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Slagerij
van der Werff
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gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
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Adres Zandlaan 48
 2181 HS Hillegom
Web www.nouris.nl
Email info@nouris.nl

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

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

 

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

500 gram vlees, 
uien en kruiden

Hachee-
pakket

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

28 OKTOBER
18.30 - 21.00 UUR

Zie het artikel in deze krant.

Najaarsnota nader bekeken
Voorlopig tekort van 150.000 euro 
op de lopende gemeentebegroting
Heemstede - Nadat alle inkom-
sten en uitgaven zijn verwerkt 
over de eerste negen maan-
den van 2015 staat de teller op 
150.000 euro in het rood. Toch 
is het geen zaak om je nu echt 
druk over te maken. De ervaring 
leert dat, nadat het jaar voorbij is, 
de schade meestal meevalt.

Waternetfaktuur
In de najaarsnota geeft de ge-
meente een opsomming van de 
mee- en tegenvallers. Zo kostte 
het inwinnen van juridische ad-
viezen 11.000 euro meer. Na jaren 
van stilte kwam Waternet aanzet-
ten met een factuur van 37.000 
euro voor het onderhoud aan de 
brandkranen. Het waterschap 
verhoogde het tarief voor de ge-
meente met ruim 200%. Structu-
reel moet er daarom jaarlijks mi-
nimaal 17.000 euro extra worden 
overgemaakt aan Rijnland.

Minder geld onderhoud
wegen
Aan het onderhoud van wegen 
is 17.000 euro minder uitgegeven 
zodat beide posten dit jaar tegen 

elkaar wegvallen. Aan bijstand 
en bijzondere bijstand is maar 
liefst 205.000 euro meer uitgege-
ven. Het Rijk heeft hiervoor een 
geringe vergoeding verstrekt.  
Onvoorzien was het budget van 
32.000 euro voor de aanschaf 
van defibrillatoren (AED’s) in de 
openbare ruimte en opleidingen 
voor de gebruikers.

Storm
Door de storm van 25 juli is er 
veel gemeentelijk groen ver-
woest en zijn bomen omgeval-
len of beschadigd. Het opruimen 
en herplanten kost 275.000 eu-
ro waarvan 175.000 euro in 2015. 
Het restant volgt in 2016. Een 
nieuwe belasting deed haar in-
trede: de verbrandingsbelasting. 
De Meerlanden berekende deze 
belasting door aan de gemeente. 
De hoeveelheid restafval loopt 
ook terug en wordt daarmee 
duurder. Het nadeel van beide 
posten samen bedraagt 47.000 
euro.

Extra uitgekeerd
Tegenover tegenvallers staan ook 

positieve posten in de rapporta-
ge. Het gemeentefonds keer-
de 290.000 euro extra uit en aan 
dividend van De Meerlanden 
ontving de gemeente 102.000 
euro meer dan was voorzien.

In het voorjaar van 2016 zal 
definitief blijken of 2015 met 
een tekort of een overschot kan 
worden afgesloten.  
Eric van Westerloo

Dit is de Cotoneaster-Horizon-
tallis. In de winter blijft de plant 
groen. Momenteel vol met vro-
lijke rode besjes. De Cotoneas-
ter is een compactbloeiende 
heester. Ze bloeien ruim krij-
gen eerst kleine witte bloeme-
tjes in juni en in de herfst dus 
de felrode besjes. Terwijl de 
bloemen waardevol zijn voor 
de bijen, zijn de vogels dol op 
de besjes. De plant heeft abso-
luut sierwaarde voor de tuin en 
is een snel groeiende klimmer.
De Cotoneaster komt oor-
spronkelijk uit China, maar ook 
uit Noord-Afrika, de Himalaya 
en eveneens uit Europa. Hij 
leent zich trouwens goed om 
er een Bonsai van te maken. De 
plant gedijt goed in de volle zon 
en schaduw, maar dat kan wel 
invloed hebben op de bessen.
Marenka Groenhuijzen

Deel kabalen 
niet geplaatst

Heemstede – Helaas zijn 
door een interne fout sommi-
ge kabalen niet geplaatst in de 
Heemsteder van vorige week. 

Het betreft kabalen die waren 
ingeleverd bij Primera De Pijp 
aan de Raadhuisstraat.
Excuses voor de gemaakte 
fout.
De Heemsteder

Herfstfoto
Vrolijke besjes; 
de vogels zijn 
er dol op

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
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

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
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: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  25 oktober, ds. W. van 
Galen (Heemstede).
Aanvang 10.00 uur. 

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 25 oktober, Oude 
Kerk, Wilhelminaplein: ds. J. 
Bos (Haarlem). Aanvang 10.00 
uur. Crèche voor kinderen tot 
4 jaar; Kinderkring voor kinde-
ren van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 25 oktober, 10.00 uur. 
Voorganger Mevr. G. van der 
Harst–de Leeuwe, Aerdenhout
Zondag 1 november, 10.00 uur. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge
Zondag 8 november, 10.00 uur. 
Voorganger mevrouw Ds. T. de 
Vries-Meijer, Haarlem

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 25 oktober, 10.00 uur. 
Onderwijsdienst.
2e deel van preekserie: U ken-
nen (Joh.17:3). Spreker: dhr. J. 
Oosterom. Thema: De wil van 
God voor mij.
Tijdens het koffi e drinken is er 
gelegenheid om van gedach-
ten te wisselen.

www.rafael-nehemia.nl

We hervatten de serie met de 
winkeltjes in de Camplaan en 
we waren bij nummer 43 geble-
ven. Vanuit verschillende bronnen
krijgen we informatie. Daar-
bij maken we gebruik van o.a.
diverse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief.

Dit adres roept wat vraagtekens 
op, want in het huidige straat-
beeld van de Camplaan is dit 
nummer “verdwenen”. Camplaan 
41 en 43 waren een “twee onder 
1 kap”. Het toen plaatje laat dat 
zien. Deze komt uit een adverten-
tie van 1935.
In 1918 komen we adverten-
ties tegen van schoenmaker W. 
Luiten, op zoek zijnde naar een 
knecht, maar ook biedt hij een 
schoenmakersmachine aan en 
geeft daarbij het adres van Cam-
plaan 43 op. Als W. Luiten in 1938 
zijn Sporthuis ‘Heemstede’ opent 
op de Binnenweg 75 wordt even-
eens het adres Camplaan 41-43 
genoemd. In 1922 zoekt W. Lui-
ten een schoenmakersknecht, 
bekend met een elektrische uit-
poetsmachine en ook in die ad-
vertentie wordt Camplaan 43 ver-
meld.
Bij Camplaan 41 hadden we al 

geschreven dat er in april 1948 
een verzoek was voor het aan-
passen van de winkelpui voor 
nummer 41 en 43. Uitgaande van 
de hierboven genoemde adver-
tenties en data kunnen we ge-
voeglijk aannemen dat Cam-
plaan 43 altijd een onderdeel is 
geweest van de fi rma Luiten. Bij 
Camplaan 41 vertelden we al dat 
Ingenieursbureau Haak & van 
Ham BV al 25 jaar gehuisvest is 
op Camplaan 41. 
Op die plek van het vroegere 
pand 43 staat nu een deel van het 
pand van nummer 45, maar zon-
der nummer 43.
Op de nufoto van Harry Ophei-
kens van augustus 2015 zien we 
rechts het ongenummerde deel. 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (27)

Mocht u meer over dit pand we-
ten dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl of bij De Heem-

steder, Camplaan 35. Een eventu-
ele foto wordt gescand. U krijgt 
het origineel terug. 

D.E. Van Lennep (1916). Het por-
tret werd vervaardigd door Willy 
Sluiter en hangt in het Raadhuis. 

Levensloop over portrettist Van Lennep
Heemstede – Marc Jansen 
uit Heemstede maakte het CV 
over schilder Willy Sluiter (1873-
1949). Dit ‘curriculum vitae’ be-
schrijft de levensloop van de 
man die onder meer het portret 
van burgemeester jhr mr. D.E. 
Van Lennep vervaardigde. Marc 
Jansen heeft het CV aangebo-
den aan de huidige burgemees-
ter, mevrouw Heeremans. Aan-
leiding hiervoor was dat in deze 

publicatie een portret is opgeno-
men van Van Lennep, haar illus-
tere voorganger die de geschie-
denis is ingegaan als grond-
legger van het huidige wandel-
bos Groenendaal.  Het schilde-
rij werd in 1916 door Sluiter ge-
schilderd en hangt prominent 
in het (oude) trapportaal van 
het Gemeentehuis. Het CV  be-
oogt een leesbare samenvatting 
te geven over het leven en werk 

van deze kunstenaar. Naast te-
keningen en schilderijen maak-
te hij grafi sche opdrachten zoals 
spotprenten, affi ches en boek-
banden. Marc Jansen brengt al 
enige jaren artistieke CV’s uit. 
Hij deed dat eerder over Anton 
Mauve, Leo Gesteld, J.B. Jong-
kind en Herman Gouwe.
Het CV over Willy Sluiter is te 
koop bij Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg in Heemstede.
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“Ik ben met stille trom vertrokken om 
mijn leven weer op de rails te krijgen”
Heemstede - Enige tijd geleden 
sprak de Heemsteder met de 
91-jarige Heemstedenaar Joop 
Janssen over de Arbeitseinsatz 
en het graf van Hannie Schaft. 
Joop: “Ik woon in Heemste-
de, maar kom oorspronkelijk uit 
Haarlem, om precies te zijn ben 
ik geboren in stadsdeel Schoten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kreeg ik bericht thuis dat ik te-
werkgesteld werd in Duitsland, 
de zogenaamde Arbeitseinsatz. 
Ik moest kort na mijn 18de ver-
jaardag me melden op stati-
on Haarlem en een kaartje ko-
pen tot Emmerich. Velen gaven 
geen gehoor aan die oproep, ik 
ben wel gegaan. Ik was een van 
de jongsten, de meeste man-
nen waren ouder. In Duitsland 
reden we verder naar Frankfurt 
waar we uiteindelijk ’s nachts 
in het pikkedonker bij de fa-
briek aankwamen. Doordat ik zei 
dat ik de vakschool had door-
lopen ben ik goed terechtge-
komen en dat is mijn geluk ge-
weest. Ik kwam in een fabrieks-
hal terecht waar geen oorlogs-
productie was, maar waar spe-
ciale gereedschappen werden 
gemaakt. Ik moet zeggen dat ik 
goed werd behandeld. We slie-
pen in een voormalig Joods wa-
renhuis, het Teppich- und Gar-
dinenhaus. We aten ’s middags 
in de Duitse kantine, dat was 
niet voor iedereen. Ik weet niet 

waarom, dat was nu eenmaal 
zo. Eind 1944 mocht ik op ver-
lof, ik had een redelijke Duitse 
chef. Hij noemde me Jochem in 
plaats van Joop en zei dat ik een 
paar weken naar huis mocht. Ik 
kreeg een treinkaartje, ging naar 
huis en ben nooit meer terugge-
gaan. Ik kreeg op gegeven mo-
ment bericht dat ik terug moest 
naar Duitsland. Ik had vreselijke 
eczeem aan mijn voeten en ging 
naar de huisdokter. Die vertel-
de mij dat ik bleekwater op mijn 
voeten moest doen, dat beet 
goed en dan zou ik bij de keu-
ring afgekeurd worden. Wel pijn-
lijk ja,  maar ik heb dit maanden 
volgehouden tot de specialist 
zei dat ik terug moest. Ze had-
den mijn paspoort en ik moest 
naar het station. Mijn vader was 
mee en wist daar de weg. Hij was 
lid van de ondergrondse.  Hij zei 

op gegeven moment: “Kom op: 
weg hier!” Zo kwam ik weer 
thuis waar ik bij familie in Haar-
lem onderdook. Ik ben onopval-
lend gaan werken in de Ring-
nalda-fabriek voor broodmachi-
nes toen de oorlog op zijn ein-
de liep. Vanwege onze oorlogs-
ervaringen werden mijn vader 
en ik verzocht om hulp te bie-
den bij de opgravingen in de dui-
nen, waar de Duitsers veel exe-
cuties hadden uitgevoerd. On-
der leiding van politiecommis-
saris Tencink, drie collega’s en 
patholoog anatoom Dr. Van der 
Hulst wees een geboeide arres-
tant het graf van Hannie Schaft 
aan. Het was het enig vrouwelijk 
overschot dat daar was gevon-
den. We vonden ook nog gra-
ven van geëxecuteerde Duitse 
soldaten, misschien deserteurs. 
Er zijn ook nog foto’s van, maar 
deze heb ik niet meer terugge-
vonden.
Ik heb nooit meer dit verhaal 
verteld, omdat ik na de oorlog 
met stille trom ben vertrokken 
om mijn leven weer op de rails 
te krijgen. Totdat ik vijf geleden 
mijn verhaal vertelde aan een 
krant. De journalist publiceer-
de dat militairen de graven in de 
duinen opgroeven. Dat was dus 
niet waar. Daarom besloot ik om 
nog eens mijn verhaal te doen”, 
aldus Joop Janssen.
Bart Jonker

Joop Janssen (foto: bartjonker-
productions@yahoo.com©2015).

Reactie op 
‘Een stem voor een vluchteling’
“Eind 1949 kwamen wij, moeder, een Indische met zes kinderen 
en in verwachting van een zevende kind, aan in Nederland van-
uit Indonesië.
Het enige wat wij hadden kunnen meenemen waren wat tassen 
en een koffer met kleren. Onze vader, geboren in Dordrecht, was 
militair bij het K.N.I.L. Hij werd drie maanden voor ons vertrek 
naar Nederland oorlogsslachtoffer en ligt begraven op de militaire 
erebegraafplaats ‘Menteng Pulu’ te Jakarta. 
Met een groep Nederlandse repatrianten werden wij gehuisvest in 
een contractpension in Wijk aan Zee. Wij kregen iedere dag aard-
appels te eten. Wij waren dat niet gewend, maar gelukkig kregen 
wij toestemming om af en toe zelf een nasi-hap te mogen klaar-
maken. Nederland was herstellende van de oorlog en had huizen-
nood. Gemeenten die nieuwe huizen bouwden, moesten procen-
tueel een aantal afstaan aan de Nederlands-Indiëgangers. 
Met een paar gezinnen kwamen we met de stoomtrein in 
Bovenkarspel terecht, een dorp in West-Friesland. Het was een 
klein huis, net opgeleverd. De weg moest nog bestraat worden.  
n de tropen waren wij gewend om iedere dag een bad te nemen. 
In dit huis was gelukkig wel een toilet, maar geen badgelegen-
heid. Het was dus in het weekend in de grote teil of lopen naar 
een badhuis in de buurt. Veel huizen in de buurt hadden als toi-
let een tonnetje in de schuur of elders, met een spijker tegen de 
wand met stukken krant. De tonnen werden regelmatig door de 
gemeente geleegd. De mannen hadden speciale kleding. Na een 
paar jaar kwam er toch een badcel, ten koste van een deel van de 
slaapkamer. Wij hebben er zonder mopperen eerst met acht en 
later met elf mensen gewoond. Wij hadden praktisch niets en 
onze moeder had alleen een klein weduwepensioen. Gelukkig 
bood de overheid hulp en kregen wij van de regering 3000,- gul-
den te leen, om het hele huis in te richten. Belangrijk waren keu-
kengerei, bedden, meubels, etc. Bovengenoemd bedrag moest 
mijn moeder tot de laatste cent terugbetalen. De mensen in het 
dorp waren vriendelijke en behulpzaam, hoewel het West-Fries 
enigszins afweek van het ABN, dat wij op de Nederlandse scho-
len in Indië leerden. In het begin hadden wij veel bekijks, want wij 
waren de eerste ‘zwartjes’ in het dorp. 
In de jaren 60 was Nederland met circa 11 miljoen inwoners ‘vol’. 
Veel Nederlanders gingen emigreren naar o.a. Amerika en Cana-
da, zo ook drie zusjes van ons. 
Gelukkig zijn wij goed terechtgekomen in het maatschappelij-
ke leven. Nu in 2015 is Nederland met circa 17 miljoen mensen 
bevolkt en blijkbaar is Nederland nog lang niet vol.
Wij wensen de nieuwkomers, de niet-Nederlanders, eenzelfde 
geluk toe. 
J.B. Kuik, Heemstede

Lezers schrijven ons

Heemstede - Waarom is het 
toch altijd moeilijk om decem-
ber door te komen zonder ex-
tra kilo’s? In de maand decem-
ber zijn er 4 feestdagen, niet 31. 
Toch kunnen we het niet laten in 
december, ook nu al, van al die 
zoetigheid af te blijven.
Fit & Slank leert hoe je daar mee 
om kunt gaan zonder dat je jezelf 
alles verbiedt, want dat houdt 
niemand vol. Fit & Slank is een 
succesvolle en eenvoudige me-
thode die je begeleidt  naar een 
gezonde leefstijl. Je leert anders 
naar voeding te kijken en je krijgt 
inzicht in jouw gedrag en ge-
woontes en in alle consumptie-
momenten van onze cultuur.
De eerst volgende Fit & Slank 
cursussen starten in Heemste-
de op dinsdagavond 3 novem-
ber en in Hillegom op woens-
dagavond 4 november. De kos-
ten worden door veel zorgverze-
keraars (deels) vergoed.

Personal coaching vanaf ieder 
gewenst moment.

Informatie:
Monique Pijnenburg

06-17009302 

info@vitaaljetijd.nl 
www.vitaaljetijd.nl 
www.fitenslank.nl

Fit & Slank naar 2016?!

Collegeplan ‘woonvisie’ haalt het niet
Heemstede - Aanvankelijk leek 
het plan, dat het college had in-
gebracht om in Heemstede tot 
een woonvisie te komen, zon-
der veel problemen door de raad 
zou worden geaccepteerd. De 
raad zelf had per slot van reke-
ning regelmatig om meer dui-
delijkheid gevraagd. Daarnaast 
wil de Provincie dat er beleid 
wordt geformuleerd, waarna 
prestatieafspraken kunnen wor-
den gemaakt. Kortom, Heemste-
de geef maar aan waar, hoe en 
wanneer er woningen gebouwd 
worden. Het plan van het colle-
ge gaat verder dan wat de Pro-
vincie als minimale eis heeft 
gesteld. In de commissie ruim-
te van 15 oktober werd hier uit-
voerig over gesproken. Wethou-
der Remco Ates wilde gesprek-
ken aangaan met huurders, 
corporaties om tot een totaalvi-

sie te komen. Van Vlijmen (CDA) 
had zich flink vastgebeten in de 
materie en had de stukken van 
de Provincie over dit onderwerp 
bestudeerd. “Wat de Provincie wil 
kan helemaal niet”, concludeer-
de hij. De Provincie wil het groen 
behouden maar ook woningen 
bouwen, het DNA van gemeen-
ten (in Heemstede ‘het dorpse 
karakter’) moet behouden blij-
ven volgens de Provincie. Alle-
maal tegenstrijdigheden. Wat wil 
de Provincie nu echt? Ook Maas 
(PvdA) wil eerst weten wat we 
nu willen. Hij vond dat, de door 
HBB vaak genoemde term dorp-
se karakter, een luchtballon was 
die nu werd doorgeprikt. Leen-
ders (VVD) vindt het plan hele-
maal niets. “Met een uitgebrei-
de woonvisie komt de gemeente 
op een stoel waar zij niet hoort. 
Verwachtingen kunnen niet 

worden waargemaakt.” Klaa-
sen (D66) meende dat we niets 
waren opgeschoten. “Beperk u 
tot wat wettelijk moet”, was zijn 
conclusie. GroenLinks, bij mon-
de van Erik de Zeeuw, is wel 
voor een totaalvisie al merkte 
De Zeeuw op dat er teveel ha-
ken en ogen aan dit plan zaten. 
HBB zag aanvankelijk ook wel 
iets in het plan van de eigen wet-
houder.
Na de inbreng van VVD en CDA 
was toch tot de conclusie dat dit 
niet de juiste weg was om te vol-
gen. De uitkomst van het beraad 
was dat de voltallige commissie 
aan het college verzocht alleen 
een sobere volkshuisvestingno-
titie te schrijven en af te zien van 
teveel toeters en bellen zoals de 
bedoeling was in de voorgestel-
de woonvisie.
Eric van Westerloo

Heemstede - Bij de Knutsel-
club van Casca kun je op woens-
dagmiddag heerlijk met je han-
den bezig zijn en mooie dingen 
maken! Knutseljuffen Renate en 
Mariëlle verzinnen altijd leuke 
knutsel ideeën, voor jongens en 
meisjes! Op woensdag 28 okto-
ber gaan de kinderen een Hallo-

weenmobiel maken. De Knutsel-
club is elke woensdag van 13.30 
tot 15.00 uur in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten per 
keer zijn 5,- euro; een kaart voor 
5 keer kost 22,50 euro.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren aanmelden: 023-548 38 

28 – kies 1. Voor meer informa-
tie: www.casca.nl.

Halloweenmobiel knutselen
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Heemstede - Herkent u dit? 
Vetrandjes over de rand van uw 
broek of net te dikke bovenbe-
nen waardoor uw  broek niet 
meer lekker zit. U draagt eigen-
lijk al lang geen T-shirts met kor-
te mouwen meer, omdat u slap-
pe onderarmen heeft. En u wilt 
heel graag iets aan uw onderkin 
doen! Maar u bent tot de conclu-
sie gekomen dat sporten en lij-
nen tot op heden niet heeft ge-
holpen. Voor al deze zones is er 
nu een revolutionaire behande-
ling; cryotherapie!     

“De Cryotherapie-behande-
ling is een unieke behande-
ling”,  vertelt cryo-specialist Mo-
nique Rhee van mooinmodel.nl. 

De behandeling benut het na-
tuurlijke effect van kou om cel-
lulitis of vetrolletjes te vermin-
deren, een dubbele kin of ver-
slapte huid aan te pakken. Li-
chaamsvet bestaat uit meerde-
re lagen. De onderste laag zit 
dicht op de spieren en kan wor-
den verminderd door voldoende 
bewegen en goede voeding. De 
laag er boven ligt net onder de 
huid en is een hardnekkige vet-
laag die niet of nauwelijks door-
bloed is waardoor je er moeilijk 
vanaf komt. Dit is een ideale laag 
om met een cryotherapie behan-
deling aan te pakken.” 

“Op basis van onderzoek werd 
vastgesteld dat vetcellen ge-

voelig zijn voor kou”, gaat Mo-
nique verder. “Bij een plotselin-
ge daling van de huidtempera-
tuur zorgt de thermische schok, 
die door het temperatuursver-
schil ontstaat ervoor dat de vet-
cellen zichzelf vernietigen. Het 
vet, dat gevangen zat, ontsnapt 
en wordt uiteindelijk langs na-
tuurlijke weg geëlimineerd. De-
ze vetcellen zijn verwijderd en 
komen ook niet meer terug. Dus 
een blijvend resultaat! De be-
handeling voelt door de gel die 
we gebruiken tijdens de behan-
deling voor de klant slechts als 
een frisse gewaarwording. De 
behandeling duurt maximaal 30 
minuten, waarbij aan het ein-
de van de sessie de behandelde 

Revolutionaire modelleermethode voor het lichaam

Verlies centimeters door een Cryo21 behandeling
zone al enkele centimeters ge-
slonken is. Dit komt door de in-
krimping van de vetcellen door 
de thermische schok. Doordat 
het totale afbraakproces dat 10 
tot 15 dagen duurt mag de be-
handeling om de week gegeven 
worden. Bij Mooinmodel.nl gaan 
we alleen voor kwaliteit daarom 
kiezen wij voor de Cryo21 die 
Frankrijk uit 150 apparaten als 
beste uit de test gekomen.” 

Boek nu een kennismakings- 
sessie met 50% korting en betaal 
slechts 50,- euro. Ervaar zelf hoe 
het is en op basis daarvan be-
slist u zelf of u verder gaat met 
een kuur van 6 of 10 behande-
lingen. De behandelingen van 

mooinmodel.nl worden gege-
ven bij Ariane Inden Cosmetics,  
Binnenweg 13  in Heemstede. 
Maak een afspraak via:
023-547 6080. 

Taalcoach zijn: “Je gaat je eigen taal 
met een heel andere blik bekijken”
Heemstede – Ingrid van de 
Kasteele is werkzaam als een 
van de vrijwillige taalcoaches en 
geeft Nederlandse les aan een 
Syrische vluchteling. 
Ingrid: “Ik kom oorspronkelijk 
uit het onderwijs en was kleu-
terleidster. Ik ben altijd enthou-
siast met taal bezig geweest. 
Zo zat ik bij de redactie van de 
schoolkrant, schreef ik teksten 
voor nieuwsbrieven van het ver-
zorgingshuis van mijn moeder 
en ook wel cabaret- en musi-
calteksten.  Ik wilde nu eens op 
een andere manier met taal be-
zig zijn. Ik ben toen op een va-
cature taalcoach afgestapt op 
de site voor vrijwilligerswerk. Ik 
kwam in contact met de coör-
dinator taalcoaches van Vluch-
telingenwerk: Clara Wittop Ko-
ning en werd aangenomen. Het 
drijft mij om iets te willen bete-
kenen voor de medemens. Ik doe 
dit voor een gezin uit Syrië, dat 

behoorlijk Engels spreekt. Het 
is het gezin van Khaled, die een 
column schrijft voor deze krant. 
Het zijn hoogopgeleide mensen: 
hij was in Syrië journalist en zijn 
vrouw, die ik lesgeef, was daar 
tandarts. Het idee om een vluch-
teling een column te laten schrij-
ven was een uitvloeisel dat ont-
staan is uit het platform voor 
vluchtelingen op de inspraak-
avond die de gemeente Heem-
stede onlangs hield. Dat staat 
los van het taalcoach zijn.  De in-
structie Nederlands die je geeft 
als taalcoach beslaat een uur 
in de week. Eigenlijk vind ik dat 
wat weinig. Khaled en zijn vrouw 
gaan ook nog twee ochtenden 
per week naar Schalkwijk voor 
het staatsexamen. Bij zijn vrouw 
kwam naar voren dat er me-
de daarom een oppasprobleem 
speelt. Hun tweejarige peu-
ter zit op de peuterspeelzaal en 
hun andere dochter van vier op 

de kleuterschool. Ik los het pro-
bleem op door de jongste van 
de peuterspeelzaal op te halen. 
Dan ga ik met haar Nederland-
se liedjes zingen en boekjes kij-
ken waaruit ik verhaaltjes voor-
lees, zoals Dikkie Dik. Ik vind 
het zo leuk om te zien dat ze 
dingen herkent en zo ook met 
Nederlands bezig is. Haar moe-
der maakt ook veel vorderin-
gen met het Nederlands, ze is er 
net als ik lekker ambitieus mee 
bezig. Ik nam ook het boek van 
het staatexamen door, dat als 
leidraad dient voor de Neder-
landse les. Hier staat de theo-
rie van de Nederlandse taal in 
beschreven. Je gaat dan wel je 
eigen taal met een heel ande-
re blik bekijken. Er is geen re-
gel of er is wel een uitzonde-
ring voor. Ik merk dat de uit-
spraak zoals de u, ui en ei of ij 
lastig voor hen is. Bijvoorbeeld 
een woord als ‘Utrecht’ of ‘wij’. 

Doordat zij Engels spreken, heb-
ben ze wel een voorsprong met 
ons abc. Hun Arabische moeder-
taal is totaal anders opgebouwd 
qua schrift en leeswijze. Ik advi-
seer ze naar kindertelevisiepro-
gramma’s te kijken als Sesam-
straat: het is simpel Nederlands 
en er wordt hierin duidelijk gear-
ticuleerd. Maar je merkt ook dat 

je meer bent dan een taalcoach, 
ze zien je als een ‘buddy’ , een 
soort familielid in de sociale con-
text. En dat maakt het zo leuk”, 
aldus Ingrid van de Kasteele. 
Meer informatie om je aan 
te melden als taalcoach bij 
Clara Wittop Koning, op tel.nr. 
023 -5296164.
Bart Jonker

Afvalwater in de toekomst verpompt naar zuivering in Zwanenburg
Rijnland graaft proefsleuven voor aanleg nieuwe persleiding
Heemstede - Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met 
de voorbereiding van de aanleg van een nieuwe persleiding in 
Schalkwijk en Heemstede.
Het afvalwater van beide woonplaatsen wordt in de toekomst ver-
pompt naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Dit is nodig 
omdat de zuivering in Heemstede niet meer voldoet aan de kwali-
teitseisen. Een renovatie is niet rendabel en daarom zal deze zui-
veringsinstallatie worden gesloten. Het afvalwater zal nu nog in 
Schalkwijk gezuiverd worden en vervolgens wordt op termijn ook 
deze zuivering uit bedrijf gehaald. De zuivering in Zwanenburg 
heeft voldoende capaciteit om al het afvalwater van beide woon-
plaatsen te zuiveren.

Graven proefsleuven
Ter voorbereiding op de aanleg van de persleidingen start aanne-
mingsbedrijf Hak Infra BV deze week met het graven van proef-
sleuven langs een deel van het voorgenomen tracé, waar de nieu-
we persleidingen komen te liggen. Deze werkzaamheden vinden 
plaats langs het Krekelpad en het Slakkenpad in Haarlem. Het gra-
ven van deze proefsleuven is nodig om een goed beeld te krijgen 

van de exacte ligging van de bestaande kabels en leidingen die pa-
rallel aan het fietspad in de grond liggen. Op basis van deze gege-
vens kan een definitief tracé worden bepaald van waar de nieuwe 
persleiding komt te liggen.  

Geen belemmering verkeer
De graafwerkzaamheden in het fiets- en voetpad worden in twee 
gedeelten uitgevoerd, zodat de doorgang niet volledig wordt be-
lemmerd. Een verkeersregelaar zal dit begeleiden. Na afronding 
van de werkzaamheden wordt het terrein zo veel mogelijk terug-
gebracht in de staat waarin het is aangetroffen. De aannemer zal 
tijdens de werkzaamheden voor zoveel als mogelijk hinder probe-
ren te voorkomen.

Vragen
Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met 
Gerard van Bruggen, Procesleider, 071-306 3335 of Gerard.Brug-
gen@rijnland.net .Voor technische vragen over de werkzaamheden 
die plaatsvinden langs het Krekelpad en Slakkenpad, kunt u con-
tact opnemen met Rik Lam, Projectleider, Tel. 071-3063713.

Lezing over het
‘Kennis Boek’

Heemstede - Op zater-
dag 24 oktober wordt aan de 
Dr. J.R. Thorbeckelaan 29 in 
Heemstede om 11.00 uur een 
lezing gegeven over het ‘Ken-
nis Boek’.
De mensheid is in een ver-
sneld evolutieproces terecht-
gekomen. Het Kennis Boek 
bevat ‘kosmische kennis met 
een hoge frequentie’.
Tijdens de lezing wordt ver-
teld over het ontstaan en 
doel van het Kennis Boek. 
Toegang is gratis. De le-
zing wordt gegeven door Nel 
Bijlmer van Stichting Het 
Kennis Boek.
Voor aanmelden en meer 
info: 06-24759460 of 023-
5338076
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RGM zet het brein in beweging

Huisartsen en specialisten zijn 
enthousiast over de resulta-
ten die patiënten een verhoog-
de kwaliteit van leven biedt. 
Ook Anke Coerts die de training 
geeft bij De Praktijk Heemstede 
ziet duidelijke verbeteringen bij 
haar deelnemers.“Deze methode 
die vernoemd is naar de beden-
ker Ronnie Gardiner sluit goed 
aan bij de wetenschappelijke in-
zichten ten aanzien van neuro-
plasticiteit, het aanpassingsver-
mogen van de hersenen. Bo-
vendien is het gewoon leuk om 
te doen, want de oefeningen zijn 
op het ritme van muziek en mu-
ziek maakt blij.”
De logopediste van het Spaar-
ne Gasthuis heeft een specia-
listische opleiding gevolgd en 
mag zich master practitioner 
RGM noemen. De oefeningen 
worden gedaan aan de hand 
van geprojecteerde symbolen 
met als doel de hersenen zoda-
nig te prikkelen, dat ze in opti-
male conditie komen en kunnen 
zorgen voor - gedeeltelijk – her-
stel van de functies. “Wat dat in 
de praktijk betekent voor men-
sen is dat ze beter uit hun woor-
den kunnen komen, gemakkelij-
ker lezen, kunnen onthouden of 
bewegen”, onderstreept Coerts. 
“We maken gebruik van gehoor,
gezicht, gevoel en beweging. 
Door deze aanpak worden 
meerdere hersengebieden tege-
lijk geactiveerd. Dit stimuleert de 
samenwerking tussen verschil-

lende hersengebieden onder-
ling.”
De Amerikaanse drummer Ron-
nie Gardiner kwam in de jaren 
negentig van de vorige eeuw zelf 
in een depressie terecht na de 
moord op zijn vrouw. Hij ontdek-
te dat door ritme te combineren 
met beelden en woorden zijn le-
venslust weer toenam. Sindsdien 
heeft hij zich ingezet voor de me-
demens. Bewezen is nu ook dat 
RGM een gunstige invloed heeft 
op het zelfbewustzijn, de balans, 
het geheugen alsmede sociale en 
motorische vaardigheden zowel 
bij volwassenen als bij kinderen.  

Een positief effect is eveneens 
merkbaar bij de behandeling van 
mensen met een burn-out, de-
pressieve klachten, ADHD en 
dyslexie. De Praktijk Heemste-
de wil meer bekendheid geven 
aan de Ronnie Gardner metho-
de en stelt iedereen die geïnte-
resseerd is in deze therapie in de 
gelegenheid om mee te kijken 
en te doen tijdens een therapie-
les, die op de woensdagmiddag 
13.30 uur wordt gehouden. Voor 
eventueel begeleidende familie-
leden of vrienden is er ruimte om 
een kop thee of koffi e te drinken 
en met elkaar van gedachten te 
wisselen. Informatie en aanmel-
ding, telefonisch: 023  5291642 
of via de website: www.deprak-
tijk-heemstede.nl. 
Adres: Jan van Goyenstraat 25-
27, Heemstede
Mirjam Goossens

Heemstede – Voor mensen met hersenschade en aandoenin-
gen van het centrale zenuwstelsel als gevolg van o.m. de ziek-
te van Parkinson, MS, CVA en dementie is een oefenmetho-
de ontwikkeld voor de hersenen, de Ronnie Gardiner methode 
(RGM). In onze regio is deze therapie te volgen bij De Prak-
tijk Heemstede. 

Een roos voor elke Nederlander
Nederland is een liberale democratie. Met een grondnet, wet-
geving en beleid op basis van de fundamentele waarden. In het
bijzonder: vrijheid en gelijkheid.
Ik begin deze column met commentaar op een aantal ontwikkelin-
gen met betrekking tot de  vluchtelingen in Nederland.

Veel Syrische vluchtelingen volgen op Social Media zoals Face-
book ontwikkelingen over de opvang van asielzoekers en zaken 
als sociale bijstand voor vluchtelingen. Ook vernemen we het 
idee om geld voor sociale bijstand te verminderen. We lezen over
huisvestingsplannen zoals het besluit om leegstaande overheids-
gebouwen hiervoor te bestemmen.
We lazen dat een groep extremisten een vluchtelingenkamp in de 
provincie Utrecht aanviel. Deze zaken maken veel gedachten los in 
onze hoofden maar deze gebeurtenissen veranderen mijn mening 
over het gastvrije Nederland niet. 

We kijken nu uit naar verduidelijking van de regelgeving omtrent 
vluchtelingen. Al is het alleen maar om de geruchtenstroom te 
stoppen zodat wij in de toekomst hard kunnen werken om als gast 
hier in het gastvrije Nederland.

En wat betreft het negatieve beeld over vluchtelingen; ik weet
bijna zeker dat het niet het imago aantast van de vriendelijke
Nederlandse samenleving, in onze optiek. Sommige Syriërs lieten 
zich er boos over uit, andere betreuren het.

Voor mij, denk ik, is het noodza-
kelijk om duidelijkheid te schep-
pen in publieke media, niet meer 
en niet minder.

Veel Syrische vluchtelingen hier 
zouden een roos voor elke gast-
vrije Nederlander willen geven.
Voor vluchtelingen die daadwer-
kelijk een nieuw thuis hopen te 
vinden en geloven in waarden 
als vrijheid en gelijkheid.
Khaled sara,
editor22010@hotmail.com

Een roos voor elke Nederlander

Column

Een stem voor een vluchteling
Tijdens de avond in het Heemsteedse Raadhuis (23 september) 
bespraken inwoners hoe ze iets kunnen betekenen voor oorlogs-
vluchtelingen.
Een van de ideeën die toen naar voren kwam is om een vluchte-
ling aan het woord te laten in de lokale krant. Een stem te geven. 
Khaled Sara (36) kwam een jaar geleden naar ons land en verblijft 
met zijn gezin in Bennebroek.

Warme fl amencoklanken in de Oude Kerk

Gitarist Eric Vaarzon Morel:
“Ik ben een echte Holandaluz”

“Zoek het woord fl amenco maar 
eens op in het woordenboek”, 
vertelt Eric Vaarzon Morel. “Het 
is een muzieksoort uit Spanje 
waarin ik mijn ziel en zaligheid 
leg, maar het is ook het Spaan-
se woord voor ‘Vlaming’. Ver-
war het woord niet met die gro-
te roze vogel: een ‘fl amingo’. Ik 
vind het altijd leuk om dat in 
mijn voorstelling te vertellen. Ik 
kom uit een kunstenaarsfami-
lie: mijn vader is de kunstschil-
der Wim Vaarzon Morel. Ik haal-
de mijn schoolexamen niet en 
toen zei mijn vader: “Je speelt 
toch alleen maar gitaar; hier heb 
je een paar honderd gulden, ga 
lekker naar Spanje en maak er 
wat moois van.” Eigenlijk best 

wel uitzonderlijk dat ik al op mijn 
13de jaar de fl amenco zo aan-
grijpend vond. Al mijn vriendjes 
speelden elektrisch gitaar en in 
bandjes met muziek uit de jaren 
zeventig en tachtig en ik richt-
te mij op de fl amenco en vertrok 
naar Spanje. Flamenco is passie, 
pijn, smart, een soort Spaans le-
venslied. De Spanjaarden noe-
men dit gevoel ‘duende’.  Ik pro-
beer in mijn voorstellingen juist 
dat gevoel van extase  en emo-
tie bij het publiek los te maken. 
Daar heb je veel passie voor no-
dig en je moet veel meegemaakt 
hebben om dat gevoel over te 
brengen. Dat is fl amenco en dat 
doe ik al 35 jaar. Ik weet ook niet 
waarom ik juist door fl amen-
co gegrepen werd.  Mijn ouders 
reisden wel voordat ik geboren 
werd veel door Spanje en mijn 
moeder deed aan fl amencodan-
sen. Daar kwam ik al jong mee in 
aanraking. En mijn vader schets-

te tussen de coulissen van Car-
ré de grote dansgezelschappen 
in de jaren vijftig en zestig, die 
had je toen. Hij nam een keertje 
twee fl amencoplaten mee. Ik ben 
daar eigenlijk door aangestoken 
en draai die nog af en toe.  De 
Spaanse gitaar kun je onderver-
delen in twee soorten: de klas-
sieke gitaar en de fl amenco-gi-
taar. De klassieke gitaar is wat 
zwaarder, ook in de aanslag en 
qua klank. De achterkant is van 
palissanderhout.  De fl amenco-
gitaar speelt lichter en is van een 
ander hout gesneden: de bouw 
is iets anders en de achterkant 
is van cipres. Voordat ik echt een 
solocarrière als fl amenco-gitarist 
had, heb ik eerst fl amenco dans-
gezelschappen op de gitaar be-
geleid. Zo ben ik begonnen en 
reisde ik jarenlang door Europa 

met fl amenco-gezelschappen. 
Iedere avond fl inke roffels op de 
gitaar is best zwaar. En dan is 
juist fl amenco- gitaar fi jn, omdat 
deze lichter speelt. Op mijn 16de 
en 17de jaar heb ik twee master-
classes gevolgd bij Paco Peña, 
die een legende is. De bakermat 
van de fl amenco is Sevilla, An-
dalusië in Zuid Spanje. Daar heb 
ik veel vertoefd. Ik ben eigenlijk 
een echte ‘Holandaluz’ en breng 
mijn Hollandse en Spaanse we-
reld bij elkaar. Ik kijk erg uit naar  
het spelen in de Oude Kerk in 
de nieuwe setting: ik denk dat 
de fl amencoklanken fantastisch 
daar tot hun recht komen”, al-
dus Eric Vaarzon Morel. Meer in-
formatie op www.vaarzonmorel.
com en kaarten op www.podia-
heemstede.nl.
Bart Jonker

Heemstede – De fl amenco staat synoniem aan hartstocht en 
passie.  Gitarist Eric Vaarzon Morel weet er alles van. Hij raakt 
op 31 oktober in de Oude Kerk de juiste snaren van het instru-
ment en het publiek met zijn voorstelling ‘El Aguador’ oftewel  
‘De Waterdrager’. 
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Vakmensen aan de Wagenweg
Regio – Aan de zuidkant van de Haarlemse binnenstad, dichtbij 
het Houtplein, zijn enkele specialistische ondernemers gevestigd. 
Het zijn zelfstandige winkeliers die hard werken om het hun klan-
ten naar de zin te maken. Een nadere kennismaking met drie van 
hen: ze hebben verstand van slenderen, textiel en haarkleuring.
Mirjam Goossens

Slenderen werd circa 25 jaar geleden geïntroduceerd in Nederland 
en was meteen een hype. Bewegen, gebruikmakend van zes ge-
motoriseerde bewegingsbanken waarbij verschillende delen van 
het lichaam aan de beurt komen, werd direct omarmd. De oefe-
ningen op de banken zorgen voor een versoepeling van gewrich-
ten en versteviging van spieren. Zoals wel vaker met modegril-
len, verdwenen de studio’s net zo snel weer als ze kwamen. “On-
begrijpelijk eigenlijk”, zegt Mildred van Seggelen, “want veel men-
sen hebben er enorm veel baat bij. Ik bijvoorbeeld. Ik heb Fibro-
myalgie, spierreuma, maar ook voor mensen die artrose hebben, 
nekklachten, hernia of een nieuwe heup is het een ideale vorm van 
soepel blijven. Naar de sportschool is voor hen geen optie. Maar 
Slenderen wel. Omdat je de eigen zwaartekracht gebruikt, krijg je 
achteraf geen spierpijn. Ook voor mensen die een dieet volgen en 
de therapie gebruiken om de huid te verstevigen is Slenderen bij-
zonder geschikt.” De 50-jarige Zandvoortse besloot een jaar gele-
den een eigen Slenderstudio te beginnen in Haarlem. “Nu ben ik 
de enige in de regio. De reacties zijn positief, ook vanuit Heemste-
de. Maar veel mensen weten nog niet dat ik hier zit.” Slenderen is 
gebaseerd op een uitvinding van B.H. Stauffer, een arts uit Califor-
nië. Zijn vrouw had polio en voor haar heeft hij in de jaren ’40 de 
bewegingsbanken ontworpen. Pas in de jaren ‘90 is deze uitvin-
ding commercieel opgepakt, mede omdat het ook helpt bij afvallen.                                                                                                                  
Mildred van Seggelen doet niet aan langdurige abonnementen en 
inschrijfgelden. Meedoen kan per keer of met een rittenkaart en je 
kan daarna op ieder moment stoppen. “Ik krijg ook veel mannen en 
vrouwen die enkel komen Slenderen ter ontspanning, na een werk-
dag bijvoorbeeld. Met een kopje koffi e erbij is het echt een uurtje 
voor jezelf.”
Slender You is gevestigd aan de Wagenweg 8A in Haarlem.
Tel: 023-5311214. Informatie: www.slenderyouhaarlem.nl.

 “Wij houden van Haarlem, dit is echt on-
ze stad”.Het komt recht uit het hart van 
Suleyman en Hacer (“zeg maar Esma”) 
�zmen. Oorspronkelijk zijn ze afkom-
stig uit Turkije, maar het stel trouwde in 
Nederland en hun drie kinderen wer-
den hier geboren. Textiel daar hebben 
ze al dertig jaar verstand van. In maart 
dit jaar openden ze hun eigen winkel 
voor kledingreparatie annex stomerij- en 
strijkservice en zijn ze specialist in gor-
dijnen. “Wij hebben het druk met aller-
lei kledingreparatie, van zomen en ritsen 
tot het vermaken van kledingstukken”, 
vertelt Hacer.”Vanmorgen was hier een 
vrouw die niet tevreden was met de ca-
puchon van haar jas. Wij hebben er een 
kraag van gemaakt. Daar was ze zo blij 

mee.” Handig met de naaimachine zijn beide echtelieden, in tegenstelling tot de meeste jongeren in 
Nederland die het niet meer leren van huis uit of op school. “Onze kinderen kunnen het ook niet hoor”, 
lachen ze. Het contact met de collega-winkeliers in de buurt vinden ze prima. “Wij werken regelma-
tig samen met overbuurman Terstal Interieurarchitectuur, als ze snel iets nodig hebben. Dan kan het 
soms dezelfde dag klaar zijn.” De snelle service is mogelijk omdat de apparatuur ter plekke aanwezig 
is. Dat geldt ook voor gordijnen en zonwering. De klant kan kiezen uit een grote voorraad en selectie 
van stoffen die in de winkel hangt en alles wordt nauwkeurig op maat gemaakt met oog voor details. 
Snelle service is eveneens gegarandeerd voor de stomerij en de strijkservice. Meestal is de kleding 
de volgende dag weer af te halen. Exclusief voor de lezers van de Heemsteder geeft Trend een speci-
ale actiekorting en gratis opmeting. De details van de actie staan elders in de krant in de advertentie.
Trend Kledingreparatie en Gordijnspecialist is gevestigd aan de Wagenweg 8b in Haarlem.
Tel: 06 14052352.

Carla Horta van CarlaH Hairstudio is een echte 
wereldburger. Nederland is het vijftiende land 
waar de in Angola geboren haarspecialiste 
woont en werkt. Haar specialisme is haarkleu-
ring op een wijze die nogal afwijkt van ande-
re kapsalons. “Als je, zoals ik, zulke uitgespro-
ken ideeën hebt en ook nog een perfectionist 
bent, kun je niet anders dan je eigen kapsalon 
beginnen”, legt ze uit. “Ik ben alleen en werk 
alleen, mijn werk is mijn leven en mijn passie. 
Ik heb ervoor gekozen om alle dagen van de 
week bereikbaar te zijn.” De mondiale sfeer is 
terug te vinden in de fraaie salon en ook haar 
klanten komen uit de hele wereld. “Ik heb gek 
genoeg bijna geen klanten uit Haarlem”, ver-
volgt ze. “De meeste zijn ex-pats uit verschil-
lende landen en zij vertellen het door aan elkaar. Maar natuurlijk wil ik ook graag mensen in Haarlem 
en Heemstede bereiken.” Carla Horta hecht veel waarde aan een persoonlijk contact met haar klan-
ten. “Ieder hoofd is anders en haarsoorten verschillen enorm. Ik kijk goed naar de bottenstructuur en 
naar de persoonlijkheid en maak  gebruik van meerdere kleurtechnieken, juist omdat iedereen uniek 
is. Vrijwel al mijn klanten met grijs haar kunnen volstaan met 3 of 4 haarkleuringen per jaar. Dat is veel 
gezonder voor het haar, want mijn techniek in combinatie met de producten van het organische merk
Natulique zorgen voor een natuurlijke haartint.” Wat vindt de reislustige haarstyliste van Nederland? 
“Ik woon hier nu elf jaar. Voor een buitenlander als ik is Nederland een paradijs. Je bent hier vrij en 
veilig en Nederland is in tegenstelling tot veel landen, weinig corrupt. “Ondanks de persoonlijke ser-
vice en heerlijke massagestoelen in de salon hanteert Carla normale tarieven. “Het belangrijkste voor 
mij is dat de klant blij is met het resultaat en met een glimlach de deur uitgaat.”
CarlaH Hairstudio is gevestigd aan de Wagenweg 16 in Haarlem. Tel: 023 5317015 of 06 19840020.

Trend kan alles met stoffen

CarlaH:
Specialist in haarkleuringSlenderen werd circa 25 jaar geleden geïntroduceerd in Nederland 

Bewegen zonder inspanning

Inloopavond Westerveld
Regio - Westerveld houdt op woensdag 28 ok-
tober de maandelijkse inloopavond. Iedereen 
kan zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 uur bin-
nenwandelen en vragen stellen. Belangstellen-
den wordt ontvangen met  koffi e in de toonzaal, 
waar de uitgebreide collectie aan gedenktekens, 
urnen en assieraden is te zien. 

Ellis Verkerk, teamleider Info & Nazorg, geeft
deze avond informatie over de verschillende mo-
gelijkheden voor gedenkplekken en monumen-

ten: “U kunt altijd een eigen plek uitzoeken in 
het gedenkpark. Een plek omringd door weel-
derig groen, op een heuvel of juist op een open 
plek. Het kan allemaal. Westerveld biedt een 
prachtige laatste rustplaats.”
Om juiste keuzes te kunnen maken, is het van 
belang om te weten wat er allemaal mogelijk is. 
Westerveld heeft een ‘Wensenformulier’ ontwik-
keld die verkrijgbaar is tijdens de inloop.
Kijk voor meer informatie op:
www.bc-westerveld.nl.
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De Bijbel in gewone taal
Heemstede - ‘De Bijbel in Ge-
wone Taal’ is een vertaling die 
voor iedereen leesbaar en be-
grijpelijk is. De Bijbel bevat ver-
halen die bijna iedereen kent, 
maar er zijn ook teksten die wei-
nig mensen zomaar kunnen be-
grijpen. In de Bijbel in Gewone 
taal zijn alle teksten leesbaar en 

duidelijk. Toch betekent dat niet 
dat de Bijbel in Gewone Taal een 
makkelijk boek is. De taal is een-
voudig en helpt je om de tekst te 
begrijpen. Maar de inhoud van 
de Bijbel, als boek uit een ande-
re tijd en cultuur is niet vereen-
voudigd. Het gaat de vertaling er 
vooral om wat de Bijbel nu nog 
steeds te zeggen heeft. Dankzij 
de Bijbel in Gewone Taal komt 
de Bijbel dichterbij en kunnen 
lezers ervaren dat de Bijbel nog 
altijd inspirerend is.
Jaap van Dorp van het Neder-
lands Bijbelgenootschap laat u 
kennismaken met deze vertaling. 
Hij is de gast van PKN Heemste-
de op donderdag 29 oktober om 
20.00 uur in de Pauwehof, Ach-
terweg 19, Heemstede. De toe-
gang bedraagt vijf euro.

Jaap van Dorp.

Willem de Winter bij Casca
Heemstede - De eigenaar van 
Kunsthandel E.J. van Wisselingh 
& Co uit Haarlem, Willem de 
Winter, beëdigd taxateur in kunst 
en antiquiteiten, geeft dinsdag 
27 oktober een lezing over zijn 
ervaringen en belevenissen.  In 
het AVRO tv-programma Tussen 
Kunst en Kitsch taxeert hij als 
deskundige schilderijen uit de 
19e en 20e eeuw. Ook particulie-
ren, overheden, musea en bedrij-
ven maken van zijn diensten ge-
bruik.  Na de pauze zullen mee-
gebrachte schilderijen door Wil-

lem de Winter besproken wor-
den. Wilt u een schilderij laten 
taxeren? Geef dit dan door via 
023-548 38 28 keuze 1. Er kun-
nen ongeveer 10 schilderijen be-
sproken worden.
Van oktober tot april zijn er twee 
keer per maand op dinsdagmid-
dag culturele middagen voor se-
nioren met lezingen en presen-
taties, veelal met lichtbeelden bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. De middagen be-
ginnen om 14.00 uur en de en-
tree is 4,- euro.

Praktijk voor natuurgeneeskundige 
therapie: Enthera
Regio - Lichamelijke en psy-
chische klachten worden veel-
al veroorzaakt door een versto-
ring of blokkade in het energie-

veld (aura) dat zich rond het li-
chaam uitstrekt. Een energetisch 
therapeut is in staat om, met de 
handen, die blokkades weg te 

nemen en daarmee de klachten 
te verlichten of zelfs te laten ver-
dwijnen. Vooral mensen die door 
een chronische aandoening in 
een ogenschijnlijk uitzichtloze 
situatie zijn beland, hebben vaak 
baat bij deze vorm van therapie. 
De behandelingen worden, af-
hankelijk van de polisvoorwaar-
den in de aanvullende zorgver-
zekering, geheel of gedeelte-
lijk vergoed. Meer weten? Neem 
contact op met Enthera, prak-
tijk voor natuurgeneeskundige 
energetische therapie. Kijk op 
www.enthera.nl.

Jacintha en Rian gaan voor goud.

Heemstede - Onder het motto 
‘Casca gaat voor Goud’ expose-
ren een vijftal beeldend kunste-
naars uit Heemstede en Zand-
voort tijdens het Kunstlijnweek-
end (zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november) in de ruime 
zalen van het gebouw Casca aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. 
Het verbindende Kunstlijnthema 
van dit jaar is door de vijf expo-
santen op geheel eigen wijze uit-
gewerkt, de geëxposeerde wer-
ken tonen een wisselwerking 
tussen bezonken, aardse zaken 
enerzijds en vurige, levendige 
imaginaire zaken anderzijds.
Jacintha Reijnders toont naast 
haar monumentale materiewer-
ken ook een geheel nieuwe se-
rie kleine intieme zeegezichten 
op paneel. Albert Röllich mani-
festeert zich met zijn thema’s als 
anonimiteit in de grote steden en 
menselijke invloeden op de na-
tuur wederom als een veelzijdig 
kunstenaar. De speelse kerami-
sche werken van Rian Peeper-
korn vormen daarnaast een oa-
se van rust en evenwicht even-
als de beelden van Jan van den 
Bos uit Zandvoort die zich ken-
merken door de elementaire pu-

re vorm, resultaat van een eeu-
wige strijd met het materiaal. Ol-
ga van der Klooster tot slot, voor-
al bekend als publiciste van his-

torische boeken over architec-
tuur en bouwcultuur, maakt klei-
ne landschappen met een ver-
fijnde touch.

Nieuwe afslankkliniek geopend in 
de Wilhelminastraat in Haarlem

Regio - Mark Miedema is gewichtsconsulent en ervaringsdes-
kundige en werkt sinds 2007 met het Cure4Life programma.  
De laatste 7 jaar was hij verantwoordelijk voor de Cure4Life 
vestiging in Barcelona, maar vanaf 1 oktober is hij gestart in een 
prachtig pand in de Wilhelminastraat in Haarlem.

Het voedingsprogramma van Cure4Life is een unieke methode 
om op een gezonde, verantwoorde wijze af te vallen en de resul-
taten te behouden met een voor u haalbare levensstijl.

Op basis van een uitgebreide medische vragenlijst, bloed- en 
urineonderzoek, stelt het medisch team van Cure4Life een 
persoonlijk voedingsprogramma samen. De kracht zin de de 
hoeveelheden en combinaties van uitgebalanceerde voeding. 

Voor meer informatie of een vrijblijvend intakegesprek:
Tel.: 023 20 27 003,
www.cure4life-haarlem.nl.

Van Goud naar Klatergoud 
bij Waagexpositie

Regio - Goud als Kunstlijnthe-
ma van dit jaar heeft de leden 
van de kunstenaarsvereniging 
KZOD duidelijk geïnspireerd. 
Weliswaar dient goud van ouds-
her als een symbool van weelde 
en rijkdom, doch een aantal ex-
posanten schroomt niet om de 
keerzijde van de gouden medail-
le te tonen, het is immers maar 
een kleine stap ‘Van Goud naar 
Klatergoud’! Opmerkelijk hoe 
het verbindende thema door de 
deelnemende leden op geheel 
verschillende wijze is uitgewerkt, 
de werken tonen een grote va-
riatie op het thema zoals blijkt 
bij een zoektocht naar de Gou-
den Eeuw van Lucia Bezemer en 
Loes Stalpers. Uit een verlangen 
naar de natuur in al haar facet-
ten bij Gosia Bolwijn-Wiese en 
Connie Vlasveld (al wat leeft en 
groeit is goud waard) tegenover 
de duidelijke keerzijde bij de be-
lofte van de ‘gouden bergen’ zo-

als in het werk van Eveline Har-
deman en Leo van Velzen tot uit-
drukking komt. 
 
Deze Kunstlijnexpostie loopt 
vanaf donderdag 22 oktober t/m 
zondag 8 november. De ope-
ningstijden van deze tentoon-
stelling zijn donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Ge-
durende het Kunstlijnweekend 
zijn de openingstijden: vrijdag 
30 oktober vanaf 19.30 tot 10.00 
uur tijdens de ‘Nacht van de Ga-
leries’ en op zaterdag 31 oktober 
en zondag 1 november van 11.00 
tot 17.00 uur. De feestelijke ope-
ning op zondag 25 oktober vindt 
plaats om 16.00 uur met een kort 
optreden van Haarlems unieke 
cultband ‘De Verwarde Rockers’.

Zie ook www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel en 
www.kunstlijnhaarlem.nl.      

Casca-exposanten gaan voor goud!
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Expositie van An Luthart bij Galerie den Andel
Heemstede - Beeldend kunste-
naar An Luthart uit Heemstede 
heeft zich tussen de noordelijke 
kunstenaars geschaard.
In de toonaangevende galerie 
Den Andel  in het plaatsje Den 
Andel in noord Groningen wor-
den tot 1 november haar land-
schapsschilderijen tentoonge-
steld. Na veel omzwervingen en 
vele galeries door heel Neder-
land is zij eindelijk bij galerie 
Den Andel beland.
Voor An een hele eer. Echt een 
galerie die topkunst vertegen-
woordigt met kunstenaars als 
Rein Pol, Mathijs Rolling, Edwin 
Aafjes, Renee Tweehuysen, Jan-
tina Peperkamp, Peter Durieux 
en Clari Mastenbroek.
Verder zal An Luthart ruim verte-
genwoordigd zijn tijdens Kunst-
lijn van 30 en 31 oktober en 
1 november. Op 9 plekken in 
Heemstede en Haarlem kunt u 
haar schilderijen bewonderen. 

Haar centrale expositie is in het 
raadhuis van Heemstede.

U kunt de overige plekken waar 

haar schilderijen hangen vin-
den in de pagina’s over Kunstlijn 
in de Heemsteder van volgende 
week.

Lions Club Haarlem-Spaarne 
organiseert taxatieavond

Regio - Jaarlijks organiseert Lions Club Haarlem-Spaarne een 
taxatieavond. Voor u een unieke kans om uw dierbare bezittin-
gen te laten taxeren door de beëdigde taxateurs Willem de Win-
ter, bekend van het tv-programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’ en 
Aad Aanhane. De eerstkomende avond vindt plaats op dins-
dag 10 november in het Seinwezen, Kinderhuissingel 1, Haar-
lem. Aanvang taxatie is 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 
uur. U vindt de routebeschrijving op www.seinwezen.nl/contact

Entree voor goed doel
De entree voor deze taxatieavond is 20 euro per persoon (in-
cl. kopje koffie/thee), ongeacht of u iets te taxeren heeft of niet. 
U kunt maximaal 1 object laten taxeren. Dit jaar wordt de op-
brengst van de entreegelden geschonken aan de KinderUniver-
siteit van Haarlem, zie ook www.kinderuniversiteithaarlem.nl.
De KinderUniversiteit is een weekendschool voor gemotiveer-
de kinderen van alle niveaus uit groep 7 en 8 met als doel talen-
ten ontplooien, vergroten van zelfvertrouwen en het bieden van 
toekomstperspectief. Meldt u zich snel aan via haarlem.spaar-
ne@lions.nl want het aantal plaatsen is beperkt.
Wilt u meer weten over Lions Club Haarlem-Spaarne? Bezoek de 
website https://www.lions.nl?club=haarlem.spaarne

Kunstlijn Heemstede 2015 
met gouden randje

Heemstede - Kunstlijn Haar-
lem, waar Kunstlijn Heemstede 
aan meedoet, is een toonaan-
gevend evenement voor he-
dendaagse kunst in de regio. 
Elk jaar in het eerste weekend 
van november kun je het werk 
bewonderen en kopen van 
ruim 30 professionele Heem-
steedse kunstenaars op meer-
dere locaties. Was het vorig 
jaar ‘een kwestie van smaak’, 
dit jaar is het thema ‘goud’
Het kunstevenement begint 
woensdag 28 oktober om 
17.00 uur als wethouder Chris-
ta Kuiper de tentoonstelling 
zal openen. De Heemsteed-
se kunstenaars hebben alle-
maal één kunstwerk ingele-
verd, waardoor u al een indruk 
kan krijgen van hetgeen u tij-
dens Kunstlijn Heemstede in 
hun eigen ateliers, chambres 
d’amis of galerieën kunt bekij-
ken. U bent op 28 oktober tus-
sen 16.45 en 18.15 van harte 
welkom in de Burgerzaal van 
het raadhuis voor deze centra-
le expositie waar Cees Thissen 
voor de muzikale omlijsting 
zal zorgen. De organisatie van 
de Kunstlijn Heemstede is in 
handen van Rosita van Win-
gerden, edelsmid, en zij krijgt 
ondersteuning van enkele 
kunstenaars die ervaring heb-
ben met kunstevenementen. 
Rosita vertelt hoe ook twee 
jonge kunstenaars, net afge-
studeerd aan de Rietveldaca-
demie, hun werk in het raad-
huis laten zien. Passang Tob-
gay zal in de Burgerzaal wer-
ken aan een vloersculptuur, 
zoals boeddhisten in zijn ver-
re vaderland nog steeds doen. 
Hij verwerkt de traditione-
le manier van het maken van 
een zandvloer op zijn eigen, 
hedendaagse wijze. Zoals ge-

luk als goud gewonnen moet 
worden uit het erts van het 
dagelijkse leven. Jonathan van 
Horn laat werk zien uit zijn 
Rietveld tijd op een wijze die u 
zal verrassen met een presen-
tatie die in 2016 gemeengoed 
wordt.
Kinderen van groep 5 van ba-
sisschool de Evenaar tonen 
hun goudgerande schilderij-
en die ze maakten onder lei-
ding van een docent beelden-
de vorming. Bezoekers worden 
uitgedaagd om mee te doen 
aan de publieksprijs door vra-
gen in te vullen en te depone-
ren in de stembus. De deel-
nemende kunstenaars stellen 
zich voor op een aparte pagi-
na in de Heemsteder van vol-
gende week.
De centrale expositie van de 
deelnemers aan Kunstlijn 
Heemstede 2015 is te zien tij-
dens het Kunstlijnweekend 
van zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november 2015 van 
11 tot 17 uur en tijdens de 
openingstijden van het raad-
huis tot 27 november 2015.
Ton van den Brink 

Huisvesting statushouders lijkt 
Heemstede goed af te gaan
Heemstede - In de commissie 
Ruimte rapporteerde wethouder 
Ates over de stand van zaken. 
Er moeten tot het einde van dit 
jaar nog 12 statushouders wor-
den gehuisvest. Dit gaat lukken 
volgens de wethouder. In 2016 
echter moet er, naar verwach-
ting, voor 70 personen woon-
ruimte worden gezocht. Na con-
sultatie van de woningcorpora-
ties had Ates begrepen dat ook 
dit mogelijk is.
Het opnemen van statushouders 
heeft volgens de wethouder iets 

weg van dagkoersen. Iedere dag 
komen er andere getallen op ta-
fel. Heemstede blijkt nog steeds 
in staat om 60 à 70% van de vrij-
komende huurwoning toe te wij-
zen aan de eigen (regio) inwo-
ners. Het werd duidelijk dat een 
gemeente aan het einde van een 
lange pijplijn zit. Den Haag en 
het COA schrijven voor en voer 
het als gemeente maar uit. Yvet-
te Schul (D66) wees nog op het 
sociale aspect. Waar gaan bij-
voorbeeld de kinderen van de 
statushouders naar school. Uit 

het antwoord van Ates bleek 
dat daarin is voorzien middels 
een internationale schakelklas in 
Schalkwijk/Parkwijk. Mocht die 
vollopen dan moet Heemstede 
zelf voor scholing gaan zorgen, 
maar zover is het nog lang niet.

Voor eventuele noodopvang 
heeft de gemeente iets achter 
de hand. Ates wilde niet zeggen 
wat en waar om onnodige onrust 
en zorgen onder de inwoners te 
voorkomen.
Eric van Westerloo

30up dansfeest Landgoed Groenendaal
Heemstede - Op zaterdag 24 oktober organi-
seert Swingsteesjun een bruisend dansfeest in 
Landgoed Groenendaal te Heemstede. Aanvang 
is 20.00 uur en het feest eindigt om 2.00 uur. Het 
belooft een avondje stijlvol en ongedwongen ge-
nieten te worden voor ‘the friendly 30up’.
Er zijn twee feestzalen. In één zaal draait dj Wal-
ly een swingende mix van 70s, 80s en 90s hits. In 
de Dance & House-area draait dj Flexy Frank de 
beste moderne beats (00s en 10s). Geniet ook 
van de hapjes en eerste klas wijnen die geser-
veerd worden.

Dresscode is casual chique, een knappe spijker-
broek is prima.
Kaarten á 14,50 euro verkrijgbaar via www.
swingsteesjun.nl en bij Ajewe-Sport, Raadhuis-
straat 95, Heemstede of Van der Geest Optiek, 
Cronjéstraat 15, Haarlem. Aan de deur zijn tic-
kets 18,- euro.

Meer informatie over het Swingsteesjun Land-
goedfeest is te vinden op www.swingsteesjun.nl 
en www.facebook.com/swingsteesjun
Inlichtingen: William Appelman op 06-1893 8260.

‘Op Hoop van 
Zegels’

Heemstede – Haarlemse post-
zegelvereniging ‘Op Hoop van 
Zegels’ uit Haarlem houdt op 
zondag 25 oktober een postze-
gelbeurs in Casca de Luifel.
Het adres is Herenweg 96 in 
Heemstede en de beurs duurt 
van 11.00 tot 15.30 uur. Toegang 
is gratis.
Inlichtingen: 023-5334252 (Ri-
nus Hagenaars).

Cursus ‘grappige fotobewerking’
Heemstede – Fotoshop for 
fun is een cursus waarin u leu-
ke, creatieve bewerkingen leert 
te doen met een door u zelf ge-
maakte foto. Natuurlijk is er des-
gewenst ook aandacht voor het 
verwijderen van rode ogen en 
andere verbeteringen, maar u 
leert vooral hoe een foto kunt 
manipuleren. Oma bij de Paus 
op Sint Pietersplein, ome Jan tij-
dens een concert in de Heineken 
Music Hall, uw partner als Wim-

bledon-kampioen en meer van 
dit soort creatieve manipulaties. 
Enige kennis van de computer 
en het internet is wenselijk, maar 
u hoeft er geen kei in te zijn.
De cursus van docent Henk Bij-
ker bestaat uit 4 workshops van 
1.5 uur, met maximaal 8 deelne-
mers, vanaf vrijdag 6 november 
van 10.00 tot 11.30 uur bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Opgeven via (023) 
548 38 28 kies 1 of www.casca.nl





Bibliotheek
Tot 4 november tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek 
zijn foto’s van Inger Loop-
stra te zien, onderwerp ‘Zes-
jes’. Zes foto’s die bij elkaar
horen.
Julianaplein 1, Heemste-
de. Geen entree. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Beurzen
Zondag 25 oktober Postze-
gelbeurs ‘Op Hoop van Ze-
gels’ Haarlem in Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem-
stede. 11.00-15.30 uur. Toe-
gang: gratis. Inl.: 023-5334252
(Rinus Hagenaars).

Cabaret
Vrijdag 23 oktober Ali B in 
Theater de Luifel met ‘Je suis 
Ali’. Aanvang 20.15 uur. He-
renweg 96 Heemstede.
Kaarten aan de kassa of
www.podiaheemstede.nl.

Excursies
Zondag 25 oktober div acti-
viteiten ikv Paddenstoelendag 
voor kinderen en hun ouders. 
Van 10.30-16.00 uur. O.a. Puz-
zeltocht en wildpluk en optre-
den kabouter Pierelier. Terrein 
Buitenplaats Leyduin.
www.landschapnoordholland.
nl/paddenstoelendagleyduin.
 
Gemeentehuis
T/m 23 oktober in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis 
Heemstede, selectie van kunst 
die lag opgeslagen in de
archieven van het Raadhuis
alsook die van Historische 
Vereniging Heemstede-Ben-
nebroek.
Info: www.hv-hb.nl.

Woensdag 28 oktober tot 
27 november Kunstlijn-expo-
sitie in de burgerzaal. Diverse 
deelnemende kunstenaars uit 
Heemstede. Opening: woens-
dag 28 oktober, 17.00 uur.

T/m oktober werk van Ma-
ry Donkersloot in ontvangst-
ruimte van Heemsteeds Raad-
huis.

Film
Donderdag 22 oktober fi lm 
en lunch bij Casca de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
10.30-13.30 uur. Kosten: 12,50. 
Komische fi lm over een tiener 
die ondanks haar afhankelij-
ke familie een droom koestert.
Info: 023-5483828.

Woensdag 28 oktober Zwart 
humoristisch drama dat zich 
afspeelt in de Franse alpen. 
Aanvang 20.00 uur. Entree: 7,-. 

Bij Casca, Herenweg 96 Heem-
stede. Reserveren: (023)548 38 
28 kies 1.

Jeugd
Vrijdag 30 oktober sportin-
loop voor de jeugd. Ditmaal 
tennis. Sporthal Van der Waal-
slaan, Heemstede. 19.00-20.00 
uur voor jeugd van 11-14 jaar 
en van 20.00-21.00 uur voor 
15+ jeugd. Geen kosten.

Zaterdag 7 november, 
Herfstbal op Kinderboerde-
rij ‘t Molentje, burg Rappardln 
Heemstede. Aanvangstijden 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 uur. 
Entree: 4,- euro. (1 volwasse-
ne + 2 kinderen tot 12 jaar). 
Kaartverkoop kinderboerderij 
en Raadhuis). Thema ‘De brui-
loft’. Sprookjesachtige sfeer in 
bosgedeelte achter kinder-
boerderij.

Zaterdag 14 november bal-
letauditie voor de Dansvakop-
leiding van Kon. Conservato-
rium Den Haag om 14.00 uur 
bij Dans en Balletstudio Jolein, 
Sportparklaan 16 Heemstede.
www.koncon.nl/dansvakoplei-
ding.

Lezingen
Zaterdag 24 oktober Nel 
Bijlmer vertelt over Het Ken-
nis Boek, het boek dat ‘kos-
mische kennis met een ho-
ge frequentie’ bevat. Aanvang 
11.00 uur. Thorbeckelaan 29, 
Heemstede. Aanmelden/info:
06-24759460 of 023-5338076.

Dinsdag 27 oktober Taxa-
teur Willem de Winter ver-
telt bij Casca de Luifel over 
zijn belevenissen. Bekend van 
‘Tussen kunst en kitsch’. Wilt u 
een schilderij laten taxeren? 
Bel met Casca: 023-5483828. 
(max 10 schilderijen). Aan-
vang 14.00 uur. Entree: 4,-. 
Herenweg 96, Heemstede.

Muziek
Zaterdag 24 oktober Eer-
betoon door jazztoppers aan
Miles Davis, MILES! Thea-
ter de Luifel, aanvang 20.15 
uur, entree: 18,50 euro. Kaar-
ten via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
of voorafgaand aan de voor-
stelling.

Zaterdag 24 oktober Be-
nefi etconcert Operakoor Bel 
Canto voor Vluchtelingenwerk 
Nederland. Dorpskerk Sant-
poort, Burg. Enschedestraat. 
Aanvang 20.00 uur.
Entree: uw gift voor Vluchte-
lingenwerk.

AgendA Zaterdag 24 oktober Swing-
steesjun organiseert dans-
feest 30+ op Landgoed Groe-
nendaal, Heemstede. 20.00-
02.00 uur. Met dj’s. Kaarten: 
14,50 via www.swingsteesjun.
nl of bij Ajewe Sport in Heem-
stede. Info: 06-18938260.

Zaterdag 31 oktober Eric 
Vaarzon Morel met fl amen-
co gitaarmuziek in de Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, Heem-
stede. Aanvang 20.15 uur.
Entree: 18,50. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
bij Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Restau-
rant 139 serveert een speciaal
theatermenu: 023-7430634.

Zondag 1 november Ein 
Deutsches Requim door 
Heemsteedse kamerkoor So-
la Re Sonare, 15.00 uur. In 
Ontmoetingskerk Haarlem-
Schalkwijk.
Info: www.solaresonare.nl.

Open dagen
Maandag 26 oktober ken-
nismaken met vrijmet-
selaars bij Loge Ad Lu-
cem et Pacem. Ripperdas-
traat 13, Haarlem. Aan-
vang  20.00 uur.  Aanmelden: 
06-28758273 of e-mail: voor-
lichter@adlucemetpacem.nl.

Sport
Zondag 25 oktober Zesde 
editie Heemstede Loop. Diver-
se afstanden van 1,5 km (start 
11.00 uur), de 5 km (12.00 uur) 
en 10 km (13.00 uur). Parcours 
door Groenendaalse bos en 
diverse wijken van Heem-
stede.
Meer info en inschrijven:
 www.heemstedeloop.nl.

Tentoonstellingen
T/m oktober werk van Loes 
Hill uit Heemstede bij het 
Theehuis Cruquius, Cruquius-
dijk.
Acrylwerken, veelal land-
schappen en bloemen.
Info: www.loeshill.nl.

Donderdag 22 oktober t/m 
8 november Kunstlijnexposi-
tie KZOD in de Waag, Spaar-
ne Haarlem.
Zondag 25 oktober opening 
Kunstlijnexpo KZOD Haarlem, 
16.00 uur. Met optreden band 
‘De Verwarde Rockers’.
Vrijdag 30 oktober ‘Nacht van 
de Galeries’, 19.30-10.00 uur. 
Zaterdag 31 oktober en zondag 
1 november 11.00-17.00 uur. 
Exposanten uit de regio.
www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel,  
www.kunstlijnhaarlem.nl.   

Zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november Kunst-
lijn in Heemstede en Haarlem 
bij diverse ateliers en exposi-
tieruimten.
Gratis toegankelijk van 11.00-
17.00 uur. Kijk ook op www.
kunstlijnhaarlem.nl en op Fa-
cebook.

Zaterdag 31 oktober - 1 no-
vember The Living Museum.
Outsider Art Project in vm 
Dienstencentrum op terrein 
GGZinGeest, Rijksstraatweg 
113, Bennebroek. 11.00-17.00 
uur.
Info: 06-18921197,
www.thelivingmuseum.nl.

Themabijeenkomst
Dinsdag 27 oktober ‘Sa-
men Eten’ bij Welzijn Ouderen 
Heemstede. Aanvang 12.30 
uur.
Opgeven via 5288510. 12,- eu-
ro pp. Lieven de Keylaan 24 
Heemstede.

Donderdag 29 oktober 
spreekt Jaap van Dorp over 
‘de Bijbel in gewone taal’, een 
nieuwe vertaling van de Bijbel.
Georganiseerd door PKN 
Heemstede in de Pauwe-
hof, Achterweg 19 Heemste-
de. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang: 5,-.

HBC maakt tegen Geel Wit koppositie waar
Heemstede - De 150 toeschou-
wers zagen een aantrekkelijk 
duel tussen de nummer één van 
de ranglijst HBC, tegen de num-
mer elf Geel Wit. Het gevecht in 
Haarlem boeide vrijwel 90 minu-
ten lang. HBC was duidelijk de 
beter voetballende ploeg. Geel 
Wit stelde daar een portie werk-
lust tegenover. Tot aan het laat-
ste fl uitsignaal bleef de ploeg 
van coach Rocco de Vos strijd 
leveren. Tijdens de warming-up 
moesten twee spelers afhaken. 
Gevoegd bij drie al eerder niet fi t-
te selectiespelers miste de coach 
er dus vijf. De aanvallen van HBC 
liepen vlot en vaak met een do-
delijke precisie. Een lust om naar 
te kijken hoe eenvoudig de spe-
lers elkaar vonden. Het duur-
de maar zeven minuten voor-
dat HBC de bal achter doelman 
Björn Bogerd werkte. Jonno Vrij, 
een van de uitblinkers bij HBC, 
verzond een dieptepass richting 
Rein  Heems die bekwaam het 
doel trof 0-1. Geel Wit deed als-
of er niets was gebeurd en ging 
onverschrokken voort. Het kreeg 
zelfs, door een verkeerde terug-
speelbal van Shehata, een dot 
van een kans. Oog in oog met 
HBC doelman Miezenbeek faal-
de Gianluca Adamo hopeloos. 
De kans op een snelle gelijkma-
ker was daarmee verkeken. De 
in de tweede helft redelijke on-
zichtbare goalgetter Ronnie Nol-
les legde in de 30e minuut de bal 
panklaar op het hoofd van, de 
andere uitblinker bij HBC, Bram 
Schoof. Met een tegendraadse 

kopbal bracht hij de 0-2 op het 
bord. Nollens voegde vlak voor 
rust nog een doelpunt toe aan 
zijn mooie reeks dit seizoen. Na 
de pauze gooide Geel Wit er nog 
een schepje bovenop. Onver-
moeibaar bleef de ploeg strijden 
voor een beter resultaat. Ze trok-
ken zelfs heel kort de wedstrijd 
naar zich toe. De voorhoede mist 
de kwaliteit en een rustpunt om 
de aanvallen om te zetten in ech-
te kansen. HBC werd wat slordig 
waar het juist via goed samen-
spel de wedstrijd met grotere cij-
fers had moeten afsluiten. Twee 
afgekeurde doelpunten en een 
bal op de lat gaf wel aan dat er 
meer had ingezeten. Geel Wit 
kwam terug via een voorzet van 
invaller Dion Zwart. De vrijstaan-

de Van Willigenburg had de bal 
voor het intikken. Volgens ve-
len stond hij in buitenspelposi-
tie doch arbiter Bay keurde het 
doelpunt goed. Net toen HBC 
steeds meer onder druk kwam te 
staan vergrootte Schoof de voor-
sprong voor HBC opnieuw 1-4. 
Nollens kreeg nog een opgeleg-
de kans maar stuitte op de doel-
man van Geel Wit.

HBC deed goede zaken en heeft 
de eerste periode vrijwel opzak. 
Zelfs als zij de volgende wed-
strijd verliezen slepen zij deze 
titel op doelsaldo binnen. Ten-
zij de nummer twee Velsenoord 
met heel grote cijfers zou winnen 
van hekkensluiter SVIJ.
Eric van Westerloo
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Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Opknapbeurt 
Wilhelminaplein

In deze uitgave:
- Aan de slag als vrijwilliger
- Reisdocumenten aanvragen 
 en ophalen
- Kunstlijnweekend

Raad bespreekt begroting gemeente 
5 en 6 november
Op donderdagavond 5 november en vrijdag 
6 november behandelt de gemeenteraad 
de gemeentelijke begroting voor 2016. 
De begroting geeft aan wat er aan geld 
binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. 
Op de gemeentelijke website vindt u de 
begroting in een digitale opzet met bondige 
teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze 
doorheen ‘geklikt’ kan worden. Daarnaast is 
er een infographic met de hoofdlijnen van de 
begroting en kerncijfers over Heemstede.

De raad beslist
Deze begroting is een voorstel van het college aan 

de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist als 
hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk 
waaraan het belastinggeld wordt uitgegeven. 
Hiertoe zal de begroting op donderdag 5 en 
vrijdag 6 november in een openbare vergadering 
besproken worden waarbij de raad wijzigingen 
kan indienen en aanvullende verzoeken kan doen 
aan het college. Hierover zal vervolgens door de 
gemeenteraad gestemd worden.
U bent van harte welkom deze vergadering (in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. De complete begroting 
met bijlagen en de infographic vindt u op www.
heemstede.nl/begroting2016. 
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210
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26.910

53% 47%

Verhouding vrouw/man

26%23% 15% 36%
40-65 jr.

Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2016

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een 
rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe.  De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016.

Riolering
€  2.593.000

Afval 
€  2.608.000

Wegen
€  3.740.000  

Groenvoorziening
€ 2.302.000

Verkeer (weg/water)
€  1.550.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.845.000

Veiligheid
€ 1.866.000   

Schoolgebouwen
€ 1.370.000  
Begraafplaats
€  577.000 

€ 96

€ 97

€ 139

€ 86

€ 58

€ 69

€ 69

€ 51

€ 21

€  2.179.000

Dienstverlening aan
inwoners en bedrijven

Bestuur
€  2.881.000  

€ 81

€ 107

UITGAVEN

WONEN
€ 18.451.000 

BESTUUR &
DIENSTVERLENING

€ 5.060.000

SAMENLEVEN
 € 25.309.000

Heem
stede

Jeugdwet
€  3.273.000

Bijstandsuitkering en
begeleiding naar werk
€  6.140.000

WMO
€  8.072.000  

Sport
€ 1.224.000

Bijzondere bijstand en
minimabeleid
€  943.000

Bibliotheek
€  954.000

Casca
€ 1.030.000   

Gezondheidszorg
€ 926.000  

€ 122

€ 228

€ 300

€ 45

€ 35

€ 35

€ 38

€ 34

Kinderopvang
€  399.000

Cultuur & recreatie
€  489.000

Onderwijs
€  577.000 

Maatsch. begeleiding
€ 372.000  
Ouderenwerk
€ 240.000  

€ 15

€ 18

€ 21

€ 14

€ 9

Overigen
€ 670.000  € 25

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

38%

10%

52%

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2016 gaan besteden?

€ 48.820.000  
De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

€ 941

€ 686

€ 188

per inwoner

per inwoner

per inwoner

INKOMSTENH
eem

stede

(OZB)

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 241,-€ 397,-

Afvalsto�enhe�ngOnroerendzaakbelasting

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).

€ 203,-

Rioolhe�ng

Totale inkomsten

€ 48.820.000 

€ 27.267.000 

56%

Algemene uitkering vanuit het Rijk

€ 13.792.000 
Inkomsten vanuit he�ngen

28%

OZB
€ 5.957.000  

Parkeerbelasting
€  725.000  

Rioolhe�ng
€  2.593.000  

Afvalsto�en-
he�ngen
€  2.608.000  

Begrafenisrechten
€ 530.000 
Omgevings-
vergunning
€ 430.000  

Precariobelasting
€  204.000

Overige leges
€  292.000

Reisdocumenten
€  331.000  

Hondenbelasting
€ 122.000  

16%  € 7.761.000
Overige inkomsten

Speci�ek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000  

Huren en pachten
€  1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000  

WMO eigen bijdragen
€  968.000  

Overige inkomsten
€  1.065.000 

In 2016 worden, in samenwerking met andere partijen, initiatieven 
genomen om de kinderboerderij onder de aandacht te brengen 
van oudere kinderen (bovenbouw). 

Kinderboerderij ’t Molentje

Gezien de vele ideeën is de inrichting van de haven bij de inwoners 
belegd. In 2016 zal blijken of dit tot een ontwerp leidt. Ook wordt het 
project ‘Havendreef’ verder ontwikkeld.

Havendreef en ontwikkeling haven

Onderzoek vindt verder plaats naar de vervanging van de drie 
verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef om zo 
doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersregelinstallaties Heemsteedse Dreef

Mantelzorgers zijn belangrijk en de gemeente wil deze 
bijstaan waar mogelijk. Dit o.a. door versterken van de
algemene voorzieningen voor de mantelzorgers.

Mantelzorgers ondersteunen

Heemstede moet tot 1 januari 2017 88 asielzoekers met een 
verblijfsvergunning huisvesten. Het budget voor bijzondere 
bijstand wordt daarom verhoogd naar €290.000 en mogelijk 
worden tijdelijke woningen gerealiseerd.

Huisvesten statushouders

In 2016 zijn er extra controles op fout parkeren en verkeersover-
tredingen. Dit gebeurt ook om de doorgang voor hulpdiensten op 
de wegen te verbeteren.

Verkeershandhaving

In het Centrum voor Jeugd en gezin zijn verschillende organisaties 
actief. In 2016 wordt onderzocht of en hoe de deskundigheid en 
werkwijze kunnen worden verbeterd.

Centrum voor Jeugd en GezinIn 2016 wordt een plan uitgewerkt om de bibliotheek 
verder om te vormen tot ontmoetingscentrum met tevens 
huisvesting van andere instellingen.

Bibliotheek als ontmoetingscentrum

In 2016 gaat Heemstede experimenteren met diensten via  
whatsapp en chat, digitaal aanbieden van diensten en onderzoek 
naar thuisbezorgen reisdocumenten.

Chatten of whatsappen met de gemeente?

Het plein wordt aantrekkelijker gemaakt door het zo in te richten 
dat kleine evenementen (bv. markt) kunnen plaatsvinden.

Opknappen Wilhelminaplein

Riolering wordt in deze wijk vervangen, de straten krijgen een 
opknapbeurt en twee burgerinitiatieven (speelplaats, herin-
richting groenstrook) worden uitgevoerd.

Opknapbeurt Dr. N.G. Piersonstraat e.o.

Per 2016 verzorgt Meerlanden de textielinzameling. 
De opbrengsten komen ten goede aan de afvalsto�enhe�ng. 
Hoe meer textiel, hoe minder afvalsto�enhe�ng.

Textielinzameling door Meerlanden  

©Reblik

2016 HIGHLIGHTS

Voor 2016 is een totaal budget begroot 
van bijna 49 miljoen euro. In dat budget 
zitten alle uitgaven, van sociale uitkerin-
gen tot wegonderhoud, van groenbeheer 
tot riolering. Hierna een greep uit de 
activiteiten in 2016. Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de complete begro-
ting op www.heemstede.nl/begroting2016.

‘Heemstede herdenkt’ 
op woensdag 18 november
Op woensdag 18 november organiseert 
de gemeente Heemstede op de Algemene 
Begraafplaats aan de Herfstlaan voor de derde 
keer een herdenkingsavond voor overleden 
dierbaren. De begraafplaats is dan van 18.00 
tot 21.00 uur sfeervol verlicht met kaarsen 
en fakkels. Gedurende de avond bestaat 
de mogelijkheid om een ster of hartje met 
een persoonlijke boodschap in de speciale 
herdenkingsboom te hangen. 

Onder andere zal het koor Voci Vivaci passende 
muziek ten gehore brengen. Om 19.00 en 20.00 
uur vindt in de aula een herdenkingsdienst plaats 
waar Pieter Terpstra zal spreken. De bijeenkomst 
wordt ingeleid door wethouder Heleen Hooij 
(Openbare Ruimte). Er wordt een kopje koffie, thee 
of chocolademelk aangeboden. 

Het complete programma vindt u op 
www.heemstede.nl bij ‘Nieuws’



Opknapbeurt Wilhelminaplein
Het Wilhelminaplein verdient een 
opknapbeurt. Nu het voormalige ‘Wapen 
van Heemstede’, dat lang leegstond, wordt 
omgebouwd tot appartementen is het 
moment aangebroken om ook het hele plein 
aan te pakken en een mooiere uitstraling 
te geven. In nauwe samenwerking met een 
klankbordgroep van belanghebbenden zijn 
twee varianten opgesteld voor de inrichting 
van het plein. U kunt tot 18 november 2015 uw 
mening geven over de inrichtingsvarianten.

Er zijn twee varianten voor een nieuwe inrichting 
opgesteld. Eén variant is (zoveel mogelijk) 
gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek 
uit 2009. Bij de andere variant blijft de inrichting 
ongewijzigd maar wordt het plein geschikt(er) 
gemaakt voor kleinschalige evenementen. De 
kaders voor de inrichting worden gevormd door 
functionele eisen als parkeren, doorgang voor het 
verkeer maar ook het beschikbare budget. 

Op www.heemstede.nl (Actueel > Plannen & 
projecten > Wilhelminaplein) vindt u de tekeningen 
voor beide ontwerpen.

Reageren
Wilt u reageren op de inrichtingsvarianten? Stuur 
dan voor woensdag 18 november 2015 uw reactie 
naar: Gemeente Heemstede, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede; e-mail: gemeente@heemstede.nl. 

Vervolg
De resultaten van de inspraakrondes van juni/juli 
en oktober/november worden samengevoegd. 
Op basis van deze resultaten en het advies van de 
klankbordgroep van belanghebbenden adviseert 
het college van B en W de commissie Ruimte welke 
variant het beste uitgewerkt kan worden.
Daarna wordt in samenwerking met de klankbord-
groep een definitief inrichtingsplan voor het plein 
opgesteld, dat aan de inwoners wordt voorgelegd. 
De uitvoering volgt in de tweede helft van 2016. 

31 oktober en 1 november in 
gemeentehuis
Kunstlijnweekend 
in Heemstede
In de Burgerzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1, Heemstede kunt u tijdens 
het Kunstlijnweekend een kijkje nemen bij 
een centrale expositie van het werk dat de 
deelnemende Heemsteedse kunstenaars 
in hun eigen atelier, chambre d’amis of 
galerie tijdens het Kunstlijnweekend 
tonen.

Tijdens dit Kunstlijnweekend zullen twee 
jonge kunstenaars, net afgestudeerd aan de 
Rietveldacademie, hun werk in het raadhuis 
laten zien; Passang Tobgay zal ter plekke werken 
aan het bouwen van een vloersculptuur en 
Jonathan van Horn zal op een zeer bijzondere 
wijze zijn werk presenteren.

De door de Kunstlijn Heemstede 
georganiseerde centrale expositie is te zien 
tijdens het Kunstlijnweekend op zaterdag 31 
oktober 2015 en zondag 1 november 2015 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Hierna tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis nog tot 
27 november 2015.

Klusvrijwilligers
Bent u die vrijwilliger die graag de handen uit de 
mouwen wilt steken? U kunt meehelpen met het 
onderhoud van het clubgebouw. Of voert u liever 
kleine reparaties uit bij een kringloopwinkel of 
verzorgingstehuis? Alles is mogelijk!

Assistent Coördinator
Als rechterhand van de coördinator voert u o.a. 
de volgende taken uit: maken bezettingsrooster, 
kasadministratie doen, bezoekersaantallen 
bijhouden, organiseren jaarlijks uitje. Kortom een 
leuke veelzijdige functie!

Voorleesvrijwilliger
Heeft u een mooie en boeiende voorleesstem? 
Cliënten met een verstandelijke beperking willen 

dan graag met u naar de bibliotheek gaan om leuke 
boeken uit te zoeken. Aansluitend kunnen zij dan 
adembenemend genieten als u voorleest!

Tip!
27 oktober 2015, Inspiratiesessie Social Media, voor 
vrijwilligersorganisaties!

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede

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 30 oktober 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 30 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 37, het vervangen van reclame, 

wabonummer 28901, ontvangen 2 oktober 2015
- Eikenlaan 29, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 28920, ontvangen 4 oktober 2015
- Bronsteeweg 2-6, een overkapping op de 

overgang van woongebouw naar garage, 
wabonummer 28962, ontvangen 6 oktober 2015

- Cruquiusweg 31, het plaatsen van 
spandoekreclame, wabonummer 29034, 
ontvangen 6 oktober 2015

- Zandvoortselaan 159C, het plaatsen van 
een luifel en reclame, wabonummer 29038, 
ontvangen 9 oktober 2015

- Glipper Dreef 191, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 29088, 
ontvangen 9 oktober 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, ontvangen 14 september 2015. In 

het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Jan van Gilselaan 4, het plaatsen van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
28017, ontvangen 14 september 2015. 
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Borneostraat 62, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 27700, verzonden 16 
oktober 2015 

- Locatie Havendreef, het bouwen van 15 
appartementen, 14 terraswoningen en een 
parkeerkelder, wabonummer 25259, verzonden 
16 oktober 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluit: aanwijzen parkeerplaats
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 434 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden 16 oktober 2015). Het 
besluit ligt vanaf 22 oktober 2015 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar het
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede. Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Vergadering 
gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 29 oktober 
2015 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 
 29 oktober 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Marktverordening Heemstede 2015 (ovb)

Hamerpunten
- Beleidsplan bruggen en beschoeiingen
- Najaarsnota 2015

Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 29 oktober 2015
- 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) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de
gemeente Heemstede hebben het volgende 
vaartuig aangetroffen:

- een naamloze witte kunststof boot, in de 
Leidsevaart, ter hoogte van Leidsevaartweg 53.

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt
de eigenaar van dit vaartuig tot en met 14 dagen 
na de datum van deze publicatie de gelegenheid 
zijn vaartuig buiten Heemstede te brengen of 

een ligplaats in te nemen met waar dit met een 
verkregen vergunning wel is toegestaan. Als het 
betreffende vaartuig binnen deze termijn niet is 
weggehaald, wordt het vaartuig in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 13 
weken opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Blekersvaart 

Dit najaar worden bij alle gemeenten de 
aanvraagstations voor reisdocumenten 
vervangen. Bij de gemeente Heemstede wordt 
dit op 3 november gedaan. Dit heeft een 
aantal gevolgen:

- Op 3 november kunt u géén 
reisdocumenten aanvragen.

- Op 3 november kunt u uw aangevraagde 
reisdocument niet afhalen.

- Doet u op 2 november een spoedaanvraag, 
dan kunt u uw document pas op 

 4 november afhalen!

Controleer daarop tijdig de geldigheid van uw 
reisdocument zodat u niet voor verrassingen 
komt te staan. Voor alle overige producten 
(óók rijbewijzen) kunt u op 3 november 
gewoon bij ons terecht.

Reisdocumenten 
aanvragen en afhalen niet 
mogelijk op 3 november

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon / persoon 
per 09-10-2015 ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- Guerino Keinschmitt, E.D. 
 geboren op 19-04-1989, Jeroen Boschlaan 10

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).



Voorstander van afsluiting overgang Alverna (1)
De ingezonden brief van de heer W. Kuiper in De 
Heemsteder van 14 oktober 2015 over de Laan van 
Alverna is mij uit het hart gegrepen. Ook ik woon 
in de Geleerdenwijk en ben voorstander van defi-
nitieve afsluiting van deze spoorwegovergang uit 
het oogpunt van veiligheid. Slechts één ongeval is 
nog altijd één ongeval teveel. Ik ben getuige ge-
weest van een bijna-ongeluk, waarbij een oude-
re heer met kleinkind in een buggy bijna onder een 

trein kwam op deze overgang. Dat beeld staat nog 
altijd op mijn netvlies. En ook elders in ons land ge-
beuren ongelukken met dodelijke afloop op onbe-
waakte spoorwegovergangen, zoals afgelopen za-
terdag in Meeden/Groningen. Veiligheid voor al-
les, zou ik willen zeggen, net als in de luchtvaart: 
safety first! 

An Lommerse, Heemstede

Lezers schrijven onsHoger beroep sluiting ‘Alverna’
Heemstede - Donderdag 22 ok-
tober om 10.00 uur dient het ho-
ger beroep bij de Raad van Sta-
te. De kernvraag is: Is de over-
weg een openbare weg gewor-
den? Fietsersbond en Wandel-
net zullen de Raad van State ver-
zoeken de beroepen van ProRail 
en Nijssen ongegrond te verkla-
ren, de uitspraak van de Recht-

bank Noord-Holland in stand te 
laten en ProRail op te dragen de 
overweg op korte termijn te her-
openen. Vertegenwoordigers van 
Fietsersbond en Wandelnet wo-
nen de zitting bij, die wordt ge-
houden aan de Kneuterdijk 22, 
Den Haag. Informatie Fietsers-
bond: 06-148 64601 of 06 5184 
0658. Wandelnet: 06-229 21521.

Heemstede - Op dinsdag 27 ok-
tober kunt u weer Samen Eten in 
het centrum van Welzijn Oude-
ren Heemstede aan de Lieven de 
Keylaan 24. Met leeftijdsgenoten 

gezellig en lekker eten en het sa-
menzijn staan voorop. 
In overleg met de gastvrouwen is 
gekozen voor een Hollands me-
nu, soep, aardappelen, hachee, 
appelmoes en tutti frutti met vla 
als nagerecht. 
Koop vooraf een maaltijd-bon 
bij Welzijn Ouderen Heemste-

de voor 12,- euro per persoon, 
inclusief wijn en koffie. Uw in-
schrijving is pas definitief na-
dat u betaald heeft. Om 12.30 
uur staan de gastvrouwen voor 
u klaar.
Tot donderdagmiddag 22 ok-
tober kunt u zich nog opgeven. 
Telefoon 528 85 10.

Sluiting Alverna ook eens van de andere kant belicht
Als geboren en getogen aanwonende van de Laan 
van Alverna wil ik reageren op de ingezonden 
stukken geplaatst door de actiegroep ‘Open over-
weg Alverna’.
Ik wil graag de afsluiting van de overgang ook 
eens van de andere kant belichten.
Een onveilige overgang is gesloten en ben ik het 
er niet mee eens dat het een veilige overgang was.
Alle rechthebbenden om de spoorwegovergang te 
passeren hebben dit recht opgegeven om een vei-
ligere situatie te krijgen. 

Ninck Blok (Veilige route naar Rood-Wit)
Hoe veilig is veilig? Misschien laat de omweg 
via de Zandvoortselaan te wensen over, maar de 
‘snelle’ route van de kinderen over de spoorweg-
overgang is vele malen gevaarlijker, dan de om-
weg via het Station. De verantwoording kun je niet 
bij kinderen leggen.

Gemma Siewe-ten Velthuis (Buitenleven)
Waarschijnlijk ben ik net als u van de ‘grijze’ golf. 
U heeft ook net als ik kleinkinderen. Aan ons laan-
tje wonen 17 kinderen die recht hebben op veilig-
heid. Ik neem aan dat u zich als oma het gevaar 
van de treinen voor onze kinderen kunt voorstel-
len. De laantjeswandeling kunt u nog steeds ma-
ken. Deze duurt dan ca. 10 minuten langer dan u 
gewend was. 

Tine Braat-vd Horst/91 jaar (Herinnering)
Wat fijn dat u zulke goede herinneringen heeft aan 
het laantje en de omgeving. Wij begrijpen dat op 
uw leeftijd 10 minuten omlopen te zwaar zal zijn. 
Als u niemand heeft die u kan brengen, wil ik u 
voorstellen u een keer op te halen om bij mij een 
kopje koffie te komen drinken. 

Frans van Kampen (De landelijke rust, mo-
menten van bezinning)
Goed dat u zo’n goede band met de rust op ‘ons’ 
laantje heeft gekregen. Als de overgang geopend 
wordt met beveiliging is dat met bellen en knip-
perlichten. Elke 5 minuten honderden meters ver 
te horen gerinkel! Dan is er van landelijke rust en 
momenten van bezinning geen sprake meer.

Guy van Dam (vrije doorgang)
U meent dat er slechts een keer een dodelijk on-
geval is geweest op de spoorwegovergang. 
Helaas is dit niet het geval. Er zijn diverse ongeluk-
ken met dodelijke afloop geweest. Het laatste on-
geval heb ik van dichtbij meegemaakt. Ook mijn 
buurjongen is in 1965 door een trein overreden. 
Het waren hartverscheurende gebeurtenissen die 
er diep in hakten. Daarnaast zullen de betrokke-
nen van de vele bijna-ongelukken zich hun leven 
lang dat vreselijke moment herinneren. 
Truus Schouten-van Zadel, Heemstede.

Komt u
‘Samen Eten’?

Open dag Stay and Play 
en VEW groot feest

Heemstede - Op vrijdag 16 oktober was er groot feest bij Stay 
and Play. Deze buitenschoolse opvang opende officieel haar deu-
ren voor alle kinderen in de regio. De opening werd samen ge-
vierd met de voetbalvereniging VEW.
Het was een middag met veel speel plezier. 
De kinderen konden knutselen op het springkussen, cake versie-
ren en spelletjes doen. Helaas waren buitenspelletjes waaronder 
veel voetbalspelletjes afgelast vanwege het slechte weer.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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

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

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

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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