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Wat brengt de toekomst 
voor de bibliotheek?
Heemstede - De gemeente gaat 
flink bezuinigen op de biblio-
theek. Volgens de voorlopige be-
groting moet men het op termijn 
met 100.000 euro minder doen. 
Dat heeft gevolgen. College en 
raad gaan zich beraden over de 
eisen waaraan de bibliotheek 
moet voldoen, mede gezien de 
opmars van de digitale mogelijk-
heden. Het huidige pand is in ve-
le opzichten onvoordelig qua in-
deling, isolatie en grootte. Het up 
to date brengen van het gebouw 
zou grote investeringen vergen. 
Het aantal leners in Heemstede 
is zeer hoog, 34 procent van de 
bevolking waar dit landelijk 26 
procent is.
Nu heeft de bibliotheek 1260 
vierkante meter ruimte en dit 
moet terug naar 600. Deze op-
pervlakte is voor de bibliotheek 
onvoldoende en zal op alle fron-
ten een verslechtering inhou-
den. De bibliotheek zelf denkt 

met 900 vierkante meter wel uit 
de voeten te kunnen. Er is ge-
keken naar ruimte in Casca, het 
EHBO gebouw (naast Casca), 
Heemveste, Hildebrandhuis en 
het voormalige postkantoor. Al-
leen het postkantoor voldoet aan 
de minimale 900 vierkante me-
ter. De fracties van HBB en het 
CDA spraken zich uit voor het 
postkantoor als nieuwe locatie. 
De VVD wacht de rondleiding af 
langs verschillende bibliotheken 
in de regio alvorens zich uit te 
spreken. GroenLinks, D66 en de 
PvdA willen eerst het eisenpak-
ket op tafel hebben voordat er 
naar een locatie wordt gezocht. 
Jaap Verschoor, namens de his-
torische vereniging, benadruk-
te de cultuurhistorische waar-
de van het pand en zag het he-
lemaal zitten, een bibliotheek, 
met een café en een groot ter-
ras. Voor het noordelijk deel van 
de Binnenweg een welkome im-

puls. In het proces speelt ook 
mee dat de eigenaar van het ou-
de postkantoor Hoorne BV is, het 
bedrijf dat ook de nieuwe Vomar 
wil vestigen. Bij verkoop van het 
postkantoor kunnen zij ook de 
huidige bibliotheek betrekken 
en eventueel overnemen waar-
door het hen gemakkelijk wordt 
een betere ingang naar hun par-
keergarage te realiseren aan het 
Julianaplein. Wethouder Botter 
daar over: “Wij zien dit los van 
elkaar en laten ons door Hoorne 
niet onder druk zetten.”

Vrijdag 19 oktober ging een de-
legatie van de raad op bezoek 
bij bibliotheken in de regio om 
te ervaren hoe een kleine bibli-
otheek in de praktijk draait. Het 
college wil nog voor de begro-
tingsbehandeling op 8 novem-
ber terugkomen met een nader 
voorstel.
Eric van Westerloo
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U aangeboden door

Heemstede - De fotogenieke herfst is weer aange-
broken. Vooral de paddenstoelen zijn echte ‘plaat-
jes’ en voor veel fotografen reden om erop uit te trek-
ken. Deze foto werd in het Groenendaalse Bos ge-
maakt door Loes Beekhuizen. “De bomen hadden 
nog lang niet allemaal de fraaie herfstkleuren, maar 
op de grond was het een waar paddenstoelen-fes-
tijn”, schrijft ze.

Goed paddenstoelenjaar?

Hardlopen voor het goede doel, 
aanstaande zondag

Heemstede - Zondag 28 okto-
ber staat in teken van de Heem-
stede Loop. Het is de derde edi-
tie alweer en de organisatie 
hoopt op een grote deelname! 
De start en finish vinden plaats 
op het sportpark Groenendaal. 
Om 11.00 uur gaat de familyrun 
van start (1,5 km), gevolgd door 
de 5 en 10 km afstanden. De 5 
km loop begint om 12.00 uur en 
de 10 km loop om 13.00 uur. De 
Heemstede Loop wordt gespon-
sord door LifeFit Heemstede. Het 
parcours loopt door het Groe-

nendaalse bos en diverse wij-
ken van Heemstede. De voor-in-
schrijving is gesloten maar na-in-
schrijven is mogelijk op: zaterdag 
27 oktober tussen 09.00-13.00 
uur, Raadhuis Heemstede, Raad-
huisplein 12101 HA Heemstede.
Zondag 28 oktober vanaf 09.45 
uur in de sporthal Groenen-
daal naast de start/finish, Sport-
parklaan 16 te Heemstede.
Na-inschrijving is alleen mo-
gelijk indien er nog startnum-
mers vooradig zijn. Kijk ook op: 
www.heemstedeloop.nl.



Dienst in 
Het Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestan-
te gemeente Het Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, leidt zondag 28 
oktober mw. ds. R. Schultheiss 
uit Sassenheim de dienst om 
10.00 uur. Er is Kom in de Kring 
(0-9 jaar).

pagina 2 24 oktober 2012

COLOFON

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:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

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:
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van 1930

Heemstede - Een hele bijzondere foto de-
ze week, van Wil Koomen, wonende in de 
Schoolstraat in Bennebroek. De foto toont 
een plaswerker (werker op een paadje on-
der het spoortalud) en een dragline van het 
merk Repier type 414. De bak waarmee het 
zand voor de verhoogde spoorlijn is ge-
maakt had een inhoud van 450 liter. De foto 
toont ongeveer het gedeelte tussen spoor-
viaduct Westelijke Randweg en de Zand-
voortselaan-Spoorzichtlaan, aan de oost-
zijde dus.
Wil Koomen was op deze foto uit 1957 een 
jongeman van 20 jaar. Het zand kwam van 
gronden nabij den Ruygen Hoek (uit Zuid-

Holland dus) en het hele grondwerk was 
toendertijd gegund aan de firma Kraal uit 
Utrecht.

Op de website van station Heemstede-Aer-
denhout staat een Polygoonfilmpje van 
Overweg Zandvoortselaan met daarop ook 
een dragline en ook bulldozers, ook van 
diezelfde firma Kraal uit Utrecht.
Unieke foto’s uit privé-archieven zijn altijd 
welkom, het internet geeft niet alles prijs. 
Veel is nog te vinden op zolder, in oude 
schoenendozen en plakboeken. Met dank 
aan Wil Koomen voor de informatie en de 
belangeloze medewerking.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 5 t/m 17 oktober 2012)

Huwelijken:
Simon C. Sabelis & Ilona 
Sporrel
Petrus F. Bosman & Moniek 
C. Peters
Petrus C. M. Huizing & Chris-
tine M. Boelaars

Geboorten:
Geen

Heemstede - De komende tijd 
vindt u in De Heemsteder regel-
matig naast de rubriek ‘Spoor 
van toen’ ook de rubriek ‘On-
bekend Heemstede’. De rubriek 
wordt verzorgd door de His-
torische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek (HVHB). We 
tonen u een onbekende of 
minder bekende plek in Heem-
stede en vertellen wat over het 
verleden. Het kan gaan om een 
woning of een ensemble – een 
aantal karakteristieke panden 
bij elkaar –, een gevelsteen, een 
klein monumentje of een detail 
wat u wellicht nog nooit opge-
vallen is, maar wat wel karakte-
ristiek is.
Op de site van de HVHB www.
hv-hb.nl vindt u overigens een 
volledig overzicht van alle monu-
menten in Heemstede (mits deze 
de status van rijks-, provinciaal 
of gemeentelijk monument heb-
ben) met een korte beschrijving.

Op het terrein van Meer en 
Bosch aan de Achterweg staan 
diverse monumenten. Het He-
renhuis is een rijksmonument, 
het Lorentz de Haaslaboratorium 
en Salem, de karakteristieke kli-
niek met de veranda, zijn beiden 
gemeentelijk monument. Een 
volledig overzicht van de monu-
menten op Meer en Bosch vindt 
u op www.hv-hb.nl 
Aan het begin van Meer en 
Bosch staat rechts de direc-
teurswoning. Directeur J.L. Ze-

Directeurswoning.

Lorentz de Haaslaboratorium (foto’s: Theo Out).

gers woonde hier van 1890 tot 
1912. Even verderop aan de lin-
kerkant is een klein monument 
voor hem geplaatst. De voorma-
lige directeurswoning wordt nu 
gebruikt voor huisvesting van de 
cliënten van Stichting Epilepsie 
Instellingen Nederland. 

Onbekend Heemstede
Directeurswoning

Het spoor van toen
PKN Heemstede

Heemstede - Zondag 28 okto-
ber is ds. W. van Galen de voor-
ganger in de dienst in de Oude 
Kerk op het Wilhelminaplein, die 
begint om 10 uur. Er is crèche 
voor kinderen tot 4 jaar en Kin-
derkring voor kinderen van 4 tot 
12 jaar.

Petrakerk
Heemstede - Op zondag 28 ok-
tober begint de dienst in de Pe-
trakerk aan de Limburglaan 3 
om 10.00 uur. In deze jeugd-
dienst gaat voor ds. Pieter Klein-
geld uit Maassluis. Dit is een ge-
zamenlijke dienst met de Wilhel-
minakerk in Haarlem en vindt 
plaats in de Petrakerk. Er is kin-
deropvang voor de kleinsten. Ie-
dereen, jong en minder jong, is 
van harte welkom!



Heemstede - Het was donder-
dagochtend feest in Bosbeek. Er 
werd een mooi nieuw terras ge-
opend en daar waren veel be-
woners en genodigden bij aan-
wezig. De genodigden werden 

toegesproken door Sylvia Jan-
sen (locatiemanager). “De huis-
kamer met het terras op de be-
gane grond verbetert de leefom-
geving van de bewoners”, is haar 
mening.

De offi ciële opening werd  ver-
richt door Zuster Christofora 
Karsten (Zuster van de Voorzie-
nigheid) en Marian Ootes (Gast-
vrouw Huiskamer Lavendel)
waarna een stemmig lied werd 
gezongen.
De Stichting Vrienden van Sint 
Jacob en de Cliëntenraad van 
Bosbeek zijn de sponsoren. Het 
terras werd aangelegd door Fer-
ry Stortenbeker.
Ron van der Prijt zorgde voor de 
beplanting met coniferen. Het 
een en ander is tot stand ge-
komen in samenspraak met de 
tuinman van Bosbeek, Joop van 
der Aar.
De cliëntenraad van Bosbeek 
heeft de Parasol voor het terras 
betaald.
De St. Vrienden van St. Jacob 
heeft de aanleg van het terras 
betaald. 
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Terras in Bosbeek feestelijk geopend

RCH heeft geen kind aan Terrasvogels
Heemstede - Terrasvogels had 
afgelopen zondag in de beker-
wedstrijd tegen RCH niets te 
zoeken. Met slechts één wissel-
speler op de bank waren de in-
tenties duidelijk. Doe maar wat 
bleek het devies. Het spel was 
inderdaad bedroevend er zat 
geen voetbal in de ploeg, geen 
vechtlust en op geen enkel mo-
ment liet de ploeg zien er in te 
geloven. Dan RCH, met goed 
verzorgd voetbal wist het team 
van Rene Anneese Terrasvogels 
onder druk te houden. Anneese 
had ook concessies gedaan en 
een aantal vaste waarden rust 
gegeven ten faveure van wissel-
spelers. “Mijn groep traint goed 
en ook de wisselspelers verdie-
nen speelminuten en daar is dit 
een goede wedstrijd voor” aldus 
Anneese. Steve Beverey, Her-
nan Noorman, Joost Cornelissen 
en Paul Meltzer hield hij aan de 
kant. Good Old Tim Schoenma-
ker speelde een prima partij en 
liet zijn trainer zien nog niet ver-

sleten te zijn. Zijn overzicht en ti-
ming en oog voor het juiste mo-
ment is hij nog niet verloren.
Achterin konden Reinier Sein-
stra, Just van Wijk de zaak een-
voudig dichthouden en zagen 
Philip Deri en Rick Olthof kans 
vanachter uit hun bijdrage te le-
veren aan de vele RCH aanval-
len. Na een aantal kansen was 
het Micky Brouwer die ongehin-
derd een afgemeten voorzet bin-
nen kon tikken. Doelman Krood-
er van Terrasvogels bracht de 
bal wat ongelukkig in het spel 
en bleef daarna 15 meter uit zijn 
doel kijken hoe het zou afl open. 
Alex Kooijman was er als de kip-
pen bij,  kaapte de bal voor de 
voeten van een verdediger weg 
liep door en schoot vanaf de zij-
kant op het verlaten doel. Krood-
er keek van afstand toe hoe de 
bal perfect in het doel belandde. 
Tot aan de rust kreeg RCH nog 
een aantal mogelijkheden de 
scoren op te krikken maar nu lag 
doelman Krooder steeds goed 

in de baan van de schoten. Vlak 
voor rust was het Just van Wijk 
die uit een corner boven ieder-
een uittornde en de bal snoei-
hard tegen het net sloeg. Dat er 
nog maar 3-0 op het bord stond 
was niet de juiste afspiegeling 
van het spelbeeld het had even-
zo goed vijf of zes nul kunnen 
zijn. Na rust was de wedstrijd be-
duidend minder van kwaliteit en 
de ruimtes op het veld werden 
groter en groter. Beide teams de-
den daar te weinig mee. De in-
gevallen Joost Cornelissen kreeg 
mooie kansen maar was kenne-
lijk nog niet warm gedraaid. De 
4-0 kwam van de voet van Dylan 
van der Aar die gebruikmaak-
te van de hem geboden ruimte. 
Dat het vlak voor rust nog 4-1 
werd door een schuiver Jelle de 
Vlas kon RCH niet deren. In de 
competitie treffen de teams el-
kaar nog twee maal waar Terras-
vogels niet echt naar zullen uit-
kijken.
Eric van Westerloo 

Themaweek zwangerschap 
en baby bij DA drogist

Heemstede - DA van der Schuit 
houdt een thema week omtrent 
Baby en zwangerschap. Het as-
sortiment rondom de baby, 
zwangerschap en de zwanger-
schapswens is de laatste tijd uit-
gebreid bij de DA drogist. Zo is 
er een uitgebreide lijn voeding-
supplementen voor, tijdens en 
na de zwangerschap. Ook voor 
de baby zijn er uiteraard de no-
dige vitamines en probiotica. En 
niet te vergeten, er is ook voor 
de man met een kinderwens een 
specifi eke lijn voedingssupple-
menten.
Naast de voedingssupplemen-
ten is de verzorgingslijn voor de 
zwangere vrouw en baby uitge-
breid met natuurlijke producten 
en producten voor de gevoelige/
probleemhuid.
Tevens zijn er sinds kort voe-
dingsfl essen van Vaculess te 
verkrijgen, die zorgen voor min-
der buik-/darmkrampjes voor
de baby, maar ook de nieuwste 

lijn voedingsfl essen van Avent.
Tijdens deze themaweek zullen 
deze producten centraal staan, 
u kunt ze vinden in een speciaal 
samengesteld schap. Op al de-
ze producten zal een leuke ken-
nismakingskorting gelden! Uiter-
aard staat het team van de DA 
drogist graag voor u voor een 
goed advies.
Om deze thema week nog wat 
extra’s te geven krijgen de klan-
ten bij elk pak DA luiers een gra-
tis pak Huggies billendoekjes 
cadeau.

Vorige week heeft u kunnen le-
zen dat ouders of grootouders 
bij het geven van een geboorte-
kaartje een baby welkomspak-
ketje kunnen ophalen bij de DA 
drogist. Dit geldt uiteraard niet 
alleen tijdens deze themaweek 
maar dit geldt iedere week. U 
vindt DA drogisterij & parfume-
rie van der Schuit aan de Jan van 
Goyenstraat 13.

Heemstede – Van 25 okto-
ber tot en met 4 november 
2012 is het Fairtrade Week. 
Bij PLUS Retail staat Fairtrade 
echter het hele jaar door in 
het schap. Van alle retailers 
gaat volgens Stichting Max 
Havelaar bij PLUS het groot-
ste aantal Fairtrade produc-
ten over de kassaband.

Breed Fairtrade assortiment
In 2010 begint PLUS als eerste 
supermarkt met de verkoop van 
uitsluitend Fairtrade bananen. 
Al snel volgen de ananassen, de 
gehele lijn met huismerk thee, 
een witte en rode huiswijn en 
de peulvruchten. Recent wordt 
daarhet gehele huismerk kof-
fi e assortiment aan toegevoegd 
evenals alle huismerk chocola-
derepen. Met dit brede Fairtrade 
assortiment verkoopt PLUS vol-
gens Stichting Max Havelaar 
jaarlijks de meeste Fairtrade ge-
certifi ceerde producten in Ne-
derland. Dit hoge aantal wordt 
voornamelijk veroorzaakt door 
de volledige overstap op Fair-
trade bananen. Dit is immers een 
van de meest verkochte verspro-
ducten in de supermarkt. 
 

Eerlijke wereld
Door het brede Fairtrade assor-
timent kunnen klanten bij PLUS 
op een eenvoudige manier ver-
antwoorde producten in huis
halen, zonder dat het extra
moeite of geld kost.
Commercieel directeur Eric Lee-
beek: “Natuurlijk willen we de 
keuze voor de klant niet moeilij-
ker maken, daarom neemt PLUS 
het prijsverschil voor haar reke-
ning. Dit betekent dat de klant 
een eerlijk product krijgt voor 
dezelfde prijs en de boer een 
eerlijke prijs voor zijn product. 
Zo maken we de wereld samen 
een beetje beter.”
 

Verantwoord ondernemen
Ook op andere manieren neemt 
PLUS haar verantwoordelijkheid 
op het gebied van verantwoord 
ondernemen. Een verantwoor-
de herkomst van de producten, 
maatschappelijke betrokken-
heid, gezondheid, het milieu en 
ook duurzaamheid spelen een 
grote rol in de bedrijfsvoering en 
het assortiment.
Zo beschikt PLUS ook over een 
zeer groot assortiment biolo-
gische producten en is op ba-
sis daarvan door Milieudefensie
van 2006 tot en met 2011 zes 
achtereenvolgende jaren uitge-
roepen tot ‘Beste biologische
supermarkt’.

Plus Heemstede vindt u aan de 
Jan van Goyenstraat 21-23.

Heemstede – Van 25 okto- Eerlijke wereld

PLUS grootste verkoper van 
Fairtrade producten in Nederland
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Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Wild Seizoen,
Lieve Bambi met je reebruine ogen,

Pas maar op voor de jager, want die heeft geen mededogen,
Nu loop je nog heerlijk in het wild,

Maar de eerste zwijnen zijn reeds gevild.
Het wild seizoen is weer  aangebroken,

En de jager heeft bloed geroken,
De magen van bloeddorstige carnivoren rammelen onophoudelijk 

en oorverdovend, 
En de menu’s van Herman en Braakhekke zijn veelbelovend.

Je hele familie staat er vermeld,
Voor  reerug met rode kool wordt met liefde euro’s neergeteld.

Genietend van de hazenpeper en een glaasje rode wijn,
Vraag jij je vertwijfeld af waar je beide ouders zijn.

Het hele bos is op de vlucht,
Want overal hangt de vernietigende kruidlucht,

vermomd in het groen, en zn dubbelloops duidelijk gericht,
om daadwerkelijk te raken,  en doelbewust de roedel ontwricht.

Los van de culinaire wens, is er natuurlijk een goed excuus
bedacht,

Jullie zijn met veel te vele en de populatie is ontkracht.
Zo kan deze man met weinig gezag en een groot ego,

Deelnemen in zijn eigen spel van levend stratego,
Hij is de maarschalk van het woud,

En pretendeert dat hij gaat voor het natuurbehoud.
En zo heeft hij voor mens en vaderland een goed verhaal,

In de bronstijd zijn jullie nu eenmaal de aarstrivaal.
Met militaire precisie,

Volgt hij zo zijn eigen visie.

Toch zijn sommige zaken niet te stuiten,
Het gaat nu eenmaal ook om de duiten,

En de beschaafde mens,
Heeft nu eenmaal de wens,

Om alles te beheersen, behalve hun eigen verlangen,
Daar zijn ze volledig door bevangen.

Het is dus geen kwade wil, of oorlogs lust,
Al verzacht het niet, het stelt wel gerust.

En ik moet je ook bekennen,
Dat ik ook hoor 
tot die carnivoor

die zich graag laat verwennen,
Door de chef met zijn  eigen wild creatie,

En met liefde geef ik me over aan de variatie,
Van wild en geweld,

Wat daar zo heerlijk ligt geveld,
In een jus van rode wijn en kruidnagel,

Geheel ontdaan van alle hagel,
Kan je concluderen, wat geweest is, is geweest,

En de mens blijft toch het grootste beest!
Maureen

Kunstlijn komt eraan

Medeorganisator Jan Reijnders 
(zie foto) benadrukt het unieke 
karakter van de Kunstlijn: “Twee 
volle dagen kunnen de mensen 
genieten van beeldende kunst 
op soms verrassende locaties in 
onze gemeente:  in het raadhuis, 
in een molen, een school of bij 
de kunstenaars  thuis in het ate-
lier of gewoon in de huiskamer. 
En dat geheel gratis.”
De voormalige marktonderzoe-
ker van Ahold, echtgenoot van 
kunstenares Jacintha Reijn-
ders, legde zijn eerste contac-
ten in de kunstenaarswereld ter 
ondersteuning van zijn vrouw. 
“Ik kwam voor mijn werk over-
al in het land en stuitte wel eens 
op een leuke galerie, waar mijn 
vrouw dan kon exposeren.” Na 
zijn pensionering kreeg Reijn-
ders tijd om zijn diensten in te 
zetten voor de kunstenaarsver-
eniging  van de Haarlemse Vis-
hal en de KZOD, de Haarlemse 
beroepsvereniging van beelden-
de kunstenaars, hij organiseer-
de exposities en maakte persbe-
richten. Toen Albert Rollich zich 
met de organisatie van de Kunst-
lijn ging bemoeien, bood hij zijn 
hulp aan. Inmiddels zijn de rol-
len omgedraaid en trekt Reijn-
ders de kar en helpt Rollich mee.
“Dat begint al in augustus”, ver-
telt Jan Reijnders. “We schrijven 
de kunstenaars aan om te bepa-
len wie er meedoet en waar men 
exposeert. Er moeten persbe-
richten komen en er wordt een 

speciale fiets- en wandelrou-
te gemaakt. Ook bepalen we de 
extra activiteit. Voorgaande ja-
ren bestond deze uit een puz-
zel voor kinderen en vorig jaar 
hadden we een boom in de hal 
van het raadhuis staan, die be-
hangen werd met beschilderde 
bladen. Met een tiental kunste-
naars is na een brainstormsessie 
besloten de Publieksprijs in ere 
te herstellen. Bezoekers van de 
Centrale expositie in de Burger-
zaal kunnen vanaf 3 november 
tot het einde van de tentoonstel-
ling, enkele weken daarna, stem-

Heemstede –  Vrijdag 2 november om 16.00 uur vindt de offici-
ele opening van de Kunstlijn 2012 plaats in de Burgerzaal van 
het raadhuis. Voor de circa dertig deelnemende  kunstenaars 
uit Heemstede is in de Burgerzaal ruimte ingericht om van ie-
ders werk een exemplaar te exposeren. Het is slechts de af-
trap van een kunstzinnig weekend.

men op hun favoriete werk. De 
winnaar, die door loting wordt 
vastgesteld, mag een klein werk 
uitzoeken van de kunstenaar.”
De Kunstlijn 2012 wordt gehou-
den op 3 en 4 november. Uit-
gebreide informatie met route-
beschrijving is te vinden in de 
Heemsteder van volgende week.
Een nieuwe locatie dit jaar is 
het gebouw van Casca de Lui-
fel, waar acht kunstenaars hun 
werk tonen.
Jan Reijnders: “Ik ben door mijn 
vrouw de kunstenaarswereld in-
gerold. Eigenlijk gaat mijn hart 
uit naar de muziek, klassiek en 
jazz,en ga ik graag naar het to-
neel. Maar van beeldende kunst 
kan ik ook erg genieten. We ho-
pen natuurlijk dat het weer ’n 
beetje meezit tijdens de Kunstlijn 
en dat er weer veel publiek komt 
kijken. Als de kunstenaars tevre-
den zijn, ben ik dat ook.”
Mirjam Goossens

Grote DJ’s bij Dance2Move4Life
Regio - Een aantal grote DJ’s 
heeft toegezegd te draaien op 
Dance2Move4Life in het Patro-
naat. Onder andere Chocola-
te Puma, René Amesz & Bag-
gi Begovic en DJ Jean (iT) tre-
den op 9 november belangeloos 
op ter ere van dance4life, een 
organisatie die mensen bewust 
maakt voor de gevaren van HIV 
en Aids. Dance2Move4Life  is in 
alle zalen van het Patronaat en is 
een van de eerste feesten die in 
het Patronaat als proef tot 6 uur 
de volgende ochtend door mag 
gaan.
Dance2Move4Life is bedacht 
door Haarlemmer Ids de Boer. 
“Het feest staat los van dance-
4life, maar het is wel ten behoe-
ve van die organisatie. Ik vind 
het ongelofelijk mooi om te er-
varen hoe alle DJ’s zich belan-
geloos inzetten om Dance2Mo-
ve4Life tot een succes te maken. 
We hebben een line-up om van 
te watertanden,” zegt een over-
enthousiaste De Boer.
Naast bovengenoemde DJ’s tre-
den ook de volgende beroemd-
heden op: DJ Marcello (iT),  Ben-
jamin Bates (draaide ook op 

Sensation White en Mystery-
land), Jesse Voorn, DJ José, Cari-
ta la Niña (ook bekend van Mys-
teryland) en vele anderen. 
Dance2Move4Life is voor alle 
leeftijden, terwijl dance4life zich 
merendeels richt op jongeren. 
Organisator De Boer heeft bij de 
keuze van de DJ’s er rekening 
mee gehouden dat het feest voor 
zowel jong als oud is. “Twee be-
roemde DJ’s uit de fameuze dis-
cotheek iT speelden begin van 
dit jaar tijdens de Kick iT Off par-
ty al eerder in Haarlem. Zij draai-
den tussen 1989 en 1995 in de 
internationaal befaamde gay dis-
cotheek in Amsterdam. Tegelij-
kertijd in een andere zaal draait 
er weer een heel andere DJ, dus 

er is voor ieder wat wils. Ik ben 
er ontzettend trots op dat K-
Klass  speciaal voor Dance2Mo-
ve4Life vanuit Engeland hier-
heen komen. Zij hebben gewerkt 
met artiesten als Kylie Minogue, 
Pet Shop Boys en M-People. 
Ook Chocolate Puma heeft toe-
gezegd om te komen. Zij treden 
wereldwijd op, bijvoorbeeld op 
Ibiza en spelen nu in hun eigen 
hometown!” 
Dance2Move4Life heeft sub-
sidie gekregen van de Groene 
Mug (Gemeente Haarlem) om 
dit feest van de grond te krijgen. 
De Groene Mug, dance4life en 
Dance2Move4Life zetten zich ie-
der op hun eigen manier in om 
de Millenniumdoelen, onder an-
dere verspreiding van ziektes 
als aids en malaria te stoppen, 
te ondersteunen. Meer informa-
tie overDance2Move4life: www.
dance2move4life.nl.
Dance2Move4Life op vrijdag 9 
november van 23:00 – 06:00 uur 
in alle zalen van het Patronaat. 
Kaarten a 15 euro zijn te verkrij-
gen bij www.patronaat.nl of aan 
de kassa op de Zijlsingel 2, te 
Haarlem.

Een blik achter de schermen 
met filmmaker Paul Cohen

Heemstede - Paul Cohen is 
zelfstandig documentairema-
ker. Zijn films, die in binnen- 
en buitenland veelvuldig zijn 
bekroond, kiezen het menselij-
ke verhaal als uitgangspunt en 
zijn van hoge artistieke kwali-
teit. Hij ontving, met co-regis-
seur Martijn van Haalen, twee 
Gouden Kalveren. Hij maak-
te vier bioscoopdocumentaires 
waaronder De Winnaars. Zijn 
laatste lange film, over de ster-
violiste Janine Jansen, werd 
jubelend ontvangen en won 

als publiekstrekker in de bios-
coop een ‘Kristallen Film’. 
Samen met Paul Cohen wer-
pen wij een blik achter de 
schermen van zowel Janine als 
van het boeiende vak van do-
cumentaire maken. Na afloop 
wordt I am the Violin vertoond, 
een uniek filmportret van de 
beroemde violiste Ida Haendel. 
Op zondag 4 november, van-
af 15.00 uur, kunt u dit cinefile 
matinée bijwonen, Oude Slot 
Heemstede.
Info: www.podiumoudeslot.nl.
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Ger de Jong en Piet Boom bij het Piet Boom Plein web (foto: De Meer-
landen).

29 september 2011 was een mijl-
paal voor De Meerlanden. Op 
die datum voedde de kersver-
se groene energieproducent 
voor het eerst groengas in, in 
het aardgasnetwerk van Liander. 
Woensdag 10 oktober 2012, op 
de Dag van de Duurzaamheid, 
vierde het bedrijf de productie 
van het 1e miljoen m3 groengas, 
gemaakt van gft-afval van bewo-
ners en bedrijven uit de regio. 
Dankzij het door hen geschei-
den organische keuken- en tuin-
afval kan het bedrijf haar dien-
sten in de regio klimaatneutraal 
uitvoeren.

Grondlegger
In 1994 besloot directeur Piet 
Boom van de toenmalige vuil-
verbranding in Rijsenhout tot het 
bouwen van een composterings-
faciliteit voor organisch huishou-
delijk afval. “Zonder de grond-
legger van onze compostering 
Piet Boom stond hier nu niet zo’n 
hypermoderne installatie waar 
gft-afval eerst wordt vergist en 
vervolgens gecomposteerd en 
dat zelfs tot over de Nederland-
se grenzen al het Meerlanden- 
concept wordt genoemd,” roem-
de Ger de Jong zijn voorgan-
ger. De naamgever zelf glunder-
de: “Nooit gedacht dat de simpe-
le opzet van 20 jaar geleden tot 
zo’n toonaangevende installatie 
zou uitgroeien.”

Samenwerking
De Meerlanden heeft bij de tot-
standkoming van haar concept 
onder meer samengewerkt met 

Regio – Woensdag 10 okto-
ber, Dag van de Duurzaam-
heid, vierde De Meerlanden 
de productie van het eerste 
miljoen kubieke meter groen-
gas uit gft-afval. De bijee n-
komst vond plaats op het 
nieuwe Piet Boom Plein. Piet 
Boom startte in 1994 met 
composteren in Rijsenhou t, 
waardoor nu groengas ge-
maakt kan worden.

Ballast Nedam, Ballast Nedam-
dochter CNG Net en netwerkbe-
heerder Liander en maakt hier-
mee een grote sprong op weg 
naar een lokale circulaire eco-
nomie: gft-afval wordt ingeza-
meld bij bewoners in de regio 
van De Meerlanden, verwerkt 
op de eigen locatie in Rijsen-
hout en precies daar ook weer 
gebruikt: de inzamelwagens van 
De Meerlanden rijden klimaat-
neutraal op het zelf ingezamel-
de gft-afval.

Maximaal nut uit gft-afval
Op het terrein van De Meerlan-
den wordt gft-afval vergist en 
gecomposteerd. Dit levert vijf 
bruikbare producten op: groen-
gas, warmte, compost, C02 en 
water. Groengas wordt in het 
aardgasnetwerk ingevoed. 

De wagens van De Meerlan-
den kunnen vervolgens via het 
groengastankstation van CNG 
Net op eigen terrein tanken. 
Warmte wordt geleverd aan kas-
sen in de buurt, compost en C02 
laten bloemen, groente en fruit 
in tuinen en kassen groeien en 
met het water sproeien de veeg-
wagens van De Meerlanden de 
straten schoon. Zo wordt de 
kringloop van gft-afval gesloten.
Bij De Meerlanden rijden nu 40 
van de in totaal 128 wagens op 
groengas (inzamelwagens, prul-
lenbakkenwagens, bestelwa-
gens, veegwagens én personen-
auto’s). In 2016 kan De Meer-
landen haar diensten bijna vol-
ledig klimaatneutraal uitvoeren; 
dan rijden alle wagens (behalve 
de zware transportvoertuigen) 
op groengas.

De Meerlanden:

Eerste miljoen kuub 
groengas uit gft-afval

1-1-2 daar pak je ook daders mee
Regio - Dat het alarmnum-
mer 1-1-2 alleen is bedoeld voor 
noodsituaties waarin levens op 
het spel staan is een misver-
stand. U moet het nummer na-
melijk ook gebruiken als u ge-
tuige bent van een misdrijf. Dus 
als u ziet dat iemand iets vernielt, 
steelt, of een ander strafbaar feit 
begaat, aarzel dan niet en bel di-
rect 1-1-2. Met een beschrijving 
van het misdrijf, de dader en de 
vluchtrichting kan de politie ra-
zendsnel in actie komen om de 
dader(s) te pakken! De slogan ‘1-
1-2, daar pak je ook daders mee’ 
moet verduidelijken dat het num-
mer ook is bedoeld om daders 
‘op heterdaad’ te pakken. Want 
bij dit soort meldingen telt iedere 
seconde! Dus bel 1-1-2 als u een 
misdrijf ziet en stuur snel de po-
litie achter de daders aan! Helaas 
weten nog te weinig mensen dit.

Grotere pakkans
Onderzoek heeft aangetoond dat 
slechts één op de negen mensen 
direct 1-1-2 belt als hij getuige is 
van een misdrijf. U begrijpt dat dit 
veel vaker moet. Waarschijnlijk 
denken veel mensen dat ze ‘dat 
andere nummer’ moeten bellen: 
0900-8844. Echter, dat nummer 
is bedoeld voor situaties die geen 
spoed hebben, maar waarbij wel 
de politie nodig is. Dat de pak-
kans van daders groter is na een 
melding via 1-1-2 heeft een ook 
een technische reden. Wie 0900-
8844 belt, belt in feite een ser-
vicenummer. Als de dienstdoen-
de telefonist hoort dat het om 
een spoedeisende situatie gaat, 
wordt uw melding doorgegeven 
aan de meldkamer. Hierbij kún-
nen dus kostbare seconden ver-
loren gaan. Een melding via 1-1-
2 komt direct bij de meldkamer 
binnen en die staat rechtstreeks 
in contact met de agenten. Hier-
door is de pakkans natuurlijk veel 
groter! Want hoe minder tijd er zit 
tussen het misdrijf en het inscha-
kelen van de politie, hoe makke-
lijker het wordt de dader(s) in de 
kraag te vatten.

1-1-2 en het misverstand
Over het juiste gebruik van num-
mer 1-1-2 zijn dus nogal wat mis-
verstanden. Onthoud dat het 
nummer is bedoeld voor spoed-
eisende situaties. Dus als u ie-
mand een wipkip ziet vernielen, 
mag u 1-1-2 bellen.  Helaas zit 
het bij veel mensen anders tus-
sen de oren. Namelijk dat het 
nummer uitsluitend is bedoeld 
om hulpinstanties als ambulance 
en brandweer te alarmeren. Niet 
zo vreemd, want destijds heeft 
de campagne ‘1-1-2 daar red 
je levens mee’ duidelijk de na-
druk daarop gelegd. De volledige 
boodschap - namelijk 1-1-2 als 
elke seconde telt – komt daarmee 
niet helemaal goed uit de verf.

Moderne
communicatiemiddelen
Bijna iedereen draagt wel een te-
lefoon bij zich waarmee je kan 
bellen, sms’en, e-mailen, fotogra-
feren, of filmen. En bellen natuur-
lijk! Met deze middelen kunt u de 

politie helpen bij het arresteren 
van daders. Over een slim ge-
bruik van deze moderne commu-
nicatiemiddelen loopt een aantal 
projecten. Daar hoort u binnen-
kort zeker meer van.  In een aan-
tal steden en dorpen is gestart 
met Burgernet. Burgernet is een 
samenwerking tussen burgers 
en politie bij heterdaadsituaties, 
misdrijven en vermissingen. Zo-
dra de situatie zich voordoet, krij-
gen burgersnetdeelnemers van 
de politie een ingesproken be-
richt via de (mobiele) telefoon 
of een tekstbericht per SMS. Er 
wordt ze gevraagd uit te kijken 
naar bepaalde personen, middels 
een signalement, en/of naar ver-
voermiddelen waarmee de da-
ders zijn gevlucht. Op die manier 
werken politie en burgers samen 
aan een veilige leefomgeving 
waarbij techniek een centrale rol 
speelt. Alle mensen die betrok-
ken zijn bij Burgernet, krijgen na 
afloop van iedere actie te horen 
wat de afloop is.  Door gebruik te 
maken van deze communicatie-
middelen en door de medewer-
king van waakzame burgers, sluit 
het net zich dus snel om de da-
ders. Meer informatie hierover 
vindt u op www.burgernet.nl.

1-1-2 en dan?
Stel u ziet iemand een fiets ste-
len. Wat kunt u dan het bes-
te doen?  Allereerst 1-1-2 bel-
len. Vertel wat u hebt gezien, hoe 
de dader of daders er uitzien en 
in welke richting ze zich bege-
ven. Hoe sneller en gedetailleer-
der deze informatie bij ons bin-
nenkomt, des te groter de kans 
dat we de dader(s) op heterdaad 
kunnen pakken. Wellicht kunt u 
ze na uw melding op veilige af-
stand volgen om ons te blijven 
informeren totdat wij het van u 
overnemen. Ook dit soort mede-
werking van burgers is zeer wel-
kom! Mocht u in staat zijn de da-
der zelf - of met de hulp van om-
standers - aan te houden, dan 
mag dat. Het is wettelijk toege-
staan de dader te arresteren en 
onder controle te houden totdat 
de politie er is.  link naar tekst 
‘Zelf arresteren’

Wat is heterdaad?
In principe betrapt u iemand op 
heterdaad tijdens of vlak na het 
plegen van een strafbaar feit. 
Voorbeelden van misdrijven die 
vaak ‘in het openbaar’ worden 
gepleegd zijn:
•  vandalisme: het vernielen van 

vervoermiddelen die van een 
ander zijn (fietsen, auto’s, scoo-
ters etc), bushokjes, verkeers-
borden, straatmeubilair (lan-
taarnpalen, bankjes, vuilnisbak-
ken etc.) pinautomaten.

•  diefstal: uit winkels, auto’s, 
straatroof (tasjesdieven), in-
braak

•  geweld: vechtpartijen, intimi-
datie, bedreiging, mishandeling

•  verkeersmisdrij f: aanrijding 
waarbij de dader doorrijdt

Kijk ook eens op www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/alarmnum-
mer-112 over het wel en niet bel-
len van 1-1-2. 

Film bij Casca
Heemstede - Op woens-
dag 31 oktober draait bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede een dramafilm 
op het grote doek in de the-
aterzaal. Een bijzondere film 
waarin het leven van twee 
mannen die elkaar niet ken-
nen een wel erg onverwach-
te wending neemt als de één 
de ander wil helpen. Aanvang 
20.00 uur, entree 5 euro, film-
duur: 119 minuten. Reserve-
ren mag telefonisch: tel. 023-
5483828.

Sport en Bewegen 60+

Heemstede - Wilt u uw con-
ditie verbeteren of weer begin-
nen met sporten? De sportgroep 
Sport en Bewegen 60+ bij Cas-
ca, ooit begonnen binnen het 
GALM project, is vooral gericht 
op conditietraining. Ook andere 
spelvormen komen aan bod als 
tienbal en inhaalbal.
Er wordt gesport in de klein-
schalige sportschool van FM+ 
Health Club aan de Kerklaan.

Vanaf 31 oktober neemt Casca 
deze groep over van de Sport-
service, zodat de groep door kan 
blijven gaan. Er zijn nog enkele 

plekken vrij. Zowel mannen als 
vrouwen zijn welkom.

De sportgroep Sport en Bewe-
gen 60+ onder leiding van do-
cente Elly de Jong start op 
woensdag 31 oktober van 13.00 
tot 14.00 uur. Er zijn voor dit sei-
zoen nog 31 lessen tot eind ju-
ni. De sportlocatie is om de hoek 
bij Casca de Luifel: FM+ Health 
Club, Kerklaan 113 C in Heem-
stede.
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 of via www.
casca.nl.
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Soulkitchen in de 1ste Aanleg
Heemstede - De oorspronkelijk 
geplande band laat het komende 
zaterdag afweten voor de maan-
delijkse live muziek-avond van 
de 1ste Aanleg. Gelukkig be-
schikt eigenaar Kees Heger over 
een duimendik archief waar hij 
altijd wel een enthousiaste band 
kan vinden die beschikbaar is.

Vol enthousiasme blazen nu de 
zeer ervaren muzikanten van 
Soulkitchen samen met 2 zan-
geressen nieuw leven in num-
mers van toen, maar ook van nu. 
Dat wordt feest aanstaande za-
terdag vanaf 21 uur in Café de 
1ste Aanleg aan de Raadhuis-
straat 103.

Notaris op bijeenkomst Welzijn Ouderen
Heemstede - Op woensdag 7 
november organiseert Welzijn 
Ouderen Heemstede een infor-
matiebijeenkomst waar Nota-
ris Mr. E.H. Huisman uitleg geeft 
over: nalatenschap, erfrecht, 
vooraf schenken, belang van een 
testament, mijn eigen huis en hij 
beantwoordt vragen uit het pu-
bliek. Na de pauze geven de ou-

derenadviseurs Sandra Keijser 
en Annemarie Drechsler uitleg 
over het belang van het invullen 
van een nabestaandendossier. 
Wat moet er allemaal gebeuren 
als een dierbare komt te overlij-
den. Wat moet er worden gere-
geld en wat zijn de wensen van 
de overledene. Het komt helaas 
vaak voor dat er geen of onvol-

doende voorbereidingen zijn ge-
troffen. De bijeenkomst begint 
om 10.00 uur en kost 3,50 per 
persoon inclusief koffie/thee. In 
verband met het beperkte aan-
tal plaatsen wordt u verzocht van 
te voren een kaart te kopen bij 
de receptie van WOH, Lieven de 
Keylaan 24, Heemstede. Telefoon 
023-528 85 10. 

Zaterdag 10 november
Dag van de Mantelzorg 
Heemstede - Zaterdag 10 no-
vember is de nationale Dag van 
de Mantelzorg. Een dag om 
mantelzorgers eens extra aan-
dacht te geven. Tandem organi-
seert op deze dag diverse activi-
teiten in de gemeente Bloemen-
daal, Haarlem, Haarlemmerliede, 
Heemstede en Zandvoort. Man-
telzorgers kunnen zich hier nog 
voor opgeven via www.tandem-
mantelzorg.nl. Nog niet bekend 
bij Tandem? Meer informatie is 
te verkrijgen via telefoonnummer 
023-8910610. Op www.tandem-
mantelzorg.nl staat het program-
ma voor deze dag. Voor meer in-
formatie is bellen of mailen (in-
fo@tandemzorg.nl) met Tandem, 
Centrum voor Mantelzorgonder-

steuning, ook mogelijk. Aanmel-
den als mantelzorger kan na-
tuurlijk altijd. Voor alle informatie 
(schriftelijk of digitaal) en advies 
rondom mantelzorg in het alge-
meen of bijvoorbeeld werkende 
of jongere mantelzorgers in het 
bijzonder kunnen inwoners van 
Zuid-Kennemerland bij Tandem 
terecht. Na inschrijving bij Tan-
dem is het voor mantelzorgers 
nog mogelijk om zich tot uiter-
lijk 28 oktober te melden als be-
langstellende deelnemer voor de 
activiteiten op de Dag van de 
Mantelzorg. Het aantal beschik-
bare plekken is niet onbeperkt. 
Aanmeldingen worden behan-
deld op volgorde van binnen-
komst.

Fernando Lameirinhas toert 
naar Heemstede
Heemstede - Na ruim vijftig jaar 
ervaring in het vak én in het le-
ven, is er weer een nieuwe fa-
se aangebroken in het leven van 
Fernando Lameirinhas. In ‘E Ter-
no’ brengt hij een herziene kijk 
op zijn levenscyclus. 
Dominante thema’s als de lief-
de en de dood zullen centraal 
staan in Lameirinhas zijn nieu-
we voorstelling, waarin hij bege-
leid wordt door zijn trouwe muzi-

kanten, broer Antonio Lameirin-
has op bas en virtuoos op vleu-
gel Juan Pablo Dobal. 

Zijn tournee duurt tot en met 
april 2013, maar op dinsdag 30 
oktober staat Lameirinhas in Het 
Oude Slot. De voorstelling vangt 
aan om 20.15 uur en kaarten 
zijn te koop voor 19,50 euro. In-
fo: Theaterbureau Grünfeld, Am-
sterdam, 020-626 03 50.

Theater de Luifel verloot twee vrijkaartjes voor 
`Dat wordt oorlog´

Cabaretformatie Droog Brood 
in staat van beleg

Droog Brood bestaat uit cabare-
tiers Bas Hoeflaak en Peter van 
de Witte. Beiden studeerden aan 
de Academie voor Kleinkunst 
in Amsterdam, waar ze elkaar 
leerden kennen. Na deze op-
leiding richtten zij Droog Brood 
op en niet zonder resultaat: in 
2000 wonnen ze het Amster-
dams Kleinkunstfestival. Inmid-
dels heeft het dynamische duo 
vijf succesvolle theatershows op 
zijn naam staan, te weten:  ‘Teer’ 
(2001), ‘Scènes voor de Mensen’ 
(2003), ‘Omwille van de Smeer’ 
(2005), ‘De Kip met de Gou-
den Enkels’ (2007) en ‘Een Fris-
se Wind’ (2009). Met ‘de thea-
tershow ‘Omwille van de Smeer’ 
werd Droog Brood genomineerd 
voor de Neerlands Hoop 2006 en 
met theatershow ‘De Kip met de 
Gouden Enkels’ voor de Poelifi-
nario 2008.
En nu dus de zesde theatershow 
“Dat wordt oorlog’,  dat op 10 
mei jl. in Amsterdam in premiè-
re ging. De landelijke pers, zoals 
‘het Parool’,  schrijft zeer lovend 
over deze theatershow . Ook in 
Heemstede belooft het een aan-
eenschakeling van lachsalvo’s 
te worden  in theater de Luifel. 
Een kort gesprek met Peter van 
de Witte.
Hoe zou je de formatie Droog 
Brood zelf omschrijven?
“Een avondje Droog Brood staat 
voor een avond echt lachen’, ver-
telt Peter, “je moet dit zelf onder-
vinden!”
Waarom wordt het ‘oorlog’ op de 
bühne van de Luifel?

“De show ‘Dat wordt oorlog’ 
bestaat uit allerlei losse sket-
ches, dus echte lachscènes,  je 
kunt het zo gek niet bedenken”, 
legt Peter van de Witte uit. “De-
ze sketches hebben we achter 
elkaar gezet als een soort film. 
Comedy pur sang, eigenlijk een 
aaneengeschakelde lachoorlog!”
Wat is jullie inspiratie geweest 
voor deze theatershow?
“Alles kan inspiratie zijn voor 
een theatershow van ons, maar 
ik denk met name dat wij geïn-
spireerd zijn doordat Bas en ik 
goed op elkaar zijn ingespeeld 
en goed op elkaar kunnen rea-
geren. Zo komt bij ons eigenlijk 
een voorstelling als ‘Dat wordt 
oorlog’ tot stand.”
Wat is er anders aan ‘Dat wordt 
oorlog’ ten opzichte van jullie vo-
rige theatershows?
“Op zich is deze show qua for-
mule niet helemaal anders dan 
onze vorige theatershows, alleen 
improviseren we meer in deze 
show. Zoals ik al aangaf zijn Bas 
en ik zo goed op elkaar inge-
speeld, zodat improvisatie  bijna  
vanzelf gaat.  Bovendien geeft dit 
meer vrijheid op het podium en 
hierdoor kunnen wij  ook beter 
op het publiek inspelen.”
Jullie werken ook mee aan pro-
ducties voor de jeugd, zoals jullie 
rollen als Piet en Klaas POD in het 
Sinterklaasjournaal met Diewer-
tje Blok. Kunnen we van jullie nog 
meer jeugdproducties in de toe-
komst verwachten?
“We zijn inderdaad net klaar met 
de opnames van het Sinterklaas-

Heemstede - Er valt weer flink wat af te lachen in theater de 
Luifel aanstaande vrijdagavond 26 oktober! Het cabaretduo 
Droog Brood, dat zichzelf ‘de lachengelen uit de humorhemel’ 
noemt, zal zijn opwachting maken met hun nieuwe komische 
voorstelling ‘Dat wordt oorlog’. En de Heemsteder voerde de 
vredesonderhandelingen in de vorm van een klein interview.

journaal. Op dit moment ben 
ik bezig geweest om muziek te 
schrijven voor een muziektheater  
voor kinderen tot 12 jaar. Dit vind 
ik erg leuk om te doen, maar we 
richten ons hoofdzakelijk op het 
cabaret voor volwassenen.”

Droog Brood is dus zaterdag-
avond 26 oktober te zien in thea-
ter de Luifel. De aanvang is 20.15 
uur. Kaarten kosten euro 19,50 
en zijn te bestellen via tel. 023-
548 38 28 of de website www.
theaterdeluifel.nl. Meer informa-
tie over Droog Brood vindt u op 
www.droogbrood.nl . 

Maak kans op 2 gratis
vrijkaarten voor de voor-
stelling ‘Dat wordt oorlog’!
Theater de Luifel verloot twee 
vrijkaarten van deze machti-
ge voorsteling! Het enige wat u 
hoeft te doen is een e-mail te 
versturen met ‘actie vrijkaartjes 
Droog Brood naar Lkoot@casca.
nl. Dit kunt u doen tot vrijdag 26 
oktober a.s. De winnaars zullen 
vrijdagochtend per mail bericht 
worden. Succes!
Bart Jonker
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Dronken 
automobilist 

Heemstede - Tijdens surveil-
lance zagen agenten zondag 
een automobilist slingerend rij-
den over de Heemsteedse Dreef. 
Bij controle van de bestuurder 
bleek deze behoorlijk diep in 
het glaasje gekeken te hebben. 
Hij blies drie keer de toegestane 
hoeveelheid. De bestuurder, een 
24-jarige Pool, is ingesloten aan-
gezien hij geen rijbewijs of iden-
titeitsbewijs bij zich had. Voor 
zijn alcoholmisbruik kan hij een 
boete tegemoet zien.

Mahjong voor 
beginners
Heemstede - Heeft u ook zo’n 
mooi Chinees Mahjongspel in 
de kast liggen, maar kent u de 
spelregels niet (meer)? In de 
cursus Mahjong die Casca van-
af woensdag 7 november orga-
niseert raakt u (weer) vertrouwd 
met dit fascinerende spel. 
De docente is lid van de Neder-
landse Mahjong Bond. Zij leert u 
de Mahjong competitieregels.
De cursus Mahjong voor begin-
ners start op woensdag 7 no-
vember van 19.30 tot 21.30 uur 
in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Opgeven kan telefonisch 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur : tel. 023-5483828 of via 
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Zondag 28 oktober:
Literaire Salon in Heemstede
Heemstede - Zes auteurs (waar-
van u er drie kunt bezoeken) ver-
tellen zondag 28 oktober over 
hun werk tijdens de Literaire Sa-
lon in Heemstede. U kunt in hui-
selijke sfeer op bezoek bij Ger-
brand Bakker, Marieke van der 
Pol, Bert Natter, Christel Jansen, 
Arthur Umbgrove en Lilian Blom. 
Boekhandel Blokker organiseert 
voor het derde jaar deze bijzon-
dere salon, waarbij schrijver en 
lezer elkaar op een informele wij-
ze kunnen ontmoeten. Locatie: 
omgeving Kerklaan, Heemste-
de. Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur. 
Kaartverkoop à 15 euro via boek-
handel Blokker, 023-5282472.

Over de auteurs:
Gerbrand Bakker is schrijver 
en hovenier. Zijn roman ‘Bo-
ven is het stil’ is vele malen be-
kroond en in bijna twintig lan-
den verkocht. Er is een toneelbe-
werking van en er is een verfi l-
ming op komst. Zijn tweede ro-
man ‘Juni’ verscheen onlangs in 
Duitse, Deense en Franse verta-
ling en zijn meest recente roman 
‘De omweg’ stond op de short-
list voor de Libris Literatuurprijs.
Marieke van der Pol had al een 
succesvolle carriere als actri-
ce en scenariste (De Tweeling, 
Bride Flight) achter de rug toen 
ze begon met het schrijven van 
romans. Haar debuut ‘Bruids-
vlucht’ won de Academia Debu-
tantenprijs en was een bestseller 
in meerdere landen. In ‘Voetlicht’, 

haar nieuwe roman schetst zij 
het leven van een jonge vrouw, 
die hardnekkige pogingen doet 
haar leven vorm te geven. Terug 
geblikt wordt op de 70-er jaren, 
de Amsterdamse Toneelschool 
en haar leven in Israel.
Bert Natter publiceerde in 2008 
zijn romandebuut ‘Begeerte 
heeft ons aangeraakt’, dat werd 
bekroond met de Selexyz De-
buutprijs en de Lucy B. en C.W. 
van der Hoogtprijs. ‘Hoe staat 
het met de liefde’ is een eigen-
zinnig, geestig en ontroerend 
verhaal over een jonge vrouw die 
worstelt met het leven en de lief-
de en die achtervolgd wordt door 
een verdriet dat teruggaat tot het 
eiland van haar jeugd.
Christel Jansen werkt als tekst-
schrijver en journalist voor diver-
se bladen. Met het verhaal van 
Suus, die opgroeide als enig nor-
maal begaafd kind tussen zwak-
begaafde ouders, broers en zus-
sen schreef ze een uitzonderlijke 
familiegeschiedenis ‘De Woon-
school’. Deze bleek samen te val-
len met het failliet gaan van een 
mislukt experiment: de laatste 
Woonschool in Nederland. Ze 
wist zich onder bizarre omstan-
digheden op eigen kracht aan 
deze situatie en aan de zwaar ge-
stigmatiseerde wijk te onttrekken.
Arthur Umbgrove maakte caba-
retprogramma’s en cd’s. In 2006 
verscheen zijn debuutroman 
‘Midden op de weg zo hard mo-
gelijk’, die werk bekroond met de 

LIBRA debutantenprijs. In 2008 
verscheen ‘De hartslag van de 
aarde’. ‘Hotel Sofi a’, zijn recent 
verschenen roman, is een mo-
zaiekvertelling over de kracht en 
kwetsbaarheid van vriendschap. 
Lilian Blom is docente Engelse 
litaratuur en schrijster. In 2006 
publiceerde zij ‘De tuinkamer’, 
een boek over de laatste weken 
van haar man Louis Ferron, die 
na een kort ziekbed overleed. In 
2010 verscheen haar tweede ro-
man ‘Strijkend licht’. ‘Slagscha-
duw’ ligt een dezer dagen in de 
boekhandel. Deze roman ver-
telt het verhaal van Koos, sinds 
kort woonachtig in het bejaar-
denhuis. Een kwelling voor een 
vrouw die gewend is haar eigen 
leven te bestieren. Meer info: 
www.boekhandelblokker.nl.

U kunt onder andere in huiselij-
ke sfeer kennismaken met Ma-
rieke van der Pol, de auteur van 
‘Bruidsvlucht’.

Heemstede - Rondom de 
Kinderboekenweek organi-
seerden Casca en boekhan-
del Blokker een schrijfwed-
strijd voor kinderen. De win-
naar van de wedstrijd is Joost 
Laarhoven. Zijn verhaal kunt u 

in de Heemsteder lezen en de 
redactie feliciteert Joost van 
harte met zijn mooie verhaal, 
goed gedaan!
De prijsuitreiking van de wed-
strijd heeft al plaatsgevonden, 
op zaterdag 13 oktober.

Hallo wereld
Het was zondag 7 oktober. Ik 
ging met pappa, mamma en 
Marjolein naar de open dag 
van Estec in noordwijk. Estec 
is een ruimtevaart organisatie. 
Daar was André Kuipers ook. 
Hij vertelde een verhaal over 
zijn ruimtereis. Terwijl ik luister-
de, droomde ik langzaam weg...
Op een dag gingen André Kui-
pers, Pijke Belt en Joost Laar-
hoven naar de ruimte. De lan-
cering was heftig. Met een gro-
te raket. We vlogen vier dagen 
door de ruimte. Eerst gingen 
we naar de maan.Toen ik een 
maanwandeling had gemaakt 
gingen we naar het ISS. Toen 
we bij ISS aankwamen keek 
ik gelijk naar buiten. Ik zag de 
aarde. Toen zag ik de hele gro-
te bergen. André zei, dat dat de 
Alpen waren. Ik zag ook een 
woestijn. Hij zei, dat dat de Sa-
hara was. Ik zag ook zeeën en 
ik zag Nederland. Om acht uur 
‘s avonds ging ik naar mijn ka-
mer. Je moest in een soort han-
gende slaapzak slapen. Ik had 
heel kort geslapen door het 
geluid. Ik moest ook een ex-
periment uitvoeren met wor-
men. De wormen waren erg 
van streek. Toen ze rustig wa-
ren haalde ik er één uit het pot-
je. Ik onderzocht hem. Het ant-
woord: wormen kunnen goed 
leven zonder zwaartekracht. Na 
het experiment ging ik naar de 
uitkijkplek. Bij de uitkijkplek zag 
ik iemand op de Mount Everest 

lopen. Ik zag ook een orkaan. 
Ik zag ook gletsjers. Ik zag ook 
de noordpool. Als je goed keek 
zag je de pinguins. Ik zag ook 
in de ijszee walvissen. Daar-
na ging ik even rondkijken in 
het ISS. Ik kwam in het Ameri-
kaanse deel. Daarna kwam ik in 
het Russische deel. Toen ging ik 
naar mijn slaapkamer. Op mijn 
kamer keek ik nog even naar 
buiten. Ik zag de Noordpool. 
Op de Noordpool zag ik twin-
tig ijsberen lopen. De volgende 
ochtend moest ik weer een ex-
periment doen met vissen. De 
vissen die ik had waren net zo 
groot als een piranja. Ik moest 
snel zijn, anders zweefden de 
vissen weg. Ik moest kijken of 
vissen in zwevend water kon-
den leven. Het antwoord: nee 
hij gaat dood. Dat duurde zo-
lang, dat ik weer moest sla-
pen. De volgende ochtend gin-
gen we de capsule in en vlogen 
richting de aarde. Het duur-
de twee dagen. Toen we bij de 
dampkring aan kwamen storten 
we naar beneden. Toen koppel-
de we los van de rest van de 
capsule.De parachute klapte 
uit. We gingen richting de Sa-
hara. Vlak voor de landing gin-
gen de remraketjes aan. Toen ik 
uit de capsule was riep ik: hal-
lo wereld! Opeens werd ik wak-
ker door pappa omdat we ver-
der gingen.
Joost Laarhoven, Valken-
burg school groep7.

Website voor nieuw schrijf talent
Lancering Nederland Schrijft
Regio - Nederland Schrijft is 
een website voor nieuw schrijf-
talent én voor lezers die de ta-
lenten van de toekomst willen 
ontdekken. Schrijvers uploaden 
hun werk gratis en lezers kun-
nen deze verhalen kosteloos le-
zen via hun pc, tablet of e-rea-
der. Ook kunnen lezers verhalen 
beoordelen en recenseren. Ne-
derland Schrijft is een landelijk 
initiatief van de Bibliotheken dat 
start in Haarlem en omstreken.
De lancering gaat feestelijk van 
start met een verhalenwedstrijd 
rond het thema ‘Mijn beroep’. 
Op zondag 28 oktober vindt van-
af 20.00 uur een presentatie van 
www.nederland-schrijft.nl plaats 
in Grand Café Brinkmann aan 
de Grote Markt in Haarlem bij 

de uitreiking van de Haarlemse
Debuutprijs.
Alle inwoners van Bloemen-
daal, Haarlem, Heemstede,
Hillegom, Spaarndam en Zand-
voort kunnen meedoen, even-
als leden van de Bibliotheek 
Haarlem en omstreken. Je moet
wel minimaal 15 jaar oud zijn.
Inschrijven kan door naar www.
nederland-schrijft.nl te gaan. 
Een redactie kijkt of het werk 

voldoet aan de voorwaarden
zoals correcte spelling en au-
teursrechten. Bij wedstrijden
zijn er soms aanvullende voor-
waarden.

‘Mijn beroep’ is het thema van 
de eerste verhalenwedstrijd. Het 
verhaal mag bijvoorbeeld gaan 
over het beroep, werk dat ie-
mand nu of in het verleden uit-
oefende of zou willen uitoefe-
nen. Gebaseerd op de werkelijk-
heid of pure fi ctie. In de vorm van 
een spannend verhaal, vol rela-
tionele ontwikkelingen, zich af-
spelend in het verleden of in de 
vorm van poëzie, het mag alle-
maal. Voor de winnaar is er een 
e-reader en de beste 10 verha-
len worden als verhalenbundel 
in boekvorm uitgegeven en ver-
kocht. Meedoen kan van 28 ok-
tober tot 10 december. Op Ne-
derland Schrijft zijn de spelre-
gels te vinden.

Heemstede - Rondom de in de Heemsteder lezen en de 

Winnend verhaal van 
Joost Laarhoven

Munten, postzegels en oude bankbiljetten
Regio - Op zondag 28 oktober 
organiseert de Munten- en Post-
zegelOrganisatie (MPO) weer 
een verzamelbeurs met gratis 
taxaties in Haarlem. Vele belang-
stellenden, liefhebbers en geïn-
teresseerden zullen van 10.00 tot 
16.00 uur hun weg vinden naar 
Van der Valk Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2. Hier worden die dag 

vele duizenden munten, post-
zegels en bankbiljetten uit bin-
nen- en buitenland aangeboden. 
U vindt hier munten vanaf de 

Grieks/Romeinse periode tot en 
met de nieuwste euro’s, postze-
gels vanaf de allereerste uit 1852 
en bankbiljetten in alle soorten 
en maten.
Tevens kan men op deze dag 
munten, postzegels, bankbiljet-
ten en oude ansichtkaarten gra-
tis laten taxeren. Inlichtingen: 
030-6063944 of www.mpo.nl.
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Duurzaamheid troef op de Binnenweg
Heemstede - Viktor, Merel, 
Bram, Lex en Hugo, leerlingen 
van de plusgroep van Hageveld, 
ondervroegen een kleine twee-
honderd winkeliers en onderne-
mingen in Heemstede over hun 
aandeel in duurzaamheid. Vorige 
woensdagmiddag maakte wet-
houder Jur Botter, samen met 
de leerlingen, de uitslag van de 
enquête bekend. Geen winnaar, 
want het zijn eigenlijk de Duur-
zame Spelen, waaraan de on-
dernemingen meededen en dan 
is deelnemen het belangrijkste. 
Vooral met duurzaam onderne-
men is het belangrijk te laten 
zien waar je mee bezig bent en 
dat was in de marktkramen goed 
te zien. 

De Wereldwinkel met Fair Trade 
artikelen, Hästens, Van Riet 
Schoenen en Via Via zijn in 2012 
de meest duurzame onderne-
mingen. Zij ontvingen uit han-
den van de wethouder een in-
gelijst certificaat. De huldiging 
vond plaats onder grote publieke 
belangstelling en met veel Hage-
veld-leerlingen op het pleintje bij  
Gall en Gall. 
De pas geopende Dorcas kring-
loopwinkel presenteerde zich op 
de markt, Tante Saar liet zien hoe 
je lekker ijs bereidt met zonne-
hulp. Chocolaterie Van Dam liet 
iedereen genieten van Fairtrade 
chocolade, hij wil niet anders 
dan duurzaam geteelde choco-

lade.  Zonnepanelen, vloerisola-
tie, GFT -inzameling voor Groen 
Gas, duurzaam tuinieren van een 
tuincentrum en de volkstuinver-
eniging, het was er allemaal op 
de markt bij de Hema. Yogakle-
ding van biologisch katoen, sui-
kerspinnen van fairtrade/bio-
logische suiker, crêpes van bi-
ologisch meel en eieren direct 
van de boer, flexible planten-
tassen voor telen op het balkon, 
de gemeente, Paswerk, Buurt-
huis Casca en Band op Span-
ning met stikstof van Merks Pro-
file Tyrecenter. Pierewiet liet zien 
dat zelfs luiers gerecycled wor-
den en hoe `hun ` kinderen het 
hele seizoen veel fruit krijgen tij-
dens de lunch. 

MVO
De MVO groep Heemstede, 
Duurzaam en Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen 
voor bedrijven, winkeliers én in-
woners, bestaat uit een groep 
enthousiaste ondernemers met 
Newasco, Robert van Hou-
ten, Chocolaterie Van Dam, De 
Wereldwinkel, Cora Zoutewel-
le, MVO Factor, Maas de Vries 
communicatie,  en Woning-
bouwvereniging Oude Posthuis-
straat, die samenwerken met de 
winkeliersvereniging Binnen-
weg/Raadhuisstraat (WCH) en 
College Hageveld. Deze MVO 
groep heeft een kaart samen-
gesteld waarop in één oogop-

slag de duurzame producten 
van bedrijven zijn te vin-
den. De kaart in handig zak-
formaat, is verkrijgbaar in de 
winkels. Duurzame artikelen, 
spaarzaam, tweedehands, bi-
ologisch, scharrel, zon ge-
koeld, voor een goed doel, alle-
maal te vinden bij Heemsteed-
se bedrijven. Een aantal win-
kels zullen bij koude hun winkel- 
deuren niet open hebben. De 
bedoeling is zo minder te sto-
ken. Wethouder Jur Botter hoopt 
dat iedereen juist bij die duur-
zame winkeliers naar binnen 
stapt. 
Ton van den Brink

Verslagen van raadsvergaderingen
moeten kosteloos verstrekt worden

Heemstede - Op 23 april 2009 heeft de ge-
meenteraad van Heemstede besloten dat er geen 
schriftelijke verslagen meer gemaakt worden van 
de raadsvergaderingen (en van de raadscommis-
sievergaderingen) doch nog slechts geluidsopna-
mes. Door deze beslissing heeft de gemeente-
raad de Heemsteedse gemeentepolitiek terugge-
stoten naar het stenen tijdperk – toen het schrift 
nog niet was uitgevonden.

Ik heb vervolgens, nog in 2009, om toezending 
van een schriftelijk verslag van een bepaalde 
raadsvergadering verzocht. Het gemeentebestuur 
weigerde om mij dat te verstrekken: het meende 
dat ik genoegen moest nemen met de geluids-
opname van die vergadering. Ik ben daartegen 
in beroep gegaan bij de Rechtbank Haarlem. En 
die heeft op 14 januari 2010 uitgesproken dat het 
feit dat er van de raadsvergaderingen geluidsop-
names gemaakt worden onverlet laat dat burgers 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) om de verstrekking van schriftelijke versla-
gen kunnen verzoeken.

Daarop heeft de gemeenteraad, in zijn vergade-
ring van 27 mei 2010, besloten dat er voor het 
verstrekken van een schriftelijk verslag van een 
raadsvergadering voortaan leges geheven zou 
gaan worden. Het tarief bedraagt op dit moment: 

Euro 20,80 voor elk uur dat aan het vervaardigen 
van het verslag besteed is.

In 2011 heb ik opnieuw om toezending van een 
schriftelijk verslag van een bepaalde raadsverga-
dering verzocht. Dat heeft het gemeentebestuur 
mij verstrekt, doch daarvoor is mij 180 euro aan 
leges in rekening gebracht. Daartegen ben ik in 
beroep gegaan bij de Rechtbank Haarlem. En die 
heeft op 11 oktober 2012 opnieuw mijn beroep 
gegrond verklaard, met de toelichting: “De werk-
zaamheden die de gemeente Heemstede moet 
verrichten om op verzoek een schriftelijk verslag 
van een raadsvergadering te verstrekken kun-
nen niet aangemerkt worden als een dienst, zo-
dat daarvoor ook geen leges kan worden gehe-
ven. De gemeente dient namelijk bij het in be-
handeling nemen van zo’n verzoek het algemene 
belang van openbaarheid van informatie, waar de 
Wob van uitgaat.”
Kortom, na een drie jaren durend juridisch ge-
vecht staat vast: terwijl de raadsleden in Heem-
stede in het stenen tijdperk (van geluidsopna-
mes) blijven verkeren, hebben de burgers dank-
zij de Wob recht op kosteloze verstrekking van 
schriftelijke verslagen van de raadsvergaderingen.

Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede, 13 oktober 2012

INGEZONDEN

Kinderen krijgen sportontbijt
Heemstede - Woensdag  31 ok-
tober zal het eerste Heemsteed-
se Sportontbijt gaan plaats- 
vinden in de sporthal van Groe-
nendaal voor 150 kinderen uit 
de groepen 6 van de Voorweg-
school, de Evenaar, de Ark en de 
Jacobaschool.
De combinatiefunctionarissen 
van SportSupport zullen de-
ze dag organiseren. Het ont-
bijt wordt gesponsord door Van 
Vessem en LePatichou en Vree-

burg Ambachtelijk en Culinair. 
De kinderen zullen ’s ochtend 
om 08.45 beginnen met een ge-
zamenlijk ontbijt in de hore-
ca van Groenendaal. Het ont-
bijt zal geopend worden door de 
heer Jur Botter, wethouder van 
de gemeente Heemstede. Na het 
ontbijt krijgen de kinderen een 
sportieve ochtend met work-
shops Freestyle basketball, tafel-
tennis, streetdance, judo en ka-
rate aangeboden. 

Rectificatie
Besproken zaken nog 

niet besproken
Heemstede – In het artikel 
van Eric van Westerloo over de 
gemeentelijke begroting, vori-
ge week in de Heemsteder, is 
een storende fout geslopen. 
Onder de kop “Besproken za-
ken” is de indruk gewekt dat 
de vergadering waarin de ge-
meenteraad de begroting be-
handelt, al is geweest. De re-
dactie voegde er per abuis een 
regel aan toe, maar dat had 

niet mogen gebeuren. De be-
groting moet namelijk nog 
worden behandeld en bespro-
ken. 
Het artikel is geschreven op 
basis van de voorgestelde be-
groting 2013. Wat uiteindelijk 
wordt besloten zal blijken op 
8/9 november tijdens de echte 
behandeling in de raad. 
Excuses voor de gemaakte 
fout.

Gl askral en maken
Heemstede - Ontdek de gehei-
men van vloeibaar glas in de cur-
sus Glaskralen maken bij Casca, 
die woensdag 31 oktober van 
start gaat. In deze cursus leert 
u alle basisvaardigheden: veilig-
heid, branders, werken met ge-
reedschappen en natuurlijk al-
les over glas. Na een uitvoerige 
veiligheidsinstructie gaat u aan 
de slag met een Conkinect pro-
paanbrander. Hoeveel kralen u 
uiteindelijk maakt, hangt af van 
hoe snel u het branden in de vin-
gers krijgt. U leert de basistech-
nieken van een basiskraal, meer-
kleurenkraal, dotkraal, bloemen-
kraal, stringers trekken, werken 
met millifiorie. De materiaalkos-
ten bedragen 45 euro.

Deze creatieve cursus Glaskralen 
maken van 3 lessen wordt gege-
ven bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf op woens-
dag van 19.00 tot 22.00 uur. Start 
op woensdag 31 oktober. Aan-
melden voor de cursus Glaskra-
len maken kan van maandag tot 
en met vrijdag van 9.00-12.00 
uur: telefoon 023-5483828 kies 1 
of via de website: www.casca.nl.
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Welzijn BloemendaalWelzijn Bloemendaal
Themabijeenkomst
• Dinsdag 30 oktober 10.00-12.00 uur, locatie 
Zuid, Van monniken en kloosters, door Bert 
Roebert.
• Woensdag 31 oktober 10.00-12.00 uur, locatie 
Zuid, Brandweervoorlichting.

Workshops
• Woensdag 31 oktober, 7 en 14 november 
14.00-16.00 uur, Tetterodestraat 9, Haarlem, 
IPad cursus voor beginners.
• Zondag 28 oktober 17.30-19.00 uur, Res-
taurant Les Jumeaux Bennebroek, Wine and 
Spice, wijnproeverij. Aansluitend diner moge-
lijk. 
• Donderdag 8 november, 9.30-11.30 uur, loca-
tie Zuid, Kerstkaarten maken.

Films
Voor namen van de  fi lms bel met Welzijn Bloe-
mendaal
• Vrijdag 26 oktober, 14.00 uur, fi lm voor kin-
deren en hun (groot)ouders, Franciscusschool, 
Bennebroek
• Donderdag 1 november, 10.00-13.30 uur, Film 
en lunch, Casca Heemstede.
• Maandag 12 november, 14.00 uur, fi lm, Ont-
moetingsruimte, Vogelenzang.

Bewegen, goed voor u
• Recreatief fi etsen
Woensdag 24 oktober 10.00 uur, locatie Zuid.

• Wandelen
- Elke 1e  en 3e maandag, 10 uur: Waterlei-
dingduinen ’t Panneland.
- Elke laatste woensdag, 10 uur: rondom 
Bennebroek, locatie Zuid.
- Elke laatste maandag, 10 uur: korte wan-
deling vanaf kerk Vogelenzang.
- Elke zaterdag Nordic walking in de Water-
leidingduinen, 10 uur ’t Panneland.
• Bewegen o.l.v. trainer 
- Elke maandag, om 9.00 en 11.00 uur condi-
tietraining, om 10.00 uur gymnastiek, sportcen-
trum GGZ in Geest.
- Elke woensdag, om 9.15 yoga, de Voghelsanck, 
Vogelenzang.
- Nieuw: Fitness, maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30 Fit Inn  sport-
centrum GGZ in Geest.

Informatie over en aanmelden voor deze acti-
viteiten bij Welzijn Bloemendaal.

Jongerenwerk Bloemendaal
neemt jongeren serieus!

• Vrijdag 26 oktober, 15.30 – 17.30 uur, The 
Spot in Bennebroek, Tiener High Tea, leeftijd 
10-14 jaar. Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.
• Elke dinsdag van 16.00–18.00 uur Girls On-
ly in The Spot in Bennebroek, creatieve acti-
viteiten voor meiden van 10-14 jaar. Locatie: ’t 
Trefpunt, Akonietenplein 1.

• Elke dinsdag van 19.30–21.30 uur Inloop-
avond in The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12-
20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.
• Elke woensdag van 14.00-16.30 uur Inloop-
middag Dorpshuis Vogelenzang. Groep 6, 7, 8, 
locatie: Henk Lensenlaan 2A.
• Elke donderdag van 15.30-16.30 uur Spar-
renbosschool Bennebroek. Voor groep 5-8 van 
Sparrenbosschool gratis sport- en spelacti-
viteiten.
• Elke vrijdag van 15.00-17.00 Inloopmiddag 
Dorpshuis Vogelenzang. Leeftijd 10-14 jaar, 
locatie: Henk Lensenlaan 2A.
• Elke vrijdag van 19.30–22.30 uur inloopavond 
The Spot in Bennebroek. Leeftijd 12-20 jaar, 
locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1.

KIJK OP 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL

Welzijn Bloemendaal
Locatie Zuid

Bennebroekerlaan 5, 2121 GP  Bennebroek
Tel. 023-5845300

Ma t/m vr 9.00-12.00 uur
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

VIMODOS en Den Breejen Infra BV
VEW verwelkomt sponsors op complex
Heemstede - Afgelopen zater-
dag geen voetbal voor VEW1. 
Een goed moment voor het be-
stuur van de club om de hoofd-
sponsor en sub-sponsor op de 
club uit te nodigen voor een na-
dere kennismaking met elkaar 
en het bestuur.  VEW 2 speelde 
wel en won uit tegen SIZO voor 
de KNVB-beker met 2-6.

Na het wegvallen van DuraVer-
meer als hoofdsponsor had VEW 
een jaar lang geen hoofdspon-
sor. In deze tijden maakte het 
bestuur van VEW zich wel zor-
gen want de inkomsten van een 

dergelijke sponsor kunnen maar 
slecht gemist worden. Hoe blij 
was dan ook het bestuur met 
het binnenhalen van een hoofd-
sponsor met landelijke bekend-
heid. Bijzonder genoeg  hoef-
de het bestuur hiervoor niet ver 
te zoeken. Selectiespeler Geor-
ge Ursateanu kwam in de unie-
ke situatie dat hij VEW niet al-
leen sportief maar ook fi nanci-
eel kon ondersteunen. Via zijn 
nog jonge, maar al landelijk be-
kende, bedrijf VIMODOS stapte 
hij samen met zijn partners in dit 
avontuur. Dat in de onderhande-
lingen ook een basisplaats in het 

eerste elftal was bedongen, kan 
inmiddels , jammer genoeg voor 
George, naar het land der fabe-
len worden verwezen. Iedereen 
in de selectie krijgt nog steeds 
dezelfde behandeling, zo bleek 
uit de afgelopen wedstrijden. Al-
leen afgelopen zaterdag niet. Dat 
was de dag dat de hoofdsponsor 
van de ‘Online modestad’ alle 
aandacht kreeg.  

Hoewel het VEW-bestuur dol-
gelukkig was met deze sponsor, 
wilde men voorkomen het nog 
eens een jaar lang zonder hoofd-
sponsor te moeten stellen. Der-

George Ursateanu (VIMODOS) schut Harry Wierda de hand. Harry Wierda heet Arjo den Breejen welkom op het VEW-veld.

halve zocht  de sponsorcommis-
sie verder. Hierdoor kon afgelo-
pen zaterdag niet alleen kennis-
gemaakt worden met de hoofd-
sponsor maar ook met een nieu-
we sub-sponsor; Den Breejen 
Infra B.V. Beide sponsors prijken 
inmiddels op het prachtige don-
kerblauwe shirt met twee witte 
banen van VEW. Ook deze spon-
sor heeft, weliswaar oude, ban-
den met het voetballen bij het 86 
jaar jonge VEW. In een ver verle-
den heeft Arjo den Breejen ook 
tegen een bal getrapt bij VEW. 
VEW heeft in deze sponsor een 
uitstekende partner gevonden. 
Het bedrijf is niet ver van VEW 
gevestigd, namelijk in de Cruqui-
us . Het bedrijf is niet alleen voor 
VEW een sterke partner maar 
ook voor potentiële opdracht-

gevers als het gaat om voorbe-
reiden, begeleiden en uitvoe-
ren van infrastructurele projec-
ten. Het project wat in ieder ge-
val als geslaagd mag worden be-
schouwd, zijn de nieuwe recla-
meborden langs het, vroeger zo 
lege, veld van VEW aan de sport-
parklaan. Inmiddels hangen er 
van beide sponsors mooie nieu-
we reclameborden.  Beide heren 
vonden de geste van het VEW-
bestuur om elkaar afgelopen za-
terdag te ontmoeten via voorzit-
ter Harry Wierda zeer geslaagd.  
Een ontmoeting die voor herha-
ling vatbaar is, zo werd gesteld. 
In de voorlopig 2-jarige samen-
werking tussen VIMODOS, Den 
Breejen Infra BV en VEW voetbal 
geeft voorzitter Harry Wierda hier 
alle gelegenheid toe.

Masker versi eren
Heemstede - De kinderen 
gaan bij de Woensdagmid-
dagclub op 31 oktober een 
masker zelf versieren. De 
woensdagmiddagclub voor 
kinderen van 5 tot en met 10 
jaar is elke week van 13.30-
15.15 uur bij Casca in activi-
teitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11 in Heem-
stede. Kosten per keer 4 euro, 
een kaart voor 10 keer kost 
35 euro. Graag van tevoren 
aanmelden: 023-5483828 – 
kies 1. 
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Een warm welkom bij Restaurant Cozy!

Vernieuwde bovenruimte 
biedt vele mogelijkheden

Bob Divendal op de nieuw ingericht bovenverdieping waar groepen terecht kunnen.

Heemstede – Wie regelmatig in 
het gezellige Cozy eet, zal weten 
dat het restaurant aan het Wip-
perplein vorig jaar een ware me-
tamorfose heeft ondergaan. Het 
interieur is volledig vernieuwd. 
Meubilair, houten lambriserin-
gen en gedempte verlichting 
zorgen voor een aangenaam 
warme sfeer. Een ‘warm’ welkom 
dus, voor ieder die hier gezellig 
en lekker wil tafelen. Maar wist u 
dat ook de bovenverdieping van 
Cozy mogelijkheden biedt? On-
langs is de ruimte boven het res-
taurant aangepast op het ont-
vangen van groepen. Of het nu 
om een familiefeestje, bedrijfsdi-
ner of high tea gaat: boven zit u 
met elkaar zonder andere gasten 
en dus kunt u er uw eigen feest-
je van maken. Uiteraard zijn al-
le mogelijkheden en wensen met 
Cozy-eigenaar Bob Divendal be-
spreekbaar. Heeft u dus binnen-
kort iets te vieren of wilt u rond-
om Sinterklaas graag een avond 
organiseren met heerlijke spij-
zen en een mooie wijn met een 
groep vrienden of familie? In-
formeer dan bij Cozy. Ook wat 

het menu betreft zijn de moge-
lijkheden divers: u kunt kiezen 
voor een drie-gangenmenu voor 
ieder (prijzen vanaf 19,50 p.p) 
maar wat dacht u van een buffet 
of misschien wel spare-ribs voor 
iedereen? De boven’kamer’ van 
Cozy is vooral interessant om-
dat u geen aparte zaalhuur hoeft 
te betalen wat bij andere loca-
ties wel het geval kan zijn. Co-
zy neemt groepen vanaf 16 tot 30 
personen. 

Ander nieuws is dat de me-
nukaart pasgeleden weer ver-
nieuwd is. Dat gebeurt zo’n 3 à 
4 keer per jaar en deze perio-
de brengt dus weer nieuwe, met 
zorg bereide gerechten. Straks 
begint het wildseizoen ook weer 
maar met het huidige, zach-
te herfstweer kunt u eerst nog 
even genieten van tal van nieu-
we smaken, of juist ‘oude’ zo-
als de vergeten groenten. Om-
dat steeds meer mensen steeds 
beter gaan koken is het voor de 
chefkoks tegenwoordig een ech-
te uitdaging om perfect en ver-
rukkelijk te koken. Bob Divendal 

neemt met zijn team die uitda-
ging zeker aan. 
Overigens zijn culinaire genie-
ters die eens een dagje zonder 
vlees of vis willen hier ook aan 
het juiste adres. Proef hoe Bob 
creatief met deze opdracht te 
werk gaat. Geldt ook voor een 
glutenvrij-dieet of andere dieet-
wensen. 
Kennismaken met de keuken van 
Cozy kunt u ook via een proeve-
rij menu van 7 gangen of het ver-
rassingesmenu (4 of 5 gangen).
Cozy, Wipperplein 3, Heemstede. 
023-5293186.
Website: www.cozyrestaurant.nl

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 28 oktober is 
pastor Alie Hoekman om 10.00 
uur voorganger tijdens de dienst 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het Koor Rijk Rij-
senhout. Het is een avondmaal-
viering.

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoeve 
leidt ds Hetty van Galen zondag 
28 oktober de viering om 15.00 
uur. Het is een Dienst van Schrift 
en Tafel. U vindt De Rank aan de 
Spieringweg 101 in Cruquius.

Heemstede – De vorige afl evering van de Dierenfotowedstrijd 
was een groot succes. Wat een mooie foto’s kregen we binnen!
Ook dierenspeciaalzaak Heems aan de Kanaalweg was tevre-
den; de winnaar, Youri Bekkers, kon leuke dingen uitzoeken in 
de dierenwinkel met zijn gewonnen waardebon van 20 euro.
Wil jij ook zo’n leuke prijs winnen? Iets moois uitzoeken voor je 
cavia, het aquarium, je lieve hond of kat, konijn… Maak dan een 
leuke foto, je mag er zelf ook op. Dan even iemand anders vra-
gen om de foto te maken! Mail je foto naar: redactie@heemste-
der.nl  En wie weet win jij die waardebon van Heems.
Volgende week de uitslag in deze krant.

                          Dierenfotowedstrijd     

                               speciaal voor kinderen

Dierenfotowedstrijd
in de herfstvakantie

Lezing over Corsica
Heemstede - Marleen Verheus 
geeft dinsdag 30 oktober bij 
Casca een lezing over Corsica. 
Nergens in de Middellandse Zee 
bevindt zich zo’n boeiend land-
schap als in Corsica: zandstran-
den aan de oostkust, prachtige 
baaien, grillige rotskusten aan 
de noord- en westzijde en een 
bergachtig, groen binnenland 
met idyllische dorpjes en stad-

jes met burchten en citadellen. 
Sinds de 18e eeuw hoort Corsi-
ca bij Frankrijk, maar de Italiaan-
se invloeden zijn nog overdui-
delijk terug te vinden in de 16e 
eeuwse Genuese torens die je 
overal langs de kust ziet staan. 
De dia-lezing over Corsica is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op om 14.30 uur. De 
entree is 4 euro. Reserveren kan 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur: tel. 023-5483828. 

Een greep uit de 
inzendingen van 
de vorige ronde.



pagina 14 24 oktober 2012

MEE organiseert cursus ‘Omgaan met autisme’
Regio - MEE Noordwest-Hol-
land organiseert vanaf 31 okto-
ber de cursus “Omgaan met au-
tisme” voor ouders van kinderen 
van 4 tot 12 jaar met een autis-
mespectrumstoornis.  De cursus 
wordt gehouden in het regiokan-
toor van MEE, Richard Holkade 
2 te Haarlem. De bijeenkomstem 
zijn op woensdag van 09.30 tot 
11.30 uur.
Als ouders te horen krijgen dat 

er bij hun kind sprake is van een 
autismespectrumstoornis, ko-
men er vaak veel vragen over de 
opvoeding en de toekomst van 
hun kind. Het kan dan prettig 
zijn om deze vragen en ervarin-
gen te delen met andere ouders. 
Deze cursus bestaat uit vijf bij-
eenkomsten. Tijdens de cursus 
wordt informatie gegeven over 
autisme en worden ideeën en er-
varingen uitgewisseld. Er komen 

diverse thema’s aan bod, zoals 
autisme in het dagelijkse leven, 
autisme en communicatie, vrije-
tijdsbesteding, verwachtingen 
en toekomst en  
familie en omgeving.
U kunt zich voor de cursus op-
geven bij het Servicebureau van 
MEE Noordwest-Holland, tel. 
088-6522522, e-mail vraag@
mailmee.nl.  De kosten voor de 
gehele cursus bedragen 10 euro.  

Informatieochtend over Glaucoom
Regio - Zaterdag 27 oktober 
tussen 10:00 en 12:30 uur is er 
in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een informatieoch-
tend over de oogaandoening 
Glaucoom. Deze ochtend wordt 
georganiseerd door de  Glau-
coomvereniging in samenwer-
king met de vakgroep Oogheel-
kunde van het Spaarne Zie-
kenhuis en de Apotheek SAHZ. 
Spreker is onder andere Oog-
arts A.P.C.M. de Winter, hij zal tij-
dens deze ochtend meer vertel-
len over de aandoening. U komt 

meer te weten over de werking 
en bij werking van oogdruppels, 
autorijden en Glaucoom.

Meer informatie: www.spaarne-
ziekenhuis.nl of afdeling Patiën-
tenvoorlichting Spaarne Zieken-
huis, 023-8908360. Bijwonen is 
gratis.  Om te voorkomen dat de 
zaal vol is meldt u zich aan bij 
Patiëntenvoorlichting. Dat kan 
telefonisch via bovenstaand te-
lefoonnummer of per e-mail aan 
patientenvoorlichting@spaarne-
ziekenhuis.nl.

Themadag
MS-vereniging
Regio - De MSVN werkgroep 
Haarlem organiseert een the-
madag op zaterdag 27 okto-
ber in  de zaal van het dag-
bestedingcentrum De Boog 
op het terrein van Nieuw Uni-
cum in Zandvoort. Aanvang 
11.00 uur (de zaal gaat open 
om 10.30 uur) en men sluit 
af rond 13.00 uur. De MSVN 
werkgroep Haarlem is onder-
deel van de Multiple Sclerose 
Vereniging Nederland en richt 
zich op belangenbehartiging, 
lotgenotencontact en voor-
lichting.
Op deze themadag heeft men 
Marjolein Rast, vrijwilligster bij 
Hulphond Nederland uitge-
nodigd. Deze organisatie leidt 
hulphonden op voor mensen 
met een motorische beperking 
of epilepsie. Samen met haar 
hond zal zij laten zien wat de-
ze allemaal kan (kan tot wel 70 
handelingen verrichten). Denk 
dan niet, oh dat is niets voor 
mij een hulphond! Het zal u 
verbazen hoeveel mensen met 
een handicap zelfstandig kun-
nen leven en de regie in eigen 
hand kunnen houden dankzij 
een hulphond. Denk bijvoor-
beeld aan dagelijkse hande-
lingen die voor mensen met 
een fysieke beperking soms 
een ondoenlijke klus zijn. Even 
wat oprapen, iets uit de koel-
kast halen, het licht aan-/uit-
doen om maar iets te noemen. 
Mensen met een hulphond 
zijn onafhankelijker, heb-
ben meer sociale contacten 
en voelen zich meer geac-
cepteerd. Een hulphond geeft 
mensen met onder andere MS 
een zelfstandiger leven. Wat 
een hulphond exact allemaal 
voor u kan betekenen laten we 
even als een verrassing staan 
en kunt u zelf meemaken
Men stelt het op prijs indien u 
van tevoren aangeeft of u deze 
lezing bij wilt wonen via ms-
themagroep@hotmail.com of 
telefonisch via 06- 51994224.

Glutenvrije 
markt

Regio - De Nederlandse Coeli-
akie Vereniging (NCV) organi-
seert op zaterdag 3 november 
tussen 10.00 en 14.00 uur weer 
de jaarlijkse interregionale Glu-
tenvrije Markt voor de regio’s 
Noord- en Zuid-Holland en om-
streken.
De markt vindt plaats in Hotel 
Schiphol, naast het brugrestau-
rant over de A4. De toegang is 
voor iedereen gratis. Bij veel be-
kende maar ook nieuwe leveran-
ciers kunt u het uitgebreide as-
sortiment van glutenvrije pro-
ducten proeven.
Meer informatie op www.gluten-
vrij.nl.

Regio - Bent u benieuwd waar 
uw familie vandaan komt? Bent 
u ooit begonnen met stam- 
boomonderzoek, maar is het on-
verhoopt blijven liggen? Bent u 
bezig na te gaan wie uw voor- 
ouders zijn - via internet, of op 
een andere manier - maar loopt 
u vast? Dan is zaterdag 20 ok-
tober de uitgelezen dag om een 
bezoek te brengen aan het pu-
blieks-centrum van het Noord-
Hollands Archief aan de Jans-
straat 40 in Haarlem. De he-
le dag staan medewerkers van 
het Noord-Hollands Archief en 
vrijwilligers van de Nederland-
se Genealogische Vereniging 
(NGV), afdeling Kennemerland, 
klaar om te laten zien wat er mo-
gelijk is op het gebied van gene-
alogisch onderzoek.

Zelfs als u al langer stamboom-
onderzoek doet, is het de moeite 
waard om op deze dag langs te 
komen. Over ‘rijke stinkers’ kan 
iedereen wel iets vinden, maar 
hoe zit het eigenlijk met ‘arme 
sloebers’? Wat is daar nu nog 
van terug te vinden? Juist op de-
ze dag worden diverse archieven 
en bronnen onder de aandacht 
gebracht, die meer vertellen over 
het alledaagse leven in een stad 
als Haarlem. Daarnaast geeft 
Agnes Dunselman van 12.00-
12.45 uur en van 14.00-14.45 uur 
een lezing over ‘Weeskamers en 
stamboomonderzoek’.
Tijdens de Genealogische Dag 
is de studiezaal van het Noord-
Hollands Archief in de Jansstraat 
40 geopend van 9.00-15.00 uur. 
De toegang is gratis.

Informatieavond 
over blaaskanker
Regio - Het Spaarne Ziekenhuis 
organiseert op dinsdag 30 ok-
tober een informatieavond over 
Blaaskanker, voor mensen met 
blaaskanker die blaasspoelingen 
krijgen. De bijeenkomst is in het 
Spaarne Ziekenhuis.
De heer Noordzij, uroloog van 
het Spaarne Ziekenhuis ver-
telt de algemene informatie over 
blaaskanker, wat is het, de diag-
nosen en de behandeling ervan.
De verpleegkundig consulenten 
van het Spaarne Ziekenhuis ge-
ven u informatie over de operatie 
mogelijkheden, de blaasspoelin-
gen en de bijwerkingen van de 
blaasspoelingen. Een medewer-
ker van de vereniging de Water-
loop is aanwezig om te vertellen 
wat de vereniging voor u kan be-
tekenen.
En natuurlijk is er gelegenheid 
voor het stellen van vragen en 
het uitwisselen van ervaringen. 
De bijeenkomst is bedoeld voor 
(ex)patiënten, hun naasten. Toe-
gang tot de avond is gratis. Kijk 
voor uitgebreide informatie en 
aanmelden (verplicht) op www.
spaarneziekenhuis.nl. Adres: 
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, 
vergaderruimte 1 en 2, Spaarne-
poort 1 in Hoofddorp. 
Tijd: 19.30 – 21.45 uur (ontvangst 
vanaf 19.00 uur).

MS 
Collecteweek

Regio - Al bijna 20 jaar zet het 
Nationaal MS Fonds zicht in voor 
mensen met Multiple Sclerose, 
beter bekend als MS.
MS is ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. Door nog onver-
klaarbare redenen valt je eigen 
lichaam dit zenuwstelsel aan. 
Hierdoor ontstaan allerlei fysieke 
ongemakken, bij de een heftiger 
dan bij de ander. Heel vaak zie 
je niks aan mensen met MS. Die 
lijken gewoon te fungeren, maar 
MS is net zo onvoorspelbaar als 
het weer en slaat toe wanneer je 
het niet verwacht. Leren leven 
met een onvoorspelbare ziekte 
als MS is een uitdaging.
Het Nationaal MS Fonds richt 
zich op toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek, patiënten-be-
geleiding en voorlichting. Het 
onderzoek richt zich op het he-
den en nabije morgen en heeft 
daarbij de kwaliteit van leven 
hoog in het vaandel staan. Ge-
nezing is nu nog niet mogelijk 
daarom zet het Nationaal MS 
Fonds zich in op een beter leven 
met MS vandaag. 
Wilt u heel concreet helpen om 
mensen met MS een beter le-
ven te geven? Collecteren is niet 
moeilijk. U ontvangt van de co-
ordinator in uw woonplaats de 
collectebus en overlegt in welk 
straat wilt collecteren. Gemid-
deld zet u zich 1 avond per jaar 
in!
Wilt u zich aanmelden en/of 
meer weten? Bel 010-5919839 of 
kijk op www.nationaalmsfonds.
nl. Een donatie op giro 5057 is 
meer dan welkom.

LEUK! Eenmalig magazine 
van jubilerende De Baan

Regio - Dinsdag 30 oktober is 
het zover: het magazine LEUK is 
een feit. LEUK is een origineel, 
eenmalig magazine ter gelegen-
heid van het 40-jarig bestaan van 
Stichting De Baan. Deze profes-
sionele vrijwilligersorganisatie 
organiseert een veelzijdig aan-
bod aan activiteiten en vakanties 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking in de regio Zuid-
Kennemerland. LEUK laat zien 
waar De Baan voor staat: plezier, 
ontmoeting en verbinding. De in-
terviews, reportages en prachti-
ge foto’s weerspiegelen perfect 

wat deelnemers en vrijwilligers 
samen ondernemen en wat hen 
bezighoudt en bindt. 
De eerste exemplaren van LEUK 
worden overhandigd aan de bur-
gemeesters uit de regio Zuid-
Kennemerland, die 30 oktober 
aanwezig zijn bij de jubileumbij-
eenkomst met het netwerk van 
De Baan.
Daarnaast is er ook een inspire-
rende spreker uitgenodigd: dr. 
Mieke Cardol, senior-onderzoe-
ker bij het Nivel en lector aan 
de Hogeschool van Rotterdam. 
Zij onderzoekt in hoeverre men-
sen met een verstandelijke be-
perking meedoen in de samen-
leving, wat ze daar zelf van vin-
den en wat er beter zou kunnen.Genealogische Dag 

‘Arme sloebers, rijke stinkers!’ Rommelmarkt
Regio - Zaterdag 3 november 
houdt verpleeghuis De Hout-
tuinen haar jaarlijkse rommel-
markt. De tientallen kramen, het 
rad van fortuin en de vele bezoe-
kers staan garant voor gezellig-
heid en koopjes jagen. U bent 
van harte welkom.
De rommelmarkt is onderdeel 
van een feestweek speciaal voor 
bewoners van De Houttuinen. 
Georganiseerd door vrijwilligers, 
medewerkers en de Heemsteed-
se middenstand. Met de op-
brengst kopen de medewerkers 
graag nieuwe tuinmeubels en 
parasols voor de bewoners. Zo 
kunnen zij af en toe genieten van 
de prachtige binnentuin.
Verpleeghuis De Houttuinen, 
Overloop 1, Haarlem  (op de 
grens met Heemstede), zaterdag 
3 november van 10.00 tot 16.00 
uur.
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Paul Haenen in Theater de Luifel
Heemstede - Paul Haenen komt 
vrijdag 2 november naar Theater 
de Luifel met een try-out van de 
voorstelling Dolman & Gremdaat 
Live. Het is een vrolijke voorstel-
ling over verleden, heden en toe-
komst. 
De afgelopen jaren heeft Paul 
Haenen zich geconcentreerd op 
zijn eigen theater, Het Betty As-
falt Complex, maar nu heeft hij 
weer zin om het land in te trek-

ken met zijn bekende karakters, 
Margreet Dolman en dominee 
Gremdaat. 
Ook deze nieuwe voorstelling is 
een combinatie van satire, bele-
venissen, poëzie en zang. Hae-
nen is in staat om op een hu-
moristische wijze de actualiteit 
van de dag te behandelen. En 
dan gaat het niet alleen om het 
wereldnieuws maar ook om het 
nieuws van de plaats, de regio 

Master of Science geeft info-
avond ‘Back to the Future’ 
Heemstede - Veel mensen 
kampen met gezondheids klach-
ten variërend van vermoeidheid, 
overgewicht, diabetes, allergieën 
en futloosheid tot auto-immuun-
klachten zoals fybromyalgie, reu-
ma, psoriasis en andere klach-
ten. Op een informatieavond op 
1 november wordt geleerd hoe je 
gezondheidsklachten kunt voor-
komen of zelf invloed kunt uit-
oefenen op uw gezondheids-
klachten. De basis hiervoor ligt 
volgens Geja Heinen in de oer-
tijd. In onze genen ligt opgesla-
gen hoe lang onze darm is, dat 
we twee longen hebben, dat we 
één maag hebben, enz. Dat de 
mens een darm heeft van circa 7 
meter terwijl een schaap er één 
heeft van 28 meter en een leeuw 
slechts één meter darm heeft 
wordt genetisch bepaald. Noem 
het “Genetische Programme-
ring”. De genen bepalen zo mee 
welke leefstijl het beste past bij 
deze ‘programmatie’. Veel men-
sen hebben een leefstijl die ver 
afwijkt van de leefstijl die past 
bij de programmatie waardoor 
klachten kunnen ontstaan.
Ook het ontstaan van overge-
wicht en het beroemde jo-jo-ef-
fect van crashdiëten vinden hun 
oorzaak in een leefstijl die niet 
past bij de programmering. Via 
deze cursus “Back to the Futu-
re” krijgen deelnemers inzicht in 
welke leefstijl wél past en hoe 
overgewicht effectief en op lan-
ge termijn voorkomen en tegen-
gegaan kan worden evenals veel 
gezondheidsklachten.
Geja Heinen is Master of Scien-
ce in de Klinische Psycho Neuro 

Immunologie, de enige erkende 
Masterstudie op het gebied van 
natuurlijke behandeling van ge-
zondheidsklachten aan de Uni-
versiteit van Girona in Spanje. 
Van oorsprong is zij diëtist/voe-
dingskundige en is via meer-
dere vervolgopleidingen door-
gegroeid naar Master of Scien-
ce. Zij heeft een actieve praktijk 
en is tevens docent op haar vak-
gebied. Momenteel doet zij on-
derzoek naar het chronisch ver-
moeidheidssyndroom samen 
met onder andere het UMCG in 
Groningen.

Locatie: Touchdown Center,  Ha-
venstraat 87 in Heemstede. Re-
serveren: 06-15029301.

Voor een persoonlijk consult is 
Geja Heinen in Heemstede aan-
wezig op 1 en 2 november, loca-
tie Touchdown Center. Een af-
spraak hiervoor kan gemaakt 
worden via telefoonnummer 06-
55307412. Zie ook: www.eszen-
sa.nl . Een consult wordt door de 
meeste Zorgverzekeraars ver-
goed.

Toneelgroep Perspektief speelt ‘Schaduwen’
Heemstede - Toneelgroep Per-
spektief uit Haarlem speelt op 
27 en 28 (matinee) oktober het 
prachtige stuk ’Schaduwen’ in 
Theater de Luifel in Heemstede.
Het is de eerste keer dat dit stuk 
wordt opgevoerd, een wereld-
première dus! Geschreven door  
erelid Martine Faber en geregis-
seerd door Boy van der Erf. Op-
voeringen vinden plaats in Cas-
ca Theater de Luifel, Herenweg 
96 te Heemstede. Aanvang 27 
oktober is 20:15 uur en 28 okto-
ber 14:30 uur.  Een klein tipje van 
de sluier: Schaduwen is een stuk 

over liefde. Onbaatzuchtige lief-
de. Prachtige ontroerende scè-

nes en heftige dialogen wisse-
len elkaar af. Langzaam ontrolt 
zich het levensverhaal van Ma-
ria, ooit een beroemd actrice en 
nu gebonden aan een rolstoel 
door een beroerte. Ze kan niet 
meer verwoorden wat ze denkt. 
Van haar hoeft het allemaal niet 
meer. Tot er opeens totaal onver-
wacht bezoek komt...
Reserveren kan via de websi-
te www.perspektief.biz, via in-
fo@perspektief.biz of telefonisch 
bij Kitty de Winter, bereikbaar 
via 06-46416589 (na 18:30 uur). 
Kaarten kosten 10 euro.

Interview met Wim Hazeu 
over biografie Marten Toonder
Heemstede - In 2005 over-
leed Marten Toonder, de schrij-
ver en tekenaar van de onster-
felijke verhalen over Olivier B. 
Bommel en Tom Poes. Wim Ha-
zeu, de veelgeprezen biograaf 
van Slauerhoff, Achterberg, Es-
cher en Vestdijk, publiceerde op 
11 oktober de biografie van Mar-
ten Toonder, waarin aan een ui-
terst bewogen leven overtuigend 
wordt vormgegeven.
Tegelijkertijd opende in het Let-
terkundig Museum de tentoon-
stelling Marten Toonder.
Het jaar 2012 gaat de boeken in 

als het “Toonderjaar”. Het gehele 
jaar wordt herdacht dat het hon-
derd jaar geleden is dat Marten 
Toonder werd geboren. Ter gele-
genheid van het Toonderjaar is 
op 21 januari 2012 een nieuwe 
Bommelmusical onder de naam: 
‘De Nieuwe IJstijd’ in de theaters 
verschenen. Dit muzikale strip-
verhaal is geproduceerd en uit-
gebracht door Opus One.
Wim Hazeu wordt geinterviewd 
door journalist Maarten Dessing. 
Aanvang 20:00 uur. Toegang 5 
euro. Reserveren gewenst via 
023-5282472.

waar hij optreedt. Hij laat onder 
de vingercamera knipsels van de 
landelijke kranten zien maar ook 
van de provinciale bladen. Door 
het nieuws te combineren en te 
interpreteren brengt hij een re-
lativering aan die bevrijdend kan 
werken. Elke avond is anders en 
daardoor uniek. 
Naast Margreet Dolman en do-
minee Gremdaat zal ook dokter 
Valentijn op het podium verschij-
nen én in principe een muzika-
le gast uit de buurt waar het op-
treden plaatsvindt. Een vrolijke, 
meeslepende en actuele voor-
stelling van een in Nederland en 
Vlaanderen unieke cabaretier.
De voorstelling is op vrijdag 2 no-
vember om 20.15 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaartverkoop via de web-
site en aan de kassa van maan-
dag tot en met donderdag van 
9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang. U kunt ook telefo-
nisch reserveren via de theater-
lijn, 023-5483838.
Meer informatie: www.bettyas-
falt.nl en www.theaterdeluifel.nl.Fo
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Welzijn 
Bloemendaal

Bennebroek - Welzijn Bloe-
mendaal heeft weer enkele ac-
tiviteiten gepland. Dinsdag 30 
oktober is er een themaoch-
tend over monnikenkloosters. In 
de lezing van Bert Roebert gaat 
het om de heiligheid van plaat-
sen. De eerste monniken leefden 
in de woestijn in Egypte. Roebert 
spreekt van de berg Athos, Mos-
kou, Egmond en diverse ande-
re plaatsen. Aanmelden 023-584 
5300, locatie Zuid, Bennebroe-
kerlaan 5 in Bennebroek. Kosten 
3 euro. Van 10.00 tot 12.00 uur. 
Woensdag 31 oktober staat het 
thema Mindfulness en het brein 
centraal. Helma Ton, oud burge-
meester en nu directeur Cen-
trum voor aandachtsontwikke-
ling vertelt hoe het komt dat ne-
gatieve ervaringen in ons blij-
ven plakken en hoe je dit kunt 
doorbreken. Aanmelden 023-
584 5300. Locatie Noord, Bloe-
mendaalseweg 125. Van 20.00 
tot 22.00 uur.

Expositie ‘dialoog in kleur’
Bennebroek - Riet Aarts en Ca-
thelijne van der Burg exposeren 
hun schilderijen in het voorma-
lig gemeentehuis van Benne-
broek aan de Bennebroekerlaan 
5 van 1 november tot en met 4 
december.
Riet Aarts exposeert met ma-
terieschilderijen. Haar abstrac-
te werken zijn gemaakt met bij-
voorbeeld kokosblad, verband-
gaas, touw of zand. Samen met 
de acrylverf vormen ze een 
kleurrijk geheel. De schilderij-
en zijn opgebouwd uit diverse 
lagen, wat ze een zekere diepte 
geeft. Verweerde materialen en 
details uit haar omgeving zijn de 
belangrijkste inspiratiebronnen 
voor haar schilderwerken.

Cathelijne van den Burg maakt 
eveneens materieschilderijen in 
acryl (zie foto). Haar schilderij-
en hebben soms een wat dro-
merige sfeer en zijn bijzonder in 
hun kleurgebruik. Haar inspira-
tie haalt ze uit de dingen die ze 
om zich heen ziet of uit vakan-
tieherinneringen. De liefde voor 
het landschap is vaak terug te 
vinden in haar schilderijen. Ze 
wordt geboeid door het werken 
met verschillende materialen en 
het maken van collages in com-
binatie met acrylverf. 
De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur en op woens-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 
uur.
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Heemsteedse bijen blijven 
voorlopig op het Media Park
Heemstede - Het Jaar van de 
Bij loopt langzaam maar ze-
ker af voor imker Pim Lemmers. 
De actie met het plaatsen van 
een bijenhotel bij de Hofvijver 
in Den Haag, het scholenpro-
ject in Heemstede en Bloemen-
daal (ruim 1000 kinderen kre-
gen les over bijen) en het im-
keren met bekende en minder 
bekende Nederlanders maakt 
2012 heel ‘BIJzonder’ voor de 
Heemsteedse bijenhouder.                                                                                                                              
“Ik ben blij dat het Jaar van de 
Bij een vervolg krijgt”, zegt Pim. 
“Zo blijven de bijen een deel van 
2013 in Hilversum (Giel!) en bij 
het Capitool (Vroege Vogels) 
staan. Daarnaast hebben de pro-
grammamakers toegezegd dat 
zij volgend jaar mee zullen doen 
aan een scholenproject over bij-
en in Heemstede.” 
Intussen zijn de bijenvolken in 
Heemstede klaar voor de ko-
mende winter. Vorige week heeft 
Pim samen met Giel Beelen op 
het Media Park ook de bijen-
volken van Giel winter klaarge-
maakt. Dit gebeurde door het 
afvoeren van de bijen met sui-
kerwater. Hier werd een video-
clip van gemaakt, die op site van 
Giel Beelen te zien was. De pot-
jes honing (totaal 39 stuks) af-
komstig van Giel’s bijenvolken 
worden later dit jaar in het Gla-
zen Huis (3FM staat van 18 tot 
en met 24 december in Ensche-
de) tijdens het Serious Request 
geveild!! De bekende actrice Ca-
rice van Houten heeft vorige 
week als voorproefje al een pot 
honing ‘Miel Giel’ met bijsmaak 
gekregen.
En ook op radio 1 tijdens het ra-
dioprogramma Vroege Vogels 
werden onlangs 20 potjes ho-
ning voor het goede doel geveild. 
De opbrengst hiervan gaat naar 

De Boei, een arbeidscentrum in 
Vlaardingen waar mensen met 
een verstandelijke beperking 
werken. Bij De Boei worden on-
der meer vlindertafels, egelhui-
zen, bijenhotels en hommelkas-
ten gemaakt.  
Lemmers hoopt het Jaar van de 
Bij op een passende wijze af te 

sluiten. Met de komende feest-
dagen voor de deur heeft hij 
een aantal koks benaderd of zij 
met de honing vanuit Heemste-
de willen gaan kokkerellen. Top-
kok Jeroen de Zeeuw uit Haar-
lem en Vincent van den Bosch 
(Tummers) uit Heemstede doen 
al mee.

Meldactie over 
Stapeling in de 

zorg
Regio - Nederland moet bezui-
nigen. Ook de zorg ontkomt daar 
niet aan. In de afgelopen jaren 
zijn veel plannen gemaakt en 
maatregelen ingevoerd om de 
zorg betaalbaar te houden. Een 
groot aantal mensen wordt ge-
confronteerd met een opeensta-
peling van maatregelen. Zorgbe-
lang Noord-Holland organiseert, 
samen met de andere Zorgbe-
langorganisaties in Nederland, 
een meldactie om de gevolgen 
van de bezuinigingen in kaart te 
brengen. Krijgen mensen minder 
zorg? Zijn de kosten gestegen? 
En welke invloed heeft dat op het 
dagelijks leven? De actie loopt  
tot en met 31 oktober. Melden 
kan op www.zorgbelang-noord-
holland.nl.
In 2011 hebben de Zorgbelang-

organisaties een meldactie geor-
ganiseerd om de mogelijke ge-
volgen van de kabinetsplannen 
in beeld te brengen. In korte tijd 
kwamen circa 1600 reacties bin-
nen. 
Inmiddels is een deel van de-
ze maatregelen gerealiseerd. 
Zorgbelang Noord-Holland wil 
graag weten wat daarvan de 
gevolgen zijn. U kunt meedoen 
via www.zorgbelang-noordhol-
land.nl. Mensen die liever telefo-
nisch willen melden kunnen bel-
len met de afdeling Informatie 
en Klachtopvang: 0900-2437070 
(0,10 per minuut).

Met de meldactie wil Zorgbelang 
Noord-Holland harde feiten ver-
zamelen. Maar achter die feiten 
zitten persoonlijke verhalen, me-
ningen en emoties. Wie daarover 
meer wil vertellen kan zijn ver-
haal kwijt op het sociale netwerk 
www.deeljezorg.nl. 
De resultaten van de meldactie 
worden aangeboden aan de lan-
delijke en gemeentelijke politiek.

Hoortest bij Apotheek Groenendaal
Weer goed horen is belangrijk 

en hoeft niet duur te zijn!
Heemstede - We worden alle-
maal ouder. Dat is mooi. Maar 
ouderdom komt met gebre-
ken. Hoe meer we ons lichaam 
gebruiken, des te meer slijta-
ge treedt er op. Bij het ouder 
worden krijgen we in meer of 
mindere mate ook last van ge-
hoorverlies. Bij de één gaat dat 
sneller dan bij de ander. Dit ge-
hoorverlies ontstaat vrijwel al-
tijd op soortgelijke wijze. Dat 
heeft te maken met de werking 
van ons hoor-zintuig. Dit is niet 
ingewikkeld, maar wel heel erg 
lastig voor de oudere en zijn 
omgeving.

Hoeft niet duur 
Mensen denken vaak dat een 
goed hoortoestel heel erg duur 
moet zijn, en dat een goed-
koop hoortoestel niet zo goed 
is. Men ging daarvoor naar 
de audicien. Voor mensen die 
daarvoor in aanmerking ko-
men vergoedt de zorgverzeke-
ring in 2012 nog 509,50 euro 
per hoortoestel. Het gemiddel-
de hoortoestel kost via de au-
dicien ca 1200 euro. Mensen 
betalen gemiddeld ongeveer 
700 euro per oor zelf bij; dat is 
1400 euro per persoon en dat 
is heel veel geld!

Hoortest
Apotheek Groenendaal in 
Heemstede doorbreekt deze 
dure prijsstructuur met een re-
volutionair vernieuwend con-
cept. Het is nu mogelijk om 
hoortoestellen via de apotheek 
te kopen. U kunt daarvoor ge-
woon in de spreekkamer van 
de apotheek een hoortest 
doen. De apothekersassisten-
te helpt u daar graag bij. De-
ze hoortest maakt van elk oor 
op professionele wijze een au-
diogram, waarmee eenvou-
dig vastgesteld kan worden of 
er sprake is van gehoorverlies. 
Onze moderne testapparatuur 
is volledig geautomatiseerd en 
ISO-gecertificeerd. Het is een 
zorgconcept volgens Zwitser-
se research. 

Passend hoortoestel
Wetenschappelijk onderzoek 
heeft aangetoond dat bij ou-
deren meestal sprake is van 
normaal ongecompliceerd ge-
hoorverlies dat vrijwel altijd 
volgens eenzelfde patroon ver-
loopt: 90% van deze slecht-
horendheid is in te delen in 4 
verschillende profielen. Het 
Zwitserse bedrijf Sonetik ont-
wikkelde hoortoestellen wel-
ke standaard zijn ingesteld op 
zo’n profiel. In plaats van een 
hoortoestel speciaal voor een 
patiënt te programmeren kijkt 
de apotheker of hij een voor-
geprogrammeerd hoortoestel 
heeft dat past bij het individue-
le gehoorverlies van de patiënt. 
Zo kan Apotheek Groenendaal 

in 90% van de gevallen oude-
ren met gehoorverlies goed en 
snel helpen: zij kunnen binnen 
een uur een passend hoortoe-
stel mee naar huis nemen en 
daarmee weer normaal horen. 
Natuurlijk zijn deze hoortoe-
stellen op deze manier veel 
goedkoper. Een Sonetik hoor-
toestel kost via de apotheek 
slechts 395 euro per stuk; 
dat is lager dan de vergoe-
dingslimiet van de verzekering. 
Meestal zal er via de apotheek 
voor de patiënt geen eigen bij-
drage zijn.

Beste geluidskwaliteit
Het is echt niet veel duurder 
om een goed hoortoestel te 
maken dan een slecht hoor-
toestel. Mensen zullen veel 
sneller tevreden zijn over een 
hoortoestel met een hele goe-
de geluidskwaliteit dan over 
een slecht hoortoestel. Daar-
om heeft Apotheek Groenen-
daal gekozen voor hoortoestel-
len van de beste geluidskwali-
teit. Door de standaard instel-
lingen zijn deze hoortoestel-
len toch heel goedkoop. De 
universiteit van Lübeck heeft 
de hoortoestellen van de apo-
theek vergeleken met toestel-
len die bij de audicien 2500 eu-
ro (!) per stuk kosten: de ge-
luidskwaliteit werd gelijkwaar-
dig gevonden. 

Eenvoudig in gebruik
Het hoortoestel van Apotheek 
Groenendaal is heel eenvoudig 
in het gebruik, wat juist voor 
ouderen heel wenselijk is. Dit 
hoortoestel heeft toch de aller 
modernste digitale techniek.  
Elk toestel heeft twee micro-
foontjes, waarbij één naar vo-
ren is gericht, om het gesprek 
te versterken, en de ander naar 
achteren is gericht om het om-
gevingsgeluid weg te filteren 
uit de versterking van dat ge-
sprek. Zo heeft men veel min-
der last van omgevingsgelui-
den. Deze nieuwste hoortoe-
stellen zijn heel klein en vrij-
wel onzichtbaar. De apotheek 
werkt met moderne smalle 
open geluidsbuizen die in al-
le oren vrijwel altijd comforta-
bel passen. Hinderlijk fluiten 
en rondzingen komt niet meer 
voor. Naar behoefte kan men 
zelf het volume bijregelen. 

Attentie
Let op: vanaf 2013 geldt waar-
schijnlijk voor alle hoortoe-
stellen een eigen bijdrage van 
maar liefst 25% van de kost-
prijs. Verwacht u een hoortoe-
stel nodig te hebben? Over-
weeg dan dit nog in 2012 te 
doen. Maak daarom snel een 
afspraak bij Apotheek Groe-
nendaal, Valkenburgerlaan 
50 te Heemstede via telefoon: 
023-5293686.

Hoe smaakt 
Fair Trade?

Heemstede - Hoe smaakt Fair 
Trade? Dat kunt u ontdekken op 
de proeverij in de Wereldwin-
kel die wordt gehouden op za-
terdag 27 oktober van 14.00 tot 
17.00 uur. Op die dag kunt u ken-
nismaken met verschillende Fair 
Trade vruchtensappen en wijnen. 
En hapjes zoals tapenade, relish 
en mosterd. Maak kennis met 
het veelzijdige assortiment Fair 
Trade voedingsmiddelen dat de 
Wereldwinkel aan de Raadhuis-
straat 29 te bieden heeft. En, voor 
de liefhebbers: de overheerlijke 
chocoladeletters zijn er weer!
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Inleven
Ik zag het al toen ze binnen-
kwam. Ze keek strak voor zich 
uit alsof ze naar het oneindige 
keek. Ze kwam afscheid ne-
men. Zij had thuis al een brief-
je achtergelaten op de keu-
kentafel. Zij wilde een ein-
de aan haar leven maken. Hef-
tig. Ik noem haar Ellen. Ik ken-
de haar vanuit een aantal ge-
sprekken en wist dat zij veel 
teleurstellingen had meege-
maakt. 
‘Wat zou jij zeggen als je zo’n 
iemand zou ontmoeten?’ Dat 
vraag ik altijd aan mensen,  
wanneer we het over luiste-
ren hebben. Negen van de 10 
mensen, die ik dat vraag, den-
ken diep na en komen vaak 
niet verder dan: ‘Ik zou zeg-
gen dat ze dat niet moet doen’. 
Maar dat was een gepasseerd 
station. Zij had het besluit al 
genomen.
Hoe zou je contact met haar 
kunnen krijgen? Het antwoord 
is: oprecht inleven, je verplaat-
sen in haar situatie – maar 
dan ook echt - en dat van bin-
nenuit verwoorden. Ik zei: ‘El-
len, ik zie aan je dat je het echt 
meent. Het is teveel voor je ge-
worden. Dit kan je niet meer 
aan. Het zou een bevrijding 
voor je zijn als aan deze situa-
tie een einde komt.’ Ze knikte. 
Ik verwoordde wat zij beleef-
de. Gaf ik haar gelijk dat zij 
een einde aan haar leven wil-
de  maken? Nee, ik gaf woor-
den aan haar uitzichtloosheid 
en aan haar gedachte van op-
luchting als ze niet meer in de-
ze situatie zou verkeren. In fei-

te herkende en erkende ik 
haar gevoel en haar situatie. Ik 
veroordeelde niet. Ik gaf niet 
mijn mening. Ik leefde me in 
haar in.
Natuurlijk was ik er op uit dat 
zij niet ging doen wat haar 
voor ogen stond, maar het 
gaat er om: hoe bereik je dat? 
Heel veel mensen luisteren 
niet met de bedoeling om ie-
mand te begrijpen; ze luis-
teren om antwoord te kun-
nen geven: hun eigen mening, 
hun advies, hun eigen verhaal. 
Vaak luisteren ze alleen naar 
woorden, maar horen of zien 
de dieper liggende gevoelens 
niet. En daar gaat het om. Pas 
als een ander voelt, dat je je 
zonder oordeel echt in hem of 
haar verplaatst, voelt iemand 
zich begrepen. 
En zo kon Ellen er voor open 
staan om in een andere om-
geving weer tot zichzelf te ko-
men. Gelukkig maar. Inleven 
kan wonderen doen. Probeer 
het ook. Vanuit je hart.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl

De Slijter van Heemstede 
terug op Wilhelminaplein
Heemstede - De ouderwetse 
slijter is weer terug op het Wil-
helminaplein, het voelt alsof hij 
nooit weg is geweest. Dat voelt 
Martin ook een beetje. Hij staat 
parttime in de winkel en is in de 
oude buurt van het Wilhelmin-
aplein opgegroeid. De winkel is 
flink aangepast, weer ruim en 
overzichtelijk, ook voor de rolla-
tor en kinderwagen. Alle ruimte 
voor de klant, het lijkt wel of het 
assortiment ook de ruimte heeft 
gekregen. Buiten moet er nog 
het een en ander gebeuren, met 
onder andere de voordeur die 
een verfje verdient en ook krijgt. 
Daarnaast heeft Dirk van Wan-
roij, de bedrijfsleider, een hekel 
aan rommel voor de deur, dus 
kratten en ijzeren containers da-
genlang voor de pui zijn nu ver-
leden tijd. 

Het is hier het respectabele Wil-
helminaplein!  Met een speciaal-
zaak in dranken, vooral in whis-
key’s en whisky’s. De whiskey 
met een ey komt uit Ierland en 
de Amerikanen hebben de ey 
overgenomen. De Bourbon is 
heel bekend. De whiskys zonder 
e komen uit Schotland en Cana-
da. Kenners hebben hun oorde-
len, vooroordelen en voorkeuren. 
Daar laat de wihiskey- of whis-
kyspecialist Dirk zich niet over 
uit. Hij organiseert liever proeve-
rijen met deze speciale drank die 
wereldwijd geliefd is. 
Hij maakt nog wel bekend op 
welke maandagavonden de-
ze proeverijen gehouden wor-
den. Hij heeft een respectabele 
collectie uit Canada, Schotland, 
Ierland en Amerika in huis en 
zelfs Hollandse. In sterke drank 

heeft hij naast de bekende mer-
ken veel West Friese borrels, jon-
ge en oude jenevers, bessen en 
citroentjes. De Vieux van het 
oud Schager Koetsiertje. Dirk 
heeft mooie huiswijnen uit Chi-
li, een heel belangrijk wijnland 
geworden, in huis. Casa del Val-
le in rood, wit en rosé, afkomstig 
uit de Aconcagua vallei met een 
mediterraan klimaat en warme 
zomers. Port importeert de slijter 
van Noordwijkerhout en Heem-
stede ook zelf. Van het Portugese 
Porthuis sinds 1816 de Quinte do 
Infantado, toch eens proberen! 
De buurt is blij met de komst 
van de Slijter van Noordwijker-
hout en Heemstede zoals de slij-
terij officieel heet. Leuk voor de 
buurt, leuk voor Heemstede, leuk 
voor de hele regio.
Ton van den Brink

Regio - Na de autosalon van Pa-
rijs is het nu tijd voor de Neder-
landse Première. Op zondag 28 
oktober zal de introductie van 
de nieuwe Mazda6 Sportbreak 
plaatsvinden bij Mazda RC in 
Velserbroek. “De Mazda6 Sport-
break is voor de zakelijke rijder 
bijzonder interessant, omdat de 
Mazda6 als enige benzinemo-
tor in zijn segment met 20% bij-
telling te leasen is, mits de regi-
stratie dit jaar nog plaatsvindt. 
Maar ook bij de particuliere be-
rijder zal deze auto zeer zeker in 
de smaak vallen”, vertelt brand- 
manager Hans Touw met veel 
elan. 
Mazda RC wil u graag uitnodi-
gen op deze dag, om kennis te 
laten maken met deze prachtige 

nieuwe Mazda6. Vanaf 11.00 uur 
tot 16.00 uur bent u van harte 
welkom in onze gezellige show-
room aan de Kleermakerstraat 
63 te Velserbroek. Het team van 

Mazda RC staat dan voor u klaar. 
U komt niet voor niets op deze 
dag naar de showroom. Er valt 
ook iets te winnen op deze dag 
aldus Touw.

Weekendje weg
Met de slagzin ‘dubbel zes’ bij de 
nieuwe zes kunt u een weekend-
je weg verdienen. U komt nooit 
voor niets. Wanneer u besluit 
tot aankoop over te gaan kunt u 
zelfs nog extra ‘geld verdienen’. 
Natuurlijk is er deze dag ook een 
hapje en drankje. Hans Touw is 
er van overtuigd dat uw bezoek 
u zeer enthousiast zal maken en 
dat u straks misschien wel als 
een van de eerste Nederlanders 
in deze nieuwe Mazda zal rijden! 
Een wereldprimeur. Mazda RC 
heeft voor u de voorraad hierop 
afgestemd.

Tot zondag 28 oktober bij Mazda 
RC in Velserbroek. Uw partner in 
mobiliteit.

Maak nu kennis!
Nederlandse Première Mazda 6 bij Mazda RC in Velserbroek

Thaise keuken
Heemstede - De korte cur-
sus van 4 lessen Thaise keuken 
start op woensdag 14 novem-
ber bij Casca in de Luifel, Heren-

weg 96, Heemstede van 19.30 
tot 22.30 uur. Het pure en ver-
se karakter van de Thaise keu-
ken past heel goed in de trend 
om licht, vers en gezond te eten. 
Een Thais gerecht is nooit alleen 
pittig, maar wordt door middel 
van kruiden in balans gebracht. 
Pittig, zoet, zuur en zout wisse-
len elkaar af. De Thaise keuken 
is zeer divers is en maakt gebruik 
van een grote verscheidenheid 
aan ingrediënten, kruiden en 
specerijen. Wat de verschillen-
de regionale keukens van Thai-
land met elkaar verbindt is dat zij  
de vijf fundamentele smaak-
sensaties met elkaar proberen 
te verenigen in een maaltijd, en 
soms ook binnen één gerecht: 
heet (pittig), zuur, zoet, zout en 
(optioneel) bitter. Het gebruik 
van grote hoeveelheden verse 
kruiden in gerechten is kenmer-
kend voor de regionale Thaise 
keuken. Daardoor is deze keu-
ken ook zo bijzonder. De Thai-
se keuken draait om het gebruik 
van rijst (Thai: khao) als basis-
voedsel.
Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-5483828 of via www.
casca.nl.
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Lagerhuis op de Voorwegschool
Heemstede - Debatteren is de 
beste manier om met elkaar te 
communiceren over een stel-
ling. Maar hoe doe je dat? Wat 
is debatteren, welke regels moet 
je kennen en kunnen hante-
ren en hoe speel je dit commu-
nicatiespel voor publiek en jury. 
Schoolteam en MR van de Voor-
wegschool is woensdag 17 okto-
ber met 75 ouders van school in 
debat gegaan over allerlei actu-
ele onderwijsonderwerpen aan 
de hand van 8 stellingen. Resul-
taat, een levendige avond met 
felle debatten en enthousiaste 
deelnemers. Zeker voor herha-
ling vatbaar.
Na een presentatie over wat 
is debatteren waarbij spelre-
gels, tips en trucs, hoe te over-
tuigen met sterke argumenten, 
stemgebruik en houding de re-
vue passeerden werd het tijd van 
het echte debat. Jurylid en te-
vens voorzitter was Arno Koek, 
eigenaar van boekhandel Blok-
ker, en de inleiders van buiten 
de school waren Wille Straathof, 
rector College Hageveld en Ad 
van Amerongen, oud wethouder 
gemeente Heemstede. 
“Het kind van vandaag kan op 
school niet meer zonder IPad of 
laptop”, “Kunst en Cultuur een 
zaak van ouders”  en “De basis-

school is voor de vorming, het 
vervolgonderwijs voor het leren” 
waren enkele van de stellingen 
waarbij voor- en tegenstanders 
elkaar verbaal en non-verbaal 
flink in de haren vlogen. Soms 
met een opgelegde voor- of te-
genmening werden sterke argu-
menten door de zaal geslingerd. 
Sommige tegenstanders werden 
zelfs tijdens het debat ineens 
voorstander. De inleiding, en te-
vens debatleider, werd verzorgd 
door Edward van der Zwaag, de-

bater in het Lagerhuis en nu pre-
sentator en tafelheer wekelijks 
op radio bij de NTR.

Conclusie van de avond, 
een groot succes!
Debatteren is een verfrissend 
communicatiespel waarbij het 
moeilijk is je mond te houden 
en stil te blijven zitten. Ieder-
een heeft wel een mening over 
het onderwijs maar hoe breng 
je een mening onder woorden. 
Aan de jury de taak de beste 
één op één debater van de 
avond aan te wijzen, de beste 
inleider en de beste Lagerhuis 
zaaldebater. Op een voortreffelij-
ke wijze wist Arno Koek de prijs-
winnaars in het zonnetje te zet-
ten. Tijdens het drankje aan het 
eind van de avond werden alle 
stellingen nog eens vrolijk door-
genomen want een debat stopt 
niet na het spel. Ook College Ha-
geveld en boekhandel Blokker 
hebben aangegeven een derge-
lijk debat snel in hun programma 
te willen opnemen. En de Voor-
wegschool zelf?  Waar mogelijk 
zal het beleid worden aangepast 
nu de debaters hebben gespro-
ken maar overwegend sluit de 
mening over de stellingen goed 
aan bij de visie van het onder-
wijs.

‘Beperk invloed welstandscommissie’

Voorstellen vanuit de 
gemeenteraad halen het niet
Heemstede - In de regel is het 
college de partij die al dan niet in 
opdracht van de raad met voor-
stellen komt. Niemand kon zich 
meer herinneren wanneer het 
de laatste keer was dat er vanuit 
een raadsfractie zelf voorstellen 
werden gedaan. In de commis-
sie Ruimte lagen er opeens twee 
voorstellen op tafel. 

D66 stelde voor om in een deel 
van Heemstede de welstands-
commissie haar zeggenschap te 
ontnemen. Wettelijk is de wel-
standscommissie een verplich-
ting maar als proef mag men 
een deel van een gemeente wel-
standsvrij verklaren. D66 rekent 
op de burgers en vindt dat de 
burgers, architecten en bouwers 
zelf wel kiezen voor passende 
bouw en uitvoering. Het bouw-
besluit en bestemmingsplan bie-
den voldoende garantie dat er 
geen ongewenste bouwwerken 
komen. Sabelis (GL) zag een 
probleem met de rechtsongelijk-
heid als niet de gehele gemeen-
te onder het zelfde regime valt. 
Ook de VVD was tegen en HBB 
vreest voor aantasting van het 
dorpse karakter. De PvdA wil-
de beginnen met de welstands-
criteria te vereenvoudigen. Van 
Vlijmen (CDA) was tegen maar 
stond wel open voor een experi-
ment op dit gebied. D66 zag zich, 
gezien de weerstand bij de an-
dere fracties, genoodzaakt het 
stuk terug te nemen en beraadt 

zich op een mogelijke aangepast 
voorstel.

Starterslening koopwoningen 
De PvdA kwam in navolging 
van andere gemeenten met een 
voorstel om beginnende kopers 
op de woningmarkt tegemoet 
te komen. Het betreft woningen 
met een waarde tot 250.000 eu-
ro. Mochten kopers het bedrag, 
binnen de regels van de Natio-
nale Hypotheekgarantie, niet ge-
leend krijgen, kunnen zij een be-
roep doen op de starterslening. 
In eerste instantie moet er ruimte 
zijn voor 30 gegadigden die ieder 
maximaal 30.000 euro kunnen 
lenen tegen een rente van ruim 
5 %. De gemeente leent het geld 
voor beduidend minder waarbij 
het percentage net boven de 3% 
ligt. Het verschil in rente is dus 
winst voor de gemeente maar 
het geld wordt opnieuw in het 
fonds gestort. De eerste drie jaar 
hoeft er niet te worden afgelost 
noch rente te worden betaald. In 
de drie jaar draagt de gemeen-
te het verlies op de lening. Ver-
der gelden er voorwaarden zo-
als de verplichting dat kandida-
ten al in Heemstede moeten wo-
nen en vindt er iedere drie jaar 
een inkomenstoets plaats. D66 
vond dat dit juiste de marktwer-
king tegengaat en wil afwach-
ten wat het nieuwe kabinet gaat 
doen met de hypotheekren-
te. Ook het CDA en HBB lieten 
zich in gelijke bewoordingen uit 

over het plan. GroenLinks ziet er 
wel iets in omdat volgens hen 
het meer oplevert dan alleen de 
doorstroming van op de woning-
markt al vinden zij de rente van 
ruim 5 % wel wat hoog. De VVD 
heeft geen behoefte aan het plan 
en vindt dit geen taak voor de lo-
kale overheid. De partij verwijst 
de PvdA-fractie naar de onder-
handelaars van het nieuwe kabi-
net. Ook dit voorstel werd afge-
wezen door een meerderheid in 
de raad. 
Eric van Westerloo

Jongen gewond na aanrijding
Heemstede - Een jongen op 
een snorfiets is woensdagmid-
dag gewond geraakt na een 
aanrijding met een auto. De jon-
gen reed even na half vijf over de 
Heemsteedse Dreef toen hij in 
botsing kwam met een automo-
biliste die de Van den Eijndekade 
op wilde rijden. Hierbij kwam de 
snorfietser lelijk ten val.
Hulpdiensten kwamen ter plaat-
se en het slachtoffer is gestabili-

seerd waarna hij met spoed naar 
het ziekenhuis is overgebracht 
voor verdere behandeling. Door 
het ongeval was er een rijstrook 
afgesloten waardoor er een lan-
ge file op de N201 richting Haar-
lem ontstond.
De verkeersongevallenanalyse 
van de politie is ter plaatse geko-
men om een onderzoek te doen 
naar de exacte toedracht van het 
ongeval. 

Foto: Michel van Bergen

Heemstede – De redactie ont-
ving een leuke tip van een lezer, 
Edwin Visser uit Heemstede.

“In het Noord Hollands Archief op 
internet kwam ik een beschrijving 
van een wandeling van Haarlem 
naar Heemstede tegen destijds 
geplaatst in het Haarlemsch Ad-
vertentieblad onder de kop ‘Eene 
wandeling naar Heemstede’. Het 
verhaal is in drie delen geplaatst 
(december 1880 en 2x janua-
ri 1881). Het geeft een kleurrijk 
beeld van het Heemstede uit die 
tijd (bollenvelden, buitenplaat-
sen en blekerijen (wasserijen)). 

De bekende 3 B’s waar Heem-
stede ‘groot’ mee is geworden. 
Vooral de enorme vervuiling van 
de wasserijen aan de Blekersvaart 
wordt uitgebreid belicht. Ik denk 
dat vele Heemstedenaren dit al-
les niet weten en het interessant 
zullen vinden.” De artikelen zijn te 
lezen via: http://www.noord-hol-
landsarchief.nl/kranten/zoeken-
in-kranten/102/456/. Rechtsbo-
ven vult u bij ‘zoekopdracht’ in: 
Eene wandeling naar Heemstede. 

Bedankt voor de tip! Heeft u ook 
een tip? Mail die naar: redactie@
heemsteder.nl.

Tip van een lezer:
Wandeling van Haarlem naar 
Heemstede in 1880 en 1881
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De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 

Lezersactie
Gratis naar KreaDoe

woensdag al. Uw inzending 
moet uiterlijk zaterdag 27 okto-
ber 12.00 uur in onze mailbox 
zitten. Wij mailen u als u een 
van de gelukkigen bent en de 
kaartjes gaan maandag op de 
brievenbus.
Op KreaDoe vindt u de vol-
gende hobby’s vertegenwoor-
digd: papier en kaarten, siera-
den, scrapbooking, stempels, 
huis- & tuindecoratie, poppen 
& beren, tekenen & schilderen, 
wol & handwerken, keramiek 
& mozaïek, zelfmaakmode, 
hobby algemeen, hobby ma-
terialen, boeken & magazines, 
patchwork & quilting, koken & 
bakken, fotografi e en zeepket-
tingen.

De beurs is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
kreadoe.nl.

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden
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Kopvrouw Mariëtte
68 en nog dagelijks in de sportschool 

Zo’n 21 jaar geleden was er 
achter de Kerkweg in Heemskerk 
nog maar een klein sportzaaltje. 
Maar in de loop der jaren is het 
alleen maar groter geworden en 
staat er nu het Achmea Health 
Center waar Mariëtte Bruijn (68) 
vrijwel dagelijks te vinden is. Jan 
Riethorst is degene die een mail 
naar de 50Pluswijzer stuurde 
om te vertellen over de groep 
50-plussers die zo langzamer-
hand tot een vaste kern is gaan 
behoren. Boven in een zaal doen 
zij aan Raw Power Motion, wat 
lijkt op Spinning maar net even 
anders is.  RPM komt uit Nieuw 
Zeeland en gaat volgens een be-
paalde opbouw. De instructeur 
coacht je rit door 9 muzieknum-
mers, waarbij verschillende fi ets-
posities en snelheden worden 
gebruikt.
Jan is 77 jaar en fi etst door zijn 
sportschoolbezoek verder en 
makkelijker dan leeftijdgenoten. 
Jan: “We noemen die vaste kern 
van ongeveer 12 personen ook 
wel het peloton en met hen zit-
ten we dan na het sporten aan 
de stamtafel voor een kop koffi e, 
maar vooral voor de gezellig-
heid.” Dat het gezellig is, wordt 
snel duidelijk als Jan de mensen 

binnen ziet druppelen rond half 
negen. Men kent elkaar en grap-
jes vliegen over tafel. Volgens Jan 
is Mariëtte de kopvrouw van de 
groep, zij start drie dagen in de 
week om 07.00 uur op de home-
trainer. Daarna legt ze hand-
doeken op de fi etsen, want de 
meesten hebben hun favoriete 
fi ets. Jan noemt het gekscherend 
‘hand(doek)oplegging’. 
Jan: “Als je op de voorste fi ets 
zit, dan ben je wat hoor. Oh kijk, 
daar heb je Diane, zij heeft fi ets 
21, een echte diehard. En dan 
is er nog Dennis, die heeft meer 
blitse outfi ts dan dat er dagen in 
de week zijn.” Fietsmaat Karel 
komt vertellen dat hij een gron-
dige hekel aan muzieknummer 
5 heeft en dat zijn benen dienst 
weigeren bij het horen van de 
klanken die hij niet als muziek 
zou willen omschrijven.

De activiteiten van Mariëtte be-
perken zich niet tot de sport-
school, ze haalt en brengt re-
gelmatig haar kleinkinderen en 
haar man Kees heeft een expe-
ditiebedrijf waar ze ’s avonds  
schoonmaakt. Geen type om 
achter een bepaald soort bloe-
men plaats te nemen.

Behalve het sporten en koffi e-
drinken komt gaandeweg het 
gesprek naar voren dat het meer 
is dan dit. Jan vertelt dat er afge-
zegd wordt als men niet kan en 
men belt elkaar ook op als er ie-
mand ontbreekt. Bij ziekte wordt 
een kaartje gestuurd en laatst re-
gelde Karin een etentje. 

Iets voor negenen druppelt de 
RPM zaal vol en nemen de spor-
tievelingen als vanzelf plaats op 
de fi etsen. Het zijn er 45 die op 
een paar plekken na bezet zijn. 
Bidonnetjes worden geïnstalleerd 
en zadels worden goed inge-
steld. Instructeur Hans springt 
het podium op en kijkt met een 
brede grijns de zaal rond. Als het 
aan hem ligt gaat de groep van-
ochtend fl ink zweten en iedereen 
lijkt er zin in te hebben.
Er wordt gekletst en gelachen 
maar zodra de eerste muziek-
tonen de zaal vullen, is de con-
centratie optimaal en worden de 
kuitspieren aangespannen. De 
weerstandknop wordt veelvuldig 
gedraaid en de 50 plussers doen 
niet onder voor de jongeren. Zo 
leidt kopvrouw Mariëtte hen moe 
maar voldaan naar de fi nish. 

Monique Teeling

De 50Pluswijzer mag deze 
maand tien keer twee vrijkaar-
ten weggeven voor de Krea-
Doe,  van 31 oktober tot en 
met 4 november in Jaarbeurs 
Utrecht. Dat is voor creatieve 
lezers een aardige opsteker, 
want een toegangskaartje aan 
de kassa kost normaalgespro-
ken € 15,25.
Wat te doen om voor de kaart-
jes in aanmerking te komen? 
Stuur een e-mail met een foto 
van iets wat u zelf heeft gemaakt 
naar redactie@50pluswijzer.nl.  
Schrijf er een klein stukje (maxi-
maal 200 woorden) bij over uw 
creatieve hobby. En vermeld uw 
leeftijd, want alleen 50-plussers 
komen in aanmerking voor de 
gewilde kaartjes en natuurlijk 
het adres waarnaar we de en-
treebewijzen kunnen sturen. 
U moet wel snel zijn, want de 
beurs begint volgende week 
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woensdag al. Uw inzending 
moet uiterlijk zaterdag 27 okto-
ber 12.00 uur in onze mailbox 
zitten. Wij mailen u als u een 
van de gelukkigen bent en de 
kaartjes gaan maandag op de 
brievenbus.
Op KreaDoe vindt u de vol-
gende hobby’s vertegenwoor-
digd: papier en kaarten, siera-
den, scrapbooking, stempels, 
huis- & tuindecoratie, poppen 
& beren, tekenen & schilderen, 
wol & handwerken, keramiek 
& mozaïek, zelfmaakmode, 
hobby algemeen, hobby ma-
terialen, boeken & magazines, 
patchwork & quilting, koken & 
bakken, fotografi e en zeepket-
tingen.

De beurs is dagelijks geopend 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zie voor meer informatie: www.
kreadoe.nl.

Kopvrouw Mariëtte
68 en nog dagelijks in de sportschool 

Zo’n 21 jaar geleden was er 
achter de Kerkweg in Heemskerk 
nog maar een klein sportzaaltje. 
Maar in de loop der jaren is het 
alleen maar groter geworden en 
staat er nu het Achmea Health 
Center waar Mariëtte Bruijn (68) 
vrijwel dagelijks te vinden is. Jan 
Riethorst is degene die een mail 
naar de 50Pluswijzer stuurde 
om te vertellen over de groep 
50-plussers die zo langzamer-
hand tot een vaste kern is gaan 
behoren. Boven in een zaal doen 
zij aan Raw Power Motion, wat 
lijkt op Spinning maar net even 
anders is.  RPM komt uit Nieuw 
Zeeland en gaat volgens een be-
paalde opbouw. De instructeur 
coacht je rit door 9 muzieknum-
mers, waarbij verschillende fi ets-
posities en snelheden worden 
gebruikt.
Jan is 77 jaar en fi etst door zijn 
sportschoolbezoek verder en 
makkelijker dan leeftijdgenoten. 
Jan: “We noemen die vaste kern 
van ongeveer 12 personen ook 
wel het peloton en met hen zit-
ten we dan na het sporten aan 
de stamtafel voor een kop koffi e, 
maar vooral voor de gezellig-
heid.” Dat het gezellig is, wordt 
snel duidelijk als Jan de mensen 

binnen ziet druppelen rond half 
negen. Men kent elkaar en grap-
jes vliegen over tafel. Volgens Jan 
is Mariëtte de kopvrouw van de 
groep, zij start drie dagen in de 
week om 07.00 uur op de home-
trainer. Daarna legt ze hand-
doeken op de fi etsen, want de 
meesten hebben hun favoriete 
fi ets. Jan noemt het gekscherend 
‘hand(doek)oplegging’. 
Jan: “Als je op de voorste fi ets 
zit, dan ben je wat hoor. Oh kijk, 
daar heb je Diane, zij heeft fi ets 
21, een echte diehard. En dan 
is er nog Dennis, die heeft meer 
blitse outfi ts dan dat er dagen in 
de week zijn.” Fietsmaat Karel 
komt vertellen dat hij een gron-
dige hekel aan muzieknummer 
5 heeft en dat zijn benen dienst 
weigeren bij het horen van de 
klanken die hij niet als muziek 
zou willen omschrijven.

De activiteiten van Mariëtte be-
perken zich niet tot de sport-
school, ze haalt en brengt re-
gelmatig haar kleinkinderen en 
haar man Kees heeft een expe-
ditiebedrijf waar ze ’s avonds  
schoonmaakt. Geen type om 
achter een bepaald soort bloe-
men plaats te nemen.

Behalve het sporten en koffi e-
drinken komt gaandeweg het 
gesprek naar voren dat het meer 
is dan dit. Jan vertelt dat er afge-
zegd wordt als men niet kan en 
men belt elkaar ook op als er ie-
mand ontbreekt. Bij ziekte wordt 
een kaartje gestuurd en laatst re-
gelde Karin een etentje. 

Iets voor negenen druppelt de 
RPM zaal vol en nemen de spor-
tievelingen als vanzelf plaats op 
de fi etsen. Het zijn er 45 die op 
een paar plekken na bezet zijn. 
Bidonnetjes worden geïnstalleerd 
en zadels worden goed inge-
steld. Instructeur Hans springt 
het podium op en kijkt met een 
brede grijns de zaal rond. Als het 
aan hem ligt gaat de groep van-
ochtend fl ink zweten en iedereen 
lijkt er zin in te hebben.
Er wordt gekletst en gelachen 
maar zodra de eerste muziek-
tonen de zaal vullen, is de con-
centratie optimaal en worden de 
kuitspieren aangespannen. De 
weerstandknop wordt veelvuldig 
gedraaid en de 50 plussers doen 
niet onder voor de jongeren. Zo 
leidt kopvrouw Mariëtte hen moe 
maar voldaan naar de fi nish. 

Monique Teeling

De 50+ Wijzer
die in deze editie

is opgenomen
kunt u lezen op

www.50pluswijzer.nl
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Benefietconcert SBH
Heemstede/Haarlem - Zon-
dagmiddag 28 oktober verzorgt 
het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede onder leiding van 
Leon Bosch van drie tot kwart 
voor vier een concert ten bate 
van het project ‘I shuli i burun-
di’; dit is swahili voor ‘een school 
in Burundi’. 

Burundi heeft het afgelopen de-
cennium flink geleden onder een 
verschrikkelijke burgeroorlog. 
Nu probeert men het land weer 
op te bouwen. Onderwijs is daar-
bij een van de speerpunten. In 
Gashoho, een plaats in de pro-
vincie Muyinga, is vooral behoef-
te aan een school voor jongeren 
van 12 jaar en ouder. 
Het benefietconcert zal plaats-

vinden in de Haarlemse Groen-
marktkerk. Samen met de stich-
ting FSCJ (la Famille du Sacre 
Coeur de Jesus Pays-Bas) die 
is opgericht door enkele Burun-
dese vrouwen, ontwikkelt deze 
kerk allerlei activiteiten om de 
bouw van die school mogelijk te 
maken. Het Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede verleent graag 
zijn medewerking aan dit gewel-
dige initiatief met de uitvoering 
van dit benefietconcert. De op-
brengst van alle toegangskaar-
ten komt direct en in zijn geheel 
ten goede aan de bouw van de 
school aldaar.
Op het programma staan werken 
van onder andere Leonard Bern-
stein, Aram Katsjatoerjan, Isaac 
Albéniz en John Barry.

Harmonie St. Michaël 
speelt weer op volle sterkte
Heemstede - Op woensdag-
avond 21 december 2011 werd 
tijdens een optreden van het 
Klijn Örkest van de harmonie St. 
Michaël de aanhanger met het 
complete slagwerkinstrumen-
tarium gestolen. Een groots op-
gezette zoekactie, ook via Twit-
ter en Facebook, leverde helaas 
geen resultaat op. Veel collega-
verenigingen, muziekwinkels en 
zelfs particulieren stelden instru-
menten ter beschikking zodat de 
harmonie toch door kon gaan 
met hun repetities en optredens.
Om nieuwe instrumenten aan 
te schaffen heeft St. Michaël dit 
jaar een kinderconcert gegeven 
waaraan Irene Moors belange-
loos haar medewerking verleen-
de. Daarnaast is het door een uit-
kering van de verzekering, gro-
te en kleine giften, speciaal op-
gezette acties mogelijk geweest 

om nieuw slagwerk te kopen zo-
als pauken, een klokkenspel, een 
grote trom, een nieuw drumstel 
en veel klein slagwerk. Er is zelfs 
een nieuwe aanhangwagen ge-
kocht om dit alles te vervoeren! 
De harmonie bedankt iedereen 
die dit mogelijk gemaakt heeft.
Na tien maanden heel hard wer-
ken is de harmonie dus nu weer 
op volledige slagkracht. Zij zal 
de komende maanden een aan-
tal optredens verzorgen waarin 
deze nieuwe instrumenten na-
tuurlijk te beluisteren zijn. 
Het eerste concert is op zater-
dag 10 november samen met 
het koor “Voor de gelegenheid” 
in Rijnsburg. Het thema voor dit 
concert is musical- en filmmu-
ziek. Meer informatie over dit 
concert en alle andere optre-
dens kan men vinden op www.
stmichael-heemstede.nl.

Heemstede - Op zaterdag-
avond 15 december, ontvangst 
om 20.00 uur met koffie en zon-
dagmiddag 16 december (ma-
tinee), ontvangst om 14.00 uur 
vindt het 70e concert plaats in 
de huiskamer van Loek van der 
Meer. Een licht klassiek concert 
in een intieme vorm en onge-
dwongen sfeer. Heemstedenaar 
Loek van der Meer organiseert 
deze concerten al 13 jaar in zijn 
eigen woonkamer voor maximaal 
30 gasten in zijn eigen formu-
le, alleen in de wintermaanden. 
Voorheen 6 concerten, nu nog 
4. Hij begeleidt de diverse musi-
ci. Aanvankelijk kwamen alleen 
mensen uit de nabije omgeving 
luisteren, nu uit de gehele om-
geving, 80 procent van de gasten 
komt steeds terug. Om die reden 
zijn de concerten binnen enkele 
weken steeds uitverkocht. Loek, 
gepensioneerd horeca vakdo-
cent, voorziet zijn gasten van 

drankjes en hapjes om deze mu-
ziekavonden tot iets bijzonders 
te maken. Het gaat om dat klei-
ne beetje extra. Hij houdt van het 
contact met mensen. Alles wordt 
tot in de puntjes verzorgd.
Medewerking aan de con-
certen op 15 en 16 decem-
ber wordt verleend door so-
praan Esmee Schoones uit Bre-
da. Zij studeert aan de Mas-
teropleiding van het Konink-
lijk Conservatorium van Tilburg. 
Zij zingt in ieder geval liederen 
van Mozart, Zueignung van Ri-
chard Strauss,waarschijnlijk nog 
iets van Puccini. Klarinettist Tom 
Wolfs uit Amsterdam komt voor 
de tweede keer. De gasten wa-
ren erg over hem te spreken. Hij 
is dit jaar afgestudeerd als Ba-
chelor aan het Koninklijk Con-
servatorium in Amsterdam met 
de aantekening “zeer goed” en 
zit nu op de Masteropleiding.
Hij speelt Variations Sentimenta-

les van Baermann, Bela kovács, 
Furguson, Springconcert; Ada-
gio 2e deel in Eb van Louis Spoor 
(iets bijzonders).
Tom Edskes uit Zwolle is klas-
siek gitarist, componist en ar-
rangeur van kamermuziek met 
voorkeur voor het romantische 
repertoire en bevlogen vertel-
ler over de muziek die hij speelt. 
Hij volgde zijn opleiding aan het 
ArtEZ Conservatorium in Zwol-
le. Hij wil de bezoekers gaan ver-
rassen met tango geinspireerde 
werken van Maximo Diego Pujol 
uit 1957 en werken uit Grieken-
land en Japan.
Loek van der Meer speelt so-
lo Poème van Zdenko Fibich en 
Song without words opus53 nr2 
van Mendelssohn.
Een geheel verzorgde avond/
middag kost 19 euro.Verdere in-
formatie of reserveren: J.P. Strij-
boslaan 1 in Heemstede, 023-
5284495.

Nvvh-Vrouwennetwerk
mag zich koninklij k noemen
Heemstede - De Com-
missaris van de Koningin 
van de provincie Utrecht, 
de heer R.C. Robbertsen, 
opende het honderdjarig ju-
bileum van het NVVH-Vrou-
wennetwerk met de woor-
den: “Het heeft hare Ma-
jesteit de Koningin behaagd 
de vereniging NVVH- Vrou-
wennetwerk ter gelegen-
heid van haar honderdjarig 
jubileum het predicaat Ko-
ninklijk toe te kennen”.

Een grote eer; het predicaat 
Koninklijk wordt niet aan al-
le honderdjarige verenigin-
gen uitgereikt. Aan de vol-
gende criteria moet worden 
voldaan: minstens 100 jaar 
bestaan, zeer belangrijk 
zijn in het vakgebied, van 
landelijke betekenis zijn, 
strijdbaar voor de vrouw, 

stabiel en goed geleid zijn. 
Het NVVH-Vrouwennet-
werk is de eerste landelij-
ke vrouwenorganisatie met 
het predicaat Koninklijk en 
40 trotse vrouwen, allen lid 
van de afdeling Heemstede, 
vierden haar 100-jarig jubi-
leum in het Beatrix Theater 
in Utrecht op 10 oktober, te-
zamen met haar erelid Hare 
Koninklijke Hoogheid Prin-
ses Margriet en een dui-
zendtal leden.

Voor meer informatie over 
het maandprogramma van 
deze actieve vrouwenver-
eniging kunt u zich wen-
den tot: Koninklijk NVVH- 
Vrouwennetwerk afdeling 
Heemstede, Elisabeth Grol-
man van ’t Net (voorzitter): 
023-5477486 of www.nvvh.
nl.

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde 
Gemeente Bennebroek aan de 
Binnenweg 67 is ds. G.F. Smaling 
uit Oegstgeest zondag 28 okto-
ber om 10.00 uur de voorganger. 

Bennebroek - Op woensdag 
24 oktober, 19.00 uur leidt pas-
tor Verhaegh de eucharistievie-
ring voor bij de R.K. Parochie 
Sint-Jozef Bennebroek. Vrijdag 
9.00 uur is er tevens een eucha-
ristiedienst met past. Verhaegh. 
Zaterdag aanstaande, om 19.00 
uur, is er een Woord- en Com-
munieviering, met past. P. Vis-
ser. Ook zondag kunt u naar de 
eucharistiedienst met past. Ver-
haegh, om 10.30 uur. Woensdag 
31 oktober is er om 19.00 uur 
weer een eucharistiedienst, met 
past. Verhaegh.

R.K. Parochie 
Sint Jozef

Voor het dertiende jaar
Huiskamerconcerten bij  Loek van der Meer
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Expositie van Saskia van der Kind
Regio - Tot en met december ex-
poseert Saskia van der Kind haar 
schilderijen bij Sanquin Bloed-
bank in Haarlem. Saskia volgde 
haar schildersopleiding aan de 
Vrije Academie Kennemerland, 
tegenwoordig de Kunstacade-
mie Haarlem. Na een lange aan-
looptijd van experimenteren met 
verschillende technieken en ont-
dekken van diverse mogelijkhe-
den, volgt zij nu haar eigen weg. 
Zij schildert zowel modern fi-

guratief als abstract. Saskia laat 
zich vooral inspireren door haar 
omgeving. Alles om ons heen 
is in beweging en vol kleur. Het 
thema van haar werk is dan 
ook:“kleur en beweging”.
Openingstijden (vanwege de 
werkzaamheden aldaar): maan-
dag tot en met vrijdag van 11.15 
tot 11.45 uur en maandagavond 
tot en met donderdagavond van 
20.45 tot 21.15 uur. Het adres is 
Boerhaavelaan 22 in Haarlem.

Spaar Haarlem,
de expositie

Regio - In de Bibliotheek Cen-
trum in Haarlem is de tentoon-
stelling ‘Spaar Haarlem’ te zien 
zijn. Deze expositie is gebaseerd 
op het succesvolle spaarplaat-
jesboek Spaar Haarlem. Dit al-
bum geeft op een originele ma-
nier het heden en verleden van 
Haarlem weer. In de tentoonstel-
ling Spaar Haarlem zijn de ori-
ginele centsprenten, pop-up-
boeken, de piëzografiën van 
het Doelengebouw en de speci-
aal voor Spaar Haarlem ontwor-
pen kledingstukken te zien. Ook 
wordt de Wall of Fame deel 1 
tentoongesteld.
Het poppentheater La Condo-
la laat een selectie poppen zien 
uit het gelijknamige poppenmu-
seum en twee miniatuur blauwe 
trammen en een speciale 3Dkij-
ker. Het legendarische poppen-
duo Rikki en Slingertje van pop-
pentheater Merlijn met enkele 
originele decorstukken, zijn ook 
van de partij. 
‘Spaar Haarlem, de expositie’ is 
samengesteld door de Nieuwe 
Gracht Producties ism de afde-
ling Oude Boekerij en Bijzonde-
re Collecties van de Bibliotheek 
Haarlem, Jacques Vernout en 
Edith Baartmans. De expositie is 
tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek te bezichtigen tot en 
met 25 november.

INGEZONDEN

Regio - A lijn:  Door een iets 
mindere score (51.04%) lieten 
de kampioenen Irma v.d. Meer 
en Tine Posthuma de teugels 
een beetje vieren. Hierdoor kre-
gen de concurrenten het idee 
dat er nog wat te halen was. 
De tweede plaats Theresia v.d. 
Horst en Matthieu Lommer-
se kwamen met een score van 
68,06% (eerste plaats) wel wat 
dichterbij, maar de achterstand 
met nog een drive te gaan in 
deze serie is 30%. Joke v. Dam 
doet het nog steeds met een 
invaller(ster) omdat haar nieu-
we vaste partner Aad Groene-
veld nog niet in de regio woon-
achtig is. Met Wieck v. Baars 
behaalden ze 53,47% en neemt 
hier mede de derde plaats in. 
Voor Wieck was het resultaat 
iets prettiger, maar met een ge-
middelde van 45.15% lijkt de-
gradatie een feit.  Met 36,86% 
is het doek al gevallen voor 
Marrie Mesman en Fia de Kluij-
ver, terwijl Gerard v.d. Berk en 
Tinus Spreeuw hun plaatsje in 
de B lijn al kunnen uitzoeken. 
Helmie v. d. Berg en Joke v.d. 
Lans moeten volgende week 
beslist 52% of meer halen om 
niet onder de fatale grens van 
47½% uit te komen.
B lijn:  Met Gerard Hageman 
behaalde Ina Langeveld 51,15% 
en kon daarmede de eerste 
plaats vasthouden, daar zal haar 
afwezige partner blij mee zijn. 
Els Zonneveld moest het ook 
met een invalster doen (Ma-
delon Meijer) en dat liep wat 
minder goed af. De reglemen-
taire score van 45% was hun 

deel. Doordat Miep v.d. Raad 
en haar partner ook al niet best 
voor de dag kwamen (44,90%) 
kon de tweede plaats behou-
den worden. Maria en Ton Bru-
seker behaalden 61,56% (eer-
ste plaats) en klommen naar de 
vierde plaats. Als de situatie in 
de A lijn zo blijft gaan ze weer 
naar de A lijn. Martien en An-
dré Mesman kwamen tot 50% 
en dat was niet voldoende om 
de 11de plaats te verlaten. Er 
zal nog wat aan gedaan moe-
ten worden. Corrie Warmerdam 
met Bert Spreeuw en Rietje 
Koopman met Ingrid Roosen-
daal moeten respectievelijk 
50% en 60% halen om het ver-
blijf in de B lijn te handhaven.
C lijn:  Een grote kans dat Il-
se en Ron Rusman gaan pro-
moveren naar de B lijn. Met 
een score van 58,85% behiel-
den zij de koppositie en heb-
ben een voorsprong op num-
mer vier (Ella Wijsman en Lies 
Huneker) van 12%. Irma Meijs-
sen en Leon Couvee gaan ook 
goed ondanks de vele discus-
sies aan tafel hoe partner het 
beter had kunnen doen. Met 
62,40% moet men toch tevre-
den zijn. Met 63,54% sprongen 
Irmi v. Dam en Anneke v. Vree 
naar de eerste drie en hebben 
goede kansen op promotie. 
Truus Rekké speelde met Lies 
Huneker en met een score van 
52,60% kon zij met haar afwe-
zige partner Mieke de Ridder 
de laatste plaats overdoen aan 
Carrie Carels en Hennie Lame-
ris. Zij behaalden maar 36,98%. 
Piet van den Raad

Bridgeclub Bel Air

Start ‘Café Doodgewoon’
Regio - Op maandag 29 oktober 
organiseert het netwerk palliatie-
ve zorg Midden- en Zuid-Ken-
nemerland voor het eerst ‘Café 
Doodgewoon’. Met dit initiatief 
wil het netwerk bevorderen dat 
gesprekken over de dood bij het 
dagelijks leven horen. 
Praten over de dood doen veel 
mensen liever niet. Als ze zelf on-
geneeslijk ziek worden of een 
dierbare verliezen, hebben ze wel 
vaak sterke behoefte om hun er-
varingen te delen. Daarom gaat 
daarover de eerste thema-avond 
van Café Doodgewoon: praten 
over leven en sterven. Deelne-
mers krijgen informatie over het 
aanbod aan palliatieve zorg in de 
regio, dat is zorg voor mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en hun 
naasten. Er is ook ruimte om er-
varingen uit te wisselen en vra-

gen te stellen. Iedereen die zich 
wil laten informeren over thema’s 
rond leven en dood is van har-
te welkom. 
Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlo-
pen voor koffie of thee. Het pro-
gramma start om 19.30 uur met 
een interactieve lezing van Cilia 
Linssen. Zij is mede-auteur van 
de DVD ‘Kijk op sterven’. Na de 
lezing is er tijd om onderling ver-
der te praten. De thema-avond 
eindigt rond 21.30 uur. Locatie: 
Inloophuis Kennemerland, Wul-
verderlaan 51, 2071 BH in Sant-
poort-Noord. De toegang is gra-
tis. De volgende thema-avond 
van Café Doodgewoon gaat over 
verlies en ‘verlieskundig’ zijn. De-
ze staat gepland voor 29 janua-
ri 2013. Kijk voor meer informatie 
op www.netwerkpalliatievezorg.
nl/middenenzuidkennemerland.

Lezing NVVH-Vrouwennetwerk
Regio - In het Teylers Museum 
is een tentoonstelling over de 
schilder Rafaël. Voordat de mu-
seumclub van Koninklijk NVVH-
Vrouwennetwerk daar naar toe 
gaat, komt eerst Lenie van ’t 
Hooft op 1 november een diale-
zing over Rafaël geven om hen 
alvast meer over deze schilder 
te vertellen. Lenie van ‘t Hooft is 
rondleidster in het Teylers Mu-
seum. Voor het eerst in Neder-
land kunnen we genieten van 
een grote tentoonstelling, maar 
nu eerst de lezing over een van 
de grootste kunstenaars van de 
Italiaanse Renaissance.
Heeft u ook interesse? Kom dan 
naar De Herberg, Westerhout-
park 46 in Haarlem. Wanneer: 

donderdag 1 november vanaf 
13.45 uur.
Niet-leden betalen 2.50. 
Voor meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging 
kunt u zich wenden tot: Konink-
lijk NVVH-Vrouwennetwerk, tel. 
023-5477486.

Videogroep 
van filmers 
voor filmers

Regio - De Thuis Video Groep 
is een videoclub die het filmen 
en monteren, vooral voor de be-
ginnende filmer, promoot. Van 
ruw beeldmateriaal een leuke 
reportage of familiefilm maken 
door te monteren en van achter-
grondmuziek  en/of commentaar 
te voorzien, zijn zaken  waarmee 
de leden zich ondermeer bezig 
houden. Er worden clubdagen 
gehouden, om de 3 weken op 
vrijdagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur in wijkcentrum  “Euro-
pawijk “ aan de Laan van Berlijn 
1 in Schalkwijk.
Op het programma vindt u onder 
andere een cursus filmen/mon-
teren maar ook gastsprekers 
worden uitgenodigd en er zijn 
onderlinge filmwedstrijden. Bui-
ten de middagen om gaan de le-
den regelmatig met z’n allen op 
pad om te filmen.
Wilt u de sfeer proeven bij de 
Thuis Video Groep? U bent van 
harte welkom of neem contact 
op met : Martien Labeur 023-
5289463 of Leo Diependaal 023-
5289042 of de website www.tvg-
haarlem.nl.

Gezocht:
beste buur van 2012

Regio - Stichting Buurtlink 
gaat voor het zesde achter-
eenvolgende jaar op zoek naar 
de Beste Buur van Nederland. 
Buurtbewoners die zich op een 
bijzondere manier hebben in-
gezet voor hun buurt worden 
zo in het zonnetje gezet. Ieder-

een kan via de website www.
bestebuur2012.nl nomineren 
en stemmen op hun favoriete 
buur. De verkiezing loopt tot en 
met 25 november. De winnaar 
wordt begin december fees-
telijk gehuldigd in zijn of haar 
woonplaats.

Babbeltruc
Regio – Een hoogbejaarde da-
me is donderdagmiddag in haar 
woning aan de Lorentzkade in 
Haarlem op laffe wijze besto-
len. En netgeklede man die zich 
voordeed als iemand van een 
gasbedrijf, belde aan en wilde 
even in de meterkast kijken. De 
man had een kaartje bij zich, de-
ze liet hij vluchtig zien. De man 
wilde vervolgens in de keuken 
kijken en hield de bewoonster 
aan de praat. Kennelijk is hier-
na een ander persoon de wo-
ning  binnengekomen en heeft 
de bovenverdieping doorzocht. 
Voor zover bekend is er alleen 
geld gestolen. Bij het verlaten 

van de woning zette de man het 
op een rennen en stapte  in een 
donkere nette personenauto. De 
politie is op zoek naar de man en 
verzoekt mensen die meer infor-
matie hebben, contact op te ne-
men met het bureau in Haarlem-
Noord.  De politie waarschuwt 
om voorzichtig te zijn met het 
binnenlaten van onbekenden. 
Als mensen aan de deur komen 
en  vragen hebben, water wil-
len of bijvoorbeeld een telefoon-
nummer, sluit de voordeur en 
haal dan het gevraagde. Mensen 
die meterstanden of iets derge-
lijks komen opnemen  moeten 
zich altijd legitimeren. Meer in-
formatie over babbeltrucs kunt u 
vinden op www.politie.nl.
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Chris Hinze: ‘From Tibet to Tanger’
Regio - Na het grote succes van 
‘Van Tibet tot Tanger’ van 2011 
gaat Chris Hinze nog een keer op 
tournee met dit multimedia solo-
concert.  Een programma, waar-
bij het accent uiteraard primair 
zal liggen op de muziek , geïn-
spireerd op de adembenemende 
documentaire-achtige video’s, 
die Chris Hinze maakte geduren-
de zijn reizen door onder andere 
Tibet, Afrika, Marokko, India, Ja-
pan, Jamaica, China, Mongolië , 
Birma en Cook Eilanden. Schit-
terende reisimpressies vertoond 
op een groot scherm, in combi-
natie met zijn magisch fluitspel  
en verhalen over ontmoetingen 
met muzikanten  als bijvoorbeeld 
Peter Tosh  en grote persoonlijk-
heden als de Dalai Lama, Goen-

ka, Hozan Yamamoto  en andere 
grote namen, die iets op de we-
reldkaart hebben gezet.  Deze  
indrukwekkende combinatie van 
video en muziek wordt uiteinde-
lijk samengesmeed tot een boei-
end schouwspel. Voor reis- en 
muziekliefhebbers , maar uiter-
aard ook voor de fans van Chris 
Hinze een absolute must. 

Chris Hinze speelt donderdag 25 
oktober in het Mondiaal Cen-
trum in Haarlem, aanvang 20.00 
uur. Dit is tevens de aftrap van 
een concerttour die eindigt op 
2 december. Voor meer infor-
matie over de tourlijst: zie www.
chrishinze.nl. Voor videobeelden 
zie ook de site, onder de poster 
en uiteraard op youtube.

Geselecteerden Rob Acda Award bekend
Regio – Na het beluisteren van 
een record aantal aanmeldingen 
tot in de nachtelijke uurtjes is de 
jury eruit. De indeling voor de 
vier voorrondes van de Rob Acda 
Award is bijna helemaal rond. De 
laatste plek wordt weggeven tij-
dens de talentenjacht Show’m in 
Hoofddorp. De volgende 23 acts 
en 4 fotografen zullen tijdens de 
voorrondes hun werk laten zien 
en horen aan het publiek:
 
Eerste voorronde, 2 november: 
Bands: Apollo Project, Zep, Zo-
la Drive, Kilimandjaro, Targets, 
The Mieters. Fotograaf: Joséphi-
ne Kurvers.
Tweede voorronde, 7 decem-
ber: Bands: Mille’s Rascals, Joh-

nny Fishborn, Ten-Hut, Orgaan-
klap, Dead Dove District, Casa 
de la Muerte. Fotograaf: Dennis 
Wisse.
Derde voorronde, 4 janua-
ri: Bands: Dana Malzer, Isaac & 
Friends, Right as Rain, Dimaryp, 
Field of Steel, Kasuari. Fotograaf: 
Rein Kooyman.
Vierde voorronde, 1 februa-
ri: Bands: Baptist, Post, Rody & 
Cazzer, Who vs Who, After 205, 
winnaar Show’m. Fotograaf: Ri-
chard Rood.
 
De voorrondes van de Rob Acda 
Award 2012/2013 vinden plaats 
in de Kleine Zaal van Patronaat, 
deze gaat open om 19.30 uur 
en de eerste band zal om 20.00 

uur aftrappen. De entree van de 
voorrondes bedraagt 5 euro in 
de voorverkoop, en 6 euro aan 
de deur. De voorverkoop is ge-
start via www.patronaat.nl.
Van elke voorronde gaat de win-
naar door naar de finale op vrij-
dag 5 april. Daarnaast wordt er 
tijdens elke voorronde een pu-
blieksprijswinnaar bepaald 
waarvan er uiteindelijk één ge-
kozen wordt door de jury en door 
gaat naar de finale. De winnaar 
gaat onder andere naar huis met 
het openingsoptreden of een 
plek in het fototeam van Bevrij-
dingspop.

Kijk voor meer informatie op 
www.robacdaaward.nl.

Kamerkoor zoekt bas en 
sopraan voor kerstproject

Regio - Het kerstproject van 
Vocaal Ensemble La Grenouille 
(Velsen/Haarlem) is al in okto-
ber gestart. Het streven is naar 
een koor met een mooie m/v 
verhouding. Het is grotendeels 
gelukt maar er ontbreken nog 
twee bas/baritons en een twin-
kelende sopraan. Bent u die 
bas of sopraan die ervaren is 
en van klassieke muziek houdt?
La Grenouille (19 leden) werkt 
momenteel aan kerstliederen 
van de 16e eeuw tot nu: mid-
deleeuwse kerstklanken tot 
minder bekende Christmas 
Carols. De repetities zijn op 
woensdagavond in Bloemen-

daal; het project wordt afgeslo-
ten met 3 concerten op zater-
dag 15 en zondag 16 december 
2012. Kunt u (redelijk) van blad 
zingen of neemt u gemakkelijk 
de muziek via uw gehoor op, 
dan hoeft het geen probleem 
te zijn wanneer u nu aansluit 
bij dit project. Begin november 
ronden we het deel “instuderen 
in grote lijnen” af en gaan we 
vervolgens werken aan de ver-
dieping van de muziek. Er zijn 
enkele repetitiezaterdagen ge-
pland. Kijk voor informatie, een 
youtubefragment en aanmel-
ding op www.lagrenouille.nl of 
bel Chris Frölich, 0255-522262.

Je eigen 
webwinkel

Regio - Op 3 november geeft 
Robert Vlug, auteur van het boek 
Een eigen webwinkel voor Dum-
mies, twee workshops over het 
starten en succesvol maken van 
een webwinkel. Van 10.00 tot 
12.00 uur is de workshop Start 
je eigen webwinkel, van 13.00 tot 
15.00 uur de workshop Reclame 
en marketing voor je eigen web-
winkel. De workshops vinden 
plaats in Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. De 
toegangsprijs per workshop be-
draagt voor leden 10 euro; niet-
leden betalen 12,50. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Vlaamse gaai (foto: Wil Doorn-
Meyne.

Veel trekvogels 
te zien op 
Leyduin

Regio - In deze periode vliegen 
vogels massaal naar het zuiden 
om er de winter door te brengen. 
Boswachter Ron Dam van Land-
schap Noord-Holland vertelt er 
op zondag 27 oktober van 10.00 
tot 11.30 uur over en laat ze 
graag zien op het landgoed Ley-
duin. Zin om mee te gaan? Aan-
melden is noodzakelijk via www.
gaatumee.nl. Bel voor nadere bij-
zonderheden 088-0064455 (tij-
dens kantooruren). De kosten 
bedragen 6,50, Beschermers van 
Landschap Noord-Holland beta-
len 3,50 en kinderen tot 12 jaar 
3,50, van Beschermers 2,50. Ver-
zamelen op het parkeerterrein 
van Leyduin aan de Manpad-
slaan 1 in Vogelenzang.

De Bibliotheek zoekt 
leukste kinderboekenkast
Regio - Dit najaar start de Bi-
bliotheek een zoektocht naar de 
leukste kinderboekenkast van 
Nederland. Iedereen kan zijn fa-
voriete boek een plaatsje in de 
kast geven. Uiteindelijk blijven 
de 100 populairste boeken over, 
die samen de leukste kinder-
boekenkast van Nederland vor-
men. Iedereen die een favoriet 
boek doorgeeft maakt boven-
dien kans om deze leukste kin-
derboekenkast te winnen. Via 
www.bibliotheek.nl/kinderboe-
kenkast kan iedereen tot het ein-
de van het jaar zijn of haar favo-
riete boek een plaatsje in de kast 
geven. Degenen met de mooi-
ste herinnering maken kans om 
een boekenkast met de 100 
leukste boeken te winnen en 

deze cadeau te geven aan een 
basisschool naar keuze. Tot en 
met 31 december kan iedereen 
meedoen. Eind januari wordt de 
winnaar bekendgemaakt. Kijk 
voor meer infomatie op de web-
site van de Bibliotheek Duinrand, 
www.bibliotheekduinrand.nl. 

Diefstal snorfiets, verdachte aangehouden
Regio - De politie kreeg donder-
dagavond een melding van dief-
stal van een snorfiets op de Rij-
negomlaan in Aerdenhout. De 
politiemensen hebben een on-
derzoek ingesteld en troffen op 
de Houtvaartkade  een jongen 

aan die voldeed aan het opge-
geven signalement. Hij bleek 
ook geen geldig identiteitsbewijs 
bij zich te hebben. De verdach-
te, een 17-jarige Haarlemmer, 
is  aangehouden en ingesloten 
voor nader onderzoek.

Samenwerking bij aanpak 
van crimineel vermogen
Regio - Alle Noord-Holland-
se partners onderschrijven het 
streven van staatssecretaris 
Fred Teeven van het ministerie 
van Veiligheid & Justititieom in 
2018 100 miljoen van crimine-
len weg te nemen. Daaraan zul-
len zij substantieel gaan bijdra-
gen. Afpakken is een gezamen-
lijk initiatief van drie Noord-Hol-
landse politieregio’s (Kenne-
merland, Noord-Holland Noord 
en Zaanstreek-Waterland), het 
OM in Haarlem/Alkmaar en de 
Koninklijke Marechaussee op 
Schiphol. Gezamenlijk willen zij 
door slimmer en effectiever sa-
men te werken meer crimineel 
verkregen vermogen ontnemen. 
Nadrukkelijk wordt bij onderzoe-
ken contact gezocht met diverse 
partners als de Belastingdienst 
en het UWV. Ook het betrekken 
van burgers speelt een grote rol.
Enthousiasme is er bij alle ge-
noemde Noord-Hollandse part-
ners. Iedereen is het er over eens 
dat criminelen het hardst wor-
den getroffen in hun portemon-
nee. En dat het afpakken van cri-
mineel verworven geld ook een 
positieve boodschap naar de 
buitenwereld oplevert. Tijdens 

een gezamenlijke bijeenkomst 
in het AZ-stadion in Alkmaar 
kwam dit duidelijk naar voren. 
Het ging tijdens de bijeenkomst 
dan ook vooral over het uit de 
weg ruimen van eventuele knel-
punten in de aanpak. Aanwezig 
waren Liesbeth Huyzer (korps-
chef Noord Holland), Hillie Been-
tjes (plaatsvervangend comman-
dant KMar), Chris van Dam (fun-
gerend hoofdofficier van justitie 
OM Haarlem/Alkmaar) en Gert 
Jan Nijpels (burgemeester Op-
meer). In totaal bezochten zo’n 
150 medewerkers van alle be-
trokken partners de bijeenkomst.
 
Met elkaar scoren
Toepasselijk voor de omgeving 
waar de bijeenkomst werd ge-
houden (het AZ-stadion) was 
de opmerking van fungerend 
hoofdofficier Chris van Dam: 
“We moeten met elkaar sco-
ren. Weten wie je de bal moet 
toe spelen. Kennis en ervaring 
opdoen is natuurlijk belangrijk, 
maar daar moeten we niet op 
gaan wachten.” Politiechef Lies-
beth Huyzer is voorstander van 
pionieren: “Er ligt veel professio-
nele ruimte op de werkvloer. Kijk 
wat er nodig is, pak die ruimte en 
ga ervoor. Dan zien we wel tegen 
welke grenzen we aanlopen.”
Hillie Beentjes van de KMar be-
nadrukte hoe belangrijk het is 
om elkaar te kennen: “Weet bij 
wie je moet zijn en deel je in-
formatie vervolgens met elkaar.” 
Volgens Gert Jan Nijpels, burge-
meester van Opmeer, is er spra-
ke van valse bescheidenheid bij 
alle betrokken partijen: “We zijn 
slecht in het delen van onze suc-
cessen. Maak bekend aan de 
buitenwereld wat we allemaal 
voor elkaar krijgen!” Alle betrok-
ken partners zijn het erover eens 
dat het steeds beter lukt om ge-
bruik te maken van elkaars ken-
nis en daarin samen op te trek-
ken. Afpakken staat hoog op 
de agenda’s van alle genoemde 
Noord-Hollandse partners.
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Tweede plaats voor HBC-er 
Jelle van den Brink
Heemstede – Dit weekeinde 
werden in Hoorn (Noord-Hol-
land) Nationale ranglijsttoer-
nooien tafeltennis gespeeld. 
Spelers uit heel Nederland de-
den hier aan mee. Op zaterdag 
kwamen alle spelers met een C-
licentie in actie. Namens HBC 
Tafeltennis traden drie deel-
nemers aan. Kenzo Kandelaar 
speelde zich in de poulefase als 
enige naar het hoofdtoernooi, 
maar moest in de achtste finale 
zijn tegenstander feliciteren.
Zondag waren er maarliefst 12 
HBC-ers afgevaardigd, allemaal 
in het bezit van een B-licentie. 
Na de poulewedstrijden hadden 
de meeste Heemsteedse tafel-
tennissers zich helaas niet we-
ten te plaatsen voor de hoofd-
ronden, zij moesten verder in het 
troosttoernooi. Cynthia van Ba-
kel en Jasper van Wees bereik-
ten hierin, met goed tafeltennis, 

wel keurig de halve finales. Joey 
Smit, Jean Robert Leliveld, Ash-
kan Issazadeh en Jelle van den 
Brink (links op de foto) drongen 
wel door tot het hoofdtoernooi. 
Joey, die deze dag prima tafel-
tennis liet zien, werd helaas in de 
eerste ronde uitgeschakeld. Jean 
Robert en Ashkan strandden in 
de tweede ronde tegen ster-
ke tegenstanders. Jelle van den 
Brink, aanvoerder van de rang-
lijst in zijn leeftijdsklasse (tot en 
met 12 jaar), speelde een heel 
goed toernooi. Na indrukwek-
kende overwinningen in de pou-
le, liet Jelle ook in de vervolgron-
den heel goed tafeltennis zien. 
Ronde na ronde won hij met rui-
me cijfers van zijn tegenstan-
ders. Zijn opponent in de finale 
was toch een tandje te sterk. De-
ze won met 3-0 en dat resulteer-
de in een keurige en verdiende 
tweede plaats!

Heemstede - Jarenlang heb-
ben Slaapkamerspecialist 
Goodnight uit de Cruquius en 
Bouwbedrijf Draijer Bouw uit 
Heemstede als hoofdspon-
sors het shirt van HBC Voet-
bal gesierd. Dankzij deze bei-
de sponsoren heeft HBC zich 
in de afgelopen jaren kunnen 
ontwikkelen tot de floreren-
de vereniging die het op dit 
moment is. Beide hoofdspon-
sors hebben echter besloten 
om een stapje terug te doen 
maar blijven wel als sponsor 
aan HBC verbonden. Dat is 
natuurlijk fantastisch nieuws 
voor de leden en allen die HBC 
een warm hart toedragen! Met 
het wegvallen van deze twee 
hoofdsponsors was er dus 
werk aan de winkel voor On-
no Heems, bestuurslid Interne 
zaken van HBC Voetbal en o.a. 
verantwoordelijk voor sponso-
ring. Na een korte zoektocht 
en een zeer geslaagde spon-
soravond dienden zich enkele 
kandidaat hoofdsponsors aan. 
Al snel konden er twee nieuwe 
hoofdsponsoren worden vast-
gelegd. De komende jaren zal 
AKTUA Vastgoed B.V. van ei-
genaar Marc van Bakel  1 van 
de hoofdsponsors van HBC 
Voetbal zijn! 

Aktua Vastgoed BV
AKTUA Vastgoed B.V. is zoals 
de naam al zegt een onderne-
ming die zich bezig houdt met 
de handel in, en exploitatie van 
vastgoed. Marc van Bakel is de 
eigenaar van dit bedrijf, welke  
is opgericht in 2010 en geves-
tigd te Nieuw-Vennep. Begon-

nen met twee medewerkers is 
het bedrijf in korte tijd al uitge-
groeid tot een bedrijf met vijf-
entwintig medewerkers. Het 
bedrijft zorgt voor bemiddeling 
in aan- en verkoop van vast-
goed in  heel Nederland. In-
tegriteit, duurzaamheid, loy-
aliteit en vertrouwen zijn en-
kele waarden die hoog in het 
vaandel staan van dit nog jon-
ge energieke bedrijf. Marc van 
Bakel heeft een lange historie 
en verbondenheid met HBC. 
Zijn ouders Gerard en Anne-
miek van Bakel hadden een 
zaak in de Raadhuisstraat, Ak-
tua genaamd waar zij een wo-
ningstoffeerders winkel had-
den. Zijn vader was een echte 
HBC-er en toentertijd al spon-
sor. Marc speelt zelf nog ‘op 
niveau’ in HBC zondag 5, zijn 
oudste zoon Jari, vier jaar oud 
begint dit seizoen bij de mini’s 
en volgend jaar zal Dani zeker 
ook volgen. 
AKTUA Vastgoed BV heeft 
zicht voor de komende drie 
jaar aan HBC verbonden en 
zal de zondag seniorenselectie 
sponsoren. Daarnaast steekt 
AKTUA alle eerste elftallen van 
de jeugd, Zaterdag I, Vetera-
nen I en Dames I (terug na een 
jaar van afwezigheid) en Zon-
dag 5 in een volledig nieuwe 
outfit met trainingspakken en 
sporttassen. Verder investeert 
AKTUA nog in activiteiten en 
materialen voor de jeugd. Kom 
ook gezellig eens langs en 
proef de sfeer van een echte 
familievereniging waar ieder-
een plezier kan beleven aan 
het voetbal!

Seniorentrimclub zoekt leden
Heemstede – Gezellige seniorentrimclub kan nieuwe leden 
plaatsen. Lekker bewegen in een rustig tempo, alles onder be-
geleiding. Men kan zonder kosten eens meedoen.
Meer informatie: 023-5290440.

HBC Voetbal legt nieuwe 
hoofdsponsor vast!

Heemstede – Er kan worden 
gereserveerd voor de tweede 
editie van de HEERLIJK10Daag-
se die duurt van 29 oktober tot 
en met 7 november. In deze pe-
riode is lunchen of dineren bij 
de beste restaurants van ons 
land voor iedereen mogelijk. 
Op deze manier maken consu-
menten kans om voor een spot-
prijs kennis te maken met de 
culinaire top van Nederland. 
In Heemstede doet Restaurant 
Cheval Blanc uit de Jan van Goy-
enstraat mee. 

HEERLIJK10Daagse
succesproduct in crisis
Restaurants zijn een gevoelige 
partij wanneer het economisch 
minder gaat met het land. Gasten 
willen -ondanks de crisis- nog 
steeds graag uit eten maar letten 
veel scherper op de prijzen. Deze 
twee factoren zijn de belangrijk-
ste ingrediënten van dit concept. 
De eerste HEERLIJK10Daagse 
heeft een enorme respons ge-
kregen en steeds meer restaura-

teurs sluiten zich aan om op het 
succes mee te liften.

Typisch Nederlands?
We mogen misschien ‘zunig’ zijn, 
maar het tijdelijk verlagen van 
de restaurantprijzen is niet ty-
pisch Nederlands. Zelfs een eet-
land als Frankrijk kent de ‘Tous 
au restaurant’-week (diner voor 
twee voor de prijs van één) en 
in België is ‘Jong Keukengeweld’ 
begonnen. Tot 15 november bie-
den jonge topchefs jongeren van 
18 tot en met 30 jaar kortings-
menu’s aan.
Méér toprestaurants, Michelin-
sterren en beschikbare couverts
De tweede editie van de HEER-
LIJK10Daagse is het vervolg op 
de succesvolle eerste 10Daag-
se die werd gehouden van 21 tot 
en met 30 mei dit jaar. Tijdens 
de eerste editie werden, naast 
honderden toprestaurants, maar 
liefst 43 Michelinsterren geteld. 
Op dit moment heeft de tweede 
editie al 47 Michelinsterren on-
der de deelnemers! 

Leuke ervaringen in 
het hele land
De waardering van gasten 
voor de restaurants tijdens de 
HEERLIJK10Daagse was hoog 
met een gemiddelde waarde-
ring van maar liefst 8,47 over alle 
reviews. 

Betaalbaar uit eten
Tijdens de HEERLIJK10Daag-
se serveren de restaurants een 
driegangen menu. Voor een 
driegangen lunch rekent men 
slechts 20,- euro af en voor een 
driegangen diner slechts 25,- 
euro. Sterrenzaken berekenen 
10,- euro toeslag per ster. 

Reserveren
Via de website www.heerlijk-
10daagse.nl kunt u reserveren.
Leuk detail: de website beschikt 
over een intelligent boekings-
systeem waar ook de maxima-
le reisafstand in kilometers kan 
worden aangegeven. Hierdoor 
kan de ‘culinaire horizon’ verder 
worden verbreed.  

Politie 
waarschuwt voor 
klusjesmannen

Regio - De politie waarschuwt 
de inwoners van Kennemer-
land voor ‘klusjesmannen’, die 
hun diensten aanbieden aan de 
deur en uiteindelijk schrikba-
rend veel geld vragen voor hun 
gedane werkzaamheden.  Afge-
lopen week kwam hierover een 
melding binnen bij de politie van 
een inwoner, ditmaal uit Heem-
stede. Deze inwoner was bena-
derd door Engelssprekende klus-
jesmannen die een kleine repa-
ratie zouden verrichten aan de 
woning. Al gaande weg wisten zij 
de bewoner wijs te maken dat hij 
veel achterstallig onderhoud had. 
Prijsafspraken waren onduidelijk, 
totdat het eindbedrag in zicht 
kwam dat opliep tot ruim 40.000 
euro. Eerder werden al mensen 
uit Haarlem en omstreken slacht-
offer van dit soort ‘klusjesman-
nen’. De politie adviseert niet in 
zee te gaan met mensen die hun 
diensten aanbieden aan de deur. 
Indien er een reparatie nodig is 
aan uw huis, neem dan zelf het 
initiatief en ga op zoek naar een 
erkend bedrijf. De ‘klusjesman-
nen’ die aan de deur komen be-
rekenen achteraf vaak extreme 
prijzen voor niet zelden slecht-
geleverde diensten. Wordt u met 
dergelijke personen geconfron-
teerd en u vertrouwt het niet, bel 
dan de politie via 1-1-2. Noteer 
signalementen en/of kenteken-
nummers.

HEERLIJK10Daagse, ook bij Cheval Blanc: 

Eten bij een toprestaurant voor weinig geld
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VEW aan de slag met 
vrijwilligerswerving
Heemstede - Sportservice 
Heemstede-Zandvoort voert 
op verzoek van de gemeente 
Heemstede verenigingsadvise-
ring uit bij de sportverenigingen 
in Heemstede. Naast het organi-
seren van enkele thema-avon-
den, het betrekken van jongeren 
bij de sportverenigingen middels 
het WhoZnextproject en het aan-
bieden van de cursus Meer Vrij-
willigers In Kortere Tijd, houdt dit 
ook in dat de verenigingen ge-
bruik kunnen maken  van de in-
zet van verenigingsadviseur Hu-
bert Habers, van Sportservice 
Heemstede-Zandvoort. Zater-
dag 13 oktober was Sportser-
vice te gast bij voetbalvereniging 
VEW, een club die al sinds 1925 
bestaat.
Aan de bestuurstafel op sport-
park Groenendaal schuiven voor-
zitter Harry Wierda en bestuurs-
leden Marc Verbeek en Roy 
van Doornum aan. Op het pro-
gramma staat een gesprek over 
met name het werven van extra 
(jeugdige) vrijwilligers. VEW wil 
graag deelnemen aan de cursus 
Meer Vrijwilligers In Kortere Tijd 
en daarnaast met het WhoZnext 
project jongeren meer betrekken 
bij de vereniging.

Zichtbaarheid
VEW is één van de vier voetbal-
verenigingen op een vierkante 
kilometer op en rondom sport-
park Groenendaal. De zaterdag-
club deelt haar accommoda-
tie met zondagclub HFC Heem-
stede. Zo worden de velden op-
timaal benut. Met grotere clubs 
als HBC Heemstede en RCH om 
de hoek moet VEW zich inspan-
nen om zichtbaar te zijn voor in-
woners en bewoners van om-
liggende gemeenten. Voorzit-
ter Wierda: “VEW kan nog veel 
(jeugd)leden plaatsen. Onder 
meer door te fl yeren hopen we 

meer zichtbaar te worden. We 
richten ons daarbij ook op de in-
woners van Hoofddorp, dat om 
de hoek ligt. Een aantal voetbal-
verenigingen daar hebben een 
ledenstop.”

Vrijwilligers
Voorzitter Wierda vertelt:  “Bij 
VEW proberen we alle (bestuur-
lijke) posities dubbel te bezetten. 
Zo verminderen we de werkdruk 

en kunnen we het stoppen van 
een vrijwilliger makkelijker op-
vangen.” Marc Verbeek en Roy 
van Doornum vervullen binnen 
het bestuur de post vrijwilligers-
beleid. Verenigingsadviseur Ha-
bers, die dezelfde functie bij Top-
klasser FC Lisse vervult vertelt: 
“Het is bijzonder dat vrijwilligers-
beleid bij VEW een bestuurs-
functie is. Binnen de Topklasse 
is FC Lisse de enige vereniging 
die hier voor gekozen heeft.” Het 
geeft maar aan hoe serieus VEW 
het vrijwilligersbeleid neemt. 
Wierda:  “Alles draait om vrijwilli-
gers binnen een sportvereniging. 
Wij vinden het niet meer dan lo-
gisch dat we hen ook bestuur-
lijk vertegenwoordigen. Eens per 
twee jaar organiseren wij een 

feestavond voor onze vrijwilli-
gers. Misschien is het een idee 
om vaker of op een andere ma-
nier vrijwilligers eens in het zon-
netje te zetten.”  Van Doornum 
vult aan: “We hopen hier tijdens 
de cursus Meer Vrijwilligers In 
Kortere Tijd ideeën over op te 
doen.” Dat zal zeker lukken. De 
eerste cursusavond op 29 okto-
ber staat gelijk in het teken van 
het positief belichten van vrijwil-
ligerswerk.

Trots
Na afl oop van het verenigings-
adviesgesprek wordt op het 
nieuwe kunstgras hoofdveld, 

waar de derby tussen twee se-
niorenteams van VEW en RCH 
net begonnen is, nog een foto 
gemaakt. Wierda sluit trots het 
gesprek af: “Toen ik als voorzit-
ter begon was dit veld door de 
lage ligging nog vaak een mod-
derpoel. We zijn erg blij nu over 
een kunstgrasveld te beschikken 
op een prachtig sportpark.”

Wie meer informatie wil over 
VEW kan terecht op hun websi-
te: www.vewheemstede.nl. Ver-
enigingen die zich net als VEW 
nog op willen geven voor de cur-
sus Meer Vrijwilligers In Kortere 
Tijd, kunnen dit nog tot 28 okto-
ber doen bij Hubert Habers via 
hhabers@sportserviceheemste-
dezandvoort.nl. 

Diplomazwemmen
bij SportPlaza

Heemstede - Op zaterdag 20 
oktober hebben in SportPlaza 
Groenendaal de volgende kin-
deren het  Zwemdiploma A, B 
of C behaald.

Diploma A: Bram Assendelft, 
Ruben Bakker, Lesley Bessem, 
Marit Bots, Siem Brouwer, Mil-
le Burghout, Jonathan Bijlhou-
wer, Joshua Cohen, Giel Da-
vis, Mirte Deenik, Lois Dijkstra, 
Thijn Estourgie, Luke Hilt, Nick 
Hilt, Mitchell Houtkoper, Thyra 
Jans/Verbij, Dizzy Kenselaar, 
Yaniv Kerdijk, Thijmen, An-
nabel Lammertink, Jolie Lan-
geler, Nada v.Maanen, Zarah 
Magener, Joost Moesbergen, 
Diego Nieswaag, Lune Nijs-
sen, Lieke Plooij, Marly Ponder, 
Bram Quakkelaar, Oscar Rees, 
Reinout van Riessen, Floris 
Rippen, Lucya Saleb, Neekar 
Shaker, Madelief Siegers, Ju-
liusvan der Slot, Magalie Stig-
ter, Rosalie de Veen, Nils Velt-
man, Flip van Vessem, Kas de 
Vries, Sofi e van Willigen, Max 
de Wind, Damian Wouters en  
Diederik de Wijs.

Diploma B: Heba Ahmadi, 
Amy van Altena, Bincq An-
neese, Nesko van Beijnum, 
Dylan Blom, Daan Bron, Ber-
re de Bruijne, Pom de Bruij-
ne, Anna Burggraaf, Marc Bu-
sé, Koen van Driel, Otis Enz-
ler, Melike Ergün, Luna Gerth, 
Roemer van Hall, Florine Har-
tendorf, Roselien Hubrecht, 
Rens Kenter, Spike Koelman, 
Dion Koopman, Justin Kralt, 
Floor van der Kruijf, Julia Lo-
rié, Adam el Makhloufi , Mees 
van der Meer, Vinn Moerman, 
Sepp Mooren, Kyron Mulder, 
Tom Nagtegaal, Marijn Oort-
huizen, Julia Petruslia, Carmen 
Poch, Frédérique Poot, Arwen 
Provoost, Isabelle Remstedt, 
Xavier van Riet, Norah Simon, 
Floor Smit, Brendan Jef Ur-
banus, Cilke van Velzen, Thijs 
Vermeeren, Jasmine Visser, 
Mats de Vos, Milou Walkotte, 
Kato Warris en Tijn Witteman.
Diploma C: Jesse Dijkhuis, 
Marnix Eppinga, Julie Hors-
man, Merel Jansen, Quinten 
Joziasse en Sophie Schara-
vendijk. 

Heemstede - Het, qua ligging, 
mooiste tennispark van Heem-
stede zit in de problemen. Finan-
ciële ruimte is er niet en de kos-
ten voor de huur zijn in de ogen 
van de vereniging Merlenhove 
te hoog. Het park staat op gro-
te achterstand in vergelijking 
met parken in de omgeving. Er 
is geen lichtinstallatie en er zijn 
geen all-weather banen waar-
door het spelen na regenval en 
in de avonduren niet mogelijk is. 
Aanwas van nieuwe leden blijft 
daardoor uit.
In 2006 heeft de vereniging zelf 
240.000 euro moeten investe-
ren in renovatie. De gemeente 
is bereid acht banen van kunst-
licht te voorzien en heeft hiervoor 
al 90.000 euro gereserveerd. De 
tennisclub wil dat de gemeen-

te eerst het achterstallig onder-
houd wegwerkt en een schuld 
van 38.000 kwijtscheldt. In 2014 
wil men dat de gemeente het 
park ‘om-niet’ overdraagt aan 
de vereniging. Als de vereniging 
geld moet lenen wil men dat de 
gemeente garant staat. De ver-
eniging draagt vervolgens alle 
kosten voor renovatie en onder-
houd van de banen en de opstal-
len. De gemeente hoeft dan in de 
toekomst niet meer te investeren 
in het park en op te draaien voor 
de renovatiekosten maar kan ook 
geen huur meer eisen.
Merlenhove stelt voor om de 13 
banen terug te brengen tot 11 
en deze te voorzien van een all-
weather kunststof toplaag. De 
investering van 690.000 euro wil 
men zelf fi nancieren maar dat 

kan alleen als de gemeente ga-
rant staat voor afl ossing en rente. 
Bij ongewijzigd beleid zal de ge-
meente, volgens de vereniging, 
de komende jaren 515.000 eu-
ro moeten investeren in renova-
tie. De kosten van dit alles zou de 
gemeente dekken uit een huur-
verhoging. Deze huurverhoging 
kan de vereniging maar moei-
lijk opbrengen. Wethouder Bot-
ter wil hier vooralsnog niets we-
ten van het plan van Merlenho-
ve. Hij vreest de risico’s met een 
garantstelling en vindt dat de uit-
gevoerde renovatie in 2007 voor-
lopig voldoende soelaas biedt 
voor een goede exploitatie. Pas in 
2018 moet er, buiten de verlich-
ting, weer geïnvesteerd worden 
door de gemeente. De fracties 
waren verdeeld. HBB en de VVD 

hebben wel oren naar het voor-
stel van Merlenhove. In hun visie 
is de zelfredzaamheid van een ie-
der een groot goed dus dat moet 
ook gelden voor een tennisver-
eniging. De overige partijen wil-
len dat de wethouder eerst nog 
eens kijkt naar het voorstel van 

Merlenhove om het park over 
te dragen aan de club en ga-
rant te staan voor de lening. Zij 
verwachten binnenkort van hem 
een nieuw voorstel maar niet na-
dat hij eerst overleg heeft gehad 
met het bestuur van Merlenhove. 
Eric van Westerloo

Ontdek het rijk der schimmels
Heemstede - Je hebt het rijk 
der fabelen en het rijk der 
sprookjes maar er bestaat ook 
zoiets iets als het rijk der schim-
mels. Wilt u hier meer van weten, 
loop dan op zondag 4 novem-
ber mee met de excursie die het 
IVN Zuid-Kennemerland organi-
seert in wandelbos Groenendaal 
in Heemstede.
In Groenendaal ligt veel dood 
hout en dat maakt het goed toe-
ven voor paddenstoelen.Tussen 
de takkenrillen en op de over-
al verspreid liggende stammen 

zijn interessante paddenstoelen 
te vinden. De houtzwam is goed 
vertegenwoordigd met moge-
lijke soorten als goudvliesbun-
delzwam, berkenzwam en her-
tenzwam. Een kleine selectie uit 
de 250 soorten die voorkomen 
in Groenendaal. Aanvang: 11.00 
uur. Duur: 1,5 uur. Kosten: geen. 
Start: Groenendaal, informatie-
paneel op grote parkeerplaats. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten op www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Tennispark Groenendaal: 

“Het water staat ons aan de lippen”
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Heemstede/
Bennebroek

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

Tot en met 27 oktober
• Nieuwe expositie in Het 
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 
56A in Heemstede met wer-
ken van Ans Smits, Hans 
van Haastert, Jaap Nierop, 
Elly van den Eertwegh en 
Willem Wansum. Meer infor-
matie: www.hetkunstbedrijf.nl.

Tot en met 30 oktober
• De expositie ‘Vele Gezich-
ten’, werk van Hens Peters 
in het voormalig Gemeente-
huis te Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5.

Van 1 november tot 
en met 4 december
• Schilderijen van Riet Aarts 
en Cathelijne van der Burg 
in het voormalig gemeente-
huis van Bennebroek aan de 
Bennebroekerlaan 5.

Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie 
Palsma in Praktijk Deen, lo-
katie Meijerslaan 258, Heem-
stede. Te bezichtigen op dins-
dag t/m vrijdag tussen 9.00-
13.00 uur. Op dinsdag ook tot 
20.30 uur, op vrijdag ook tot 
17.00 uur.

Tot en met 1 december
• Schilderijen van Irma van 
de Zande in raadhuis Heem-
stede.

Muziek
Zaterdag 27 oktober
• Soulkitchen speelt in café 
de 1ste Aanleg aan de Raad-
huisstraat 103 vanaf 21.00 uur.

Zondag 28 oktober
• Benefietconcert SBH voor 
een school in Burundi, 15.00-
15.45 uur, Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt 14 in 

Agenda
Cultuur Haarlem. Toegang 15 euro. In-

formatie: www.sbo-heemste-
de.nl.

Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Huiskamerconcerten bij 
Loek van der Meer, J.P. Strij-
boslaan 1 in Heemstede, za-
terdag 20.00 uur, zondag 
14.00 uur. Aanmelden: 023-
5284495.

Theater
Vrijdag 26 oktober
• Droog Brood met ‘Dat 
wordt oorlog’ in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 20.15 uur. Informatie: 
www.theaterdeluifel.nl of 023-
5483838.

Zaterdag 27 en
zondag 28 oktober
• Toneelgroep Perspektief 
speelt ‘Schaduwen’ in The-
ater de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Zaterdag 20.15 
uur, zondag 14.30 uur. Kaar-
ten: www.perspektief.biz of 
06-46416589.

Dinsdag 30 oktober
• Muzikale voorstelling Fer-
nando Lameirinhas in Het 
Oude Slot. 20.15 uur, kaar-
ten 19,50 euro. Info: Theater-
bureau Grünfeld, Amsterdam, 
020-626 03 50.

Vrijdag 2 november
• Paul Haenen in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede met try-out van nieuwe 
voorstelling Dolman & Grem-
daat Live, 20.15 uur. Informa-
tie: www.theaterdeluifel.nl.

Diversen
Zaterdag 27 oktober
• Proeverij van Fair Trade 
producten in de Wereldwin-
kel aan de Raadhuisstraat 29 
in Heemstede, 14.00 tot 17.00 
uur.

Zondag 28 oktober
• LifeFit Heemstede Loop 
2012 start en finish op Sport-

park Groenendaal. Om 11.00 
uur de Familyrun over 1,5 ki-
lometer, om 12.00 uur de 5 
kilometer en om 13.00 uur 
de 10 kilometer. Informatie: 
www.heemstedeloop.nl.

• Literaire Salon in Heem-
stede: Maak kennis met de 
auteurs Gerbrand Bakker, 
Marieke van der Pol, Bert 
Natter, Christel Jansen, 
Arthur Umbgrove en Lili-
an Blom. Locatie: omgeving 
Kerklaan, Heemstede. Tijd: 
van 13.00 tot 17.00 uur. Kaart-
verkoop à 15 euro via boek-
handel Blokker, 023-5282472. 
Meer informatie: www.boek-
handelblokker.nl.

Dinsdag 30 oktober: 
• Interview met Wim Hazeu 
over de biografie van Mar-
ten Toonder Bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede, 20.00 uur. Reser-
veren gewenst: 023-5282472.

Zondag 4 november
• Ontdek het rijk de schim-
mels tijdens een IVN-excur-
sie op landgoed Groenendaal, 
start 11.00 uur informatiepa-
neel op grote parkeerplaats. 
Informatie: www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

• Cinefile Matinée, een 
blik achter de schermen 
met filmmaker Paul Cohen. 
Aanvang: 15.00 uur.  Loca-
tie: Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: alleen lezing 16 
euro / 14 euro.  Lezing inclu-
sief maaltijd en filmvertoning: 
39,50 euro/ 37,50 euro. Reser-
veren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626.

Zaterdag 10 november
• Dag van de Mantelzorg, 
diverse activiteiten. Informatie: 
www.tandemmantelzorg.nl.

Regio
Exposities

Tot en met 18 november
• Kees Juffermans uit 
Heemstede en Fabrice 
Hünd uit Amsterdam expo-
seren in Galerie Kunst 2001, 
Snelliuslaan 35 in Badhoeve-
dorp. Informatie: www.galerie-
kunst2001.nl.

Tot en met 24 november
• Tentoonstelling ‘Trading 
Places’, Faillissementsveilin-
gen in Noord-Holland in het 
Noord-Hollands Archief, Jans-
straat 40 in Haarlem.

Tot en met 25 november
• ‘Spaar Haarlem, de expo-
sitie’ gebaseerd op het suc-
cesvolle spaarplaatjesboek 
Spaar Haarlem in Bibliotheek 
Centrum in Haarlem.

• Thema-expositie Organic 
met onder andere schilde-
rijen van Griet Halbertsma 
uit Heemstede in De Cultuur-
tempel Haarlem, eerste eta-
ge Van Duivenboden Interieur, 
Gedempte Oude Gracht 88.
Informatie: www. griethal-
bertsma.nl en www.vandui-
venbode.nl.

Tot en met december
• Schilderijen van Sas-
kia van der Kind bij Sanquin 
Bloedbank, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem.

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplo-
sie in het Kunstfort bij Vijf-
huizen. Exposant is Frans-
je Killaars (1959). De ruimtes 
van het militaire fort zijn door 
Killaars ingericht met installa-
ties van felgekleurde stoffen, 
wandkleden en in dekens ge
hulde paspoppen.
Open: iedere vrijdag t/m zon-
dag vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
Op zondagen worden van-
af 14.00 uur gratis kunstrond- 
leidingen aan bezoekers ge-
geven.  

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Len-
te-poëzie’ in Museum de
Zwarte Tulp in Lisse.
Informatie: www.museumde-
zwartetulp.nl.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Informatie: www.hetdolhuys.nl.

Muziek
Donderdag 25 oktober
• Chris Hinze: ‘From Tibet to 
Tanger’ in Mondiaal Centrum 
Haarlem, 20.00 uur.
Informatie: www.chrishinze.nl.

Zaterdag 27 oktober
• Muziek van Hildegard von 
Bingen, theologe, geneze-
res, kunstenares en com-
poniste uit de 12e eeuw.  
Met ensemble Per-Sonat / Sa-
bine Lutzenberger.
In de Waalse kerk, Begijnhof 
30, Haarlem. Aanvang: 16.00 
uur.  Kaartverkoop en infor-

matie op www.oudemuziek.nl/
personat.

Vrijdag 9 november
• Dance2Move4Life in het 
Patronaat in Haarlem, 23.00-
06.00 uur.
Informatie: www.dance2mo-
ve4life.nl.

Zondag 18 november
• Jubileumconcert Haar-
lems Amateur Symfonie 
Orkest in de Philharmonie in 
Haarlem, 14.30 uur.
Kaarten: 023-5121212 of 
www.theater-haarlem.nl.

Diversen
Donderdag 25 oktober
• Lezing over de eeuwen-
oude strijd tegen het water 
van het Haarlemmermeer
in Museum De Cruquius, 
14.00 uur.
Aanmelden: educator@muse-
umdecruquius.nl.

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

Zaterdag 27 oktober
• Excursie over trekvogels 
op landgoed Leyduin, 10.00-
11.30 uur. Aanmelden: www.
gaatumee.nl.

Zondag 28 oktober
• Verzamelbeurs met gratis 
taxaties van munten, post-
zegels en oude bankbiljet-
ten in Van der Valk Haarlem-
Zuid, Toekanweg 2, 10.00-
16.00 uur. Inlichtingen: 030-
6063944 of www.mpo.nl.

• Lancering ‘Nederland 
Schrijft’ in Grand Café Brink-
mann aan de Grote Markt in 
Haarlem, 20.00 uur.
Informatie: www.nederland-
schrijft.nl.

• Oktober Kindermaand 
in Museum De Cruquius,
speciaal programma en kinde-
ren tot en met 12 jaar gratis. 
Informatie: www.museumde-
cruquius.nl.

Maandag 29 oktober
• Het netwerk palliatie-
ve zorg Midden- en Zuid-
Kennemerland organiseert 
‘Café Doodgewoon’ in In-
loophuis Kennemerland, Wul-
verderlaan 51 in Santpoort-
Noord, 19.15 uur. Informatie: 
www.netwerkpalliatievezorg.
nl/middenenzuidkennemer-
land.
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Inloopochtend burgemeester 2 november 

Workshop ‘Leren luisteren’ op 14 november 

Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.  
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2 november 
van 10.00 tot 12.00 uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder 
afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Wethouders in de wijk:  
vrijdag 16 november
Ook de wethouders houden een keer in de maand 
inloopspreekuur. Zij doen dat op wisselende locaties. 
Op vrijdag 16 november zijn Christa Kuiper, Jur Botter 
en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 12.00 uur 
aanwezig in restaurant ‘Le cheval blanc’ in de Jan van 
Goyenstraat 29. U wordt van harte uitgenodigd hier 
langs te komen om met hen in contact te komen.

Het Centrum voor  
Jeugd en Gezin 
Heemstede 
organiseert voor de 
vierde keer de positief 
opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’. 
Tijdens de workshop 
komt aan bod 
waarom kinderen niet 
doen wat hen gezegd 
wordt, hoe u kunt omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren, hoe u grenzen kunt stellen 
en kinderen op een positieve manier leert mee 
te werken.

De workshop ‘Leren luisteren’ duurt twee uur. Het is een 
interactieve bijeenkomst voor een groep van ongeveer 
12 ouders. De presentatie van de workshopleider 
wordt afgewisseld met filmpjes en oefeningen met 
andere deelnemers. U krijgt een werkboek met 
achtergrondinformatie over het thema en oefeningen. 
Ook wordt een aanzet gegeven voor het maken 
van een eigen opvoedaanpak, die thuis kan worden 
toegepast. 

Heeft u interesse voor deze workshop?  
Meld u aan via fvanblitterswijk@heemstede.nl of  
bel naar (023) 529 19 47. De workshop vindt plaats op 
woensdag 14 november van 19.30 tot 21.30 uur 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede. Er zijn geen 
kosten verbonden aan deze workshop. 

Wilt u meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden? Kijk op www.positiefopvoeden.nl.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over deze workshop of heeft u 
een andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden 
en opgroeien, kunt u terecht bij het Centrum voor 
Jeugd en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder 
bent u van harte welkom. U kunt zonder afspraak 
tijdens het spreekuur langskomen, bellen of een email 
sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan onze 
dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
E-mail: cjg@heemstede.nl
Openingstijden: ma, di, do 9-12 uur, wo 14-17 uur

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

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

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

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

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

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede



Ontdek het rijk der schimmels in wandelbos 
Groenendaal 

Nomineer een vrijwilliger! 

Je hebt het rijk der fabelen en het rijk der sprookjes 
maar er bestaat ook zoiets iets als het rijk der 
schimmels. Wilt u hier meer van weten, loop dan op 
zondag 4 november van 11.00 tot 12.30 uur mee 
met de excursie die het IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert in wandelbos Groenendaal in Heemstede. 
Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet 
nodig. Verzamelen bij informatiepaneel op de grote 
parkeerplaats. Meer informatie over het IVN en haar 
activiteiten vindt u op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Veel Heemstedenaren zetten zich belangeloos in 
als vrijwilliger binnen de gemeente Heemstede. 
Vrijwilligersorganisaties zijn afhankelijke van de inzet 
van vrijwilligers. Het belang van vrijwilligerswerk voor 
de Heemsteedse samenleving is groot, onmisbaar, 

en mag de aandacht 
krijgen die het verdient. Kent u zo’n vrijwilliger? 
Nomineer hem of haar nog vóór 28 oktober 2012 via 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Evenement: Intocht Sinterklaas
Op 15 oktober 2012 heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening, een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum Heemstede’ voor 
het organiseren van de intocht van Sint Nicolaas op 
zaterdag 17 november 2012.
Sint Nicolaas zal om ca. 11.30 uur in de haven van 
Heemstede aankomen waarna de optocht vertrekt 

naar het brede gedeelte van de Binnenweg alwaar Sint 
Nicolaas op een podium voor de ING-bank zal worden 
ontvangen door de burgemeester.

Ten behoeve van het bovenstaande is, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven voor het afsluiten 

van de Binnenweg tussen de Julianalaan en de 
Cloosterlaan tusen op 17 november 2012 tussen  
12.00 en 14.00 uur. 

Wilt u meer informatie?  
Neem dan contact op met de afdeling  
Algemene & Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden:  
Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede is er 
voor u!

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



24 uur per dag, 7 dagen per week,  
365 dagen per jaar

www.heemstede.nl

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Bronsteeweg 8 het plaatsen van lichtreclame 

2012.270  
ontvangen 8 oktober 2012

-  Binnenweg 170A het plaatsen van reclame 2012.273 
ontvangen 12 oktober 2012

-  Zandvoortselaan 99 het splitsen van een woning in  
2 appartementen 2012.271 
ontvangen 10 oktober 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Kerklaan 90 het kappen van een esdoorn en een 

populier 2012.271 
ontvangen 11 oktober 2012 

-  Crayenestersingel t.h.v. nr. 57 het kappen van een 
populier 2012.275 
ontvangen 15 oktober 2012

-  Paulus Potterlaan 12 het verwijderen van 3 berken,  
3 coniferen, een esdoorn en 2 dennen 2012.274 
ontvangen 12 oktober 2012

-  Herenweg 80A het kappen van een esdoorn, een 
kastanjeboom en 2 eiken 2012.276 
ontvangen 15 oktober 2012

-  Johannes Vermeerstraat 7 het kappen van een 
schietwilg 2012.279 
ontvangen 17 oktober 2012

-  Sportparklaan 17 het kappen van een ceder en een 
den op 2012.278 
ontvangen 17 oktober 2012 
 
 

-  Spaarnzichtlaan 3 het kappen van een esdoorn 
2012.277 
ontvangen 17 oktober 2012

 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 25 oktober 
2012 van maandag tot en met donderdag van 
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar maken is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 19 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Johannes Vermeerstraat 37 het bouwen van een 

schuur 2012.222

Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Eerelmanstraat 7 het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak 2012.249
-  Heemsteedse Dreef 59 het plaatsen van een 

stalenbalkconstructie 2012.236

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Alberdingk Thijmlaan 57 het kappen van een 

kastanjeboom 2012.262
-  Franz Schubertlaan 4 het kappen van een berk en 

een den 2012.264
-  Adriaan Pauwlaan 20 het kappen van een 

notenboom 2012.268
-  Jozef Israêlsplein 14 het kappen van een esdoorn 

2012.266
 

-  Hendrik Peeperkornstraat 7 het kappen van een 
conifeer 2012.267

-  Alberdingk Thijmlaan 14 het kappen van een ceder 
2012.269

-  Beatrixplantsoen 15 het kappen van een es 2012.255
-  Javalaan 8 het kappen van 2 naaldbomen 2012.260

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
25 oktober 2012 van maandag tot en met  
donderdag van 08.30  - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
-  Bosboom Toussaintlaan 18 brandveilig gebruik voor 

een tijdelijk dependance van de Nicolaas Beetsschool 
( 2 jaar) 2012.176

-  Sportparklaan 6 en 10 het vestigen van 
buitenschoolse opvang in voetbalkantines 2012.199

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
25 oktober 2012 van maandag tot en met  
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank 
Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 6 december 
2012 worden ingediend. Zie ‘Bezwaar maken of uw 
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Vergaderingen
Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 1 november 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

-  20.00 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
urgentieverklaring - niet openbaar -

-  20.30 uur   bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning ten behoeve  
van Zandvoortselaan 25 - openbaar -

-  21.00 uur  bezwaar tegen een verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een woonhuis naast Glipperdreef 194 
- 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. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023) 548 56 07

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 1 november 
a.s. om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. 
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Najaarsnota 2012
-  Verordening gunning opdrachten door toekenning 

van een uitsluitend recht (ovb)

Hamerpunten:
-  Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-

Kennemerland
-  Begroting 2013 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk)
-  Beleidsplan WMO / lokaal gezondheidsbeleid 2012-

2016 ‘Oog voor elkaar’
-  Beschikbaar stellen krediet ad €140.000,- voor 

verbouwing zolder oudbouw raadhuis

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- 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 



Symposium ‘Wat wil de vrijwilliger’ groot succes
Heemstede - Op 5 oktober 
vond het symposium ‘Wat wil de 
vrijwilliger’ plaats in het cultureel 
centrum van Casca in Heemste-
de. Ruim 120 betrokken vrijwil-
ligers en vrijwilligerscoördina-
toren vanuit 34 organisaties in 
Zuid Kennemerland beleefden 
met elkaar een inspirerende en 
leuke ochtend. Het symposium 
is door Net-Werk Vrijwilligers-
hulp in samenwerking met het 
platform van vrijwilligersorgani-
saties Zuid Kennemerland geor-
ganiseerd. Met een uitgebreide 
speech van Professor Lucas Me-
ijs (verbonden aan de Erasmus 
Universiteit) en 5 inspirerende 

workshops, werd antwoord ge-
zocht op wat de vrijwilligers mo-
tiveert, hun passie is en inspi-
reert, en wat zij als waardering 
en betrokkenheid van organisa-
ties vragen. 

Wethouder Jur Botter opende de 
dag met een warm welkomst-
woord. Hij was erg te spreken 
over het symposium, om elkaar 
te inspireren en van elkaar te le-
ren. Zijn vertrouwen in de kracht 
van vrijwilligers binnen de WMO 
werd tijdens het symposium ge-
sterkt dankzij de vele energie-
rijke initiatieven van mensen en 
vrijwilligersorganisaties. 

Nominatie Vrijwilligersprijs 2012
Heemstede - Veel Heemstede-
naren zetten zich belangeloos 
in als vrijwilliger binnen de ge-
meente Heemstede. Vrijwilligers-
organisaties zijn afhankelijk van 
de inzet van vrijwilligers. 
Ook binnen uw organisaties zet-
ten vrijwilligers zich op verschil-
lende manieren in en wordt er 
veel werk verzet. Het belang van 
vrijwilligerswerk voor de Heem-
steedse samenleving is groot, 
onmisbaar, en mag de aandacht 
krijgen die het verdient. 
Geen woorden, maar beelden. 
Met de Vrijwilligersprijs 2012 

wordt vrijwilligerswerk in al zijn 
vormen zichtbaar gemaakt.

Welk Vrijwilligerswerk 
brengt u in beeld?
Iedere nominatie komt voor be-
oordeling in aanmerking, zo lang 
het maar gaat om  Heemsteeds 
vrijwilligerswerk. Ook regiona-
le organisaties, actief binnen de 

gemeente Heemstede, kunnen 
meedingen naar de vrijwilligers-
prijs.
Stuur een bijzondere foto op, die 
het vrijwilligerswerk bij uw or-
ganisatie in beeld brengt. Voor-
zie de foto van een pakkende 
titel en een korte toelichting van 
een aantal regels. 
Graag bij uw aanmelding de 
volgende gegevens vermelden: 
naam organisatie, contactper-
soon, adres, telefoon en e-mail.
Stuur uw nominatie uiterlijk 28 
oktober naar: jvanduin@casca.
nl.

Professor Lucas Meijs hield daar-
op volgend een bevlogen presen-
tatie over vrijwilligerswerk in Ne-
derland. Hij wist de deelnemers 
aan het symposium te boeien en 
te prikkelen met tot de verbeel-
ding sprekende voorbeelden en 
interessante denkwijzen en the-
orieën over wat wel en niet werkt 
tussen vrijwilligers en vrijwilli-
gersorganisaties en de civil so-
ciety. Tijdens de daarop volgen-
de interactieve workshops kwa-
men de deelnemers zelf aan het 
woord. Er werd ingegaan op de 
eigen motivatie, passie, inspiratie 
en betrokkenheid van de deel-
nemers binnen het vrijwilligers-
werk. Deze workshops werden 
gegeven door diverse betrokken 
organisaties, te weten: het Vrij-

willigerssteunpunt van Casca, 
het cliënten belangenbureau van 
GGZ-Ingeest, DOCK Haarlem, de 
Vrijwilligerscentrale Haarlem en 
de Gemeente Haarlem. 

Dagvoorzitter Annette Molken-
boer van Net-Werk Vrijwilligers-
hulp spreekt van een zeer ge-
slaagd symposium. “De sfeer 
was goed, de mensen waren en-
thousiast, en de organisatie en 
locatie waren goed verzorgd. 
De uitkomsten van de work-
shops laten de kracht zien van 
vrijwilligers en van organisaties 
die goede randvoorwaarden van 
het vrijwilligerswerk hoog op de 
agenda hebben staan. Als dat op 
orde is, kun je vrijwilligers mo-
tiveren en betrokken houden”. 

Stichting Thuiszorg Gehandi-
capten (STG) is één van de or-
ganisaties die de kwaliteit rond-
om het goed organiseren van het 
vrijwilligerswerk goed op orde 
heeft, en kreeg dan ook uit han-
den van Net-Werk vrijwilligers-
hulp en Wethouder Botter het 
kwaliteitskeurmerk ‘Goed Gere-
geld’ overhandigd.  
Het symposium werd com-
pleet gemaakt door zelf gebak-
ken taarten uit de keuken van 
betrokken organisaties en een 
heerlijke lunch die aangeboden 
werd door het SIG. Al met al een 
succesvol symposium waar we 
met veel trots op terug kijken! 
Heeft u interesse in de uitkom-
sten van het symposium? Op de 
website van Net-werk Vrijwil-
ligershulp Zuid Kennemerland 
kunt u alles binnenkort terugle-
zen. 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast




