 uur.

T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede. Ope-
ningstijden: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 uur tot 
17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Muziek
Donderdag 28 oktober 
• Pianiste Anzhelika Fuks 
in Oude Slot. Aanvang 20.15 
uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heem-
stede. Toegang: 18,- euro/ 
15,50 euro. Reserveren 06-

uur. Toegang vrij. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.

Dinsdag 9 november
• Dialezing Culturele Kring 
Bennebroek: Olympische 
Spelen in de oudheid.
Akonietenlaan 1 te Benne-
broek. De zaal is vanaf 19.30 
uur open en de lezing begint 
om 20.00 uur. Leden vrij toe-
gang. Niet-leden: 5 euro (pas 
65+ 4,00 euro).

Regio
Exposities

Donderdag 28 oktober
• Quiltgroep Kakelbont houdt 
een quilt- en patchworkten-
toonstelling in Haarlem.
In de Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem aan de 
Grote Markt 2.  Toegang gra-
tis. Open: maa tot en met vrij 
van 10.00 tot 16.30 uur.

T/m zondag 31 oktober
• Achter de Zuilen, gemeen-
tehuis Bloemendaal organi-
seert verkoopexpositie Jo-
han Abeling – schilderij-
en Frank Letterie - beelden. 
Open: donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is gratis.  Achter 
de Zuilen, ingang achterzijde 
Bloemendaals gemeentehuis, 
Bloemendaalseweg 158, Over-
veen. www.achterdezuilen.nl.

Dinsdag 2 t/m
zaterdag 27 november
• 60 Jaar gehandicapten-
zorg Hartekamp in beeld 
in de Janskerk te Haarlem, in 
het publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief. Vrle-
den, heden en toekomst van 
De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden 
en archiefmateriaal.
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. De toegang is gratis.
www.dehartekampgroep.nl en 
www.noord-hollandsarchief.
nl.

T/m zaterdag 27 november 
• Tentoonstelling samen-
gesteld door Liz Meertens. 

Dagelijks te bezichtigen vanaf 
10.00 uur tot 19.00 uur  in Zui-
derhout, Beelslaan 9, Haarlem.

T/m zondag 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur.
(zie ook: www.museumde-
zwartetulp.nl). In de tentoon-
stelling zijn vazen te zien van 
48 keramisten. 

T/m dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl.
De toegang is gratis.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 2, 
Haarlem.
Tentoonstelling spitst zich te 
op laatste twee jaar van het le-
ven van de kunstenaar, waar-
in hij onder meer was opge-
nomen in een inrichting in St. 
Rémy, Frankrijk.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Muziek
Zaterdag 6 november
• Het Daniel Kwartet met 
prachtige strijkkwartett-
ten in Museum de Cruquius. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563707.
De toegangsprijs voor alle 
concerten is 18,50 euro incl. 
een consumptie.

Vrijdag 26 november 
• Open je Hart, uniek con-
cert stichting Muziekpro-
jecten Pablo Neruda. Aan-
vang: 20.15 uur in de Adel-
bertuskerk , Rijksstraatweg, 
Haarlem. Kaarten à 15 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal of 
via de website www.neruda.nl 
/ info@neruda.nl

Divers
Dinsdag 2 november
• ‘De eetbare tuin’, lezing 
bij Groei & Bloei. Lokatie: De 
Blinkert, Rockaertshof 66 te 
Haarlem, toegang gratis. 

Zondag 7 november
• Van 10.00 - 15.00 uur rom-
melmarkt in Dorpshuis Het 
Oude Fort, Spaarneweg 57, 
Cruquius. Voor informatie en 
reservering bel: 023-5290326.

Foto: Martin Oudshoorn.
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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,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Begroting 2011

Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de 

gemeentelijke begroting vast, met daarin een 

overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het 

komende jaar. In de begroting staat beschreven 

wat het college van burgemeester en wet-

houders (B&W) volgend jaar wil bereiken en 

welke investeringen daarvoor nodig zijn. De 

gemeenteraad beslist als hoogste orgaan 

binnen de gemeente uiteindelijk waaraan het 

belastinggeld wordt uitgegeven. 

Op donderdag 4 en vrijdag 5 november ver-

gadert de raad over deze eerste begroting in de 

nieuwe raadsperiode 2010-2014. De begroting 

is gebaseerd op het college-akkoord 2010-2014. 

Hoewel tijdens de vaststelling van de concept-

begroting door het college de kabinetsformatie 

nog in volle gang was, was wel al duidelijk dat 

het rijk zou gaan bezuinigen. Hiermee is reke-

ning gehouden in de gemeentelijke begroting. 

De verwachting is dat er in de periode 2011-2014 

De stijging van de woonlasten in 2011 blijft in Heemstede beperkt.

Voor een gemiddeld gezin met eigen woning is de stijging 3,6%  (in euro’s: € 25,81), en voor huishoudens met een huurwoning 

stijgen de woonlasten met 5,9% (in euro’s: € 14,40). Rekening houdend met een infl atie van 2% is de reële stijging respectievelijk 

1,6% en 3,9%. Er wordt niet getornd aan het minimabeleid en maatschappelijke ondersteuning aan hen die deze steun nodig 

hebben. Dat zijn de kernpunten uit de gemeentelijke begroting voor 2011.

tot een bedrag van ruim € 2,1 miljoen bezuinigd 

zal moeten worden. Dit betekent dat er moeilijke 

keuzes gemaakt zullen moeten worden die niet 

alleen inwoners raken, maar ook bijvoorbeeld 

instellingen en verenigingen. 

De teruglopende fi nanciën zullen gedurende de 

gehele raadsperiode 2010-2014 een stempel 

drukken op ambities en doelstellingen van de 

gemeente. Door een scherpe focus op taken en 

verantwoordelijkheden van de gemeente, door 

mogelijke samenwerking met andere gemeenten 

en door het voeren van een bestendig fi nancieel 

beleid moet Heemstede ook in de toekomst een 

aantrekkelijke gemeente blijven waar mensen 

graag willen wonen en verblijven.

Plannen

In 2011 worden onder andere uitgevoerd:

-  Start herinrichting Herenweg

-  Herinrichting van het winkelgebied langs de 

Zandvoortselaan 

-  Aanpak van fi etsknelpunten, zoals de 

Behandeling door gemeenteraad

De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen 

over deze voorstellen. De begroting wordt 

op donderdag 4 november om 20.00 uur en 

op vrijdag 5 november om 13.00 uur in twee 

openbare vergaderingen door de gemeente-

raad behandeld (locatie: raadhuis, Raad-

huisplein 1). Op donderdagavond openen 

de fracties het debat met de algemene poli-

tieke beschouwingen. Elke fractie geeft zijn 

visie op de toekomst van Heemstede en op de 

plannen die het college in de begroting voor-

stelt. De beschouwingen duren van 20.00 tot 

ca. 21.15 uur. De gemeenteraad heeft het recht 

de voorgestelde begroting te wijzigen. Om 

22.00 uur geeft het college een reactie op de 

algemene beschouwingen van de fracties. 

Op vrijdagmiddag om 13.00 uur reageren 

de fracties en kunnen zij wijzigingen voor de 

begroting 2011 indienen en hun speciale 

verzoeken aan het college voor 2011. Raad 

en college gaan daarover met elkaar in 

debat. Vanaf ca. 16.30 uur wordt er gestemd.

Voor vragen over de behandeling van de begro-

ting door de gemeenteraad, kunt u contact 

opnemen met de griffie, tel. (023) 548 56 46, 

e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Herenweg en de kruising Cruquiusweg-

Javalaan

-  Instellen van de Heemsteedse Sportraad, 

waarin vertegenwoordigers van de 

Heemsteedse verenigingen alle plannen en 

ontwikkelingen rondom sport bespreken en op 

elkaar afstemmen.

-   Aanleg van een Speelbos voor kinderen in 

Park Meermond.

-  Op enkele locaties wordt de kwaliteit van plant-

soenen en bomen verbeterd: de Franz 

Leharlaan, het winkelgebied Zandvoortselaan 

en de Nijverheidsweg. 

-  In het Vogelpark worden natuurvriendelijke 

oevers aangelegd.

-  De bestemmingsplannen voor de wijken Zuid 

en West en Zuidoost worden geactualiseerd.

-  De kredietcrisis heeft consequenties voor 

bouwprojecten die nog niet in uitvoering zijn 

genomen. Dit betreft met name de bouw-

plannen voor het terrein van het Spaarne 

Ziekenhuis en het Watertorenplan. Voor het 

terrein van het Spaarne Ziekenhuis worden de 

villa’s en de 2 hoge woontorens herontwikkeld. 

Naar verwachting wordt in 2011 het project-

besluit voor de nieuwe plannen vastgesteld. 

Voor het Watertorenplan is de bouw van fase 3 

(Raster) inmiddels gestart. Fase 4, de toren 

Accent, wordt herontwikkeld. 

-  Het beleid voor jeugd en onderwijs wordt beter 

op elkaar afgestemd.

-  Extra aandacht voor duurzaamheid: zo wordt 

het oude raadhuis geïsoleerd en komt er 

een subsidie voor (een bijdrage in de kosten 

van) 60 zonnepanelen.

-  ‘De vandaal betaalt’: het streven is de rekening 

van vandalisme zoveel mogelijk te presenteren 

aan de veroorzakers.

-  Het economisch beleid richt zich in 2011 op: 

aandacht voor het bedrijfsleven, het in stand 

houden van het goede winkelaanbod, het 

bevorderen van de lokale werkgelegenheid en 

regionale samenwerking.

•  Natuurwerkdag 2010 in 

Bennebroekbos 

•  Geen inloopochtend burgemeester

•  Agenda’s

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Geringe stijging woonlasten in 2011

Zandvoortselaan

Vervolg op pag. 2
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Algemeen Mandaatbesluit Veiligheidsregio 
Kennemerland

Bij de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. is op 

1 oktober 2010 het Algemeen Mandaatbesluit 

2010 van kracht geworden. Het mandaatbesluit 

is op 5 juli 2010 vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

Mocht u het mandaatbesluit willen inzien, stuur 

dan een e-mail naar brievenbus@vrk.nl

Agenda’s

Vergadering gemeenteraad

De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 4 november a.s. 

om 20.00 uur en op 5 november a.s. om 13.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. 

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Hierbij de agenda voor deze vergadering.

Op de agenda:

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 4 en 5 november 2010 

2. Vragenuur

3. Programmabegroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 - bespreekpunt

4. Eerste begrotingswijziging 2011 - bespreekpunt

5. Wat verder ter tafel komt

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

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

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 4 november 

2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een urgentieverklaring

 - niet openbaar -

20.30 uur bezwaar inzake publicatie van ingekomen stukken

 - openbaar -

21.00 uur bezwaar tegen een verleende aanlegvergunning (Leyduin) 

 - openbaar -

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

telefoon (023) 548 56 07

Woonlasten
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde (in 2011 

afgerond € 428.500) en een afvalemmer van 240 liter zullen zich op basis van de uitgangs-

punten in de begroting als volgt ontwikkelen. 

     Woonlasten per huishouden met eigen woning

De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2011 met gemiddeld 3,6% 

toe ten opzichte van 2010. In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 25,81 (= € 2,15 

per maand). De ozb stijgt met 2,0%, de rioolheffing stijgt met 3,4% en de afvalstoffenheffing met 

5,9%. Rekening houdend met een infl atiecorrectie van 2,0% betekent dit dat de woonlasten reëel 

gezien met 1,6% toenemen voor een gezin in een woning met een gemiddelde woz-waarde.

De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, 

die met 5,9% stijgt. In euro's uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 14,40 (€ 1,20 per 

maand). Rekening houdend met de infl atiecorrectie is sprake van een reële stijging van de woon-

lasten met 3,9%.

Begroting op hoofdlijnen

Vervolg van pag. 1

In verband met de begrotingsraad komt de inloopochtend van de burgemeester op 

vrijdag 5 november te vervallen. De eerstvolgende inloopochtend is op maandag 

3 december van 10.00 tot 12.00 uur.

Leef u uit in de natuur! Op zaterdag 

6 november vindt voor de tiende keer de 

landelijke Natuurwerkdag plaats. Natuur-

liefhebbers die het leuk vinden om de 

natuur in Zuid-Kennemerland een handje 

te helpen zijn van harte welkom in het 

Bennebroekbos; één van de vele locaties 

voor deze landelijke natuurwerkdag. Het 

IVN Zuid-Kennemerland organiseert deze 

natuurwerkdag in dit natuurgebied in samen-

werking met Landschap Noord-Holland 

gelegen op de grens van Heemstede en Bennebroek;  Een dag lekker buiten werken in de 

natuur met een groep enthousiaste mensen! Het Bennebroekbos is een prachtig landgoed-

bos met mooie oude bomen en befaamd om zijn fraaie stinsenplanten in het voorjaar maar 

ook een landgoed met rododendrons, pollen bamboe, waterpartijen en mooie doorkijkjes. 

De natuur gaat hier fl ink op de schop. Om broedvogels, paddenstoelen, mossen en stinsen-

planten meer de ruimte te geven, worden bomen in het oude hakhoutbos afgezaagd en 

wordt een nieuw deel van dit oude afgezet. 

Informatie

Natuurliefhebbers die het leuk vinden om een dag buiten in de natuur bezig te zijn, zijn van 

harte welkom. Ervaring is niet vereist. De werkdag duurt van 09.30 tot 15.00 uur. 

Informatie en aanmelden via http://www.natuurwerkdag.nl/, de locatiehouder Marc van Schie, 

telefoon (023) 535 12 39 of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.  

Geen inloopochtend burgemeester 

Natuurwerkdag 2010 in 

Bennebroekbos 
Kom op voor natuur en landschap

2010 2011 Mutatie t.o.v. 2010

Onroerendezaakbelasting (ozb) 340,26 347,09 2,0%

Afvalstoffenheffing 240 liter rolemmer 245,52 259,92 5,9%

Rioolrechten 133,55 138,13 3,4%

Totaal woonlasten 719,33 745,14 3,6%

Nummer

programma

Omschrijving programma Lasten

x € 1.000

Baten

x € 1.000

Saldo

x € 1.000

programma 1 Bestuur en dienstverlening 4.707 513 -4.194

programma 2 Openbare orde en veiligheid 1.962 211 -1.750

programma 3 Verkeer, vervoer en 

waterstaat

4.571 882 -3.690

programma 4 Voorzieningen (onderwijs, 

sport, cultuur en bibliotheek)

6.104 947 -5.157

programma 5 Werk en inkomen 7.707 5.944 -1.763

programma 6 Maatschappelijke

ondersteuning en zorg

8.577 1.384 -7.193

programma 7 Groen en openbare ruimte 2.821 643 -2.179

programma 8 Ruimtelijke ordening & 

volkshuisvesting

2.278 1.045 -1.234

programma 9 Reiniging en riolering 3.704 4.651 947

programma 10 Financiën 992 27.205 26.212

Totaal lasten en baten per programma 43.423 43.423 0
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Ontwerpprojectbesluit 
Nieuw Overbos, Burgemeester Van Lennepweg 35

Stichting Sint Jacob uit Haarlem heeft op 6 juli 2010 een bouwvergunning aangevraagd 

voor het bouwen van een complex met 97 woningen, 6 groepswoningen voor 7 personen 

psychogeriatrie, een wijkcentrum, een wijkservicepunt en de hiervoor noodzakelijke (nuts)-

voorzieningen aan de Burgemeester Van Lennepweg 35 (Nieuw Overbos). 

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landgoederen en 

Groene Gebieden, maar kan worden gerealiseerd met een zogenaamd projectbesluit op 

grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening. Het nemen van dit besluit is een 

bevoegdheid van de gemeenteraad. Voordat het projectbesluit aan de gemeenteraad wordt 

voorgelegd dient de hiervoor wettelijk voorgeschreven procedure te worden gevolgd. 

Burgemeester en wethouders hebben besloten deze procedure te starten. 

Ingevolge artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders 

van Heemstede bekend dat met ingang van 28 oktober 2010 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage ligt het ontwerpprojectbesluit voor Nieuw Overbos, Burgemeester Van 

Lennepweg 35.

Het ontwerpprojectbesluit met bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 oktober 2010 

voor zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. 

Het ontwerpbesluit (plankaart en ontwerpprojectbesluit) kunt u ook digitaal op de website 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken.

Dit kan ook op de website van de gemeente Heemstede (www.heemstede.nl > actueel > 

plannen & projecten > lopende projecten > bouwplan Nieuw Overbos > ontwerpproject-

besluit). 

Stichting Sint Jacob heeft aan de raadscommissie Ruimte een vertrouwelijke notitie toe-

gezonden. Op grond van artikel 10, eerste lid onder c van de Wet openbaarheid van bestuur 

leggen burgemeester en wethouders deze notitie niet ter inzage omdat deze bedrijfs-

gegevens bevat die door de initiatiefnemer vertrouwelijk aan de gemeente zijn mee-

gedeeld. 

Gedurende de bovengenoemde termijn (t/m 8 december 2010) kan eenieder reageren. 

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpprojectbesluit kunt u zowel schriftelijk als monde-

ling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burge-

meester en wethouders van Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw 

zienswijze ook via een e-mail versturen aan gemeente@heemstede.nl. 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer 

G.A.M. Klaassen, van de afdeling Ruimtelijk Beleid, zijn telefoonnummer is (023) 548 57 65. 

Indien u nog vragen of opmerkingen hebt kunt u ook contact met hem opnemen. 

Optimalisering Sportpark en omgeving

 

De gemeente wil het sportpark e.o. aan de Sportparklaan verbeteren. Verbeteringen zijn 

onder andere:

-  Verkeersremmende maatregelen op de Sportparklaan.

-  Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het sportpark.

-  De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het sportpark verbeteren.

-  Het sportpark beter geschikt maken voor de ongeorganiseerde sport. 

De plannen zijn in oktober behandeld in de commissie Ruimte en liggen vanaf maandag 

1 november tot en met 12 december 2010 ter inzage in het raadhuis. Gedurende de 

inspraakperiode wordt nog een inloopbijeenkomst georganiseerd waar u nadere informatie 

kunt krijgen over de plannen. Volgende week volgt in HeemstedeNieuws een toelichting op 

de plannen.

U kunt reageren door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van 

Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of een e-mail sturen aan gemeente@heemstede.nl.

Het college van burgemeester en wet-

houders heeft op 9 maart 2010 mandaat 

verleend aan de secretaris-directeur van de 

Milieudienst IJmond om namens hen hand-

havingbesluiten met betrekking tot de na-

leving van het Besluit bodemkwaliteit te 

nemen en te ondertekenen. Tevens is besloten 

dat ondermandaat kan worden verleend 

aan de teamleiders van de Milieudienst 

IJmond. De secretaris-directeur van de 

Milieudienst IJmond heeft op 14 juli 2010 

deze ondermandaten verleend. Deze 

besluiten treden in werking op de datum 

van deze publicatie en liggen gedurende 

zes weken ter inzage. Tegen deze besluiten 

kan geen bezwaar of beroep worden inge-

diend.

Ter inzage

Het mandaatbesluit en het ondermandaat-

besluit liggen voor eenieder ter inzage bij 

de receptie van het raadhuis en bij de 

Milieudienst IJmond.

Voor inzage bij de Milieudienst IJmond kunt 

u op werkdagen telefonisch een afspraak 

maken tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk. 

Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 

E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Werk aan de weg   

Geleerdenwijk

Tot eind oktober 2010 worden in de Geleerdenwijk trottoirs hersteld op plaatsen waar boom-

wortels de bestrating omhoog drukken. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeers-

hinder.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Half november wordt een aantal populieren gekapt in de midden- en zijbermen van de 

Cruquiusweg, tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan. Ter hoogte van het werk wordt autover-

keer via één rijbaan geleid. De werkzaamheden kunnen zorgen voor aanzienlijke verkeers-

hinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Aanleg brug Van den Eijndekade

In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de 

Van den Eijndekade gebruikmaken.

Uittreksel 

bevolkings register (GBA)?

www.heemstede.nl

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten
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Projectbesluit Herenweg Vouwwagen Kanaalweg verwijderd

Uitschrijving GBA

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Heemstede maken ingevolge artikel 3.11 juncto artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor de reconstructie van de 

Herenweg ten aanzien van de delen van de weg die vallen in de bestemmingsplannen 

‘Geleerdenwijk’ en ‘Van Merlen’, een besluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wro (projectbesluit) 

is genomen.

Door afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte van de gemeente is een verzoek tot het 

nemen van een projectbesluit gedaan voor bedoelde reconstructie. De indeling van de 

wegprofi elen past niet in het geldende bestemmingsplannen ‘Geleerdenwijk’ en ‘Van 

Merlen’. Met het nemen van het projectbesluit is hiervoor ontheffing verleend, zodat de 

reconstructie planologisch mogelijk wordt gemaakt. Ten opzichte van het ontwerpbesluit 

zijn geen andere wijzigingen aangebracht dan de verwerking van een reactie op het ont-

werpprojectbesluit.

Terinzagelegging

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 28 oktober 2010 voor 

een periode van 6 weken voor eenieder ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 en in 

de openbare bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede. Het besluit en de daarbij behorende 

stukken kunnen ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.Heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuurs-

recht kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit bij 

burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, met ingang van donderdag 28 

oktober 2010 gedurende zes weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 

belanghebbenden, die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 8 december 2010 

worden ingediend.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen 

te bevatten:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 

betrekking heeft te worden overlegd.

Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Haarlem, 

wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank Haarlem.

Door de gemeentelijk opsporingsambtenaren van het bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede is geconstateerd dat er reeds geruime tijd een witte vouwwagen met beige 

strepen rondom, met rekwerk op bovenzijde, stond geparkeerd op een parkeervak aan de 

Kanaalweg ter hoogte van perceel Havenstraat 87. Deze vouwwagen is eerder aangetroffen 

geweest aan de Scholtenlaan ter hoogte van het fl atgebouw met de huisnummers 2-120.

Op grond van artikel 5:6, eerste lid en onder a van de Algemene plaatselijke verordening en 

artikel XIV van het Aanwijzingsbesluit Algemene plaatselijke verordening is het verboden 

een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt 

gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op alle 

wegen van de gemeente, waar dit buitensporig is met het oog op de verdeling van beschik-

bare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. 

De eigenaar is via een waarschuwingssticker, zowel bij plaatsing aan de Scholtenlaan als 

aan de Kanaalweg en via een publicatie een termijn gegund om de vouwwagen te verwijderen. 

Hieraan is geen gehoor gegeven.

De betreffende vouwwagen is inmiddels met toepassing van bestuursdwang verwijderd en 

opgeslagen. De vouwwagen kan door de eigenaar binnen 13 weken na 27 oktober 2010 

worden opgehaald tegen betaling van de verwijderings- en opslagkosten. 

Indien de vouwwagen binnen de termijn van 13 weken niet wordt opgehaald, zullen burge-

meester en wethouders overwegen de vouwwagen openbaar te verkopen dan wel te ver-

nietigen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met bureau Handhaving van de gemeente 

Heemstede op telefoonnummer (023) 548 56 30. 

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek 

op, waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de 

verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met onbekende 

bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woon-

gemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van ver-

schillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is 

daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:

A.C. Jimenez Roa, geboren 25-02-1986, Lucas van Leijdenlaan 5

Uitschrijving per 5 oktober 2010

D. Stomphorst, geboren 02-04-1978, Dr. Schaepmanlaan 39

Uitschrijving per 8 oktober 2010

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

24 uur per dag, 

7 dagen per week, 

365 dagen per jaar
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend 

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

bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift 

binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, 

sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 

en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waar-

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

afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor kappen

2010.017 het kappen van een dode hulstboom - Raadhuisplein 3

 ontvangen d.d. 13 oktober 2010

2010.019 het kappen/verplanten van 5 bomen, - Herenweg

 verplanten 3 bomen en herplanten 40 bomen

 ontvangen d.d. 13 oktober 2010

2010.022 het kappen van 4 grove dennen - Willem Klooslaan 3

 ontvangen d.d. 15 oktober 2010

2010.023 het kappen van een zeeden - Van Merlenlaan 28

 ontvangen d.d. 18 oktober 2010

2010.027 het kappen van 4 bomen - Billitonstraat 34

 ontvangen d.d. 20 oktober 2010

Omgevingsvergunning voor slopen

2010.018 het verwijderen van asbest - Strawinskylaan 44

 ontvangen d.d. 14 oktober 2010

2010.020 het verwijderen van asbesthoudende - Achterweg 5

 materialen in de kruipruimte en op de zolder

 ontvangen d.d. 15 oktober 2010

2010.025 het verwijderen van asbest - Madoerastraat 11

 ontvangen d.d. 18 oktober 2010

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik 

2010.021 gebruik clubhuis - Torenlaan (Groenendaalse Bos)

 ontvangen d.d. 14 oktober 2010 

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 28 oktober 2010 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 22 oktober 2010)

en ontheffing bestemmingsplan

2010.174 het uitbreiden van een woonhuis - César  Francklaan 16

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 22 oktober  2010)

en ontheffing bestemmingsplan

2010.117 het uitbreiden van een woonhuis - Overboslaan 5

De hiernaast staande vergunningen liggen vanaf 28 oktober 2010 op maandag tot en met 

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

deling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 10 december 2010 

worden ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 22 oktober 2010)

2010.207 het uitbreiden van de zolderverdieping - Zandvoortselaan 61A

2010.211 het uitbreiden van een woonhuis aan  - Erasmuslaan 3

 de voorzijde en verhogen nok van het 

 woonhuis

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase 

(verzonden 22 oktober 2010)

2010.166 het uitbreiden van een woonhuis en - Dr. P. Cuyperslaan 2

 bouwen kelder

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  28 oktober 2010 op maandag tot en met donder-

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

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 

bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

2010.195 het plaatsen van een erfafscheiding - Laan van Insulinde 8

Het verzoek ligt vanaf  28 oktober 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donder-

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

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

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

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

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

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een aparte 

vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen om-

gevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 




