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depot
SIGAREN
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PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

pakket

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Vanaf
november
ook elke
zondag
open!
Raadhuisstraat 19-21
Heemstede
T 023 528 05 55
info@blitzwellness.nl
www.blitzwellness.nl

Heemsteedse herfsttooi
Heemstede - Afgelopen weekend bewees maar weer eens hoe kleurrijk Heemstede in de
herfst kan zijn! Het zonnetje zorgde er mede voor dat deze prachtige herfsttooi in volle
glorie tot uiting kwam. Bart Jonker ‘deed’ een rondje Heemstede en maakte verschillende
foto’s. Verderop in deze Heemsteder kunt u ze bewonderen.

Bezuinigingen
Volgende week Kunstlijn met
Bibliotheek Duinrand
deelname van 30 kunstenaars
tonen aandacht krijgen! De officiele opening van deze jaarlijkse
manifestatie vindt vrijdag 28 oktober plaats in het raadhuis van
Heemstede, Raadhuisplein 1. En
wel in de Burgerzaal waar de
werken van de deelnemers op de
Centrale Expositie vanaf die dag
te bewonderen zijn. De opening
van de Heemsteedse Kunstlijn
zal om 16.00 uur worden verricht
door de wethouder Cultuur de
Heer Jur Botter. Een bijzondere
noot: tijdens de opening treedt
een van de deelneemsters (Vera
Bruggeman) op met haar eigen
ensemble.
Zie ook:
www.kunstlijnhaarlem.nl

nieuw: www.cdaheemstede.nl

Bennebroek - Door de drie
gemeenten waar Duinrand
bibliotheekvestigingen
heeft,
zijn flinke bezuinigingen aangekondigd per 2012. Bloemendaal bespaart 3% op de biblio-

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok

1 uur teruggezet
U aangeboden door

De
DeKlokkenmaker
Klokkenmaker
van
vanHeemstede
Heemstede
Rijksgediplomeerd uurwerkmaker

Rijksgediplomeerd uurwerkmaker

Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede
Hét adres voor reparatie en
restauratie van (antieke) klokken

Hét adres voor reparatie en
restauratie van (antieke) klokken

Met een nieuwe, ruime
uitbouw, nieuwe kaart, terras
en moderne inrichting zal
ons personeel u graag
ontvangen.
Natuurlijk kunt u ook bij
ons afhalen, bijv. het
Sam Sing Menu voor
maar 18 euro!
Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Spar aanbiedingen zie pagina 7
Spar Adema, Te Winkelhof 25, Heemstede
Spar De Bruyn, Zwarteweg 42/44, Bennebroek

Opening aanstaande vrijdag

Heemstede - Ook dit jaar wordt
de jaarlijkse Kunstlijnmanifestatie in Heemstede op grootse wijze aangepakt. Niet minder dan
30 kunstenaars tonen hun werk
gedurende het z.g. Kunstlijnweekend (zaterdag 5 en zondag
6 november) in hun eigen atelier, in galeries, in z.g.”chambre
d’amis”, in scholen en in een
heuse molen! In de Heemsteder van volgende week vindt u
hierover uitgebreid informatie in
de vorm van een fiets en wandeltocht langs al deze adressen
in Heemstede. Daarnaast zullen
op speciale kunstlijnpagina’s de
exposerende kunstenaars en de
plekken waar zij hun werk tonen

Wij zijn weer open!

theek. Zandvoort bespaart 10%.
Hillegom en Bloemendaal compenseren niet de prijsverhoging
door inflatie. In totaal gaat het
in 2012 om 74.000 euro. De bieb
heeft geen middelen om zo’n
bezuiniging op te vangen. Een
bezuiniging snijdt daardoor
direct in de dienstverlening. De
broekriem aanhalen heeft de
nodige consequenties zoals
verhoging van de bibliotheektarieven met 2-5 euro. De vestiging Vogelenzang wordt gesloten. Door verschuiving van formatie zal de vestiging Bennebroek wat langer open kunnen.
Vestiging Bennebroek en Bloe-

**

WEER
MOOI
Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een
GRATIS figuuranalyse.

RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE WWW.LARIVA.NL

mendaal kunnen allebei wat
worden gemoderniseerd, als het
budget dat toelaat. Voor de vestiging in Hillegom zijn er geen gevolgen.

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

**

pagina 2

26 oktober 2011

UW krant!

Leyduin. Deze foto geeft
een lommerrijke kijk op een
prachtig landhuis, bouwjaar
1921 en ontworpen door
architect A. de Maaker. De
natuur eromheen zoals Vinkenduin, Woestduin en Leyduin dus is vrij toegankelijk
en wordt onderhouden door
het Noord Hollands Landschap.
De trein op de foto is een
geplande omgeleide Intercity naar Zeeland en zal
Heemstede weer aandoen
vanaf zondag 11 december 2011. Na 25 jaar is die
dienst weer terug van weggeweest.
Foto Gertjan Stamer.
Info: info@stationhad.nl

Het spoor van toen

redactie@heemsteder.nl

van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID
kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag

Heemstede is klaar
voor een strenge winter

Op de foto Christa Mense.

Makelaars helpen een handje
Heemstede - De herfst brengt
niet alleen mooigetinte bossen maar zorgt ook voor overlast op de weg. Bijvoorbeeld na
harde wind als opgehoopt blad
de toegang van de goot verspert. Zo kan het regenwater
nergens naartoe. Op makelaarskantoor Van den Putten weten ze

Bang voor
bekeuring

Bennebroek – Politieagenten
zagen maandagmorgen 25 oktober om 03.30 uur tijdens surveillance op de N208 een snorfietser rijden, die bij het zien
van de agenten probeerde weg
te komen. De man sloeg kleine
straatjes in en reageerde niet op
het aanroepen van de agenten.

Postzegelveiling
Haarlem
Regio – Philatelatica Haarlem
organiseert op vrijdag 4 november een grote postzegelveiling.
Die vindt plaats op de Laan van

COLOFON

wel raad met dat ongemak. Samen zorgden de makelaars voor
het wegscheppen van het afgevallen blad zodat het hemelwater
kon worden afgevoerd. Even de
schouders eronder en schoon is
de weg! Tot slot levert zelf actief
zijn levert heel wat meer op dan
passief afwachten.
De bestuurder kon op een gegeven moment een bocht niet meer
halen en moest fors remmen. De
agenten konden hem aanhouden. Hij verklaarde dat hij niet in
het bezit was van een geldig rijbewijs en dat hij ervan door was
gegaan omdat hij bang was een
bekeuring te krijgen. De 21-jarige inwoner van Hillegom is aangehouden. Hij zal in elk geval
een bekeuring krijgen voor het
rijden zonder rijbewijs.
Berlijn 1 te Haarlem. U bent welkom vanaf 19.30 uur, wanneer
de zaal opengaat. De veiling begint om 20.00 uur. Kom ook eens
kijken, u bent van harte welkom!
Meer weten?
Bel dan naar 023-5285869.

Heemstede - Nadat de extreme sneeuwval van het afgelopen winterseizoen Heemstede
volledig verraste, is nu alles in
het werk gesteld om herhaling
te voorkomen. Er staat nu een
tweede borstelmachine gereed
om de fietspaden sneller en beter sneeuwvrij te krijgen.
De zoutvoorraad is ten opzichten van het afgelopen seizoen
verdubbeld tot 330 ton waarmee
ruim 60 maal kan worden uitgerukt om de meest vitale routes
sneeuwvrij te maken. Een proef
met het natstrooien van pekel
gaf goede resultaten, daarom is
men er nu in de plannen vanuit gegaan dat er meer van deze
techniek gebruik gemaakt gaat
worden. Deze techniek houdt
in dat het strooizout wordt vermengd met een vloeistof waardoor het aanvriezen van platgereden sneeuw wordt voorkomen.
Een en ander heeft wel financiele gevolgen. Het budget voor
2011 bedroeg 73.000 euro dit
wordt nu verhoogd tot 110.000
euro. Ook voor 2012 staat er een
verhoging op stapel. De raming
voor dat jaar komt uit op ongeveer 113.000 euro.
De gemeente gaat een beroep
doen op, scholen en de scouting en anderen om de jeugd te
bewegen om bij bejaardenhuizen en plaatsen waar veel oudere wonen. Dit gaat in principe op
basis van vrijwilligheid, maar het
kan zijn dat de wethouder deze
vrijwilligheid gaat belonen met
een kleine vergoeding. De jongeren ontvangen voor de zichtbaarheid een hesje en materiaal
is voorhanden om wie zich meldt
van de juiste spullen te voorzien.
Naast de Meerlanden, de organisatie die het werk moet uitvoeren, gaat de gemeente ook eigen
medewerkers inzetten bij extreme weersituaties.

De gemeente heeft een prioriteitenlijst samengesteld waarbij
als eerste de doorgaande routes zoals de Herenweg en de
Dreef sneeuwvrij worden gemaakt. Ook de routes waarlangs
de bussen rijden krijgen prioriteit. Straten in woonwijken zullen
niet of maar beperkt sneeuw en
ijsvrij worden gemaakt. Hoewel
de gemeente verantwoordelijk is
voor het sneeuwvrij houden van
de wegen heeft de gemeente
een inspanningsverplichting en
geen resultaatverplichting.
Met alle maatregelen die nu zijn
genomen verwacht het gemeentebestuur de komende winter,
ook als zich extremiteiten voordoen, de mobiliteit op gang te
kunnen houden.
Eric van Westerloo

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 30 september t/m
19 oktober 2011)

Huwelijken:
A. Kuiken & L. de Jong
R.A. Pesch & S. Spelhofen
B.H.C. José & B. ten Wolde
R.C. Tabbers & M.N. van Vliet
T.M. van Erkel & M. Neus
T.J.W. Prinsen & A.D. van
Biemen
Geboorten:
Julian J. Hubregtse, zoon van
T. Hubregtse & Y.P. Slomp

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
oplagE: 17.725
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
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-mailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Piet Wingender 45 jaar
bij 90-jarige Tummers
Heemstede - De eerste baan
van de toen zestienjarige Piet
Wingender begon wonderlijk genoeg bijna met weer opzeggen.
De eigenaar van banketbakkerij Tummers was in 1966 de heer
van Kesteren. Piet was net enige
tijd aan het werk, maar de goede
man werd ziek. Zijn vrouw nam
de touwtjes in handen. Dat boterde niet en boter was wel een
belangrijk ingrediënt voor een
aankomend patissier. Wegwezen
dus! Maar de heer Schotvanger
nam al snel de zaak over, de boter smaakte Piet en dat bleef 45
jaar zo. Zo lekker dat ze zelfs nu
nog steeds contact hebben. Toen
hij 15 jaar later de zaak overdeed
aan de heer Rob Stroet, ging
het ook prima. Acht jaar geleden kwamen Vincent en Marijke van den Bosch en het botert nog steeds. Collega`s gingen prijzenwinnen, Ronald van
Haarlem werd wereldkampioen,
collega Daniel Jongsma Nederlands kampioen en is nu met
weer andere collega`s bezig met

de voorbereiding van het nieuwe wereldkampioenschap in
Texas. Dat is heerlijk werken! In
die 45 jaar werkte hij soms op de
vierkante meter, want het was eigenlijk maar een klein bakkerijtje
dat zo nu en dan wat uitbreiding
kreeg. Hij maakte enige jaren
de korstdeeg, saucijzenbroodjes en appelbollen in de kelder.
Er kwamen steeds meer mensen
in productie én in de winkel. Op
het laatste stonden ze met tien
man in de bakkerij. De chocolaterie vertrok naar een pandje tegenover de achteringang
aan de Hendrik Peperkornstraat.
Dat gaf tijdelijk wat verlichting,
maar Vincent wilde vanaf het
begin, nu zeven jaar geleden,
al een ander pand voor de productie én een mogelijkheid om
brood te gaan bakken. Hij vond
tenslotte een geschikt pand aan
de Nijverheidsweg, daar is Piet
nu helemaal gelukkig. Alle ruimte om zich uit te leven met zijn
Franse pan, de bavaroises en al
de andere heerlijkheden. Frank

Vogelexcursie Leyduin

Kijk eens naar de vink of keep
Heemstede - In deze periode
vliegen vogels massaal naar het
zuiden om er de winter door te
brengen. Boswachter Ron Dam
van Landschap Noord-Holland
vertelt er op zondag 6 november van 10.00-11.30 uur over en
laat ze graag zien op het landgoed Leyduin.
Vink en keep zijn twee vogels die
op het landgoed momenteel veel
rondvliegen. Ze eten er onder Vlaamse gaai (fotograaf: Wil
meer beukennootjes. Vroeger Doorn-Meyne).
was deze omgeving een gevaarlijke plek voor ze. Met duizenden saal op de grond vallen zijn in
tegelijk werden ze in de vinken- trek. Vlaamse gaaien zijn er dol
baan gelokt, onder een net ge- op. Ze verstoppen er in de loop
vangen en voor consumptie ver- van de herfst duizenden om die
kocht. Ook de eikels die nu mas- ’s winters weer op te diepen. Een

van Haarlem doet er de nieuwe broodbakkerij van Tummers
en heeft er net zoveel ruimte als
de hele vroegere banketbakkerij aan de Binnenweg. Alle ruimte dus om zo nu en dan zelfs
te zingen. Met Victor Goossens
waarmee hij jaren samenwerkt
en Rob Veenendaal alweer twintig jaar gebak maakt. Maartje
Loosstaat voorin de bakkerij en
zij pakt alles zo mooi in. Gelijk
met de opening van de nieuwe
bakkerij begin oktober werd hij
in het zonnetje gezet. Het was
druk in de bakkerij temidden van
zijn collega`s en oud-collega’s,
leveranciers, vrienden en buren.
Alle hapjes waren home made
en smaakten zoals alleen de patissiers van Tummers dit kunnen
maken. In deze nieuwe banketbakkerij aan de Nijverheidsweg
wil hij nog graag de drieënhalf
jaar doorgaan tot hij 65 is. Met
alle ruimte die ze daar hebben,
moet dat lukken, zingend en wel
met zijn collega’s.
Ton van den Brink
prestatie die wij ze niet nadoen!
Ook de bessen van struiken als
kardinaalsmuts en vlier worden
veel gegeten door vogels die
langs trekken. Soorten als koperwiek en kramsvogel zijn een
paar liefhebbers. Met trekvogels,
bessen, noten en paddenstoelen heeft de herfst ook z’n leuke kanten…
Zin om mee te gaan? Aanmelden is noodzakelijk en kan via
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in of door te bellen
met 088-0064455.
De kosten bedragen 6,50 euro, Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 3,50 euro
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.
Verzamelen op het parkeerterrein van Leyduin aan de Manpadslaan 1, Vogelenzang. Het ligt
2 km ten zuiden van NS station
Heemstede/Aerdenhout, aan de
westzijde van de Leidsevaart.

Israël en de Palestijnen
Lezing door Mr. Dries van
Agt
Er is veel onwetendheid over
wat de Palestijnen de afgelopen decennia is overkomen,
vindt oud-premier Dries van
Agt. Dit zorgt volgens hem
voor onverschilligheid en afkeer van dit verdreven en verdrukte volk. In zijn lezing gaat
hij in op de ontstaansgeschiedenis en de internationaalrechtelijke aspecten van het
conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Alleen een vredesregeling gebaseerd op het internationaal recht kan volgens mr. Van Agt tot
duurzame vrede leiden. Amerika en de Europese Unie kunnen
dit bevorderen.
Maar de EU treedt niet effectief op, mede door de opstelling van
de Nederlandse regering. Nederland is daardoor medeverantwoordelijk voor het voortdurende onrecht.
Na de lezing zal er gelegenheid zijn om vragen aan mr. van Agt
te stellen.
Hij is een prominent CDA-er en was in de jaren zeventig minister van justitie, minister-president, commissaris van de koningin
in Noord-Brabant en ambassadeur van de Europese Unie in Japan en de Verenigde Staten.
Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen schreef hij het
boek “Een Schreeuw om Recht, de Tragedie van het Palestijnse
volk” (2009). Zijn kritische opstelling tegenover de politiek van
Israël en haar bondgenoten, maken hem tot een horzel binnen
zijn partij en de Nederlandse politiek.
De lezing Het conflict tussen Israël en de Palestijnen door
Mr. Dries van Agt is bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, op donderdag 3 november, aanvang 20.00 uur, entree
10,00 euro (deels bestemd voor de Stichting The Rights Forum)
Reserveren is noodzakelijk, en kan telefonisch op werkdagen
tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28-1.
Filmhuis Casca:
Naar de film in Heemstede!
De dagen worden weer korter,
de temperatuur frisser en we
zoeken weer binnenactiviteit.
Dan is het leuk om dichtbij
huis bijvoorbeeld naar een film
te gaan.
In de Theaterzaal bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede worden regelmatig op
groot doek films vertoond.
Meestal van filmhuis genre, maar ook populaire films, die kortgeleden zijn uitgekomen.
In de komende november en decembermaand is er elke woensdagavond filmavond in “filmhuis Casca”.
• Op woensdag 2 november is er een vrolijke, romantische franse film;
• Op woensdag 9 november is er een Franse dramafilm;
• Op woensdag 16 november wordt er een dramatische thriller gedraaid;
• Op woensdag 23 novemer is dat een Amerikaans drama;
• Op woensdag 30 november een aangrijpende dramafilm;
• Op woensdag 7 december is er een komedie naar een TV-serie; en ten slotte
• Op woensdag 14 december een Engelse dramafilm.
Voor meer informatie over de titel of inhoud van de film kunt u
bellen met Casca, tel. 023-548 38 28-1. U mag reserveren, maar
het is niet noodzakelijk. Reserveren kan telefonisch, op werkdagen tussen 9 en 12 uur. De films beginnen om 20.00 uur en de
entree is 5,00 euro per film.
Er is ook een passe-partout, de entree voor alle 7 films is dan
25,00 euro. Dan graag bij reservering of het eerste bezoek
op 2 november vermelden dat u gebruik wilt maken van de
passe-partout.
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De Dageraadvanger, romandebuut van Iris Haeck

Matinee Oude Slot over een
eigentijds en bovenzinnelijk boek
Heemstede - Er zijn mensen
die bang worden van de wereld
om zich heen en zich laten manipuleren in hun bestaan, carrière, toekomst. Ze willen de regie
terug, niet meer geleefd worden,
de tijd in eigen handen nemen,
de tijd loslaten. Ik weet zeker
dat het bestaat, er is ergens tijd,
tijd bestaat. Ik ben alleen vergeten hoe ik hem moet gebruiken.
Daniël, een succesvol ondernemer, verlaat zijn bedrijf in Australië om alle tijd te nemen zijn leven te veranderen. Voor de Amsterdamse Odette geldt hetzelfde. Ze ontmoeten elkaar in een
Amsterdams café waar ze afspraken maken over zoektochten naar onbekende oorden en
ervaringen waarin tijd geen rol
speelt. Ze gaan niet mee met die
manipulatie in de maatschappij,
ze moeten allebei door de angst
heen en daarbij krijgen ze hulp
van de ‘Cursieven’, een non-fysieke wereld die zich met die van
hen verbindt.
Odette
Odette prikt Peru als bestemming en komt binnen in de Inca geschiedenis. Van hieruit begint de reis van de lezer op het
oude pad van de Inca’s naar hun
verdwenen stad en beleeft de
ontberingen en bovenaardse ervaringen bijna zelf. Ontmoetingen met een kluizenaar, een ontvoering en ontsnapping, de confrontatie met haar oude tot tientallen eeuwen oude grootmoeders, Het Zegel van de Keizer,
haar wonderlijke redding uit de

Schots kasteel, waar hij geconfronteerd wordt met een schilderij met een fascinerende geschiedenis. Hij vindt achter het
schilderij een gouden zegel
waarin getallen hun eigen betekenis hebben. Om ten slotte in een koolzaadveld een apotheose te beleven. Waar minuten
tienduizenden uren worden en
hij de tijdbonus kan innen. Daniels deel van het boek heeft een
totaal andere achtergrond en
spanning.

Iris.
woestijn. Hulp krijgt ze van de
cursieven, de verbinding met het
mystieke dat zo mooi tot uitdrukking komt in de passage: Alles
wat ooit op aarde is gebeurd, blijft
bewaard in een groot archief, de
Kroniek van de wereld en de geschiedenis van de mensheid.
Mensen met helderziende vermogens kunnen daar een blik in
werpen en krijgen op deze wijze
informatie die officiële geschiedschrijving over het hoofd ziet of
waar deze geen toegang heeft.
Niet alles in de wereld is op geschreven. Er zijn zaken die elders
worden bewaard en behoed, de
erfenis van de planeet.
Daniël
Daniël komt via de kathedraal
van Chartres terecht in een

Matinee 13 november
Dit eigentijds verhaal van vrijheid, liefde en moed, laat zien
dat het bovenzinnelijke en wonderbaarlijke tot de natuurlijke ervaring behoort, toegankelijk is
voor iedereen, niet achter geheime genootschappen, maar ieder
moment in het dagelijkse leven.
De schrijfster Iris Haeck is programmeur van het Podium Oude
Slot in Heemstede. Als extra onderdeel van de programmering
in het Oude Slot is een matinee
georganiseerd op zondag 13 november, waarin neerlandicus Flip
Hammann met Iris Haeck een
interview zal hebben over haar
intrigerende roman de Dageraadvanger, waarin de grenzen
van een rationele wereld worden verkend en waar een ander
perspectief op de werkelijkheid
wordt geboden.
Aanvang 15.00 uur in de zaal van
het Oude Slot en de toegang is
toegangsprijs: 7,- / 5,- voor de
Vrienden.
Ton van den Brink

INGEZONDEN

Gratis proefbehandeling bij LaRiva

Ontspannen afslanken op
de plaatsen waar u dat wilt
Heemstede - Nog snel even
flink wat kilo’s en centimeters
kwijt? Met LaRiva slankt U af
op de plaatsten waar U dit wilt!
Totaal of plaatselijk. Nu een
gratis proefbehandeling.
Met LaRiva is fit en slank zijn
een bereikbaar ideaal voor jong
en oud. Met de methode van
LaRiva is het mogelijk om op
een geheel natuurlijke wijze af
te slanken, totaal of plaatselijk.
LaRiva werkt met de Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een combinatie van conditie, beweging
en voeding. Deze methode wordt al ruim 30 jaar toegepast en
is internationaal een groot succes Daarom kan er vooraf een
schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat het
werkt.
De methode bestaat uit een actief en een passief deel
Het actieve deel bestaat uit de doelgerichte bewegingstherapie
gericht op totaal afslanken of op specifieke probleemzones. De
bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een warmtecabine. De warmte zorgt ervoor dat de spieren ontspannen en er met
een relatief lichte inspanning toch effectief aan het figuur gewerkt
wordt. Omdat liggend bewegen minder belastend is kunnen ook
mensen met reumatische -, rug -en/of gewrichtsklachten volgens
deze methode bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert zichtbaar,
cellulitis wordt minder en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk voedingsadvies om op natuurlijke
wijze af te slanken, maar ook om slank te blijven. Er wordt naar
een combinatie gezocht van gezond en lekker, afgestemd op uw
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en vrijblijvend uit voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek worden u wensen besproken, uw
mogelijkheden en de daarbij behorende prijzen.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak:
LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie
Raadhuisstraat 27 te Heemstede
Telefoon: 023 547 44 19
www.lariva.nl

Hoe zit het nu echt met de voorrang
voor voetgangers op de Binnenweg? Tijd voor de speelgoedbeurs
Heemstede – Hoewel de redactie de berichtgeving over de kwestie ‘voorrang voor voetgangers op de Binnenweg’ eigenlijk al had beëindigd, is de reactie van de politie Kennemerland te belangrijk om niet te publiceren. Hoe zit het nu echt met de voorrang voor voetgangers op de Binnenweg?
Naar aanleiding van de vraag van dhr/mevr.
P.Leuven in de Heemsteder, d.d. 28 september, en
de reactie daarop van dhr R. v. Gent, d.d. 5 oktober, wil ik reageren.
De Binnenweg is zodanig geconstrueerd dat de
weg over de volledige breedte, dus van gevel tot
gevel, op één niveau ligt. Er zijn dus geen trottoirs
in deze straat. Bestuurders (fietsers en bestuurders van motorvoertuigen) moeten aan de rechterzijde van deze weg, dus kort voor de deur van
de winkels rijden.
Om e.e.a. toch te structureren is door middel van
straatmeubilair een rijloper gemaakt. Het resultaat is terug te vinden in het gebruik door de weggebruiker. De voetganger loopt bij de gevels, de
bestuurders maken gebruik van de rijloper.

Door het ontbreken van de trottoirs is er geen
sprake van uitritconstructies bij kruisingen over de
volledige lengte van de Binnenweg. Bestuurders
verlenen voorrang aan bestuurders die van rechts
komen en afslaande bestuurders laten rechtdoorgaande bestuurders en voetgangers voor gaan.
Als voetganger op de Binnenweg moet je dus alle bestuurders vanuit de zijstraten voor laten gaan.
Alleen de bestuurder die op de Binnenweg rijdt
en een zijstraat in rijdt moet de rechtdoorgaande voetganger op de Binnenweg voor laten gaan.
Bert Tepper
Politie Kennemerland
District Kennemerland-Midden
Bureau Verkeersadvisering

Heemstede - In de Jacobaschool aan de Lanckhorstlan 9 te
Heemstede wordt zaterdag 5 november een speelgoedbeurs gehouden. De inkoop is van 9.00
- 10.00 uur en de verkoop van
11.30 tot 12.30 uur. Ophalen en
afrekenen gebeurt van 14.30 15.00 uur.
Er is divers speelgoed voor kinderen en tieners.
Ook andere kinderartikelen, zoals autostoeltjes (mits in prima
staat) en stoelverhogers, buggy’s, kinderstoeltjes en -tafeltjes (van hout, riet ed.)zijn op de
beurs te vinden.
Het speelgoed dat kan worden ingebracht moet heel, compleet en schoon zijn! Het speelgoed dat je wilt verkopen kun je
thuis inschrijven op een lijst en
labelen. Speciaal hiervoor heeft
de organisatie een duidelijke instructie gemaakt, met voorbeeld-

lijst en labels. Als je zelf thuis wilt
voorbereiden, dan graag een letter aanvragen via de mail: kledingbeursjacoba@telfort.nl.
Speelgoed dat eventueel niet is
verkocht kan worden opgehaald
of mag worden achtergelaten
voor de Heemsteedse Stichting
K.O.E.: Kennemerland Oost Europa.
Van het verkochte speelgoed is
80 % van de opbrengst voor de
verkoper en 20% voor de beurs.
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Start tijdelijke huisvesting
op de Hartekamp
Heemstede - De voorbereiding
van nieuwbouw duurt meestal
drie keer zolang als de realisatie. Op groengebied helemaal. Je
moet soms een hard juridisch gevecht leveren met omwonenden,
maar ook dat wordt opgelost. Aldus de heer Jan Bauer, voorzitter van de Raad van Bestuur van
de Hartekampgroep op woensdag 19 oktober bij de start van de
bouw van de tijdelijke huisvesting op het terrein van de Hartekamp aan de Herenweg in Heemstede. De tijdelijke huisvesting is
nodig om de sloop van de oude
woonpaviljoens mogelijk te maken. Er staat een groot nieuwbouwplan op de agenda. In plaats
daarvan wordt de komende jaren
een moderne zorgwijk met dagbestedingsvoorzieningen
gebouwd, waarmee een vaste nieuwe woon- en werkplek wordt gecreëerd voor de cliënten. De toekomstig bewoner Gerard Boere en directeur Zorg Hans Jacob
gaven samen het officiële startsein voor de bouw van de tijdelijke huisvesting aan de noordzijde op het terrein. Zij trokken
een doek omlaag met een grote
foto van de toekomstige tijdelijke
zorgwijk en onthulden daarmee
een deel van een van de tijdelijke
woningen.. Voor de 142 cliënten
en de medewerkers komt nu het
perspectief van betere huisves-

ting in zicht. In de loop van 2012
kunnen zij verhuizen naar een tijdelijke woning die aan alle eisen
voldoet en op maat gemaakt is.
Omdat het hier om mensen gaat
met een verstandelijke beperking
voor wie de zorgvraag alleen binnen de beslotenheid van een terrein kan worden beantwoord,
gaat veel aandacht naar de specifieke voorzieningen die per kamer worden aangebracht. Eigenlijk was de aannemer Wagenbouw uit Sliedrecht al wat eerder begonnen met de bouw van
vier unit-gebouwen als tijdelijke
huisvesting met een totale oppervlakte van 6400 m2. Wagenbouw
heeft veel ervaring met dit soort
projecten. De genodigden, waaronder de Heemsteedse wethouders van der Stadt en Botter en
oud burgemeester van Haarlem,
Pop, nu lid van de Raad van Toezicht, konden al een kijkje nemen
in een bijna afgebouwde unit.
Gerard Boere kon vast uitzoeken
waar hij zijn bed zou neerzetten.
Na ongeveer vier jaar zal het gebouw gedemonteerd worden en
elders weer worden opgebouwd.
Flexibiliteit en duurzaamheid zijn
de grote voordelen van de prefab
bouwsystemen van Wagenbouw.
In dit fraaie woonzorgcentrum
kunnen de komende vier jaar 142
cliënten met plezier wonen.
Ton van den Brink
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Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede
2011.
Dinsdag 29 november is er Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede(WOH). Speciaal voor
de maand november een Hollandse maaltijd gekozen door een vrijwilliger van WOH.
Het menu is als volgt: Heldere champignon soep,
aardappelen met rode kool en hachee, appelmoes en als dessert hangop.
De maaltijd wordt afgesloten met een kopje
kofﬁe of thee.
Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten
door de gastvrouwen van WOH.
Maaltijdbonnen ad € 10,00 zijn te koop bij de
receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24.
Telefoon 023-528 85 10
ThemaPlus
De Stichting Hospice Groep bieden ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Dit gebeurt bij de mensen thuis of
als het thuis niet meer gaat in een ‘Bijna Thuis
Huis’.
Maar, voor wie is het bedoeld? Hoe gaat de aanmelding ? Welke ondersteuning wordt gegeven?
Wat zijn de kosten?
De coördinator van de Hospice Groep geeft informatie en antwoord op al deze vragen. Er is

Nieuw in Heemstede: Theaterdiner
Heemstede - Met ingang van
het nieuwe seizoen is het ook in
Theater de Luifel mogelijk om
vóór een theatervoorstelling van
een lekker diner te genieten in
de sfeervolle foyer.

en 18.30 uur aan tafel. U kiest
een hoofdgerecht van vlees, vis
of vegetarisch á 17,50 euro en
bestelt eventueel een voor- en/
of nagerecht van de dag á 4,-euro per gerecht.

Erna van Garderen van De Tretterie stelt bij 8 zaterdagvoorstellingen een speciaal theatermenu samen. U kunt tussen 18.00

Reserveren voor het Theaterdiner vóór de muziekvoorstelling
van Joop Visser en Jessica van
Noord op zaterdag 5 november

kan tot woensdag 2 november bij de receptie in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede, telefoon 023 – 548 38 28 kies 1.
Voor deze voorstelling zijn nog
kaartjes beschikbaar!
Voor meer informatie over de
voorstelling zie: www.theaterdeluifel.nl.
(Het theaterdiner gaat door bij
voldoende deelname.)

Seniorennieuws Heemstede
ruimschoots tijd om vragen te stellen.
Men is welkom op woensdag 2 november om
10.00 uur in het centrum van Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede.
De kosten zijn € 3,00 p.p. dit is inclusief een
kopje kofﬁe of thee.
Graag reserveren, dit kan door een kaart te kopen bij de receptie van WOH, Lieven de Keylaan
24, Heemstede.
Telefoon 023 – 528 85 10.
ANBO-Tentoonstelling ‘ Het zesde zintuig’ bij
Welzijn Ouderen Heemstede
Kom kijken, voelen, zien, ervaren en ….
Deze interactieve ANBO- tentoonstelling bestaat
uit zeven panelen; één paneel met algemene informatie en zes panelen, waarbij men op een ludieke manier de eigen zintuigen kan testen. Op
die zes panelen staat allereerst informatie over
het betreffende zintuig. Vervolgens kunt u uw
zintuig testen en tenslotte worden alternatieve
oplossingen gegeven in het geval het betreffende zintuig niet meer zo goed werkt. Met andere woorden: gebruik het gezonde verstand en
verander gedrag en/of schaf hulpmiddelen aan
wanneer dat nodig is.
De tentoonstelling is verdeeld over twee dagen,
senioren kunnen binnen komen lopen en ervaren.
De toegang is gratis!
Ofﬁcieel wordt de tentoonstelling geopend op
dinsdag 15 november om 13.00 uur door de wethouder dhr. J. Botter, daarna spreekt de directeur mevr. T. Herkes van WOH, over hoe en/of
wanneer ‘Het zesde zintuig’ kan worden gebruikt.

Een ANBO- tentoonstelling waar u zelf uw zintuigen test is op dinsdag 15 november van 13.00
uur tot 17.00 uur en woensdag 16 november van
10.00 uur tot 14.00 uur
bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 in Heemstede.
Cursus gebruik mobiel bellen
Wegens succes biedt Welzijn Ouderen Heemstede opnieuw een cursus mobiel bellen aan.
Leerlingen van het Nova-College leren ouderen
de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel. Hoe
werkt de mobiel? Een ontvangen sms bericht
openen en een sms bericht sturen.
Een cursus bestaande uit 3 bijeenkomsten.
De data: dinsdag 1, 8 en 15 november van 13.30
uur tot 15.30 uur.
Kosten cursus zijn € 20,00 incl. kofﬁe of thee.
Voor verdere inlichtingen en reserveren:
Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan
24. Telefoon 023-528 85 10
Vrijwilligers gevraagd
WOH vraagt voor verschillende projecten vrijwilligers. Wie iets voor een ander wil betekenen en daar een paar uur in de week tijd voor
heeft biedt WOH een leuke en gezellige vrijwilligers job. Maak vrijblijvend een afspraak met
de coördinator zodat zij u informatie kan geven
over de verschillende vormen van dienstverlening die WOH biedt en waar vrijwilligers voor
gezocht worden.
WOH, telefoonnummer: 023-528 85 10
www.welzijnouderenheemstede.nl
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden
geplaatst.
Overdenking
Laat het maar gaan
laat het leven zich vullen,
met liefde en aandacht
voel hoe ze je omhullen
laat je niet in met
negatieve krachten,
die bezit willen nemen
van je gedachten
glimlach er naar en
laat ze maar zakken
geef terug aan de aarde
van je kruin,
naar je hakken
dan is er enkel nog
liefde om je heen
dat maakt gelukkig
ook al ben je alleen.
Ada Lodder

Niet rechts
maar links
Heemstede – Op de kruising
Zandvoortselaan met de Zandvoorter Allee ontstond woensdagochtend 19 oktober een aanrijding waarbij een auto en een
bromfiets betrokken waren.
De 74-jarige automobiliste uit
Heemstede wilde haar auto keren en week daarvoor uit naar
rechts alvorens naar links te
sturen. De 31-jarige bromfietser
uit Bennebroek reed achter haar
en wilde haar inhalen, toen zij
naar rechts stuurde. De automobiliste stuurde echter naar links
om haar draaimanoeuvre af te
maken en reed tegen de bromfietser aan. Deze kwam ten val.
Ambulancepersoneel heeft de
man ter plekke bekeken, maar
de man had geen letsel opgelopen.

Op de bon
Heemstede - Op de Herenweg
controleerde de politie donderdagavond 20 oktober op snelheid. 30 Van de 1150 bestuurders zijn daarbij de fout in gegaan; zij reden harder dan de
toegestane 50 km/uur. De hoogste snelheid was 86 km per uur.
Alle snelheidsoverschrijders krijgen binnenkort hun bekeuring
thuisgestuurd.

Tien doelpunten bij VEW

De cantorij in actie tijdens een dienst in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede.

De jubilerende cantorij
viert feest

Heemstede - De Cantorij Heemstede bestaat 25 jaar. Dit feit
wordt gevierd in een feestelijke
dienst in de Oude Kerk in Heemstede op zondag 30 oktober, aanvang 10 uur. Naast de jubilerende cantorij onder leiding van
Wil Bakker werken organist Piet
Hulsbos, Ellen de Raadt, het koor
Plus Minus en de jeugdband Gateway hieraan mee. Voorgangers
in deze dienst zijn ds. Arie Molendijk en ds. PieterTerpstra. Het
thema van de dienst is ‘Psalmen’.
Na afloop van de dienst ontmoeten de bezoekers elkaar in de gerenoveerde Pauwehof. Er is dan
een jubileumboekje met feiten,
interviews en foto’s tegen kostprijs verkrijgbaar.

Ook in het kader van het jubileum wordt op zaterdag 5 november in de Oude Kerk een themamiddag/workshop gehouden
met als titel ‘Het kerklied in ontwikkeling’ onder leiding van de
bekende kerkmusicus Christiaan
Winter. Hij geeft uitleg en oefening en biedt daarmee een kijkje in de keuken van het nieuwe liedboek, dat gepland wordt
voor 2012. De Cantorij onder leiding van Wil Bakker heeft hierbij een ondersteunende rol, Piet
Hulsbos is de organist. Ook
gemeenten uit de regio zullen
worden uitgenodigd. De middag
begint om 13.30 uur en wordt
om 16 uur afgesloten met een
vesper.

Heemstede - De door de KNVB
geregelde voetballoze zaterdag
leverde toch nog één (inhaal)
wedstrijd op.
De beide koplopers bij de B-junioren speelden om 10.30 uur de
enige wedstrijd. Voor dat de Bjunioren in hun eigen spel waren
was de stand al 0-3 in het voordeel van Kadoelen uit Amsterdam. De einduitslag was uiteindelijk 3-7 in het voordeel van de
Amsterdammers.
Wie ook aanwezig waren: de
Mini’s. Onder leiding van Martijn Roozen, met de hulp van enthousiaste vaders werden weer
zo’n twintig vier tot zes jarigen
het spelletje bijgebracht. Meer
weten over de mini’s. Kijk op de
VEW site: www.vewheemstede.nl
Zaterdag 29 oktober is er weer
een volledig programma. Kijk in
de Heemsteder van vorige week
of op de site. Eén wedstrijd haal
ik er uit: de derby tussen VEW en

RCH, aanvang 14.30 uur.
De evenementenagenda:
4 nov. Algemene Leden Vergadering. Aanvang 20.00 uur, Clubhuis VEW
11 nov. Tweede ronde Klaverjas
competitie. Aanvang 20.00 uur
18 nov. De TIENDE wijnproefavond olv de heer Ed de Boer. Inschrijven via intekenlijst in het
clubhuis. Kosten Euro 5.00 pp.
25 nov. Sinterklaas viering voor
de Mini’s en de supermini’s. Van
17.00 uur tot 19.00 uur wordt de
middag opgeluisterd door de
komst van Sint Nicolaas.
09 dec. Derde ronde klaverjas
competitie.
10 dec. Kerst stukjes maken
olv Martin Schoone. Opgeven
via intekenlijst in het clubhuis
of bij Martin Schoone, tel. 0235478105.
17 dec. Kerst Bingo. Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur,
natuurlijk clubhuis VEW

Herentrimclub zoekt leden
Heemstede – De herentrimclub van 55+ viert volgend jaar
zijn 45-jarig bestaan. De club is
op zoek naar nieuwe leden. U
kunt gratis vrijblijvend een keer
meetrainen, er is begeleiding.

Ieder trimt in zijn eigen tempo en plezier staat voorop! Zaterdag van 9 tot 10 uur meetrainen? Locatie: Middenduin
Heemstede.
Info: 023-5290440.

Winter(ruil)beurs terug in Heemstede
Heemstede - Op zondag 13 november organiseert Tuday Sports
& Leisure de 1e editie van de
winter(ruil) beurs SNOW&ICE
2011 in de showroom van Martin Schilder, Industrieweg 6-10 te
Heemstede.
Tijdens Snow&Ice kunnen bezoekers (reis) informatie verkrijgen over diverse skigebieden, ski
& snowboard lesinformatie, verenigingen, informatie over ski
onderhoudt, verkoop van hardware zoals skikleding, schaatsen, helmen en accessoires, en
er is een ruilbeurs voor tweede
hands skikleding en materiaal.
Tevens zullen er winterse versnaperingen verkrijgbaar zijn en is
er voor de kinderen een springkussen. Dit geheel in een winters
decor verzorgt door tuincentrum
De Oosteinde.
Martin schilder verzorgt informatie over uw auto in de winter,
een aanbieding in winterbanden
4 halen 3 betalen, en tips en adviezen over dakkoffers, sneeuwkettingen en winterklaar maken
van de auto.
Snowplanet
en
skicentrum
Hoofddorp voorzien u van allerlei informatie omtrent het volgen van lessen en hun activiteiten, en is er volop informatie
over de skigebieden Kitbueheler
Alpen- Brixenthal Oostenrijk en
het Sudtiroolsee Schnalstal Italië
met zijn prachtige hotel Zur Goldene Rose.

Bij Ski onderhoud Johan van Son
kunt u tijdens deze beursdag
uw ski’s direct achterlaten voor
een onderhoudsbeurt tegen een
speciaal beurstarief.
Carveshop komt o.a. met de
Trikke Skki, een revolutionaire
sneeuwscooter voor diegene die
niet kan of wilt skiën of snowboarden, maar wel de sneeuw in,
op en rond de bergen wilt ervaren.
Tuday Sports & leisure vertegenwoordigt o.a. de merken Roces,
Icepeak , Thibet, Brunotti en Ziener waar u terecht kunt voor kleding, handschoenen, accessoires, helmen, meegroeiende kinderskischoenen en de nodige
informatie. Tevens heeft Tuday
Sports deze dag een actie dat u
bij aankoop van een bedrag a 50
euro kans maakt op een Roces
skihelm t.w.v. 49,95 euro.
Skating Betty uit Cruquius komt
met informatie en hardware voor
schaatsliefhebbers en ijshockeyers.
Verder zijn er nog de merken
Killtec, Degre7 en SOS te vinden met een assortiment skikleding. Koffiehuis Yverda verzorgt
de glühwein, apfelstrudel, warme chocomelk, koffie en broodjes worst en Broodje Bram sponsort de bitterballen. Al met al een
leuke dag uit en een goede voorbereiding op uw winterse activiteiten op het ijs of in de sneeuw,
so let’s go to Snow&Ice!

Informatie ruilbeurs:
Heeft u tweede hands skikleding,
skischoenen of Carveski’s en wilt
u deze te koop aanbieden? Op
vrijdag 4 november, zaterdag 5
november, vrijdag 11 november
en zaterdag 12 november kunt u
van 12.00 tot 16.00 uur uw goederen inleveren bij Tuday Sports
& Leisure.
Inname locatie Industrieweg 4
A/B (naast Martin Schilder) 2102
LH Heemstede. Bij inlevering
ontvangt u een bewijs van inlevering en de spelregels. U kunt
de volgende goederen inleveren:
• Carveski’s + stokken, snowboards, funski’s

• Bijbehorende schoenen, skihelmen en skikleding.
De artikelen dienen netjes,
schoon en zonder defecten te
zijn. De organisatie behoudt zich
het recht om spullen te weigeren. Tijdens de beurs staan uw
spullen voor eigen risico. Niet
verkochte en afgehaalde kleding
worden geschonken aan een
goed doel. Heeft u vragen? Tel.
06-23291393. Kom alvast in winterse sferen tijdens Snow&Ice
2011, doe uw voordeel op zondag 13 november aan de Industrieweg 6-10, volop gratis parkeerruimte! Kijk voor meer informatie op www.snowandice.nl
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‘Niet alleen maar serieus naar je navel staren’

Workshop
meditatie

De eerste momenten
na overlijden

Heemstede - Yoga Heemstede verzorgt naast yogalessen,
zoals Hatha-yoga en zwangerschapsyoga ook meditatieavonden. Op vier woensdagavonden
in november wordt voor de vijfde maal de workshop ‘meditatietechnieken’ gegeven.
Waarom een workshop?
Het hele jaar door zijn er meditatieve avonden, maar op die avonden is er nauwelijks gelegenheid om in te gaan op het hoe en
waarom. In de workshop komt
een speelse combinatie van oefeningen en achtergronden aan
bod, van luisteren en doen.
Waarom vier avonden?
Yoga Heemstede wil de deelnemers een aantal verschillende meditatietechnieken laten ervaren en dat kan natuurlijk niet
op één avond. Daarnaast wordt
elke avond een bepaald thema
behandeld, zoals ‘tips en trucs’,
stromingen in meditaties en wetenschappelijke onderbouwing.
Deze thema’s zitten verweven in
het programma. Om dit alles op
een leuke, ontspannen manier te
doen is gekozen voor vier avonden van anderhalf uur.
Kan je dan mediteren?
Aan het einde van deze workshop krijg je geen certificaat

(wel een syllabus). De workshop
helpt mensen die weinig of geen
ervaring hebben op weg om de
eerste drempels te overwinnen
en om beter in staat te zijn om in
het oerwoud van meditatievormen hun weg te vinden. Mediteren is geen trucje, dat je even
kan leren, maar je kan wel technieken, die helpen bij het mediteren onder de knie krijgen.
Wat is mediteren dan?
Mediteren is geen trance of hypnose, maar een veranderde staat
van bewustzijn. Hier bij word je
toeschouwer: toeschouwer van
je gedachten, toeschouwer van
je emoties. Het helpt niet alleen om je beter te ontspannen
en je immuunsysteem te versterken, maar zorgt ook dat je beter
kan omgaan met negatieve gevoelens en stressvolle situaties.

Stoppen je gedachten
dan niet?
Nee, eigenlijk stoppen je gedachten nooit. In meditatieve
staat kan je je gedachten loslaten en gaan ze niet meer met je
op de loop.
Na enige oefening merk je
dat je gedachten niet meer als
een vloedgolf over je heen
komen, maar dat er pauzes
tussen je gedachten ontstaan,
die steeds langer kunnen worden.
Als je mee wilt doen?
De avonden zijn op 2, 9, 16 en
23 november om 20.00 uur in het
Medisch Centrum Heemstede.
Wil je je opgeven of informatie,
mail dan naar:
info@yogaheemstede.nl
hanshopman@xs4all.nl

‘Over de top/carrièrewending’

Themawandeling in het
duingebied
Heemstede - Op een dag realiseer je je dat je loopbaan z’n
hoogste punt heeft bereikt. Na
jaren hard werken, loyaal aan
je baas en gemotiveerd door de
kans op promotie, herken je ineens dat je werkomgeving is veranderd en dat anderen nu de
koers bepalen. Tijd voor een carrièrewending...
Dat is het thema van de tweede
groepswandeling met wandelcoach Marten Janse op woensdag 2 november om 15.00 uur.
Martin: “Deze keer oefenen we
met het verhaal van je loopbaan,
je vallen en opstaan om de top
te bereiken, de waardering die
je wel of niet gekregen hebt, de
veranderingen in de organisatie
en in de wereld om je heen, en
hoe het nu verder moet of kan... “
De themawandelingen bieden
de deelnemers een kennismaking met wandelcoaching. In dit
geval betreft het een groepswandeling waarbij de deelnemers ook onderling ervaringen
uitwisselen.
Start van de wandeling op
woensdag 2 november is om

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

15.00 uur bij ingang Zandvoortselaan 130 van de Amsterdamse Waterleidingduinen. De kosten voor deelname zijn 10 euro.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via een mail aan wandelcoaching@trans-3.nl
Op 23 november is de volgende
themawandeling, deze keer met
als thema: ‘schuivende generaties’, o.a. over kinderen die uit
huis gaan.
Voor meer informatie: Marten
Janse, tel. 06 1023 5099,
www.wandelcoaching.trans 3.nl.

Marten Janse.

Woningoverval
Bennebroek
op Youtube
Bennebroek - Dinsdagavond
18 oktober werd in het tv-programma Opsporing Verzocht
aandacht besteed aan een
woningoverval die op 20 september plaatsvond aan de Willinklaan in Bennebroek.
Overvallers bedreigden die
ochtend de bewoners met
een vuurwapen, waarna ze er
met onder meer hun auto en
bankpassen vandoor gingen.
‘Opsporing Verzocht’ besteedt
aandacht aan de overval met
een reconstructie en beelden
van één van de verdachten.
Deze beelden zijn gemaakt
toen er gepind werd met de
gestolen bankpas.
Via onderstaande link is het
beeldmateriaal (nogmaals) te
bekijken.
http://www.youtube.com/
watch?v=9C1RrJcblKI&
feature

“We wisten dat moeder binnen korte tijd zou komen te
overlijden. Maar toch… het
heeft ons wel overvallen. Het
ging zo snel ineens!”
Dit horen we vaak: mensen
proberen zich voor te bereiden op de dood van hun
naaste, en dan opeens is er
de schok van de dood.
Ook gebeurt het dat de familie aan het bed waakt bij de
stervende. Ieder is er op zijn
of haar eigen manier. Soms
elkaar steunend, dan weer in
eigen gedachten verzonken.
En dan is daar het moment
van de laatste adem. Rustig
glijdt moeder uit het leven.
Dan is het stil, doodstil.
Je kijkt elkaar aan, iemand
zegt de eerste woorden. De
stilte is weer verbroken. Het
praktische familielid wil misschien gelijk ‘aan de slag’ ,
wat dat dan ook is. Ons advies is om het eerst uur, de
eerste uren niet veel te doen,
maar rustig te verwijlen bij
moeder, in haar kamer.
Niets heeft haast op dit moment.
Vroeger sloot men de luiken
of deed de gordijnen dicht.
Spiegels werden afgedekt.
De klok ( je zou kunnen zeggen: ‘de tijd’) werd stilgezet.
Dit laatste ervaren mensen
ook vaak: “Het is zo raar, de
wereld gaat gewoon door,
maar voor ons staat de tijd
toch echt stil. “
Verklaring van overlijden
Een familielid kan de huisarts of dienstdoende arts
bellen. Deze is als eerste van
buitenaf die bij u komt. Hij of
zij is degene die werkelijk de
dood vaststelt. Hiervoor worden verschillende formulieren
ingevuld. Het eerste formulier
is de Verklaring van Overlij-

den, waarin de arts verklaart
dat hij of zij gezien heeft dat
de betreffende persoon is
overleden. Er worden enkele
persoonlijke gegevens ingevuld. Het tweede formulier is
om de doodsoorzaak aan te
geven. Dit formulier gaat in
een gesloten envelop via de
gemeente naar het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Beide formulieren zijn voor
de uitvaartbegeleider. Deze
zorgt ervoor dat ze bij de gemeente komen. Van de gemeente ontvangt hij/zij dan
de Akte van overlijden voor u
en het Verlof tot begraven of
cremeren. Dat laatste is een
vereist papier voor begraafplaats of crematorium.
Als de huisarts is geweest
kan de uitvaartondernemer
gebeld worden. Maar misschien wilt u liever nog familieleden laten komen. Het is
helemaal geen probleem als
u enkele uren wacht met het
bellen van de uitvaartondernemer.
De uitvaartleider kan u verder helpen bij en adviseren
over de volgende stappen:
wie verzorgt moeder, blijft
ze thuis of wordt ze overgebracht naar een uitvaartcentrum, wanneer regelen we de
uitvaart?
De dood brengt stilte met
zich mee. Laat die stilte er
zijn. Voor uzelf en voor de
overledene.

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Planten, bomen en struiken
vanuit de hele wereld
Bennebroek - Vrijdag 4 november is Mart Vester gastspreker in
het Trefpuntcafé in Bennebroek.
Zijn bedrijf heet Global Garden en is ook typisch een bedrijf
waarin de globalisering zichtbaar wordt. Vanuit de hele wereld betrekt hij planten, bomen
en struiken. Hier kun je dan ook
je vakantie-ervaringen uit verre
landen met soms een totaal ander klimaat naar eigen huis en
tuin halen. Hoe krijg je dat voor
elkaar? Hoe slaag je erin om in
de polder aan de Ringvaart –

Hollandser kan het niet – naast
wat je in de meeste tuincentra
kunt vinden, een exotische bloemen- en plantenweelde aan te
bieden. Mart Vester zal zijn ervaringen delen met het met het
publiek. Het Trefpuntcafé ligt bij
het kerkgebouw van de Protestantse gemeente in Bennebroek
aan het Akonietenplein. Iedereen is daar vanaf 20.00 uur welkom en om 20.30 is de microfoon
voor Mart Vester. De toegang is
gratis; voor consumpties wordt
een bijdrage gevraagd.
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Kleurrijke herfst
in Heemstede

pagina 14

26 oktober 2011

Cabaret over l iefde en tel eurstel l ing,65e Huisconcert in kerstsfeer
over vergeving en vertrouwen
bij Loek van der Meer
Heemstede - Henk staat in de
gang. Maar Henk staat niet gewoon in de gang. Henk heeft
zijn jas aan en een koffer in zijn
hand. Henk gaat weg voor langere tijd. Misschien wel voor altijd.
Zijn vrouw vraagt: “Henk, weet je
het zeker?” Henk draait zich om
en ziet het meisje waar hij ooit
verliefd op was. Henk weet het
niet zeker meer.
‘Weer met Henk’ gaat over liefde
en teleurstelling, over vergeving
en vertrouwen. Als het vertrouwen verdwijnt, neemt angst de
macht over. En als angst je leidsman wordt ligt eenzaamheid op
de loer. Zijn we het vertrouwen

van het boek van Boris Dittrich:
‘Elke liefde telt’. Binnenkort te
zien op BBC en op de Nederlandse televisie.
Tekst: Titus Tiel Groenestege,
Nilgün Yerli - Regie: Leoni Jansen - Piano: Wim Veenhof
Nilgün Yerli (foto: Lode Greve).
kwijt? In elkaar, in de politiek, in
de liefde en sommigen zelfs in
het leven?
Nilgün Yerli bezocht 15 landen
om te onderzoeken wanneer
de liefde in haat verandert en
de mensenrechten worden geschonden. Dit naar aanleiding

Info
Vrijdag 4 november is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
19,50 euro. CJP/65+ 18,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Een muzikal e Jacobsl adder in Bennebroek
Bennebroek - Muziek doet iets
met onze emoties. Muziek kanaliseert emoties. Twee avonden rond de ‘muzikale Jacobsladder’ laten u dat meebeleven.
De Jacobsladder komt uit het
bijbelboek Genesis, waar Jacob
droomt van engelen, die omhoog
en omlaag klimmen over een
ladder naar de hemel, zoals musici toonladders op- en aflopen.
Ds Wybe Dijk leidt de avonden,
georganiseerd door Protestantse
Gemeente Heemstede en plaatsvindend in ‘t Trefpunt Bennebroek, in. De eerste avond vindt
plaats op 1 november, Allerheiligen. De tweede avond is op 20
maart. De avonden zijn ook los
van elkaar te bezoeken.
De engelen op de ladder in Jacobs droom beginnen op aarde,
de prufundis, uit de diepten. Op
de eerste avond luistert u naar
hoe componisten dat De profundis op muziek hebben gezet.
De tekst is ontleend aan Psalm
130: Uit de diepte roep ik tot U, o

Wybe Dijk.
Heer. Er is veel keus, want deze
tekst inspireerde veel componisten. Onder meer kan worden geluisterd naar werk van Lily Boulanger, Johann Sebastian Bach,
Arvo Pärt, Jan Pieterszoon Sweelinck en Sofia Goebaidoelina.
Na de pauze hoort u onder an-

dere componisten als Giacomo
Puccini, Gabriel Fauré, Igor Stravinsky, Hans Jansen en Wolfgang Amadeus Mozart. Belangstellenden zijn welkom op dinsdag 1 november om 20.00 uur in
het Trefpunt, Akonietenplein 1 in
Bennebroek. Toegang is vijf euro.

Kunst van Joop Keek in Bennebroek
Bennebroek - Er is weer een
nieuwe expositie in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek. Dit keer is er een solo-expositie van schilderijen en houtobjecten van de kunstenaar Joop
Keek.
Joop geboren in Amsterdam
schildert al veel jaren met grote passie. Zeegezichten in de
meeste brede variaties vormen
zijn onderwerp. Daarnaast werkt
hij aan houten objecten, o.a. uit
olijftakken.
Verder bewerkt hij oude huisschildersattributen, zoals ladders. Hij creëert met veel fantasie aparte en kleurrijke objecten,
waarbij o.a. bijzettafels en stoelen ontstaan.
De tentoonstelling is van vrijdag 4 november t/m 29 november a.s. en is te bezoeken op al-

le werkdagen van 8.30 – 12.30
uur en op woensdagmiddag van

13.30 – 16.30 uur. Adres: Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Heemstede – Op zaterdagavond 10 december, ontvangst
om 20.00 uur met koffie en zondagmiddag 11 december (matinee), ontvangst om 14.00 uur
in kerstsfeer. Een licht klassiek
concert in een intieme vorm en
ongedwongen sfeer. Heemstedenaar Loek van der Meer organiseert deze concerten al 12
jaar in zijn eigen woonkamer
voor max. 30 gasten in zijn eigen formule, voorheen in de
wintermaanden 6 concerten ,
nu nog 4. Het is een hele organisatie. Hij begeleidt, maar
speelt ook solo. Er wordt gestreefd naar een breed programma romantische kamermuziek en goed in het gehoor
liggend, zodat ook een breder
publiek wordt getrokken en dat
is gelukt. Aanvankelijk kwamen alleen mensen uit de nabije omgeving luisteren, nu uit
de gehele omgeving. 80% van
de gasten komen steeds terug.
Om die reden zijn de concerten
steeds uitverkocht. Loek, die
docent is geweest op een hotelvakschool voorziet zijn gasten van drankjes en hapjes om
deze muziekavonden tot iets
bijzonders te maken.
De akoestiek is uitstekend en
hij beschikt over een zuiver gestemde concertpiano, die “up
to date” gehouden wordt door
Koot’s Pianohandel uit Haarlem. Daar is hij blij mee.
Medewerking wordt verleend
door violiste Barbara Erdner uit

Amsterdam. Afgestudeerd als
uitvoerend en docerend musicus aan de Hochschule Mozarteum van Salzburg. Hierna
heeft zij zich gespecialiseerd in
barokmuziek aan het voormalige Sweelinck Conservatorium
in. Zij is verbonden aan het orkest van de Barokopera in Amsterdam en dikwijls concertmeester van Barokensembles
in Nederland. Werken van Elgar, Amy Beach, Massenet en
Kreisler.
Uit Den Haag komt sopraan
Merel van Geest. Afgestudeerd
als Master in Den Haag, klassieke muziek in 2007. Zij is in
2006 uitgezonden geweest
naar het Royal College of Music in London. Zij zingt o.a. Engelse liederen en Schumann.
Dan nog Vincent van Amsterdam, klassiek accordeon. Hij
komt voor de derde keer.Het
programma is nog niet bekend.
Hij was winnaar van het Prinses
Christina Concours
in 2007 en prijswinnaar van het
Young Musicians Competition
in Milaan in 2009. Hij studeert
aan het Conservatorium van
Tilburg. Het programma is nog
een verrassing.
Het belooft weer een hele muzikale happening te worden.
Een geheel verzorgde avond
kost 19 euro.
Verdere informatie of reserveren bij Loek van der Meer, JP
Strijboslaan 1 in Heemstede.
Tel: 023-5284495.

Donderdag 3 november minitreatments introductiedag!
Heemstede - De bladeren vallen van de bomen, het regent en
het wordt weer kouder. Maar Hair & Beauty Lounge Heemstede
blijft u in het zonnetje zetten! Alle seizoenen staat een fijn team
voor u klaar om u heerlijk in de watten te leggen. Deze herfst en
aankomende winter hebben zij weer veel leuke acties, evenementen, aanvullende nieuwe behandelingen en vooral “ontspanning”
voor u in petto. Wat kan het soms lekker zijn als iemand je een
momentje meeneemt uit de sleur van alle dagelijkse bezigheden.
“Dat is ons doel”, aldus eigenaresse Mieke. “We geven onze gasten
graag het gevoel dat ze even alles kunnen vergeten en dat ze zich
uit handen kunnen geven, vanaf het moment dat ze de deur binnenstappen. “ De “Elemis Spa Therapy” behandelingen maken het
verschil in exclusiviteit en toppunt van genieten.
Het ruime assortiment aan gezichtsbehandelingen, uitgebreide
massages en lichaamsmassages bieden u een aanzienlijk resultaat. Het heeft te maken met het concept van Elemis.
“We gaan heel doeltreffend te werk. Wanneer iemand voor het
eerst de salon bezoekt bepalen we aan de hand aan een aantal
vragen en een huidanalyse welke behandeling het meest efficient
werkt voor onze gast. Daarbij stellen we het doel vast, want wat
willen we bereiken? Daarna maken we een stappenplan hoe we
dat doel gaan bereiken, en daarna boeken we resultaat.
Het is leuk om te zien hoe de behandelingen steeds bekender worden in Nederland en zelfs dermatologen ons benaderen om met
deze producten te gaan werken.”
Om u gratis kennis te laten maken met de fijne behandelingen van
“Elemis Spa Therapy”, organiseert Hair & Beauty Lounge Heemstede op donderdag 3 november een introductiedag. U bent de hele
dag van harte welkom tot 21.00 uur om binnen te lopen voor een
rondleiding en vrijblijvend te genieten van mini-treatments.
Blekersvaartweg 14a.
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Zoek de tovenaarsstaf op het
herfstbal van de Kinderboerderij
Heemstede – De tovenaar in
het Groenendaalse Bos is zijn toverstaf kwijt. Met die staf wil hij
zo graag weer toveren op het
grote Herfstbal dat de Vrienden
van de Kinderboerderij vieren
op 5 november net als het buiten donker wordt. Het herfstbal, vroeger het midwinterfeest,
wordt dit jaar eerder gevierd omdat de honderd vrienden die het
feest organiseren in december
heel druk zijn en er in november maar weinig te doen is. Was
het midwinter feest altijd spannend, de laatste keer zelfs in de
sneeuw, nu wordt het op zaterdag 5 november een feest met
vallende blaadjes en een sprookjesachtige sfeer onder de bomen
Wethouder Christa Kuiper, in
gala voor het herfstbal, deelt de
programma`s uit

van de Kinderboerderijen met de
honderden, wel duizenden lichtjes. Waar tovenaar Lodewij met
een toverstaf alle bewoners van
het bos de dieren, elfen, kabouters helpt. Hij maakt ze beter als ze ziek en weer blij als ze
verdrietig zijn. Maar in de ochtend is hij zijn staf kwijt, zomaar
in de nacht, zonder die staf heeft
hij geentoverkracht. De staf lag
in een donker hol bij de stoute
trol. Die trol kan niet slapen want
haar kussen is leeg. Alle veren
weg! Als de tovenaar kan zorgen
voor nieuwe veren, krijgt hij de
staf terug. Alle bosbewoners hopen dat de kinderen de tovenaar
helpen. Ze mogen best verkleed
zijn als elfje, trol, ridder, roodkapje of dwerg. Zaterdagavond
om half zes begint het Herfstbal in het Groenendaalse Bos bij
de ingang vaan de Kinderboer-

derij, waar wethouder Christa Kuiper en haar dochter Steffie de programma`s uitdelen. De
pannenkoeken worden weer gebakken door de Konijnenberg. Er
is koffie, thee, glühwein te koop,
dus de grote gasten mogen best
wat kleingeld meenemen. De
medewerkers van de Kinderboerderij hebben pinda-slingers
gemaakt die te koop zijn. Imker
Pim Lemmers heeft de lekkerste
bijenhoning van het hele bos.
De kaarten voor dit herfstbal
kosten 3,50 euro voor een volwassene en twee kinderen tot
acht jaar zijn verkrijgbaar op de
Kinderboerderij en in het raadhuis.
Tot ziens op zaterdag 5 november om halfzes bij de Kinderboerderij voor dat sprookjesachtige herfstbal.
Ton van den Brink

Fietsersbond houdt fietsverlichtingsactie
Heemstede - De Fietsersbond houdt op maandag 5 november in Heemstede de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. De Fietsersbond probeert –met
de winter(tijd) in aantocht- fietsers te motiveren
in het donker goed zichtbaar te zijn. In Heemstede van 11.00 – 15.00 uur op de Binnenweg bij
de Hema.

doemt. Bovendien is het niet zonder gevaar en
kun je een boete van 40 euro krijgen. De Fietsersbond loopt hiermee vooruit op de handhavingsacties van de politie.
Degenen die besluiten ter plekke lid te worden
van de Fietsersbond ontvangen gratis een batterijverlichtingsset.

Vrijwilligers van de bond tegen
materiaalkosten kapotte fietsverlichting
Zonder verlichting fietsen is vervelend voor andere verkeersdeelnemers. Mensen schrikken als
er plotseling in het donker iemand voor ze op-

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging van fietsers in Nederland met 35.000 leden;
de afdeling Haarlem e.o. telt ruim 1350 leden en
overlegt met de gemeenten over het verbeteren
van fietsroutes en fietsvoorzieningen.

In de race voor Bronzen Award

Veel stemmen voor
Zwembad Groenendaal
en rapportcijfer 8,3

Modeshow Route 26 groot succes
Bennebroek - Kledingboutique Route 26 uit Bennebroek presenteerde op 24 oktober een
spetterende modeshow in een uitverkocht dorpshuis Vogelenzang. De laatste modetrends
van dit najaar werden op de catwalk getoond. De show werd afgesloten door een schitterende dansvoorstelling van het demoteam Fitness- en Dansstudio Work it Out.

Heemstede – Het Haarlemse
zwembad ‘De Houtvaart’ is in de
race voor een finaleplek voor De
Zwembad van het Jaar Verkiezing 2011. In de tussenstand met
de beste cijfers staat De Houtvaart in de landelijke Top 50 op
plaats nummer 32 met een gemiddelde waardering van 8,91.
Dit bad dingt mee naar de Gouden Zwembad Award en in de
provincie staat De Houtvaart
zelfs op een zesde plaats. Voor
de gouden award komen baden
in aanmerking met de hoogste
waarderingscijfers. Ook zwembad Sportplaza Groenendaal
Heemstede dingt mee naar een
award, maar dan gaat het om
de Bronzen Zwembad Award.
Die prijs is voor baden met het
meeste aantal stemmen. Het
Heemsteedse zwembad bezet in
Noord-Holland zelfs een mooie
vijfde plaats met 319 stemmen

en een gemiddelde waardering
van 8,33. In de nationale ranglijst staat Sportplaza op de 37e
plaats als het gaat om het meeste aantal stemmen. Er kan overigens nog worden gestemd. Iedereen kan tot en met 29 oktober via www.zwembadvanhetjaar.nl zijn of haar stem uitbrengen. Bij het uitbrengen van een
stem maakt u direct kans op
een reis naar één van de mooiste zwembaden van de wereld
in IJsland. Voor iedere stem maken de sponsors van de verkiezing 5 cent over naar het Ronald
McDonald Center, het sportcentrum voor gehandicapte kinderen en jongeren. De verkiezing
gaat om de waardering van de
bezoekers van het zwembad. Zij
kunnen cijfers geven voor klantvriendelijkheid, de prijs/kwaliteit
verhouding, hygiene en sfeer/
ambiance.
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Jubileumnummer Historische Vereniging
Heemstede - Over een minister die dominee in Bennebroek
werd, twee vergeten begraafplaatsen, een rijwielfabrikant aan
de Koediefslaan, het onbekende maar zo mooie Mariënheuvel
en de wereld daarachter, le petit paradis du cher Benn`broek
St. Lucia, Italiaanse balsport bocciofila bij HBC, uit het archief
van bouwbeeldhouwer van den Eijnde, de kosmopolitische kameleon in Heemstede architect Jan Stuyten, rusten op Hageveld, bijzondere elementen in Heemsteedse interieurs en nog
veel meer…..
Jubileumnummer HeerlijkHeden:
glossy, dubbeldik, groot formaat
en in full colour.
Zojuist is nummer 150 van HeerlijkHeden verschenen. Dit is het
kwartaaltijdschrift van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB). Thema van het jubileumnummer is:
onbekend Heemstede en Bennebroek.
Met een voorwoord van voorzitter Jaap Verschoor, waarin hij
de geschiedenis van het belangrijkste communicatiemiddel naar
de leden schetst. Van eenvoudig stencil vanaf 1973 met mededelingen voor leden is HeerlijkHeden, zo heet het blad sinds
1998, uitgegroeid tot een aantrekkelijk kwartaaltijdschrift, gevarieerd, leesbaar en boordevol
artikelen over cultureel erfgoed,
de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. Met een redactie die zich al jaren verdiept
heeft in de geschiedenis en de
cultuur van Heemstede en Bennebroek. Interessant dus voor alle inwoners.
Onbekend Heemstede en
Bennebroek
Een breed scala aan onderwerpen komt aan bod. Met artikelen die geschreven zijn door de
redactieleden Marloes van Buuren, Frans Harm, Anja Kroon,
Cees Peper en met bijdragen
van Marga van der Wel, Michel

Bakker en Wim de Wagt. Kent u
de schilder Anton Koster, vooral
bekend van zijn schilderijen van
bollenvelden? Syb Talma was
minister en grondlegger van het
sociale stelsel in Nederland. De
laatste twee jaar van zijn leven
was hij dominee in Bennebroek.
Wat weet u over hem en over zijn
vroege dood? Kent u de verborgen begraafplaats die onderdeel
uitmaakt van GGZ InGeest, vroeger de psychiatrische inrichting
Vogelenzang, die nu bedreigd
wordt door mogelijke wegaanleg? Wist u wat voor prachtige
glas-in-loodramen en tegelvloeren sommige huizen in Heemstede bevatten?

De enige glossy over
Heemstede en Bennebroek
Vanaf 1973 publiceert de HVHB
een tijdschrift. Van een eenvoudig stencil met
Het jubileumnummer 150 van
HeerlijkHeden dat nu is verschenen, heeft een omvang van
96 pagina’s op A4-formaat en is
gedrukt in full colour. Hierdoor
komen de afbeeldingen en foto’s
uitstekend tot hun recht. Ook de
volgende nummers van HeerlijkHeden verschijnen op groot
formaat en in kleur. Daarmee is
HeerlijkHeden ‘de enige glossy’
over Heemstede en Bennebroek.
Ieder kwartaal een prachtig tijdschrift over cultureel erfgoed
voor slechts 18 euro per jaar.
Bekijken en kopen
Op www.hv-hb.nl kunt u de inhoudsopgave plus een aantal pagina’s van het jubileumnummer van HeerlijkHeden inzien. Het dubbeldikke tijdschrift
is zo lang de voorraad strekt voor
slechts 7,50 euro te koop via genoemde site of bij Boekhandel Blokker, De Pijp, Boekhandel Van Ostade in Heemstede en
bij Bruna in Heemstede en Bennebroek. Voor de liefhebbers een
verzamelobject, maar die zijn natuurlijk al jaren lid van de Historische Vereniging Heemstede
Bennebroek. Nog niet, dan kunt
u zich opgeven bij T. Bruseker,
tel. 023 - 528 55 25. De contributie bedraagt 18 euro per jaar. Het
lidmaatschap loopt jaarlijks door,
behoudens schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie
vóór 1 november. Bent u nu mooi
op tijd! Ook voor de najaarsvergadering op 17 november in het
Trefpunt aan het Akonietenplein
in Bennebroek .
Ton van den Brink

De Hartekamp Groep scoort
goed bij Heemstedeloop
Heemstede - Op zondag 16
oktober werd in Heemstede de HeemstedeLoop gehouden. Ruim 1600 lopers namen

deel aan deze dag, die dankzij een goede organisatie en het
prachtige weer een groot succes werd. Deelnemers konden
kiezen uit drie mogelijkheden:
de Familiyrun van 1.5 km, 5 kilometer en 10 kilometer. Begeleiders en cliënten van De Hartekamp Groep waren goed
vertegenwoordigd en duidelijk herkenbaar in hun felgele
T-shirt. Ze deden met veel enthousiasme en plezier mee.
Stefan van der Pols, werkzaam
bij De Hartekamp Groep, liep
een goede tijd op de 10 kilometer en werd, net als vorig jaar,
tweede bij de heren.
De Hartekamp Groep was aanwezig met een stand van Fonds
Hartewensen, de stichting die
wensen vervult van cliënten van
De Hartekamp Groep die niet
vanuit het reguliere AWBZ bud-

get betaald kunnen worden.
Daarnaast werden zelf gemaakte
producten van cliënten uit dagcentrum Groenlandstraat, het
Textielatelier en de KunstWerkWinkel verkocht.
De opbrengst van deze dag was
bestemd voor twee goede doelen: De Hartekamp Groep, regionale organisatie voor ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking en de
Hartstichting. Beide organisaties mochten aan het eind van de
dag een cheque van 1.383,-euro
in ontvangst nemen. De cheques
werden uitgereikt aan Mike Walker, cliënt van De Hartekamp
Groep en zeer bekend als gitarist
van de Nederlandse popformatie Garden of Love en Dieuwertje
Blok, ambassadrice van de Hartstichting.
De Hartekamp Groep gaat de
opbrengst van de Heemstede-

Nieuwe MAZDA 3,
hoogtepunt in zijn segment
Regio - Mazda Nederland
heeft de prijzen van de Mazda3 Facelift bekendgemaakt.
Het type zal eind oktober bij
Mazda RC in Velserbroek in
de showroom staan. Het nieuwe model is beschikbaar vanaf 18.990 euro voor de S-uitvoering van de vijfdeurs Hatchback met 1.6 liter benzinemotor (77 kW / 105 pk) en handgeschakelde vijfversnellingsbak. “Met de competitieve 20
% zakelijke bijtelling op de 1.6
liter CiTD, de nieuwe actiemodellen Navigator en Business, subtiele productwijzigingen, een nieuwe exterieurkleur
en rijker uitgeruste uitvoeringen vormt deze compacte middenklasser opnieuw een hoogtepunt in zijn segment”, vertelt
brandmanager Hans Touw. De
nieuwe uitvoering van de Mazda3 heeft een meer gespierde
uitstraling met een nieuw front,
nieuw ontwerp van de achterbumper en nieuwe velgen met
gedraaide spaken. Het interieur is sterk verbeterd dankzij
nieuwe materialen en kleuren,
meer gebruiksvriendelijkheid
voor de bestuurder en is aanzienlijk stiller geworden. De besturing is ook verbeterd en de
gefacelifte Mazda3 biedt daardoor een nog beter rijgevoel.
Verstevigingen aan de carrosserie, nieuwe schokdempers
bij de wielophanging, een verbeterde
elektrisch-hydraulische stuurbekrachtiging (EHPAS) en stijvere wielen dragen

Loop gebruiken voor de aanschaf van een duo fiets voor de
cliënten.
De drie winnaars van het hartjesraadspel zijn Mile de Werd
uit Velserbroek, Tim de Vries uit
Haarlem en Hans van Leeuwen
uit Heemstede. Zij krijgen een
mooie prijs, beschikbaar gesteld
door speelgoedketen Bart Smit.
De winnaars worden persoonlijk
op de hoogte gesteld.
Wie meer wil weten over Fonds
Hartewensen kan kijken op
www.fondshartewensen.nl.
Meer informatie over De Hartekamp Groep is te vinden op:
www.dehartekampgroep.nl

hier aan bij. Nieuwe opties voor
de Mazda3 zijn een schakelindicator en een Mazda-navigatiesysteem gebaseerd op technologie van TomTom. Uiteraard
erft de gefacelifte Mazda3 alle
uitstekende passieve en actieve
veiligheidsopties van het vorige
model. Op de beurs in Frankfurt ontving het ‘dodehoekdetectiesysteem’ RVM (Rear Vehicle Monitoring) op de Mazda3 de felbegeerde ‘EuroNCAP Advanced’ Award. Volgens
Hans Touw een prijs om trots
op te zijn!
De Mazda3 Facelift wordt bijzonder scherp in de markt gezet: de instapprijs is met 500
euro verlaagd en er zijn twee
actiemodellen
beschikbaar.
Voor zowel de zakelijke als de
particuliere klant geldt een interessant aanbod: de Mazda3
Navigator en de Mazda3 Business. Beide krijgen standaard
de beschikking over het geïntegreerde Mazda-navigatiesysteem met TomTom. Daarnaast
zijn beide typen rijk uitgerust
voor een scherpe prijs en zijn
ze beide beschikbaar als 1.6
CiTD, waardoor ze in de 20%
bijtellingcategorie voor de zakelijke rijder vallen. De Mazda3
FL Business is leverbaar vanaf
20.490 euro en de Mazda3 FL
Navigator vanaf 22.490 euro.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom aan de Kleermakerstraat 63 in Velserbroek. De
koffie staat klaar.

Kerk in
ziekenhuis

Regio – Zondag 30 oktober
dienst om 10.00 uur vindt in de
kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een dienst
van Woord en Tafel met een oecumenisch karakter. Iedereen
is welkom. De kerkzaal bevindt
zich op de begane grond naast
het restaurant (volg route 55).
Voorganger is pastor mw. B. Hazelzet-Buur. De zang wordt ondersteund door het koor Inter nos/Hosanna uit VijfhuizenHalfweg. (communieviering)
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NVVH-Vrouwennetwerk
na 95 jaar nog springlevend
‘’Het was een bruisende dag voor
onze leden”, omschrijft voorzitter Elisabeth Grolman van ‘t
Net de feestelijke bijeenkomst
in hotel Haarlem Zuid van vorige
week zaterdag, 15 oktober. Met
dit evenement sloot de Heemsteedse afdeling van de NVVH
Vrouwennetwerk haar jubileumjaar af. De afdeling Heemstede
e.o. is met haar 95 jaar, één van
de oudste afdelingen in het land
en met haar ca. 180 leden is deze actieve afdeling nog springlevend.
‘Goedgekeurd door de Nederlandse
Vereniging
van
Huis¬vrouwen’. De kreet uit het
ver verleden die anno 2011 niet
meer wordt gebruikt. Net als de
naam Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen zelf niet meer
bestaat. Althans, de vereniging
is er nog steeds maar draagt
sinds 2005 landelijke een andere
naam: NVVH -Vrouwennetwerk.
‘’Die oude naam was niet meer
van deze tijd”, geeft Grolman van
‘t Net grif toe. ‘’Iedere vrouw is
een huisvrouw. Het huishouden doen is een activiteit die we
naast heel veel andere dingen
doen, zoals een betaalde baan of
vrijwilligerswerk. Maar huisvrouw
genoemd worden is niet meer
van deze tijd.”
NVVH-Vrouwennetwerk
richt
zich op de vrouw van 55 jaar en
ouder die haar arbeidzame leven
heeft beëindigd of op het punt
staat dat te beëindigen. ‘’Sommige vrouwen hebben niet zoveel

sociale contacten naast het werk.
Deze vrouwen kunnen zich dan
bij ons aansluiten”, aldus de voorzitter. Onze vrouwenvereniging is
voor alle gezindten en we zijn
niet politiek gebonden. De activiteiten lopen uiteen van een cursus schilderen, bridge of mahjong spelen, samen eten, wandelen, fietsen tot maandelijkse themalezingen. Maar ook een werkbezoek aan bedrijven of bv. het
Europees parlement in Brussel of
gezamenlijk naar het museum of
de schouwburg gaan. ‘
“Wij zijn vandaag de dag voornamelijk een sociale vereniging waar je aan activiteiten kunt
meedoen en gelijkertijd je kennissenkring kunt uitbouwen.”
Volgens Grolman van ‘t Net heeft
de Heemsteedse afdeling van
het NVVH Vrouwennetwerk niet
te lijden van een terugloop van
het aantal leden en blijft het ledental constant. De instroom van
nieuwe leden zijn meest 55plussers. De jongere generatie lijkt
zich wel minder sociaal betrokken te voelen, maar dat komt ook
omdat anno 2011 de jonge vrouwen naast hun baan en evt. gezin geen behoefte noch tijd of interesse hebben in een vrouwenvereniging. De 95-jarige jubileumbijeenkomst werd opgefleurd
met een humoristische causerie door Nelleke van de Krogt,
bekend van het TV-programma
Kunst&Kitsch en na de feestelijke lunch volgde een vrolijk optreden van het 30 vrouw ster-

INGEZONDEN

Mexicaans
eten op vrijdag

Heemstede - Bij Cook - eat meet & greet maken tieners een
heerlijk gerecht en kunnen daarna blijven hangen bij ’t = Weer
Vrijdag. Op vrijdag 4 november gaan de jongeren een Mexicaans gerecht maken van 18.00
tot 20.00 uur in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten 6,euro. Geef je snel op: (023) 548
38 28, plexat@casca.nl.
ke regionaal bekende Shantykoor Grace Darling uit IJmuiden. Kees Veldboer, directeur
van Stichting Ambulancewens
mocht uit handen van de voorzitter een cheque van 1400.00
euro ontvangen; een bedrag
dat de leden tijdens de vele activiteiten in het jubileumjaar bijeen hadden gebracht.
Deze feestelijke dag was tevens de afsluiting van het
95-jarige jubileum. ‘’Het hele jaar door zijn vele speciale evenementen geweest zoals in maart een Internationale
Vrouwenconferentie met o.a.
45 deelnemers uit het buitenland en 3 weken geleden was
de theatrale wandeldag door
Haarlem waaraan maar liefst
240 NVVH- vrouwen meededen.”
Nu gaat NVVH-Vrouwennetwerk weer over op de orde van
de dag. De eerstvolgende bijeen-komsten staan gepland
op 2 november - een dialezing met schitterende beelden
‘Ballonvaart’ - op 22 november komt mevrouw Gorter vertellen over hoeden en neemt
haar enorme hoedencollectie
mee en op 6 december komt
mevrouw Smit Duyzendkunst
met een muzieklezing over het
ontstaan van Sinterklaasliedjes.
Belangstellenden zijn welkom
om een kijkje te komen nemen
bij deze actieve en dynamische
vrouwenorganisatie.
Adres:
Wagenweg/Westerhoutpark 46 te Haarlem. Aanvang steeds om 14.00 uur.
Voor meer informatie kan men
ook op het internet surfen
naar: www.nvvh.nl of bel 023
5477486.
NVVH-Vrouwennetwerk

Kledingactie Cordaid Mensen in Nood
Heemstede - Zaterdag 5 november vinden in de omgeving
van Heemstede diverse kledinginzamelingsacties plaats, georganiseerd door Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood. U kunt dan uw goede,
nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens
in gesloten plastic zakken afgeven bij diverse adressen in
Aerdenhout, Bennebroek, Bloe-

mendaal, Haarlem, Heemstede, Vogelenzang en Zandvoort.
Voor de exacte locaties, dagen
en tijden kunt u kijken op de
website: www.samskledingactie.nl/brengacties
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de
projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al 2,5 jaar steunt
Sam’s het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit project

wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen
de droogte. Echter de situatie in
de Hoorn van Afrika is dermate
verslechterd dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)
de noodklok luiden.
Voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken
op www.samskledingactie.nl of
bellen naar 073-687 10 60.

Wandelen
in en om
Bennebroek
Bennebroek - Woensdag 26 oktober kunt u wandelen in en om
Bennebroek. Start 10.00 uur vanaf het voormalig gemeentehuis,
Bennebroekerlaan 5 om 10 uur.
Info: 023-584 5300. Indien mogelijk wordt er onderweg een
kopje koffie gedronken.
Donderdag 3 november. Interessante lezing door Janneke
Harmsen de Boer. Over liefde in
tijden van alzheimer. De schrijfster zal vertellen over haar leven met Dick, voorlezen uit haar
boek. Janneke richt zich in haar
boek ‘Dan wappert mijn hart
naar je toe’ direct tot Dick, omdat ze nooit óver hem heeft willen praten, maar altijd mét hem.
Het resultaat is een ontroerend,
geestig en openhartig document dat een uniek inzicht geeft
over het verloop en de gevolgen
van de ziekte van alzheimer voor
partner, familie en vrienden.
Locatie Bibliotheek Duinrand,
Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal. Van 14.30 uur tot 16.00 uur.
Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar
bij: Bibliotheek Duinrand, Welzijn Bloemendaal en Boekhandel
Bloemendaal.
Info 023 584 – 5300 / 525 0366.

Petrakerk
Heemstede

Heemstede - (NGK), Limburglaan 3, Heemstede.
Zondag 30 oktober aanvang
10.00 uur.
Voorganger is ds. N.A. Viss. In
deze feestelijke dienst zullen enkele gemeenteleden belijdenis
doen van hun geloof.
Er is kinderopvang voor de kleinsten en Bijbelklas voor de kinderen van de basisschool.

PKN
Heemstede

Heemstede – Dienst Protestantse Gemeente Heemstede op
zondag 30 oktober. Oude Kerk:
10.00 uur ds. A. Molendijk en
ds. P.I.C. Terpstra, jubileumdienst
cantorij, m.m.v. Koor Plus-Minus,
band Gateway en natuurlijk de
cantorij. In de Pinksterkerk geen
dienst.

Hervormde
Gemeente
Bennebroek
Bennebroek - Dienst PKN Binnenweg 67 Bennebroek. Zondag 30 oktober 10:00 uur ds. E.
Bouwman uit Katwijk.

Protestantse
gemeente
Bennebroek
Bennebroek – Dienst in Het
Trefpunt aan het Akonietenplein
1.
Zondag 30 oktober met ds.
C.Blei- Strijbos uit Haarlem.
‘Kom in de Kring’. Aanvang:
10.00 uur.

Gratis taxatie postzegels en
munten op beurs in Haarlem
Regio - Tijdens de verzamelbeurs op zondag 30 oktober
in het Van der Valk hotel Haarlem-Zuid kunt u gratis munten,
postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten laten taxeren.
Wie weet bezit u een kostbaar
stuk! Het adres is Toekanweg 2.

te Haarlem waar vele duizenden
munten, postzegels en bankbiljetten uit binnen – en buitenland worden aangeboden. Zowel
de beginnende als de gevorderde verzamelaar vindt hier tussen
10.00 en 16.00 uur zeker iets van
zijn of haar gading.

Postzegels verzamelen saai?
Munten niet meer van deze tijd?
Bankbiljetten, daar betaal je toch
zeker alleen mee? Welnee, postzegels, munten en bankbiljetten
geven een prachtig beeld van
een stukje geschiedenis en cultuur van een land. En wat is er
leuker dan zo’n stukje historie te
bezitten of verder uit breiden?
Dat kan tijdens de MPO-beurs
op zondag 30 oktober in Van der
Valk Haarlem-Zuid, Toekanweg 2

Op de beurs vinden liefhebbers
munten vanaf de Grieks/Romeinse periode t/m de nieuwste
euro’s, postzegels vanaf de allereersten uit 1852 en bankbiljetten
in alle soorten en maten.
Taxatie
Entree: 2 euro (volw.), 1 euro
(CJP/65+/kinderen 5-16 jr), jonger dan 5 jaar gratis.
Bij taxatie: Gratis entree.
Inlichtingen: MPO, 030-6063944.
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Geef Gambia Toekomst is …geef kinderen een kans

Vijftien jaar Heemsteedse aanpak
van leergierige, kansarme jeugd
Heemstede - Het Heemsteedse
echtpaar Pieter en Henny Goedhart is al vanaf 1996 betrokken
bij verschillende ontwikkelingsprojecten in Gambia als irrigatie, gezondheidszorg en vervolgopleidingen voor de Gambiaanse jeugd. Zij richtten in 2002 de
Stichting Geef Gambia Toekomst
op om de kansarme jeugd vervolgopleidingen te geven. Henny,
professioneel coupeuse en vroeger eigenaresse van boetiek Bon
Coeur aan de Raadhuisstraat,
begon haar naaicursussen voor
35 meisjes die de driejarige coupeuse opleiding volgden aangevuld met lessen Engels. Henny ziet nog enkele jarengeleden de eerste twee best afgestudeerde meisjes door het zand
de vijf kilometer naar huis lopen
met de oude handnaaimachine
als hoofdprijs op hun hoofd. Ze
konden beginnen voor zichzelf.
Men wil nu een atelier, annex
kledingwinkel, bouwen met werk
voor 10 tot 15 meisjes om zo een
financiële ondersteuning te worden voor de school. Kleding maken is één, verkopen is twee en
via touroperators gaat men proberen de toeristenstroom richting school en winkel te leiden.
Bij de school staat sinds 2009
het Skills Training Center, waar
naast de coupeuselessen, ITonderwijs wordt gegeven. Tachtig leerlingen die hier vervolgonderwijs genieten, die anders nergens aan de bak zouden komen.
Want het vervolgonderwijs in
Gambia door voornamelijk nietpublieke instellingen, is niet te
betalen voor de meeste Gambianen. De meeste gezinnen moeten leven van een euro per dag.
Hoe betaal je dan dat tientje per
maand lesgeld? Als de lezer nu
dat tientje lesgeld eens betaalt.
Onderaan dit artikel mag u lezen
hoe! In 2007 werd een belangrijk
groot project afgerond. In aanwezigheid van de presidentsvrouw en ministers werd een bibliotheek annex studiecentrum
geopend. Jonge mensen die hun

land moeten opbouwen, kunnen zich verdiepen in de vele
informatieve boeken in het Engels, die voor een groot deel opgehaald werden in Heemstede. Aan lange tafels studeren 30
jongeren en soms is het knokken
om een plaatsje. Er zijn nu 7000
boeken beschikbaar daarmee, is
het een van de grootste educatieve centra in Gambia.
Pieter en Henny, de oprichters
en bestuursleden van de Stichting Geef Gambia Toekomst zijn
jaarlijks van november tot mrei in
Gambia om de projecten te leiden en te controleren. De ontwikkelingstak van de lokale
overheid zit mede in het bestuur
van het Skills Training Centre. De
Stichting Geef Gambia Toekomst
heeft geld nodig om de projecten gaande te houden en nieuwe te ontwikkelen. Op verzoek
ontvangen zij ook giften als verouderd schoolmeubilair, computers en naaimachines, afkomstig
uit het bedrijfsleven. Ook organisaties als Stichting Wilde Ganzen/IKON, Stichting Window to
the World en Amsterdam Dakar Challenge geven bijdragen
bij nieuwe projecten, maar niet
aan de exploitatiekosten van een
project. Het in stand houden,

hangt dus voor een deel van onze lezers af.
De Stichting is blij met elke gift
die direct besteed wordt in Gambia. Zij heeft gelukkig al enkele vaste donateurs die met hun
jaarlijkse gift van 120 euro het
lesgeld van een leerling betalen. Zij sponsoren een leerling
voor slechts 10 euro per maand.
De stichting koppelt een sponsor aan een leerling, de sponsor
mag zelf bepalen of het een leerling van de coupeuseopleiding of
computertraining wordt. (graag
vermelden bij de eerste donatie).
Wij sturen u een foto en gegevens over de student toe. Meedoen? Graag op bankrekeningnummer: 15 28 49 386 ten name
van Stichting Geef Gambia Toekomst Heemstede. Op de website www.geefgambiatoekomst.
nl vindt u nog meer nieuws over
dit unieke Heemsteedse project.
Een goed doel met geen vergoedingen voor bestuur of anderszins. Puur voor de leergierige
jeugd van Gambia.
Ton van den Brink

Dorcas Voedselactie bij
Supermarkt de Koning en AH
Heemstede – Dit jaar wordt in
de week van 30 oktober tot en
met 6 november voor de zestiende keer de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt
voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij
deze actie zijn meer dan 400 kerken, 600 supermarkten en ruim
6.000 vrijwilligers betrokken. In
Heemstede wordt op zaterdag 5
november de Dorcas Voedselactie gehouden van 09.00 – 15.00
uur bij Supermarkt de Koning,
Glipper Dreef, Heemstede en bij
Albert Heijn, Blekersvaartweg,
Heemstede.
Sorteren van voedsel
Direct na de voedselinzameling
worden de etenswaren naar diverse regiocentra gebracht. Daar
zorgen honderden vrijwilligers
ervoor dat al het voedsel wordt
uitgesorteerd en in pakketten
wordt ingepakt. Zodra de voedselpakketten verzendklaar zijn
gemaakt, gaan vrijwillige chauffeurs op pad naar Oost-Europa
om de pakketten daar af te leveren. Ze zorgen vaak zelf voor een

gesponsorde vrachtwagencombinatie. De overige transportkosten worden betaald van giften die
tijdens de Dorcas Voedselactie in
de collectebussen worden gedeponeerd. Meer informatie:
www.dorcasvoedselactie.nl.
Dorcas Oekraïnehui s
In de week van de Dorcas Voedselactie staat dit jaar in Dordrecht het ‘Dorcas Oekraïnehuis’.
Dit huis is gebouwd in een stijl
die heel gebruikelijk is in OostEuropese landen. Vier bewoners
moeten zien rond te komen van
een voedselpakket en 20 euro. Met hun actie vragen ze aandacht voor de armoedeproblematiek in Oost-Afrika en zamelen
ze ook geld en voedsel in voor de
voedselactie. Dat gebeurt onder
meer met een benefietconcert,
een vrouwenochtend met de bekende Tonneke Bijker, een jongerendebat, een kofferbakmarkt
en een sing-in. Kijk voor het hele programma op www.oekrainehuis.nl. In de loop van de week
besteedt de christelijke radiozender Groot Nieuws Radio regelmatig aandacht aan de actie.

KNA laat zich door de
natuur inspireren
Bennebroek - Ieder najaar presenteert muziekvereniging Kunst
na Arbeid zich een keer in een
zaalconcert aan donateurs en
belangstellenden. Aanstaande
zaterdag kunt u luisteren naar de
uitvoering. In plaats van de muziekuitvoering in een grote gehuurde zaal wil KNA het traditionele jaarconcert van 2011 een
wat bescheidener vorm geven
door dit keer de eigen kleine zaal
in het weiland aan de Zandlaan
te Bennebroek te gebruiken.
De natuur is de inspiratie geweest. Nagenoeg alle muziekstukken van de fanfare en de gi-

taristengroep hebben iets met
natuur van doen, maar muziek
op zich is ook iets natuurlijks.
Musiceren bij KNA in de Oosteinderpolder is niet alleen letterlijk dicht bij de natuur. KNA wil al
bijna 110 jaar dicht bij de mensen die graag live muziek maken
en horen staan. Vandaar de dubbele betekenis van KNA-tuurlijk.
De avond begint 29 oktober a.s.
om 20.00 uur, maar belangstellenden kunnen al om 19.30 uur
een zitplaats uitzoeken. De entree voor belangstellenden is
gratis en natuurlijk zolang er
binnen ruimte is.

‘Plannen raadhuis Bloemendaal negatief
voor ontwikkeling oude kern Bennebroek’
Bennebroek - Op 17 oktober
dit jaar heeft de SBEZK (stichting Bescherming Erfgoed ZuidKennemerland) samen met
de VMB (Vereniging Meerwijk
Bennebroek) en omwonenden
beroep ingesteld bij de rechtbank Haarlem in verband met
de afwijzing van het bezwaar
dat door genoemde organisaties
was ingediend tegen de herziene
visie Oude Kern van Bennebroek.
Het college van B en W Bloemendaal wees begin september jl het bezwaar af omdat geen
sprake zou zijn van een voor beroep vatbaar besluit. SBEZK en
VMB richtten hun bezwaar overigens aan de gemeenteraad van

Bloemendaal omdat de gemeentelijke inspraakverordening niet
was nageleefd bij het vaststellen van de herziene visie, zo vinden zij. De gemeenteraad behandelde het bezwaar echter
niet zelf en het college maakte er verder geen woorden aan
vuil. Wel diende de raad onlangs
een motie in waarbij het college
werd opgedragen recht te doen
aan de in 2008 gemaakte afspraken met omwonenden en diverse belangenorganisaties, waaronder SBEZK en VMB. Dat deze organisaties desondanks een
beroepschrift hebben ingediend
bij de rechtbank is gebaseerd op
het feit dat op dit moment ver-

schillende bouwplannen worden voorbereid die in strijd zijn
met de gemaakte afspraken.
Door deze bouwplannen komen
de eerdere afspraken nog verder onder druk te staan. SBEZK
en VMB zijn bovendien van mening dat de plannen rond de uitbreiding cq verbouwing van het
raadhuis in Bloemendaal op
geen enkele wijze een claim mogen leggen op de Oude Kern van
Bennebroek. Het staat voor de
bezwaarmakers vast dat de plannen voor het raadhuis Bloemendaal een negatieve impact hebben op de toekomstige ontwikkeling van de Oude Kern Bennebroek.
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INGEZONDEN

Bel-Air
A lijn: Met een monsterscore van
68,33% (12% meer dan nummer 2) hebben Irma v. Roosmalen en Tine Posthuma een voorsprong van 43% op Helmie
v.d. Berg en Joke v.d. Lans. De spanning in de A lijn zit duidelijk niet in de top
maar onderin. Wie gaat er degraderen?
Ria Lengers en Wieck v. Baars lieten verstek gaan zodat hun lot al bezegeld is. Miep v.d. Raad speelde met
Ali Boeder en met 48,33% komt zij met haar partner nog veel tekort.
Ook voor Liesbeth Warmerdam en Ans Pieters schijnt het doek te
vallen. Met een gemiddelde van 46,77% staan zij op plaats elf. Volgende week minstens 51% en dan nog 2% meer dan Theresia v.d.
Horst en Matthieu Lommerse dan hebben ze het gered. De laatst
genoemden zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. Jan Pieters en Piet v.d. Raad staan er ook niet best voor. Hun gemiddelde
(47,60%) is maar net voldoende om in de A lijn te blijven. Ook Maria en Ton Bruseker staan met een gemiddelde van 47,81% met één
been in de B. Jan en Joop Warmerdam hadden een offday, want zo
kan je hun score van 43,75% wel verklaren.
B lijn: Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal hebben een voorsprong
van 9% op Martien en André Mesman. Zij werden met 57,15%
slechts vierde in hun lijn en voelen nu de hete adem van An Heemskerk en Henk Vledder in hun nek, want die kwamen met 58,89% uit
de bus en zijn de tweede plaats op 2% genaderd. Omdat er (voorlopig) drie paren uit de B lijn kunnen promoveren hebben Hannie
Koek en Yvon Tromp nog een kans. Hun achterstand op plaats drie
is slechts 1½ %. Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst lieten hun
kansen liggen door maar 52,08% te halen waardoor zij van de tweede naar de vijfde plaats terug vielen. Vier paren staan op de nominatie om te degraderen. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal hebben
nog een kleine kans om het te redden, maar dan moet er volgende
week minstens 54% gehaald worden. Of de dames deze druk aankunnen is nog maar de vraag.
C lijn: Met een score van 63,85% klommen Irmi v. Dam en Anneke
v. Vree van de vijfde naar de tweede plaats en hebben nu een voorsprong van bijna één procent op Ina Langeveld en Ria Brandwijk en
aangezien er maar twee kunnen promoveren zal ook hier volgende
week gestreden moeten worden. Fia de Kluijver en Marry Mesman
moesten de top drie loslaten omdat zij maar 52.92% behaalden.
Ook Ilse en Ron Rusman vielen terug, omdat zij maar tot een score van 45,31% kwamen. Irma Klinkhamer speelde met haar nieuwe bridgepartner Leon Couvee en ondanks het feit dat zij als enige
twee keer klein slem SANS uitboden en haalden op de spellen 19
en 21 kwamen zij niet verder dan 45,63%, maar zij hebben de koppositie genomen in de strijd om de slemtrofee. Omdat er mogelijk
vier paren uit de B lijn gaan (onder de 47½%) hebben An Touw en
Wil v. Dijk nog een kleine kans op promotie, maar dan moeten zij
eerst afrekenen met Fia en Marry en dat verschil is nog 9%. De anderen in deze lijn zijn kansloos en moeten weer een paar weken er
hard aanwerken om een lijntje hoger te mogen spelen.
Piet van den Raad

Bijeenkomst

Kort nieuws
Crohn en
Leer twitteren Colitis Ulcerosa

Regio - Op maandag 31 oktober, van 9.30 – 11.00 uur, vindt
de workshop Twitter plaats
in Bibliotheek Oost, Leonard
Springerlaan 5 te Haarlem. De
toegangsprijs voor de workshop bedraagt voor leden 8,50
euro; niet-leden betalen 11,50
euro.
Twitter is een zogenoemde sociale netwerksite. Twitteraars
versturen en ontvangen korte berichtjes over zaken waar
ze op dat moment mee bezig zijn of wat er gaat gebeuren. Om mee te kunnen doen,
is het noodzakelijk dat u beschikt over computer- en internetvaardigheden.
Kijk voor meer informatie over
deze workshop op
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Regio - De patiëntenvereniging
Crohn en Colitis Ulcerosa verzorgt iedere eerste woensdag
van de maand een inloopuur in
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. De vereniging biedt steun
en informatie aan lotgenoten.
Op woensdag 2 november is er
tussen 13.00 en 14.00 uur iemand van de vereniging aanwezig om mensen met deze
darmaandoening(en), hun naasten en andere belangstellenden
te woord te staan. Zij zijn voor u
bereikbaar bij patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis
in de centrale hal locatie Hoofddorp. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met patiëntenvoorlichting van het Spaarne
Ziekenhuis www.spaarneziekenhuis.nl of 023 890 83 60.

Subsidie ter bescherming
van zeldzame natuur
Regio - De provincie NoordHolland subsidieert kleinschalige maatregelen om 30 bedreigde soorten planten en dieren in
de provincie te beschermen. Deze subsidieregeling is nu weer
open en dit keer met een hogere
vergoeding!

• advies en hulp bij het indienen
van een aanvraag;
• advies tijdens het uitvoeren van
projecten;
• tips voor het vinden van cofinanciers;
Verder kunnen wij u in contact
brengen met partijen die met

Steenuilen (fotograaf: Ger Tik).
Subsidie aanvragen
Een subsidie voor soortbeschermingsmaatregelen vraagt u aan
bij de provincie Noord-Holland.
Meer informatie en de regeling staat in het Digitaal Subsidieloket op www.noord-holland.
nl. Heeft u vragen over projecten
of wilt u advies, neem dan contact op met Landschap NoordHolland.
Landschap Noord-Holland
verzorgt voor u:
• informatie over de regeling;

soortgelijke projecten bezig zijn.
Advies van Landschap NoordHolland is geheel vrijblijvend en
gratis.
Voor wie?
De regeling is een onderdeel van
het Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG) van de provincie
Noord-Holland en bedoeld voor
gemeenten, waterschappen, vrijwilligersgroepen en natuurorganisaties, maar ook voor particulieren. Met relatief kleinschalige maatregelen kunt u zeldzame

soorten helpen in stand houden.
De subsidie bedraagt 75% van
de gemaakte kosten voor uitvoering en is maximaal 10.000 euro.
Maatregelen (projecten) kleiner
dan 500 euro komen niet voor
subsidie in aanmerking.
U kunt onder andere subsidie
aanvragen voor het aanleggen
van voedsel-, voortplantings- of
schuilplaatsen zoals:
• nestkasten voor steen- en
kerkuil
• broeihopen voor de ringslang;
• plasdrasoevers voor de noordse woelmuis en het verbeteren
van de waterkwaliteit voor de
bittervoorn.
Vaak profiteren ook andere soorten van de maatregelen.
Op www.noord-holland.nl en op
www.landschapnoordholland.nl
kunt u een rapport downloaden
met alle 30 soorten die voor subsidie in aanmerking komen. Hier
vindt u informatie over de soorten, bijzonderheden per soort, de
regelgeving en een aanvraagformulier.
Voor vragen over de subsidie
en de procedure kunt u contact opnemen met de provincie
via 0800-9986734 (gratis) of email
servicepunt-shv@noordholland.nl.
Heeft u advies nodig? Landschap Noord-Holland helpt u
graag verder. Contactpersoon is
Jeanine Hamers (projectleider),
telefoonnummer: 088-0064444.

Informatieavond Kanker in het gezin
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis
en het Adamas Inloophuis organiseren gezamenlijk op dinsdag
8 november de informatieavond;
Kanker in het gezin. De bijeenkomst is in het Adamas Inloophuis te Nieuw Vennep. Mw. N.
de Beer is gespreksleider van
de avond. Zij is verpleegkundig specialist oncologie in het
Spaarne Ziekenhuis. Mw. N.
Kleverlaan, psychologe en coordinator van ’t Praethuys in

Alkmaar doet de lezing Kanker in gezin. De onderwerpen
zijn zoals hoe gaan kinderen
om met het nieuws dat hun vader of moeder kanker heeft, wat
vertel je en hoe, maar ook welke reacties kun je verwachten
en hoe ga je daar mee om.
U krijgt tips en antwoorden en
er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Tijd: 19.3021.45 uur.
De bijeenkomst is bedoeld voor

ouders met kinderen van 0 tot
16 jaar met kanker in het gezin. Kijk voor meer informatie en
aanmelden (verplicht) op www.
spaarneziekenhuis.nl of www.
adamas-inloophuis.nl of bel met
(0252) 680 233.
Aan de avond zijn geen kosten
verbonden.
Adamas Inloophuis
Eugenie Prévinaireweg 61
2151 BB Nieuw Vennep

Kort nieuws

Strenge controles op zwartrijden
Regio - Connexxion gaat zwartrijden in
de bus hard aanpakken. In de periode van
eind oktober tot eind november voert Connexxion landelijk een campagne tegen
zwartrijden. Extra controles worden uitgevoerd om de campagne kracht bij te zetten.
Reizigers zonder geldig vervoerbewijs krijgen een boete.
Zwartrijden betekent dat iemand niet betaalt in
het openbaar vervoer.

Er wordt zwart gereden wanneer men:
• niet incheckt
• wel incheckt maar te vroeg uitcheckt
• wel incheckt maar niet uitcheckt
In de campagneperiode zijn er extra controleteams actief. Deze teams informeren reizigers over de vervoerbewijzen én controleren of
er betaald is. Een reiziger die tijdens een controle geen geldig vervoerbewijs kan laten zien,
krijgt een boete van 35 euro én moet alsnog de
ritprijs betalen.
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in Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. De entree is 19,50
euro. CJP/65+ 18,50 euro.
Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang.

Cultuur

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
T/m dinsdag 25 oktober
• Expositie in burgerzaal raadhuis Heemstede
(Raadhuisplein) van Liselot
Been, abstracte kunst.
Tijdens kantoortijden.
T/m vrijdag 28 oktober
Expositie Max Koning in
de Luifel. Max Koning (2 oktober 1950) werkt als beeldend kunstenaar in zijn atelier in Overveen, waar hij met
veel verschillende materialen
en technieken kunstwerken
maakt.
Ook is hij dirigent/organist
bij een aantal koren en is hij
actief als componist en arrangeur. Bij Casca geeft hij al
jaren teken- en schilderlessen.

•

T/m zondag 30 oktober
• Expositie merklappen
van Elsbeth Matthijsen en
aquarellen en olieverfschilderijen van Anton Brand in
de bibliotheek van Heemstede, Julianalaan 1.
Te bezichtigen tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Info: 023-5115300.
T/m dinsdag 1 november
• Nieuwe tentoonstelling
in Bennebroek, locatie ‘het
oude gemeentehuis’, Bennebroekerlaan 5. De exposanten zijn Joke Rooze en
Jaqueline Vreeburg.
Joke Rooze maakt beelden.
Jaqueline Vreeburg exposeert
haar olieverfschilderijen en
aquarellen. De openingstijden
zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur en
woensdagmiddag van 13.30 –
16.30 uur.

Vrijdag 4 t/m dinsdag
29 november
• Kunst van Joop Keek in
voormalig
gemeentehuis
Bennebroek. Schilderijen en
houtobjecten, o.a. zeegezichten in de meeste brede variaties vormen zijn onderwerp.
Te bezoeken tijdens werkdagen van 8.30 – 12.30 uur en op
woensdagmiddag van 13.30 –
16.30 uur. Adres: Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink
‘Tussen fantasie en werkelijkheid’ in Zorgcentrum Bosbeek, Glipperweg 209, Heemstede.

Zondag 13 november
• Voorstelling ‘Hedda Gabler’ in De Luifel Heemstede door Letterlievende Vereniging JJ Cremer. Aanvang:
14.30 uur & 20.15 uur.
Herenweg 96, Heemstede
Toegang 15,- euro per persoon
Reserveren: 023-5289590,
info@jjcremer.nl, of via
www.jjcremer.nl

Divers

Joop Visser en Jessica van
Noord (foto: Tobbe).

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

Theater
Vrijdag 28 oktober
• Dubbelcabaret Murth
Mossel en Roué Verveer in
Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Aanvang:
20.15 uur. De entree is 18,50.
CJP/65+ 17,50.
Kaartverkoop van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00
uur en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via
theaterlijn: (023) 548 38 38.
Zondag 30 oktober
‘Ik woon in een huis’ in
Theater de Luifel. Om 11.00
uur en 14.30 uur bezoekt kinderpopster Dirk Scheele Theater de Luifel in Heemstede
met zijn nieuwe voorstelling Ik
woon in een huis (2+).
Voor meer informatie:
www.dirkscheele.nl

•

Vrijdag 4 november
• Cabaretvoorstelling Weer
met Henk door Nilgün Yerli

Exposities

Persfotografen aangevallen.

Muziek

Zaterdag 5 november
• Muziek in de Luifel met
Joop Visser & Jessica van
Noord.
Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree
is 17,00 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.

bij beide koren of bij de kassa
van de Philharmonie.

Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Muziek
Zaterdag 29 oktober
• Najaarsconcert Kunst na
Arbeid voor donateurs en
belangstellenden. In de eigen kleine zaal in het weiland
aan de Zandlaan te Bennebroek. Vanaf 19.30 uur. De entree voor belangstellenden is
gratis en natuurlijk zolang er
binnen ruimte is.

Regio

Vrijdag 4 november

• Mart Vester van tuincen-

trum Global Garden is gastspreker in het Trefpuntcafé in Bennebroek. Locatie:
Akonietenplein. Start: 20.00
uur. De toegang is gratis; voor
consumpties wordt een bijdrage gevraagd.
Zondag 6 november

• Lezing tijdgebonden taal-

gebruik door Ewoud Sanders, van 14.00 – 15.30 uur
in Bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1 Heemstede. De
toegang is gratis.
Ewoud Sanders is taalhistoricus en journalist en woont in
Heemstede. Hij is vaste medewerker van onder meer NRC
Handelsblad en Onze Taal.
In NRC Handelsblad heeft
hij wekelijks de taalcolumn,
Woordhoek geheten. Sanders
neemt het boek van Campert
als aanleiding voor een algemene beschouwing over tijdgebonden taalgebruik met extra aandacht voor de jaren
zestig.
Kijk voor meer informatie op
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Zondag 13 november
Iris Haeck vertelt over
haar boek ‘De Dageraadvanger’ tijdens een extra literair matinee in Het Oude
Slot, Ringvaartlaan Heemstede. Aanvang: 15.00 uur.

•

T/m zondag 6 november
• In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een
sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste
foto van president Allende
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27, www.historischmuseumhaarlem.nl

T/m woensdag
30 november
• Haarlemse nachten in Hotel Lion d’Or, verkooptentoonstelling van textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma en illustrator en Eric
J. Coolen. Kruisweg 34 in
Haarlem. www.nieuwegrachtproducties.nl

Muziek
Zaterdag 5 november
• Concert Haarlems Gemengd Koor en Oratoriumkoor Bennebroek ‘Deutsches Requiem’ van Brahms,
en enkele liederen van Beethoven en Schubert. Aanvang:
20.15 uur in de Grote Zaal van
de Philharmonie in Haarlem.
Kaarten à 25 euro te bestellen

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

Divers

T/m zaterdag 29 oktober
• Van bakerpraat tot babyshower. Gebruiken rond
zwangerschap en geboorte.
Het is dit jaar 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand
in Nederland werd ingevoerd
en het thema van de Maand
van de Geschiedenis is ‘ik
en wij’. In de maand oktober
staan de activiteiten van het
Noord-Hollands Archief daarom in het teken van geboorte,
huwelijk en overlijden. NoordHollands Archief / Janskerk,
Jansstraat 40, Haarlem.
De toegang is gratis.
Meer info:
www.noord-hollandsarchief.nl
Donderdag 3 november
Lezing door Janneke
Harmsen de Boer. Over liefde in tijden van alzheimer.
Locatie Bibliotheek Duinrand,
Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal. Van 14.30 uur tot 16.00
uur. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar bij: Bibliotheek Duinrand, Welzijn Bloemendaal en
Boekhandel Bloemendaal. Info 023 584 – 5300 / 525 0366.

•

Woensdagmiddagclub maakt
koelkastmagneetj es

Heemstede - Je kent ze vast
wel: kleine magneetjes met
grappige afbeeldingen die je op
de koelkast kunt plakken? Op
woensdag 2 november maken
de kinderen ze zelf met een winters thema. Wat maak jij? Sinterklaas, Zwarte Piet, de Kerstman
of bijvoorbeeld een sneeuwpop?
De woensdagmiddagclub is (bijna) elke week van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencen-

trum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kinderen
kunnen hier knutselen, meedoen met een spel of lekker buiten spelen. Kosten per keer zijn:
3,50 euro, een kaart voor 10x
kost 30,00 euro.
Graag de kinderen per keer van
tevoren telefonisch aanmelden:
023-548 38 28 – kies 1.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Heemstede
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Woonlasten in 2012

Herfstbal op
Kinderboerderij
’t Molentje

Begrotingsraad 3 en 4 november
Op donderdag 3 en vrijdag 4 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2012. Naast de plannen en projecten voor
2012, zijn de woonlasten voor de inwoners een belangrijk onderdeel van de begroting 2012. Uit het voorstel van het college van
B&W aan de gemeenteraad blijkt dat de woonlasten voor huiseigenaren gemiddeld 5,9% hoger uitvallen. Rekening houdend met
de inflatiecorrectie komt dit neer op een reële stijging van 3.6%.

Ozb (onroerendezaakbelasting)

Rioolheffing

De inflatie over lonen en prijzen over 2012
bedraagt naar verwachting gemiddeld 2,25%.
In 2012 wordt alleen deze inflatiecorrectie
doorberekend in de ozb. Het ozb-tarief wordt
zoals elk jaar aangepast aan eventuele
stijgingen of dalingen van de woningprijzen
om zo een constante opbrengst te krijgen.
Uitgaande van een gemiddelde woning
(€ 422.000) zal voor Heemsteedse burgers
de ozb aanslag in 2012 bijna € 8 hoger uitvallen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde 2011 is het ozb-tarief 2012 in
Heemstede met inbegrip van de verhoging
toch nog 15 % lager. Het exacte tarief stelt de
gemeenteraad vast in december 2011 omdat
dan de belastingverordeningen voor 2012
worden behandeld.

Ook voor de rioolheffing
geldt dat de tarieven
kostendekkend moeten
zijn. Vanaf 2012 worden de kosten
voor het beheren van grond en hemelwater
voor het eerst geheel doorberekend in de
rioolheffing. In verband met de toegenomen
neerslag en strengere milieueisen zijn er de
afgelopen jaren grote investeringen in het
riool gedaan. Voor een gemiddeld gezin stijgt
de rioolheffing met 28%. Daarmee valt het
tarief 2012 in Heemstede ten opzichte van
het landelijk gemiddelde van 2011 bijna 3%
hoger uit.

Afvalstoffenheffing
Uitgangspunt is dat de kosten voor het verwijderen van afval betaald worden uit de
afvalstoffenheffing. De tarieven moeten dus
kostendekkend zijn. Het tarief voor het ophalen van grofvuil blijft gehandhaafd.
Hetzelfde geldt voor het verbinden van een
limiet aan het brengen van afval bij de milieustraat. De afvalstoffenheffing voor een huishouden met een grote rolemmer gaat met
1,0% omlaag. Het tarief 2012 in Heemstede
is in vergelijking met het landelijk gemiddelde
van 2011 4% lager.

Wat betaalt u in 2012?
Woonlasten eigen woning
In onderstaande tabel staat hoe de woonlasten van een gezin in een eigen woning met
een gemiddelde woz-waarde (in 2012 afgerond € 422.000) en een afvalemmer van

2 0 11

240 liter zich ontwikkelen op basis van de uitgangspunten in de begroting.
De woonlasten voor huishoudens met een
eigen woning nemen in 2012 met gemiddeld
5,9% toe ten opzichte van 2011. In euro’s uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van
€ 43,90 (=€ 3,66 per maand). De ozb stijgt
met 2,25%, de rioolheffing stijgt met 28,0%
en de afvalstoffenheffing daalt met 1,0%.
Rekening houdend met een inflatiecorrectie
van 2,25% betekent dit dat de woonlasten
reëel gezien met 3,6% toenemen voor een
gezin in een woning met een gemiddelde
woz-waarde.

2011

2012

Mutatie t.o.v. 2011

Onroerend
zaakbelasting (ozb)

347,09

354,98

2,25%

Afvalstoffenheffing
240 liter rolemmer

259,92

257,28

- 1,0%

Rioolheffing

138,13

176,78

28,0%

Totaal woonlasten

745,14

789,04

5,9%
Vervolg op pag. 2
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Op zaterdag 5 november tussen 17.30 en
20.15 uur kunnen kinderen deelnemen
aan het Herfstbal (voorheen Midwinterfeest) op kinderboerderij ’t Molentje in
Heemstede. Met hulp van vele vrijwilligers
is dan het gebied omgetoverd tot een
sprookjesachtige omgeving met honderden lichtjes, waar de kinderen samen met
alle bosbewoners op zoek gaan naar de
staf van de tovenaar. Lukt het ze om langs
de heks en de trol te komen?
De kaarten zijn dagelijks tijdens openingstijden verkrijgbaar op de kinderboerderij
en het raadhuis. Kaarten kosten € 3,50
per stuk en geven toegang voor één
volwassene met twee kinderen tot en met
8 jaar. U kunt een keuze maken uit vijf
entreetijden.

In deze HeemstedeNieuws:
• Korting op reparatie
fietsverlichting

• Dag van de dialoog
• Loket Heemstede is er voor u
www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

gemeenteheemstede

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon 14 023.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Vervolg 'Woonlasten in 2012'

Woonlasten huurwoning
De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing,
die met 1,0% daalt. In euro’s uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van € 2,64. Rekening
houdend met de inflatiecorrectie is sprake van een reële daling van de woonlasten met 3,25%.

vragen over
vergunningen?

bel naar 14 023
en u krijgt
Antwoord©

Behandeling door gemeenteraad
De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze voorstellen. De begroting wordt op
donderdag 3 november om 20.00 uur en op vrijdag 4 november om 13.00 uur in twee openbare vergaderingen door de gemeenteraad behandeld (locatie: Raadhuis, Raadhuisplein
1). Op donderdagavond openen de fracties het debat met de algemene politieke beschouwingen. Elke fractie geeft zijn visie op de toekomst van Heemstede en op de plannen die
het college in de begroting voorstelt. 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 2012
indienen en hun speciale verzoeken aan het college voor 2012. Raad en college gaan
daarover met elkaar in debat. Vanaf ca. 16.30 uur wordt er gestemd.
Zie voor de agenda van deze vergadering ook verderop in deze uitgave.

Begrotingskrant
Wilt u meer weten over wat het gemeentebestuur volgend jaar wil bereiken en welke investeringen daarvoor nodig zijn? Na de begrotingsraad, in week 48 (28 november t/m
4 december) wordt huis aan huis in Heemstede de begrotingskrant 2012 verspreid. In deze
krant reageren ook de fractievoorzitters van de politieke partijen op de plannen voor
komend jaar.

Loket Heemstede
is er voor u

Iedereen, jong en oud, die vragen heeft over wonen, welzijn en zorg kan terecht bij Loket
Heemstede in het raadhuis van Heemstede. In het Loket zijn folders en aanvraag
formulieren aanwezig die u direct mee kunt nemen. Heeft u advies of ondersteuning nodig?
Dan helpen onze medewerkers u graag verder. Zij weten de weg naar de juiste instantie en
helpen u bij het vinden van een oplossing. Ook kunt u bij Loket Heemstede voorzieningen
binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aanvragen: hulp bij het
huishouden, een rolstoel, een vervoersvoorziening, of een aanpassing aan uw woning.

Korting op reparatie
fietsverlichting
Fietsen zonder licht gevaarlijk
In deze periode is goede fietsverlichting noodzakelijk. Het is ’s avonds vroeg donker en
’s morgens laat licht. De Fietsersbond in Heemstede heeft in samenwerking met de gemeente
en de fietshandelaren een kortingsactie georganiseerd voor het repareren van fietsverlichting
Met deze kortingsactie krijgt u tot en met zaterdag 12 november € 5,- korting op reparaties
van fietsverlichting. U krijgt de korting als u de onderstaande kortingsbon inlevert bij de
fietshandelaar.
De deelnemende fietshandelaren zijn:

Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6

Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34

Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2

Stationsrijwielstalling, Roemer Visscherplein 10

De helpende hand
Veelgestelde vragen aan Loket Heemstede zijn bijvoorbeeld hoe u thuis kunt blijven wonen
wanneer u te maken krijgt met een lichamelijke beperking. Welke regelingen er zijn als u
een minimum inkomen heeft, bijvoorbeeld alleen een AOW-uitkering. Maar ook waar u
terecht kunt voor ondersteuning na een scheiding of sterfgeval. Kortom: Loket Heemstede
biedt u de helpende hand, zonder dat daar voor u kosten aan verbonden zijn.

Op zaterdag 5 november van 11.00 tot 15.00 uur controleert de Fietsersbond op de
Binnenweg (ter hoogte van de Hema) fietsverlichting en verricht (gratis) kleine reparaties.
Ook is een mobiele werkplaats aanwezig die bij moeilijke zaken tegen materiaalkosten de
verlichting repareert.
De politie controleert de komende periode weer strenger op de fietsverlichting.

Loket Heemstede
U bent op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur van harte welkom zonder afspraak.
U kunt tijdens deze uren ook een afspraak maken voor de middag.

WAARDEBON FIETSVERLICHTING

€5

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon (023) 548 30 40
Email: loket@heemstede.nl
www.loketheemstede.nl

KORTING
Gratis het laatste nieuws over
Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl

Bij reparatie van de fietsverlichting bij een van de Heemsteedse rijwielhandelaren.
Geldig tot en met 12 november 2011
(één bon per persoon, niet inwisselbaar voor geld)
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Werk aan de weg

Casca organiseert op woensdag 2 november de dag van de dialoog. Verspreid over
Heemstede worden tafels neergezet waaraan zes tot acht mensen met elkaar praten
over een actueel maatschappelijk thema. U wordt van harte uitgenodigd aan te
schuiven en deel te nemen aan het gesprek. Dit jaar is het thema: Smaken verschillen.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Waarom in dialoog?

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

We wonen allemaal in dezelfde omgeving, maar ontmoeten elkaar weinig of helemaal niet.
Het idee van de Dag van de Dialoog is dat mensen die elkaar normaal gesproken niet zo
gauw tegenkomen, in kleine kring ervaringen uitwisselen over een thema. Daardoor ontstaat meer begrip voor elkaar. De dialogen leveren ook een schat aan ideeën op om met
elkaar in gesprek te blijven, heel belangrijk in een tijd van individualisering.

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein
en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog nader
te bepalen dagen tussen 09.00 en 15.00 uur en na 18.00 uur.

De gemeente Haarlem voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schouwbroekerbrug.
Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor
beperkte verkeershinder.

Kinderopvang

Waar?

Boekhandel Blokker, Binnenweg 138

Bibliotheek Heemstede, Julianaplein

Pinksterkerk, Camplaan 18

Albert Heijn, Zandvoortselaan 169

Albert Heijn, Blekersvaartweg 57

Elan Wonen, Zandvaartkade 6

Casca/de Luifel, Herenweg 96

Aanmelden:
U kunt zich opgeven bij Marja Tol via telefoonnummer (023) 548 38 27 of mtol@casca.nl.
Bij uw aanmelding kunt u een voorkeur aangeven voor een tafel. Daar zal zoveel mogelijk
rekening mee worden gehouden. U ontvangt een schriftelijke bevestiging. De gesprekken
duren gemiddeld anderhalf uur. Deelname is gratis. Meer informatie vindt u op www.casca.nl
of www.nederlandindialoog.nl

Gladheidbestrijdingsplan
2011-2012 vastgesteld
Het college van B&W heeft op 27 september 2011 het gladheidbestrijdingsplan voor de
gemeente Heemstede vastgesteld. In dit plan staat beschreven waar en hoe gladheid en
sneeuw wordt aangepakt op onder andere wegen, fietspaden en bruggen.

Wijzigingen seizoen 2011-2012

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken wij bekend dat per
20 september 2011 de gastouderopvang G.M.D. Groot te Heemstede met uniek registratienummer 251008654 uit het Landelijk Register Kinderopvang is verwijderd.

Agenda's
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 27 oktober
2011 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen een verleende bouwvergunning 2e fase voor het plaatsen van
een dakopbouw Bronsteeweg 52 - openbaar 20.30 uur afwijzing van een verzoek om tegemoetkoming in de kosten voor contributie vakbond - niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om een uitkering ingevolge de
Wet Werk en Bijstand - niet openbaar Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De definitieve agenda zal op dinsdag
voorafgaand aan de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

Wegen en fietspaden worden behandeld volgens de zogenaamde ‘natstrooimethode’. Het
strooien met nat wegenzout is effectiever en minder milieubelastend dan de traditionele
manier van strooien met droog zout;

bij extreme sneeuwval krijgen eerst de hoofdontsluitingswegen en brandweeruitrukroutes prioriteit. De beschreven fietspaden worden altijd gestrooid;

bij extreme sneeuwval is er extra inzet van materieel en personeel;

de gemeente Heemstede heeft de beschikking over een strategische zoutvoorraad.
Hierdoor speelt het probleem van een zouttekort niet meer;

er zijn 9 extra zandkisten beschikbaar voor plaatsing in wijken (alleen op verzoek
bewoners);

de gemeente publiceert een lijst met veelgestelde vragen over gladheidbestrijding op
Internet.

de gemeente maakt gebruik van social media voor actuele berichtgeving over gladheidbestrijding;

externe partijen (scholen, scouting) worden actief benaderd voor de bestrijding van gladheid op basis van vrijwilligheid.
Op onze website www.heemstede.nl vindt u via het digitaal loket informatie over de gladheidbestrijding in Heemstede. Ook kunt u hier het complete gladheidbestrijdingsplan downloaden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 3 november 2011
om 20.00 uur en op 4 november 2011 om 13.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Op de agenda:
1. Vaststellen agenda raadsvergadering 3 en 4 november 2011
2. Vragenuur
3. Programmabegroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 - 2015 (bespreekpunt)
4. Eerste begrotingswijziging 2012 (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.
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Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
Herenweg 37
voor het plaatsen van een hekwerk
ontvangen 11 oktober 2011
Herenweg 71 A5
het doorbreken van een muur in
een appartement
ontvangen 14 oktober 2011

2011.280
2011.286

De verzoeken liggen vanaf 27 oktober 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 19 oktober 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan
Oosterlaan 10
het bouwen van dakopbouw op een woonhuis 2011.285
ontvangen 14 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor kappen
Crayenestersingel 23
het kappen van 2 zeedennen

2011.212

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 24 oktober 2011)
Omgevingsvergunning voor bouwen en reclame
Cruquiusweg 37C
het wijzigen van reclame
ontvangen 11 oktober 2011

2011.279

Omgevingsvergunning voor bouwen, milieu en grondwaterbeschermingsgebied
Leidsevaartweg 15-17
het bouwen van een afdak op een
2011.284
opslagterrein
ontvangen13 oktober 2011

Omgevingsvergunning voor kappen
Frederik van Eedenplein 16 het snoeien van een populier

2011.282

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 27 oktober 2011 van maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen
bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunning (verzonden 24 oktober 2011)
Omgevingsvergunning voor kappen
Herenweg 104
het kappen van een berk
ontvangen 9 oktober 2011
Heemsteedse Dreef 11
het kappen van een plataan
ontvangen 11 oktober 2011
Frederik van Eedenplein 16 het snoeien van een populier
ontvangen 12 oktober 2011
Julius Rontgenpad
het kappen van een salix alba
ontvangen 11 oktober 2011

2011.277

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruik bouwwerken
Herenweg 37
het verbouwen van een kantoorruimte
2011.147
naar een kinderdagverblijf

2011.278
2011.277
2011.283

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 27 oktober 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen een omgevingsvergunning voor
afwijking van het bestemmingsplan te verlenen:
Herenweg 92
het wijzigen van kantoorruimten in rouwkamers 2011.189
Chopinlaan 23
het plaatsen van een erfafscheiding
2011.237

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 27 oktober 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in
beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 8 december 2011
worden ingediend. Zie kader.

Verleende gebruiksvergunning brandveiligingsverordening
(verzonden 21 oktober 2011)
Industrieweg 6-10
het houden van een evenement ”Snow & Ice” op zondag 13
november 2011
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 27 oktober 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Evenement
Op 19 oktober 2011 heeft de burgemeester
besloten, op grond van artikel 2:25 van de
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Stichting
Vrienden Kinderboerderij Heemstede voor
het houden van een herfstbal op het terrein
van de kinderboerderij in het wandelbos
Groenendaal op zaterdag 5 november 2011
van 17.30 tot 20.15 uur.
Tevens is, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer, toestemming gegeven de
Burgemeester van Rappardlaan vanaf “het
molentje” tot voorbij de kinderboerderij van
16.30 tot 20.45 uur af te sluiten voor
autoverkeer.
De
Burgemeester
van
Rappardlaan blijft wel toegankelijk voor
voetgangers, fietsers en hulpdiensten.

Alles over opvoeden en opgroeien

Indien u meer informatie wenst kunt u
contact opnemen met de afdeling Algemene
& Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14,
e-mail cjg@heemstede.nl

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub
of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 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 graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor
Jeugd en Gezin Heemstede
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Uitschrijvingen GBA
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 woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW
gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan
wordt.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld
vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende
personen met onbekende bestemming uit te schrijven:
V. Behbahani, geboren 27-08-1977, Jan van Goyenstraat 17 A per 20-10-2011
P. Tahmasebi, geboren 23-09-1975, Jan van Goyenstraat 17 A per 20-10-2011
A.E. van Dijk, geboren 05-05-1963, Wasserij-Annalaan 97 per 21-10-2011
E. Manucharyan, geboren 19-01-1987, Pieter de Hooghstraat 37 per 21-10-2011
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van
deze publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken
van de gemeente Heemstede, Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon
(023) 548 58 68.

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.

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem
dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan
afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift
binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn
ondertekend en 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.

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.

Ter inzage

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

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).

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

