Voor het
Officiële
Gemeente
nieuws
Heemstede
zie achterpagina
of kijk op
www.heemstede.nl

Camplaan 35

31 oktober 2007

2103 GV Heemstede

Tel. 023-5285858

Fax 023-5295407

5

S E L E C T W I N D O W S

VAN DER VLUGT

1956

N I E U W B O U W

+

R E N O V A T I E

R!
51 JAA
2007

november



Bijzondere kunst op diverse
locaties in Heemstede
Heemstede - AmstelArt Heemstede presenteert deze week
een bijzondere tentoonstelling
van het schilderwerk van het
Russische echtpaar en schildersduo Armen en Olga Gasparian. Armen is van oorsprong Armeens en Olga komt uit St. Petersburg. Beiden hebben reeds
een indrukwekkend aantal exposities achter de rug in Rusland, Duitsland, België, Frankrijk

en de USA. Het werk van Armen is theatraal, symbolisch, vol
historisch besef. Op vroege leeftijd fascineerde de nederlandsbelgische vroege renaissance kunst hem, zoals Breughel
en Van Eyck. Het werk van deze kunstenaars is rijk vertegenwoordigd in de Hermitage die hij
dan ook frequent bezocht. Zijn
werk relateert aan de iconen, is
eveneens zeer picturaal, maar is

Podium Oude Slot
DONDERDAG 8 NOVEMBER / 20:15 uur

Andy Warhol
Lezing en beeldpresentatie
door kunsthistorica Rian Beex
over de grote tentoonstelling
‘Andy Warhol-Other voices, other rooms’

Het Oude Slot
ingang Ringvaartlaan
Heemstede

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06-13 13 36 26

SLANK

eigentijds en doortrokken met
Armeens handschrift. Zijn thema’s zijn circusvoorstellingen,
bijbelse voorstellingen, schepen,
gedaanteverwisselingen, waarbij de filosofie en psychologie
de boventoon voert. “De levensboom”, “bijbelse liefde”,”dromen
over een reis”,”kameleon”, zijn
titels die in zijn werk zijn terug te vinden. Zijn werk wordt
ook wel onder het “symbolisch
realisme”geplaatst.
Hoewel aan een zekere beïnvloeding tussen beide schilders
niet is te ontkomen, is het werk
van Olga dromerig en speels,
met een voorliefde voor kleinere maten, bij voorkeur in pastel.
Haar werk abstraheert sneller
naar de symboliek dan dat van
Armen. Bij haar domineren sterke vormen, constructivisme, en
een krachtige harmonie. In haar
onderwerpen probeert zij “moraliteit” in verf om te zetten.
Beide schilders studeerden begin tachtiger jaren aan de academie van St.Petersburg en onderscheiden zich binnen de
post-soviët- art door hun eigenzinnige wijze van expressie. Olga is kunstdocent aan de academie van St.Petersburg.
Beiden maakten de omwente-
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor
een GRATIS figuuranalyse.
Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten
RAADHUISSTRAAT 27 HEEMSTEDE
T 023 547 44 19 WWW.LARIVA.NL
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1300m2 SHOWROOM!
Bezoek onze showroom:
HAARLEM
Vondelweg 540
tel. 023-538 22 77

Openingstijden:
ma t/m vr 8:00 - 17:30
do 19:00 - 21:00
za 10:00 - 17:00

W W W. V A N D E R V L U G T. N L

OUTLET

EXCLUSIEVE GALAKLEDING

Het Oude Slot Heemstede, ingang Ringvaartlaan
2 november 2007
16.00 – 21.00
3 november 2007
13.00 – 17.00
4 november 2007
13.00 – 17.00
5 november 2007
13.00 – 20.00
Informatie: www.oudeslot.nl of 023-5470496
ling, de ‘perestroïka’, mee gedurende hun opleiding. De beïnvloeding van deze politieke omwenteling is niet weg te denken
in hun werk. In tegenstelling tot
vele kunstenaars die rond 1990
afstudeerden bleven zij het kunstenaarschap trouw en leven
samen gelukkig in het centrum
van St. Petersburg. De aanblik

van de ruim 40 aanwezige werken zal u verrassen.
De verkooptentoonstelling bij
Kunsthandel AmstelArt, Wilhelminaplein 12, 2103 GS Heemstede, is te bezichtigen op vrijzondag 2, 3, 4 november, en
vrij-zaterdag 9, 10 en 16, 17 november. zie: www.amstelart.nl.
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45 Jaar Van Vuuren Mode
Heemstede - Van Vuuren bestaat 45 jaar! De zaak heeft
een feestelijk programma dat
loopt tot en met 10 november.

Rode en gele kaarten van de Meerlanden?
Het moet toch niet gekker worden
Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden gaat toezien
op het toepassen van de ‘spelregels’ wat betreft het gebruik van de rolemmers. Daarvoor heeft het bedrijf een systeem bedacht waarbij het gele en rode kaarten uitgeeft.
(Heemstede Nieuws 17 okt.) De heer F. Belt reageert op
dit nieuws.

Wanneer u ingeschreven staat
in het klantenbestand van Van
Vuurren, kan het zijn dat u een
modecheque hebt gewonnen
t.w.v. 145 of 450 euro. De winnende nummers staan op de
website: www.vanvuurenmode.
nl en worden tevens bekendgemaakt in de winkels.
Bent u nog niet ingeschreven in
het klantenbestand doe dit dan
nu! U geniet dan meteen van 45
euro jubileumvoordeel. Vraag in
de winkel naar de voorwaarden.
Maandag 5 november wordt het
extra feestelijk want dan viert
Van Vuuren haar verjaardagsfeest van 11 tot 21 uur. Ze trakteren die dag, dus ga gezellig
langs!

Damclub Heemstede
moeite met thuiswedstrijden
Heemstede – Afgelopen weekend kwam Damclub Heemstede uit tegen Denk en Zet Reeuwijk. Het viel op dat DEZ
een paar onervaren jonge spelertjes had thuis gelaten en
vervangen door meer ervaren “oudjes” met de nadrukkelijke
bedoeling om met een goed resultaat uit Heemstede weg te
komen. Over het verloop van de wedstrijd viel de eerste uren
weinig te voorspellen: de partijen stonden tamelijk in evenwicht.
Sterspeler van Heemstede en
topscorer in de Tweede Klasse
D, Stefan Stolwijk, speelde tegen de absolute nummer één
van DEZ, Arie de Bruijn. Stefan
koos voor een theoretisch zeer
gecompliceerd spelgenre, vol
gevaarlijke varianten. Uiteindelijk wist hij een schijf te winnen
en zijn tegenstander te overklassen. Dat was 2-0 voor Heemstede. Deze voorsprong werd weer
teniet gedaan door Frans Elzenga, die in een vlaag van damblindheid een winnende combinatie dacht uit te halen, maar
zich deerlijk vergiste en even later zijn tegenstander Peter de
Bruijn de hand kon schudden,
2-2. Gerard van der Eem en Gerrit Slottje bereikten gedegen
spelend remise, 4-4.
Theo Winkelaar speelde een
goede hekstellingspartij. Het zag
er heel lang heel goed uit voor
Theo, maar tot zijn schrik wist
zijn tegenstander uit die hekstelling te ontsnappen, waardoor
Theo enigszins teleurgesteld
met remise genoegen moest
nemen. Ook Jan Esselman leek
overwicht te hebben, maar het
bleek niet genoeg te zijn voor de
winst, dus ook remise: 6-6.
Nog vier partijen. Piet Beliën
begon in het latere middenspel
voordeel te verkrijgen en wist dit
om te zetten in een keurige, positionele winst. 8-6 voor Heemstede. Ricardo Koopman kwam

INGEZONDEN
BRIEF

op bord 10 een schijf voor en
stond gewonnen. De Heemstedespelers rekenden zich al rijk,
maar Ricardo deed plotseling
een foutzet, waardoor zijn tegenstander een zetje kon uithalen en met de winst aan de haal
ging: 8-8.
Nu begon DEZ Reeuwijk op de
overwinning te rekenen. Zowel
Henk Beliën als Carlo Koopman
hadden lastige standen op hun
bord. Henk, eindspelkenner en
vechter pur sang, wist met een
schitterend en verrassend offer
de remise veilig te stellen: 9-9.
Nu lag het lot van Heemstede
in handen van voorzitter Carlo
Koopman. Zijn tegenstander
Hans de Knikker, bekend jeugdtrainer, had in de stand allerlei
gevaren en venijn gevlochten.
Carlo bleef koel, doorzag alle
gevaren en kon na een lange
strijd tegen zes uur het welverdiende punt binnenhalen. Uitslag: 10 – 10.
Heemstede staat met 6 punten
uit vier wedstrijden op de derde
plaats in de landelijke Tweede
Klasse D. Zaterdag 10 november
reist Heemstede af naar Schiedam, waar de strijd tegen Van
Stigt Thans 3 zal worden aangebonden, waarna op zaterdag
24 november de thuiswedstrijd
tegen damclub Scheveningen
volgt.
Frans Elzenga

Laat ik voorop stellen dat het
leeuwendeel van onze gemeente de bedoeling heeft
om zijn vuil op de juiste manier aan te bieden. Daar redelijk grof voor betaalt. En zeker
niet zit te wachten op een gele
of rode kaart van een organisatie die voor hem werkt. Nu
is mijn persoonlijke mening al
dat je nutsbedrijven nooit en
te nimmer moet uitbesteden.
Als zo’n dan ook nog de mogelijkheid krijgt om mij op de
vingers te tikken, te corrigeren, waar dit bedrijf, we hebben het over de Meerlanden,
zelf nog al wat slippers maakt
met onze duurbetaalde grijsen groenbakken.
We hadden een Gemeente Reiniging die voortreffelijk werk deed, betrokken was
en waar wij als burger via onze gemeente directe grip op
hadden. Ondanks dat onze
gemeente een behoorlijke algemene reservepositie had,
had men financiële koudwatervrees voor de toekomst.
Bovendien moesten we mee
in de waan van de dag, alles moest groter om te kunnen overleven. Dus weg met
ons water bedrijf, weg met ons
gas, kabel en elektra en weg
met de reiniging waarvoor in
de plaats “aandelen” en “zeggenschap” in het bedrijf. Hoe
groter het bedrijf, hoe relatief
minder aandelen t.o.v. het totaal en hoe minder zeggenschap en controle door o.a.
onze gemeenteraad.
De afvalstoffenheffing is zogenaamd
“kostendekkend”.
Ofwel we geven burgemeester en wethouders een vrijbrief
om, wat de zaak ook kost of
hoe het ook besteed wordt, bij
de burger terug te halen wat
zij er voor betaald hebben.
Daar ging de dienstverlening
met het ophalen van papier en
glas bij de deur. Daar gingen
onze centjes omdat er brengparkjes ingericht moesten
worden. Jammer maar waar,
de nieuwe ophaaldienst van
grijs en groenbakken vergde
een nieuwe soort auto. Het
door ons betaalde milieupark
op onze nu voormalige werf
is niet langer van ons. En gaat
alles nu beter? Kennelijk niet,
want wee je gebeente als je
de krant in de grijsbak doet, je
krijgt een gele kaart. Nog een
gele kaart als je de kippenbot-

jes, ter voorkoming van maden, want de gft-bak wordt nu
maar een keer in de veertien
dagen opgehaald, in de grijsbak deponeert. Vroeger zorgde de inzameling van papier
voor inkomsten en ook glas
bracht wat op. Nu vind je in de
gemeentebegroting onder de
baten van papier en glas een
mooi rondje, een nul.
Heeft u twee keer gezondigd en een rode kaart aan
de bak gekregen, blijft u zitten met uw vuil. De bak, ondanks dat u daarvoor betaalt,
wordt niet geleegd! De Meerlanden zorgt er dus niet voor
dat al dat papier dat voor 80%
uit ongevraagd reclamemateriaal bestaat, ja we weten van
de ja/nee stickers, daar komt
waar het hoort. De buren die
je grote grijze bak wat aanproppen met hun afval, omdat ze maar een klein (goedkoper) grijs bakje hebben, op
de bon! We zullen een grote weegschaal moeten kopen
want o, wee, als je bakje meer
dan 80 kilo weegt. Een bon! O,
grote huiver: “De Meerlanden
gaat toezien op het toepassen
van de spelregels met een rode en gele kaartensysteem”
En…. als je sloft en niet te vergeten, de administratie van de
Meerlanden wordt goed bijgehouden, wordt na een rode
kaart je bakje weer gewoon
geleegd.
Ik wil niet oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid,
maar zou je niet met zijn allen
je vuil binnenste buiten aanbieden en in alles in 1 bak, namelijk de bak die ja mag aanbieden, gaan kwakken? De
consequentie is dat de hele ophaaldienst stagneert en
ondanks het betalen van de
pittige, jaarlijks stijgende, afvalstoffenheffing, ja, ja, kostendekkend, we niet langer
een “Heerlijkheid” zullen zijn,
maar een vieze, bemoeizuchtige, negatieve gemeente. Wie
verplicht je eigenlijk tot scheiden van je afval? Iets dat nog
niet zo lang geleden graag en
vooral vrijwillig gedaan werd
om ons kostbare milieu te
sparen.
Dit jaar loopt het contract met
hen af. Het zou goed zijn als
B&W controle over De Meerlanden houdt.
Fred Belt, Huizingalaan 26,
Heemstede

van 1930

verschijnt woensdag
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Jaarlijks ruim half miljoen euro in parkeermeters

Begroting nader bekeken
Heemstede - Zoals gebruikelijk worden de uitgangspunten in
de begroting geformuleerd waarmee rekening moet worden
gehouden in 2008. De loonkosten zullen met 3,25% stijgen
en de prijzen van goederen en diensten zullen met 1,25 moeten worden verhoogd. De huren worden met 1,20% verhoogd.
De inkomsten uit leges en overige inkomsten gaan met 2.25%
omhoog.
Op het niet opvullen van vacatures wordt 75.000 euro bespaard.
Dit bovenop een in 2005 afgesproken bezuiniging op personeel van 150.00 euro in 2008.
Mocht de bibliotheek gaan fuseren komt daar nog een 120.000
euro bij. Vanaf 2010 zal iedereen
moeten meebetalen aan het beheer van het grondwater waardoor het rioolrecht met 55 euro
zal stijgen t.o.v. 2007.
Wat betreft de samenstelling
van het inwoneraantal wordt
op basis van cijfers uit het verleden voorspeld dat het sterftegetal in Heemstede 325 zal zijn
en het geboortecijfer 225. 270
Stellen zullen trouwen en naar
verwachting worden 125 echtscheidingen uitgesproken. Er
vertrekken 1600 inwoners maar
er komen er vestigen zich ook
weer 1600 mensen. De brandweerzorg kost onze gemeente
1,2 miljoen per jaar. De brandweer zal overigens per 1 januari
opgaan in de brandweer Kennemerland. Het schoonhouden van
de wegen kost jaarlijks 540.000
euro 355.000 wordt uitgegeven
aan de openbare verlichting.
Bezoekers en inwoners stoppen
jaarlijks 540.000 euro in de par-

keermeters, de kosten van toezicht e.d. bedragen 326.000 euro
zodat aan deze activiteit 214.000
wordt overgehouden.
Sport en groen
In 2008 is er 730.000 euro uitgetrokken voor de voorbereiding
en start van de renovatie van de
Binnenweg en voor 117.000 euro zullen parkeermeters worden
vervangen. De renovatie en aanleg van een fietspad aan de Glip
zal in 2008 worden uitgevoerd.
87% Van de Heemsteedse jongeren beoefent sport en/of is lid
van een vereniging. De kosten
voor de sport bedragen ongeveer 1,2 miljoen euro. Aan speelvoorzieningen wordt 103.00 euro uitgegeven in 2008.
Casca kost 750.000 en het inburgeren van asielzoekers kost
netto 58.000 euro. In Heemstede staan 10.500 gemeentelijke bomen en het aantal meter
aan hagen zal toenemen met
250 meter. Het onderhoud van
het groen kost in 2008 1,7 miljoen en Groenendaal nog eens
351.000 euro. In 2008 zal de beplanting rond de Huizingalaan
worden vervangen en ook het

groen in de componistenwijk
samen goed voor een investering van 140.00 euro.
In 2008 wordt er verder voor een
bedrag van2,1 miljoen aan rioleringen worden vervangen in
o.a.de componistenwijk en de
Amstellaan.
Egalisatiefonds
Per inwoner leveren wij jaarlijks
230 kilo restafval in en 125 kg
GFT. Aan papier verlaat 72 kg
onze huishoudens en 34 kg glas
wordt gestort. De totale kosten
van reiniging bedragen 2 miljoen en de burgers betalen 2,5
miljoen aan lasten. Het verschil
wordt gestort in het egalisatiefonds om toekomstige stijgingen
te kunnen nivelleren. De volgende woningbouwprojecten zullen in de loop van 2008 in gang
worden gezet. Het terrein van
garage Van Lent, de verpleegstersflat Wagenaarlaan, het Zilverenkuisgebouw het nova College het Oude Postkantoor de
Bibliotkeek en de locatie Philadelphia. Het wil niet zeggen dat
op al deze locaties woningen
zullen komen maar de bestemming kan wel worden gewijzigd.
Het nieuwe raadhuis zal in 2008
operationeel zijn en heeft dan
7,1 miljoen euro gekost. In 2008
worden er geen sociale huurwoningen opgeleverd maar in 2009
komen er echter 94 bij in o.a.
het Vogelpark en bij het Spaarne Ziekenhuis.
Eric van Westerloo

Spirituele beurs in Haarlem
Regio - Op 10 en 11 november organiseert
Nicky’s Place voor de 13e keer de tweedaagse
spirituele beurs in Haarlem. Op een ruime en
lichte locatie, het Ouderensteunpunt aan de
Van Oosten de Bruynstraat 60 achter de Bavo
Basiliek. Een prachtige plek waar je in een ontspannen sfeer een gesprek kunt aangaan, elkaar kunt ontmoeten, en kennis te maken met
een interessante wereld en je drempelvrees te
overwinnen.
De mediums en paragnosten die aanwezig zijn
hebben allen jarenlange ervaring in het werken met de spirituele wereld. Zoals Christie
Speelman – Purmerend, Bodhi – Zandvoort,
Patsy Mac Gillavry – Haarlem, Jos Oeldrich –
Haarlem, Willow – Amsterdam, Sible Bijvoets
– Hoofddorp, Anna Macaré – Haarlem, Ingrid
en Sylvia Verhoef – Haarlem.
Een medium kan gebruik maken van een foto
of een voorwerp en door dit vast te houden
kan er contact gemaakt worden met de overledenen. Een medium kan ook met kaarten werken en deze gebruiken om je advies te geven

over levensvragen. Dit keer zijn de Orakelende
Heksen uit Haarlem er ook weer bij en speciaal uit Zweden Madeleine Marcus die levend
bloed analyse consulten geeft.
Ook voor je lichaam zijn er vele behandelingen om de balans te herstellen, zoals voetreflexologie, Reiki en een stoelmassage. Er zijn
bijenwastekeningen, raamkristallen, spiritueel
aardewerk, schilderijen en magische cadeautjes en ook de fairies van Bert tref je aan op de
beurs. Het nieuwe communicatiespel EMOPower is ook op de beurs te koop. Daarnaast is
er handlijnkunde, astrologie, numerologie, familieopstellingen en E.V.T. kloptechniek waarbij je oude blokkades kunt wegkloppen.
Er is ieder uur een gratis lezing met o.a. de volgende onderwerpen: wat is mediumschap, vieringen van de natuurreligie, Godin en rituelen,
gevoelige kinderen, muziek en zang, gedachtenkracht.
Toegang voor een dag 5 euro, twee dagen 8
euro. De consulten kosten 8 euro. Voor informatie kijk op de website www.nickysplace.nl
of bel: 023- 5321009 Nicole van Olderen.

Swingend Kunstlijnweekend
Heemstede – Tijdens het
Kunstlijnweekend is ook kunstenares Jacintha Reijnders
van de partij. Zij exposeert op
de volgende locaties:
• Galerie De Waag in Haarlem
(Spaarne 30) tot en met zondag 11 november.
• Galerie Het Kunstbedrijf
(Raadhuisstraat 56) tot en
met zaterdag 24 november.
• Het Mondiaal Centrum Haar-

lem (Lange Herenvest 122)
tot eind januari 2008. De
opening vindt plaats op zaterdag 3 november om 17.30
uur.
• Haar eigen atelier aan de Van
Marumstraat 54 bij het Zuider Buiten Spaarne in Haarlem op zaterdag 3 en zondag
4 november vanaf 11.00 tot
17.00 uur. Zaterdag is Jacintha hier aanwezig.

Cadeaumarkten in zorgcentra
Heemstede - Om alvast warm
te draaien voor de komende
feestdagen worden op een drietal locaties van Stichting Sint Jacob cadeaumarkten gehouden.
Op maandag 12 november is
er een cadeaumarkt van 10.0012.00 in verpleeghuis en zorgcentrum Bosbeek, Glipperdreef
209 te Heemstede. Met o.a
verkoop van de Wereldwinkel,
Novib en zijden bloemenverkoop en producten vervaardigd
door bewoners van Bosbeek.
Op woensdag 21 november van
14.00-16.30 is er een cadeaumarkt in zorgcentrum Sint Jacob
in de Hout, Zuiderhoutlaan 1 te
Haarlem. Met o.a verkoop van
poppen, sieraden, bloemen en

planten, en natuurlijk ook zelf
gemaakte artikelen, zoals wenskaarten. Er is ook een kleine loterij. Vooraf kunt u van 12.00 uur
tot 13.00 uur lunchen of eventueel na afloop dineren in het restaurant Jacob’s Plaza. De keuken is open tot 18.30 uur.
Op donderdag 22 november tot
slot vindt de derde cadeaumarkt
plaats. Deze is in Zorgcentrum
Het Overbos en is te bezoeken
van 10.00-12.00 uur. Het Overbos vindt u aan de Burgemeester van Lennepweg 35 te Heemstede. Op de markt zijn sieraden, bloemstukjes, servetten
en in Het Overbos vervaardigde
producten te koop. Iedereen is
van harte welkom!

Outlet exclusieve galakleding
bij Het Oude Slot
Heemstede - Bent u op zoek
naar een prachtige stijlvolle
avondjurk, een mooie smoking,
een jacquet voor de feestdagen
of anderen feestelijke gelegenheden?

Kom dan op 2, 3, 4 of 5 november naar Het Oude Slot in
Heemstede. Op deze dagen
kunt u prachtige galakleding
tegen zeer aantrekkelijke prijzen aanschaffen. De exclusieve
collectie bestaat uit bijzondere
avondjurken in de maten 36 tot
en met 54, damesblouses, pantalons, smokings en jacquets.
Tevens kunt u mooie, bijbehorende accessoires zoals man-

chetknopen, dassen, overhemden, boa’s, handschoenen en
hoeden kopen.
Prijzen
Galajurken vanaf 100,00 euro
Smokings 175,00 euro
Jacquets 225,00 euro
Openingstijden
2 november 2007 16.00 – 21.00
3 november 2007 13.00 – 17.00
4 november 2007 13.00 – 17.00
5 november 2007 13.00 – 20.00
U kunt parkeren op het parkeerterrein van Het Oude Slot aan de
Ringvaartlaan. Belangstellenden
van harte welkom (Contante betaling is gewenst)
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HPC zwemsters zijn allrounders
Heemstede - Afgelopen zondag vertrok een aantal synchroonzwemsters van de Heemsteedse Zwem- en Poloclub HPC naar
Utrecht, waar de interkringwedstrijd voor Senioren werd gehouden. Deze interkringwedstrijd is, op de Nederlandse Kampioenschappen na, de grootste landelijke wedstrijd, waarbij
alleen techniek wordt gezwommen. Dat wil zeggen dat alle
zwemsters 4 opdrachten krijgen die ze één voor één moeten
uitvoeren. Het accent van de opdracht kan liggen op kracht,
snelheid, lenigheid of coördinatie.

Kunstlijn in de Oude
Meelfabriek

Heemstede - In de Oude
Meelfabriek is er nog altijd
een wisselwerking tussen
in verschillende disciplines
werkende kunstenaars en
ambachtslieden.

(schilders), en niet te vergeten
de lijstenmaker en restaurateur
Ton van Wijk, zijn er twee nieuwe kunstenaars aangeschoven;
Margreet Lemm (schilder) en
Gerard van Velzen (graficus).

Dit jaar is er in de Oude Meelfabriek geen thema met de
Kunstlijn, maar is er besloten
om een aantal gastkunstenaars
uit te nodigen om te exposeren.
Dat zijn Johan Breuker en Nico
Kamberg (ruimtelijk werk), Henk
Metselaar (schilder), en Josée
Algra (schrijver en dichter).
Behalve de ‘oudgedienden’ zoals
Mieke de Groot (keramist), Gonny Nierman (beeldhouwer), Lucia Bezemer en Mariska Pisam

Verder laat zondagmiddag een
enthousiaste jonge groep muzikanten van zich horen op o.a. piano en bas. Zij maken aanstekelijke jazzy muziek.
De openingstijden tijdens de
Kunstlijn zijn zaterdag 3 en zondag 4 november van 11.00 uur
tot 17.00 uur.

Zij eindigde bij dit figuur bijna 20 plaatsen hoger dan in de
einduitslag. Ester Bartels deed
het bijzonder goed bij haar favoriete figuur: de thrust: hierbij
zijn snelheid en kracht van belang. Mits goed uitgevoerd is de
thrust een spectaculair gezicht.
De zwemster komt ondersteboven uit het water, liefst tot de
borstkas aan toe. Ester eindigde
met haar thrust maar liefst 50
plaatsen hoger dan in de einduitslag. Ook Mariette Kol en Elise Groenendijk scoorden extra
goed bij de combined spin en
de thrust.

De kennismakingslessen beginnen op zaterdag 17 november
om 9.00 uur in Zwembad Groenendaal. Het aantal plaatsen is
beperkt, dus meld je van te voren
aan bij e_vollenga@hotmail.com
of rebergenmuller@chello.nl

Adres: Glipperweg 94, Heemstede.
www.oudemeelfabriek.nl

Luisterboeken steeds
populairder
Bennebroek – Vanaf 31 oktober
vindt de Week van het Luisterboek plaats, waarin het luisterboek centraal staat in de boekhandel en bibliotheek. Luisterboeken genieten een groeiende
populariteit. En dat is te begrijpen
als je luistert hoe leuk, interessant en boeiend luisterboeken
zijn voor jong en oud. Er is een
groeiend aanbod aan romans,
thrillers en (kinder)verhalen.
Maar ook hoorcolleges, toneelstukken en hoorspelen.
Luisterboeken zijn ín: voor op
vakantie, voor in bed, of voor
in de file. Steeds meer mensen
ontdekken het genot van voorgelezen worden. U kunt ze lenen in de bibliotheek, kopen in
de boekhandel of downloaden
van internet.
Naast luisterboeken heeft de bibliotheek ook gesproken boeken. Sinds enkele jaren worden
die uitgegeven op daisy-rom. Op
een Daisy cd past veel gesproken tekst (maximaal 40 uur). De

De zwemsters van HPC worden
zeer allround opgeleid. In de uitslag werd duidelijk zichtbaar
dat de HPC meiden alles in huis
hebben. Iedere zwemster had
echter één figuur waarin zij bijzonder goed uitblonk. Zo eindigde de 16-jarige Kimberley van
Raavenswaaij, die in de einduitslag een 9e plaats veroverde, bij
de spagaat-schroefcombinatie
op de derde plaats! Slechts twee
zwemsters in Nederland konden
haar verslaan. De kracht van Lilian van der Waals lag duidelijk bij de combined spin, waarbij coördinatie erg belangrijk is.

De coaches van HPC waren erg
tevreden met het eindresultaat.
Binnenkort start HPC synchroonzwemmen weer met de
inmiddels bekende kennismakingslessen voor aankomende talenten. Heb je zin om ook
een synchroonzwemfiguur te
leren, te zien hoe het is om op
muziek te zwemmen? Meisjes
vanaf 6 jaar en in het bezit van
tenminste twee zwemdiploma’s
zijn van harte welkom op de reguliere training. Dan kun je meteen zien wat een ‘thrust’ of een
‘combined spin’ is. Zelf kun je
beginnen met een iets eenvoudiger opdracht zoals een ‘Oester’ of een ‘Zeilboot’.

cd’s hebben een zoeksysteem
om een stuk tekst op te zoeken.
Je kunt in één keer springen
naar een willekeurig hoofdstuk
of artikel. Ook versneld lezen
van een stuk tekst en het plaatsen van bladwijzers is mogelijk.
Als je verschillende boeken of
tijdschriften tegelijk leest, begint
de Daisy cd weer daar waar je
het laatst gebleven was.
Voor het ‘lezen’ van daisyroms is
een speciale daisy-speler op de
markt. Bij Bibliotheek Duinrand
is zo’n speler te leen om haar lezers kennis te laten maken met
de daisy-speler. Daisyroms zijn
vooral handig voor mensen met
een leeshandicap zoals blinden,
slechtzienden, ouderen en dyslectici. Als de Daisyspeler bevalt kan deze veelal aangeschaft
worden via de zorgverzekeraar.
Vraag er eens naar in de bibliotheek Kijk voor adressen en
openingstijden op:
www.bibliotheekduinrand.nl

Het uur van het hart
Regio - Vanaf zaterdag 3 november zal ‘Het Uur van het
Hart’ ook in Haarlem maandelijks bezocht kunnen worden.
Een moment om even stil te
staan bij wat er in je hart leeft.
Muziek, poëzie, verdieping en
interactie zijn de ingrediënten
waarmee de Haarlemmers Carla en Paul van de internationaal
optredende muziekformatie To
Be dit mooie initiatief vanuit hun
hart vormgeven. “Kippenvel” zo
schreef o.a. de Telegraaf. Tijdens
“Het Uur van het Hart” stemmen
Carla en Paul zich met de men-

sen af op wat er zich de afgelopen maand in het Hart heeft
afgespeeld en spelen daar met
hun liederen en poëzie op in.
Delen, voelen, verwerken en
verwonderen. Zaterdag, een dag
na ‘Allerzielen’, zal het thema ‘In
liefde loslaten’ worden uitbelicht. Locatie: Groenmarktkerk,
Nieuwe Groenmarkt te Haarlem.
Aanvang: 14.00 uur Na zaterdag
vindt het Uur van ’t Hart iedere tweede zondagmiddag van
de maand plaats in de Groenmarktkerk, aanvang: 14.00 uur.
Meer informatie: www.to-be.nl

9-jarige bekrast 27 auto’s
Regio - Een 9-jarige jongen uit Haarlem heeft bekend dat hij in de
Jan Luykenstraat te Haarlem 27 auto’s heeft bekrast. Dat gebeurde
op donderdag 25 oktober. Een oplettende getuige had het jochie,
rond 17.00 uur, in de kraag gevat. De jongen krijgt een STOP-taak
van Bureau Halt.

Knutselclub:
Herfstkrans maken

Heemstede - Deze keer is
de activiteit van de knutselclub voor twee woensdagmiddagen. Je gaat een prachtige
herfstkrans maken van herfstbladeren, bessen, paddenstoelen van klei en kabouters
van hout en vilt. We maken
samen eerst de basiskrans op
7 november en de week erna
op 14 november maken we
de paddenstoelen en de kabouters. Er is materiaal aanwezig, maar als je zelf mooie
bladeren hebt gevonden, mag
je ze natuurlijk meenemen. De
knutselclub is voor kinderen
van 5-10 jaar van 13.30-15.15
uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 3,- euro.
De kinderen s.v.p. vooraf
aanmelden: 023-548 38 28 keuze 1.
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Eethuis Plexat

Heemstede - Voor volwassenen is er al Eethuis de Luifel, nu
voor jongeren Eethuis Plexat!
Gezellig op vrijdag met elkaar
een menu maken en dan de
keuken van de Luifel in om een
lekkere maaltijd te maken. In
het ‘eethuis’ zijn tafels gereserveerd voor de koks om daarna
van hun zelfgekookte maaltijd te
genieten. Wie weet komen er in
de toekomst zelfs gasten in Eethuis Plexat?

Werk van Guusje Hamelynck.

Atelier Beeldspraak
geopend tijdens Kunstlijn
Heemstede - Tijdens de Kunstlijn op zaterdag 3 en zondag 4
november zijn in atelier “Beeldspraak”, Valkenburgerlaan 8 in
Heemstede, werken te zien van
Conny Tiebout en Guusje Hamelynck. Conny Tiebout heeft in
heel Europa schilderworkshops
aan volwassenen gegeven. Zelf
liet ze zich inspireren door het
eiland Lazarôte. Intense lichtkracht, wind, water, wolken en
de zwarte lavastranden geven
een gevoel van vrijheid en oerkracht.
Ze laat haar indrukken van dit
eiland zien in acryl, pastel, aquarel, inkt en zand of lava.
Guusje Hamelynck exposeert
haar bronzen beelden, veelal
mensfiguren, die middels hun
lichaamstaal de toeschouwer
aanspreken. Haar diverse watersculpturen hebben ieder een
ander samenspel met het water.

Ook zijner bronzen dieren waar
de kinderen juist wel aan mogen
komen.
Openingstijden: zaterdag en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
tel.: 023-5286683.

Schilderkunst van Conny Tiebout.

Tentoonstelling in Zorgcentrum
Heemstede - Rita van Enschot
exposeert nog tot eind november in zorgcentrum Bosbeek op
de Glip in Heemstede. Het betreft olieverfschilderijen op doek
en paneel. Ze zijn ook te koop,
met of zonder lijst. De onderwerpen zijn uiteenlopend van
terrasjes, strand of bloemen-

markten. De prijzen van de werken variëren van 170 tot 400 euro. Rita werd voornamelijk geïnspireerd door Kees van Noort,
beroemd bollen- en strandschilder te Heemstede.
Openingstijden Bosbeek: dagelijks 9.00-19.00 uur. Inlichtingen:
023-5283808.

Vanaf 9 november is elke vrijdagavond Eethuis Plexat geopend
van 16.45 – 19.15 uur. Kosten: 5,euro per persoon of een 10 rittenkaart voor 40,- euro.
Aanmelden kan van maandag
tot en met vrijdag van 9.00-12.00
uur, tot op de dag zelf, via de receptie: Casca – de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, of telefonisch: (023) – 5483828 kies 1.

‘China’ bij
Vrouwen van Nu
Heemstede – Vrouwen van Nu
(NBvP) houdt woensdagmiddag
14 november een bijeenkomst.
Te gast is mevrouw Vreeburg uit
Haarlem. Zij zal een lezing houden over China en de kleding uit
de laatste Keizertijd. Ook zal ze
kleding en accessoires meenemen uit haar collectie.De middag
begint om 14.00 uur en de zaal
gaat open om 13.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de benedenzaal van de Pinksterkerk
aan de Camplaan. Gasten zijn
welkom en betalen 2,50 euro. Inlichtingen: 5281635 of 5280340.

EHBO cursus
Heemstede - Bij EHBO vereniging ‘De Barmhartige Samaritaan’ start maandagavond 5 november in het
EHBO-gebouw op de Herenweg 88a de basisopleiding
Eerste Hulpverlener (EHBO).
De 14 lessen zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur. Het examen vindt medio februari 2008 plaats. Ook
worden korte reanimatiecursussen gegeven. Informatie
over de kosten en aanmelden: 023-5476117 of secretariaat@ehbo-bsh.nl

Klassieke muziek
Branding Radio

Heemstede - Elke zondagavond wordt van 19 tot 20 uur
op Branding Radio klassieke
muziek uitgezonden, gepresenteerd door bekende Kennemerlanders. De muziek is te beluisteren via de ether of frequentie 106.2, in Heemstede op kabelfrequentie 89.0 en op internet via www.brandingrtv.nl. Inlichtingen over het programma:
Hanneke Barkhof, 5287843

Kledinginzameling in
Heemstede en Bennebroek
Heemstede/Bennebroek - Op
vrijdag 2 november van 18.3020.00 uur en zaterdag 3 november van 9.00-12.00 uur vindt in
Bennebroek de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog
draagbare kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij Kerkcentrum ’t Jagershuis aan de Binnenweg nr. 69.
In Heemstede wordt de actie georganiseerd op zaterdag 3 november. U kunt tussen 10.00 en
13.00 uur uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic
zakken afgeven bij de RK Basisschool De Ark aan de Vd Waalslaan 37.
Dit jaar viert Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood haar
40-jarig bestaan! Hiermee zijn
we de oudste charitatieve kledinginzamelaar van Nederland.

Bij de kledinginzameling wordt
Sam’s Kledingactie ondersteund
door honderden vrijwilligers. De
opbrengst van de ingezamelde
kleding komt ten goede aan de
noodhulpprojecten van Cordaid
Mensen in Nood.
Momenteel gaat de opbrengst
naar een voedselzekerheidsproject in Oost-Congo. Binnen dit
programma tracht men de ondervoeding van de lokale bevolking structureel te veranderen.
Zo worden niet alleen noodzakelijke voedingssupplementen
gegeven, maar worden mensen
ook bekend gemaakt met het tijdig opsporen van ondervoeding
en krijgen ze onderricht om op
oefenakkers diverse gewassen
te verbouwen.
Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood kunt u kijken op www.
samskledingactie.nl of bellen
naar 073-687 1060.

Tafeltennis

Zware week voor H.B.C. senioren

Heemstede – HBC/Mascini 1
kon de partij tegen The Victory 1
niet met winst afsluiten. De eindstand kwam op 2 - 8 (3e divisie).
The Victory is de laatste weken
weer helemaal op stoom gekomen. Dit team speelde in de vorige competitie nog in de 2e divisie en startte een aantal keer
met een invaller. Nu waren ze
overigens net als in de 1e wedstrijd op oorlogssterkte. H.B.C./
Mascini startte in de gebruikelijke opstelling: Fred van Oostenrijk, Jeroen Kuijt en Robin Hulsebosch. De jonge jongens hebben zich inmiddels redelijk weten aan te passen in deze zware
3e divisie poule. Toch was vandaag the Victory voor Jeroen net
een maatje te groot. Hij staat regelmatig tegen zichzelf te vechten en kruipt dan te ver weg van
de tafel. In de voorgaande partijen en ook tijdens het vandaag
gespeelde dubbel laat hij duidelijk zien dat hij het niveau prima aan kan. Echter tegenslagen
zijn nog moeilijk te verwerken
en vormen de grootse vijand.
Zijn maatje Robin daar en tegen

speelt elke wedstrijd ogenschijnlijk cool. Hij won 1 partij keurig
in 4 games, en verloor zijn overige partijen (incl. het dubbelspel) in 5 games. Elke keer net
niet aan de goede kant van de
score. Dit overkwam kopman
Fred van Oostenrijk ook 1x.. Hij
zorgde voor het 2e punt, maar
bleef net als in de vorige wedstrijd op 1 steken. Een wedstrijd
met een gemotiveerde en sterke tegenstander levert slechts
2 punten op. 4 partijen werden
met 2 punten verschil in de 5e
game verloren. Een teken dat de
uitslag geflatteerd was. Met dit
grote verlies is men wel meteen
in de degradatie zone beland.
Met 29 punten uit 6 wedstrijden
zou H.B.C./Mascini in elke ander
3e divisie poule ver verwijderd
staan van de 5e plaats, echter in
deze zeer sterke en gelijkwaardige poule staat men gedeeld
5e. Er zullen dus punten gepakt
moeten worden in de komende
2 uitwedstrijden. Te beginnen uit
in Breda tegen directe concurrent Wanzl Belcrum.
Ron Olijdam
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Beeldpresentatie
Andy Warhol
Heemstede - Veertig jaar na
de eerste grote Europese Warhol-tentoonstelling in Amsterdam neemt het Stedelijk Museum opnieuw het initiatief om het
oeuvre van deze beroemde Pop
Art-kunstenaar te presenteren
in een grote overzichtstentoonstelling: Andy Warhol – Other
Voices, Other Rooms. Het Podium Oude Slot heeft kunsthistorica Rian Beex gevraagd om op
donderdag 8 november een lezing en beeldpresentatie over
Andy Warhol (1928-1987) te geven. Rian zal de vele facetten van
deze kunstenaar belichten. Zij
gaat onder ander in op de vraag;
“Wie was deze man, die aanvankelijk naam maakte als illustrator voor commerciële ´glossy´
tijdschriften maar zich gaande-

weg ontwikkelde als een van de
meest invloedrijke kunstenaars
van de twintigste eeuw?” Ongrijpbaar voor critici, collega´s,
zijn publiek en wellicht ook voor
zichzelf, verkende hij alle terreinen van de kunst en zette er zijn
stempel op. Wie kent niet zijn
Campbell soepblikken, zijn portretten van celebrities als Marilyn Monroe, Mao, Mick Jagger
en koningin Beatrix en niet te
vergeten The Factory, verzamelplaats voor de avant garde en de
underground in New York in de
jaren zestig. Zijn fascinatie voor
het extreme en het uitzonderlijke heeft zijn werk gekleurd maar
ook zijn persoonlijk leven met
een moordaanslag in 1968 en
zijn sterven als gevolg van een
medische nalatigheid in 1987.

Herfstgeuren
opsnuiven

Andy Warhol, zelf een celebrity,
icoon en fascinerend door zijn
persoon en werk.
Wanneer
De lezing/beeldpresentatie vindt
plaats op 8 november om 20.15
uur in Het Oude Slot, ingang
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Reserveren kaarten 0613133626 of voor de lezing aan
de zaal. www.podiumoudeslot.nl

Heemstede - Samen wandelen:
gezellig èn goed voor de conditie. Twee of drie dinsdagen per
maand organiseert Lenn Sanders een wandeling in de omgeving van Heemstede.
Deze keer gaan we herfstgeuren opsnuiven in het Engelse
Bos van Langoed Barnaard.
Het bos is in dit jaargetijde
prachtig, kleuren van zachtgeel tot dieprood, rustgevend
en goed om samen van te genieten.
De wandeling is op dinsdag 6
november, we verzamelen bij de
kruising van de Vogelenzangseweg en de Bekslaan (bij de rotonde) om 11.00 uur.
U kunt zich opgeven tot 1 dag
van tevoren bij de receptie van
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede of telefonisch:
(023) 5483828 – keuze 1, van
9 tot 12 uur. Kosten: 1,50 euro
per keer.

Succesvolle bridgedrive
op de Hartekamp
Heemstede - Op vrijdag 26 oktober werd voor de 3e maal de
Hartekamp bridgedrive gehouden in de Aula van de Hartekamp Groep te Heemstede. Het
werd een groot succes. Met 172
deelnemers werd er een record
gebroken. (vorige jaar 144 bridgers). Het doel een tandem voor
de Hartekamp Groep werd dan
ook ruimschoots gehaald. De
bridgers waren verdeeld over
6 groepen, waarvan de laatste
groep bedoeld was voor beginnende bridgers. Chris Blom en
Ton Leuven werden in groep A
eerste met 69,17% met Ada en
Hans Groenevelt met 62,08%

op plaats twee. In groep B ging
de winst met 57,92% naar Loes
Bickercaarten en Henny Wijkhuizen op de voet gevoeld door
Ria Barendregt en Wout Krieger.
Zij kwamen tot 56,67%. Ruud
Weustink en Piet Reeuwijk legden beslag op de eerste plaats
in groep C met een score van
65,54%. Op eerbiedige afstand
(56,45%) werden Andel en Ben
v.Opstal tweede. De D groep
kreeg Elsa Warmenhoven en
Irene Kemp als winnaars met
een score van 58,60%, terwijl
Tineke Aalbers en Ineke Groothuizen met 56,60% beslag legden op de tweede plaats. Hen-

riëtte Kaart en Mion Hartemink
behaalden de hoogste score van
de zaal. Met 72,92% werden zij
eerste in groep E. Annemarie
Grimbergen en Kees Planqué
lieten met 56,55% een groot vallen. In de beginnerslijn ging de
winst naar Feikje Westermann
en Lucia Robijns. Zij behaalden
63.10% en werden op de voet gevolgd door Kitty en Theo Koene
die met 62,70% tweede werden.
Het was na afloop van deze goed
georganiseerde bridgedrive nog
lang gezellig in de Aula en volgend jaar zal er zeker een vierde
drive gehouden worden.
Piet van den Raad

Werelddans presentatie
met de Jeugdsportpas
Regio - Na vier weken kennismaken met werelddansen geven
jongens en meiden van 7 tot 11
jaar een presentatie voor ouders
en geïnteresseerden. Deze demonstratie vindt plaats op vrijdag 2 november tussen 16.30 en
17.30 uur in de Muzenzaal, Egelantier, Gasthuisvest, Haarlem.
Dansdocente Sara Damen heeft
deze groep jonge dansers verschillende dansen aangeleerd.
Met muziek uit verschillende
werelddelen laat de jeugd zien
hoeveel variëteit er binnen het
werelddansen bestaat. Lekker
swingend zuid Amerikaans, sier-

Rectificatie
In het artikel over de begroting 2008, in de Heemsteder van 24 oktober, werd geschreven dat de begroting
sluitend is gemaakt door een
onttrekking aan de reserves.

lijk chinees en bekende Amerikaanse klanken. De ouders zullen versteld staan wat de kinderen binnen de vier lessen geleerd hebben. En misschien zullen ze zelf wel een dansje mogen meedansen...
ORO, Vereniging voor Werelddans, biedt werelddans voor zowel jeugd als volwassenen, beginners als gevorderden. Iedere
werkdag is er een ORO dansgroep actief in Haarlem. Voor
meer informatie 023-5278241 of
email info@orodans.nl of kijk op
www.orodans.nl

Dit berust op een omissie van
de schrijver dezes. Voor alle duidelijkheid de begroting
van Heemstede voor het jaar
2008 is sluitend zonder enige
onttrekking uit de algemene
reserves.
Eric van Westerloo
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Alles voor een aangenaam binnenklimaat

BakFixet Kort gecertificeerd lucht
klimaatadviseur!
Kunst
Heemstede - Als specialist op het gebied van klimaatbeheersing in huis, biedt Fixet Kort in Heemstede u een compleet assortiment aan klimaatoplossingen voor in huis. Om haar deskundigheid op dit gebied actueel te houden, heeft Fixet Kort
recentelijk voor het derde achtereenvolgende jaar de Zibro
Academie voor klimaatspecialisten met goed gevolg doorlopen. Tijdens deze trainingssessie worden de deelnemers uitvoerig geïnformeerd over innovaties op het gebied van luchtkwaliteit in huis.
Zachtere winters
Als gevolg van de klimaatverandering worden de winters in Nederland steeds warmer. In combinatie met de stijgende energieprijzen, gaan steeds meer
mensen op zoek naar mogelijkheden om hun woning op een
energiezuinige manier te verwarmen. Fixet Kort biedt u verschillende mogelijkheden om
gericht te verwarmen: via een
mobiele kachel of een airco met
warmtepomp.
Kachel
Op het gebied van mobiele kachels biedt Fixet Kort een ruim
assortiment van het merk Zibro
aan. De kachels zijn op verschillende locaties inzetbaar en hebben geen afvoer of leiding nodig. Zo kunt u ze precies daar
inzetten, waar u ze nodig heeft.
U hoeft enkel te zorgen voor voldoende ventilatie. Dankzij de gerichte warmte kunt u de centrale
verwarming vaker uit laten en zo
op uw energienota besparen.
Warm en koel
Bij Fixet Kort kunt u tevens terecht voor een ruim assortiment
wandmodel airco’s. De warmtepomp in deze modellen zorgt
‘s zomers voor een aangename

koelte, terwijl deze in de winter juist ingezet kan worden
als (bij)verwarming. De warmte wordt daarbij niet opgewekt,
maar uit de buitenlucht onttrokken (mogelijk tot -7°). Hiervoor
is minder energie nodig, waardoor u tegen een laag energieverbruik een hoge warmtecapaciteit kunt realiseren.
In verband met het afvullen van
koelvloeistof moeten wandmodellen geïnstalleerd worden
door een STEK-erkende installateur. De handige doe-het-zelver kan echter met de Quick
Connectors van Zibro de gehele
installatie zelfstandig uitvoeren,
aangezien de leidingen vooraf
al veilig afgevuld zijn. Zo kunt u
aanzienlijk besparen op de installatiekosten.
Vochtproblemen
Condensvorming,
schimmelvorming en muffe luchtjes zijn
signalen voor overtollig vocht
in huis. Dit gaat vaak gepaard
met de aanwezigheid van veel
huisstofmijt. Een ontvochtiger
maakt korte metten met deze
overlast. Door de luchtvochtigheid op een comfortabel niveau
te brengen, creëert u een hygiënisch en gezond binnenklimaat.

Veldvoetbal

VEW- VVH pas laat beslist
Heemstede - De competitiewedstrijd VEW- VVH/Velserbroek stond niet gepland als
boeiende wedstrijd. Het tegendeel was waar. VEW was
een stuk sterker maar het waren de gasten die na tien minuten onverdiend op 0-1 kwamen.
VEW probeerde van alles maar
de keeper van VVH, paal en lat
stonden succes in de weg. Wim
van Marsbergen moest Andy
Klaassen wisselen voor Michiel
Dekker, de eerst genoemde viel
licht geblesseerd uit. De tweede
helft leverde nog meer strijd op.
VEW gooide alles op de aanval
alleen de bal, gesponsord door
de 1ste Heemsteedse Vishandel
in Heemstede, wilde niet tussen
de palen vedwijnen. Weer waren
paal en lat overduidelijk aanwezig. Twintig minuten voor tijd gebeurde het toch. Maarten Veen-

hof werd binnen de 16-meter
neergelegd en de terecht toegekende strafschop werd benut door Gert Rothert 1-1. Tien
minuten later stond VEW op 21 en weer was het Gert Rothert,
die na een onoverzichtelijke situatie de bal in de kruising legde. Twee minuten voor tijd werd
de wedstrijd beslist, een slecht
uitverdedigde bal belandde bij
Ed Nederveen die hard uithaalde 3-1. Trainer van Marsbergen
had al eerder Gerben Jukema
en Paul van Marsbergen gewisseld voor Ed Nederveen en
jeugdspeler Robin Philippo.
VEW-2 speelde tegen SDZ-2 uit
Amsterdam. Dit team bestond
uit een combinatie van Engelsen en Argentijnen, en zo werd
er ook gespeeld…….hard en
veel praten. VEW hield de stand
keurig op 0-0.

Bovendien is minder vocht beter voor het behoud van uw behang, stucwerk, waardevolle
meubels en apparatuur. Bij aankoop van een Zibro luchtontvochtiger ontvangt u nu geheel
gratis een luxe badhanddoek.
Gedurende 30 dagen kunt u een
Zibro luchtontvochtiger uittesten. Indien u niet tevreden bent,
ontvangt u het aankoopbedrag
retour.
Ongezonde elementen
Hoewel ze onzichtbaar zijn, zorgen elementen als bacteriën,
(fijn)stof, pollen, rook, huidschilfers en huisdierharen voor veel
problemen in huis. Het zijn bekende veroorzakers van allergieën. Een luchtreiniger kan in
dit geval verlichting brengen.
Door middel van een filtersysteem worden de allergenen
opgevangen. De luchtreinigers
van Zibro halen niet alleen deze allergenen uit de lucht, maar
voegen ook positieve elementen
in de vorm van ionen toe, waardoor de natuurlijke balans in
de lucht hersteld wordt. U kunt
de Zibro-luchtreinigers 30 dagen op proef uitproberen en tijdelijk ontvangt u bij aanschaf
van een Zibro luchtreiniger een
(half)jaarabonnement op een
tijdschrift voor ouders cadeau.
Klimaatspecialist
Voor welk klimaatprobleem in
huis u ook een oplossing zoekt,
Fixet Kort helpt u graag bij het
maken van een geschikte klimaatoplossing. Fixet Kort, Bronsteeweg 2, Heemstede.Tel. 0235285202
Het programma voor zaterdag 3
november:
HBC-1- VEW-1
Jong Holland-3- VEW-2
VEW-3- RKAVIC-6
VEW-4- RKAVIC-5
VEW-5
VEW-vet- Arsenal-vet
Terrasv.-b- VEW-b
VEW-c- United/DAVO-c
VEW-d- V’zang-d
VEW-e1
RCH-e- VEW-e2
VEW-e3- Overbos-me1
VEW-f1- Ripperda-f
VSV-f- VEW-f2
VEW-f3- DSOV-f

14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
12.15 uur
vrij
14.30 uur
13.00 uur
12.00 uur
10.30 uur
vrij
09.00 uur
10.30 uur
10.30 uur
09.00 uur
09.30 uur

Vrijdag 9 november (onder voorbehoud) de uitgestelde Algemene ledenvergadering Aanvang 20.00 uur. De 3de ronde
van het VEW klaverjas toernooi
wordt verschoven. Vrijdag 30
november: Het Sint Nicolaasfeest voor de Mini’s en F-junioren (+ broertjes en/of zusjes)
in het VEW-clubhuis. Het feest
duurt van 17.00 tot 19.00 uur.

Ooit in een ver een steeds grijzer wordend verleden werd ik
lastiggevallen door artistieke
aspiraties. Hierbij was totaal geen
sprake van enige aanleg of begaafdheid in die richting maar
het had als oorzaak de aanwezigheid van een kunstzinnige
jeugdvriend. Deze kwakte in onbewaakte ogenblikken enorme
hoeveelheden verf tegen een
stuk linnen. Een duidelijke doelstelling wat het uiteindelijk moest
gaan voorstellen was er niet echt.
Alsof het een wereldkampioenschap verfgebruik betrof, werden de deksels van de verfpotten
gelicht en de immense hoeveelheid kleuren tegen het doek geslingerd. Het aantal liters gebruikte verf voor dat ene doek
was meer dan voldoende geweest om de voordeuren van een
middelgrote woonwijk van een
nieuwe laag te voorzien. Ik vrees
alleen dat de ‘Welstandscommissie’ uit die jaren bij de gedachte
alleen al zwaar overspannen geraakt was. Bij een van mijn regelmatige bezoeken aan vriend Jos
– het was dan wel raadzaam om
oude kleding aan te doen - stelde ik de vraag, “Jos wat gaat het
uiteindelijk worden”. Met de blik
van daar heb je die cultuurbaar
weer antwoordde de kunstenaar
in wording minachtend “dat je
dat die niet ziet, het is een violist”. Nu moet mijn muzikale kennis niet onderschat worden maar
met de beste wil van de wereld
kon ik er de musicus niet in herkennen. En mocht het dan echt
die muzikant betreffen dan werd
het de hoogste tijd zijn naaste familie te informeren. Maar kunstenaar Jos leek bleek in zijn opvat-

ting over het uiteindelijke resultaat net zo flexibel als zijn artistieke uitingen. Bij mijn volgende bezoek, nu gehuld in regenpak en kaplaarzen, werd door
hem de laatste hand gelegd aan
het inmiddels centimeters dikke
kunstwerk. Verheugd begroette
hij mij onderwijl nog enige liters
aan het kunstwerk toevoegend.
“Ik heb nog eens over de naam
nagedacht” zei hij peinzend, om
te vervolgen “ ik heb de naam
veranderd. Het heet nu de kraanmachinist”. Verbaasd nam ik kennis van deze wijziging, keek naar
het schilderij, maar ook het nieuwe onderwerp bleef voor mij verborgen. En van Lee Towers had in
die jaren nog niemand gehoord. Verrassend was het dat
het kunstwerk op een wedstrijd
voor aankomende kunstenaars,
ondersteboven hangend, de derde prijs had gewonnen. Aangestoken door dit succes besloot ik
een tekencursus te gaan volgen.
Maar na het inzenden van een
door mij geschetste paardenkop kreeg ik van de docent het
advies om hier met onmiddellijke ingang mee te stoppen. Het
was niet goed voor mij en zeker
niet voor hem en hij raadde mij
om mij verder te verdiepen in een
opleiding frauduleus boekhouden of Chinees. Het maakte hem
niet verder niet uit als ik maar uit
beeld was.
Waarom vertel ik dit allemaal, ik
heb geen flauw idee. Oh ja ik
weet het al weer. Dit weekend is
er in Heemstede weer Kunstlijn.
En dan zijn in dit mooie en kunstzinnige dorp vele ateliers geopend. En al die artiesten, waaronder vele die zich hebben toegelegd op abstracte vormen, zijn
dan aanwezig om uitleg te geven over de diepere gedachten
bij het ontstaan van hun creatie.
Dan blijkt het vaak erg mooi en
zeker heel expressief te zijn. Een
mooie, kunstzinnige, en blik verruimende invulling van het vrije
weekend.
Wim Bak

Koffie Plus ochtend bij de SWOB

Wat is Oase Zorg TV?
Bennebroek - Op 8 november
om 10.30 uur kunt u kennismaken met ‘zorg op afstand’,
een nieuwe manier van communiceren in de toekomst. Dit
systeem biedt tal van mogelijkheden en is bedoeld voor:
• Ouderen, die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen;
• Alleenstaanden, gericht op
veiligheid;
• Alle doelgroepen, die persoonlijke service en zorg aan
huis nodig hebben;
• Voor iedereen die thuis met
familie, vrienden of kennissen wil communiceren.
Via een keuzemenu en een
druk op de knop van de afstandsbediening van uw televisie komt u in contact met
OaseZorgTV. U ziet op uw

eigen televisiescherm ‘live’ de
gesprekspartner waarmee u
contact wilt hebben. Nieuwsgierig geworden? U kunt deze
presentatie bijwonen, alleen
of met een familielid. De aanmelding voor deze Koffie Plus
ochtend moet vóór vrijdag 2
november bij de SWOB binnen zijn. Afhankelijk van het
aantal belangstellenden zal de
presentatie óf bij de SWOB óf
bij OaseZorgTV in Heemstede
gehouden worden. Indien deze
ochtend in Heemstede plaatsvindt, kan de SWOB vervoer
voor u regelen. Voor inlichtingen belt u de SWOB (Stichting
Welzijn Ouderen Bennebroek)
584 53 00 dagelijks van 9.00
– 11.30 uur. Kosten van deze
ochtend zijn 2,00 euro p.p.
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College partijen staan tegenover elkaar

“Hoe denkt de gemeente het
scheefwonen tegen te gaan?”
Heemstede - In een uiterst rustige en ontspannen raadsvergadering van donderdag jl. was er
maar één onderwerp dat voor
wat opschudding zorgde. De
nota wonen gaf aanleiding tot
discussie. Het mag duidelijk zijn
dat Heemstede weinig ruimte
heeft om te bouwen. Er is echter wel een sterke behoefte om
voor specifieke groepen inwoners iets te doen. Voor ouderen
wordt er aan te kleinschalige
woningbouw gedacht met eventueel een zorgcomponent. Voor
starters op de woningmarkt is er
in Heemstede vrijwel niets. Ook
de sociale sector komt er bekaaid af in Heemstede. De gewenste 22% sociale huurwoningen bij nieuwbouw is vrijwel nooit haalbaar. In verband
met de hoge grond en bouwprijzen zijn goedkope woning
moeilijk te realiseren. Heemstede vergrijst sterk en behoort
tot de vijf meest vergrijsde steden in ons land. De lokale politiek wil krampachtig meedoen
op het woningbouwbeleid, maar
de marges zijn klein.
Regionale toewijzing
De voorraad in de sociale sector(tot 621 euro )ligt in
Heemstede op ongeveer 2200
woningen. Dit zou toereikend

zijn voor inwoners van Heemstede, maar omdat Heemstede zich
verbonden heeft aan het regionale toewijzingsmodel, worden
vrijkomende woningen veelal
aan mensen uit buurgemeenten toegewezen. De wachttijd
voor een goedkope huurwoning
is 5 jaar. Veel huurders bewonen
een goedkoop huurhuis maar
zouden qua inkomen in een veel
duurder huis kunnen wonen. De
gemeente en de corporaties willen dit ‘scheefwonen’ tegengaan, hoe dat is niet duidelijk. Al
ruim twintig jaar wordt gesproken over het tekort aan bepaalde type woningen, veel onderzoeken zijn uitgevoerd met weinig resultaat.
VVD versus PVDA
Het CDA pleitte voor een onderzoek. Hoe denkt het college
scheefwonen tegen te gaan en
daarmee een betere doorstroming? Opmerkelijk pleitte het
CDA aan het einde van de vergadering nog voor een onderzoek
naar hoogbouw. Nieuw Heemstede wilde een facelift voor de
corporaties en hen een meer sociaal gezicht geven. Prins (NH)
vond dat wij alle onderzoeken
en nota’s nu wel hadden gehad
en was tegen deze nota.
D66 vond dit juist een goede no-

ta die richting gaf voor de komende 25 jaar. Er moeten meer
zorgwoningen komen vond deze
partij. V.d. Hoeven (PvdA) vond
het een goede nota maar stelde vast dat jongeren zich het financieel niet kunnen veroorloven zich te vestigen Heemstede.
De 22 % sociale woningbouw
is volgens hem niet voldoende.
Ook de PvdA wil nieuw onderzoek naar oplossingen.
GroenLinks pleit voor duurzaam
bouwen en wil afspraken over
bouwen voor de middengroepen
en ouderen. HBB is tegen deze
nota en is niet gelukkig met de
22% norm voor sociale woningbouw en erkent dat er voor starters nauwelijks mogelijkheden
zijn. Bouw voor de middengroepen. Volgens Ates (HBB) werkt
doorstroming van scheefwoners
ook tot scheef bouwen.
De VVD is ook tegen deze nota, opmerkelijk dat zij als collegepartij zich niet kunnen vinden in deze college nota. Wulfers (VVD) vroeg zich af of deze
nota wel op Heemstede van toepassing was. “Willen en kunnen
wij de problemen wel oplossen”.
Deze opmerking was koren op
de molen van Maas (PvdA) hij
vroeg de VVD of zij de problemen inderdaad niet willen oplossen. “Wij willen dat niet” liet

Heemstedenaren in de
New York City Marathon
Heemstede - Zondag 4 november wordt voor de 37e keer
de New York City Marathon gehouden. In 1970 deden 127 renners mee die per persoon 1 dollar entreegeld moesten betalen.
In al die jaren is deze Marathon
vanwege de locatie en de enthousiaste bewoners van de diverse wijken van New York uitgegroeid tot één van de meest
begeerde Marathons van de
wereld. Meedoen is met name
weggelegd voor buitenlanders.
Voor Amerikanen zelf en met
name voor inwoners van New
York is het lastig een startbewijs
te krijgen. Ook dit jaar zal het
aantal deelnemers liggen om en
nabij de 37.000!
Onder hen 2233 Nederlanders
en onder hen 13 inwoners uit
Heemstede. Van deze 13 is een
groep van 6 die vanuit de zaterdagochtend trimclub EMWG
begin dit jaar het initiatief hebben genomen om mee te doen.
Met hen reizen nog 2 supporters
van EMWG mee.

Van links naar rechts: Rob Boddeke, Peter Grajer, Gerald Garrelts,
Dik van den Bos, Eric Beliën (Nieuw Vennep) en Leo Schoonderbeek.
Supporters Henk Turenhout en Reint Buser.
De meeste van deze 6 hadden
begin dit jaar maximaal 10 km
hardgelopen dus een gedegen voorbereiding was nood-

zakelijk. Door vroegtijdig in te
schrijven via het Haarlems Dagblad en een reisorganisatie voor
een zeer compleet arrangement

Wulfers zich ontvallen. “Wij erkennen de problemen met de
doorstroming en het tekort aan
woningen voor jongeren”, ging
Wulfers verder. “De reikwijdte
van deze nota gaat naar onze
mening veel te ver. Wij voelen
niets voor eventuele hoogbouw
en zijn ook tegen splitsing van
woningen zoals nu in de Joh.
Vermeerstraat aan de orde is.”
Het was duidelijk dat de VVD
eigenlijk wel vrede had met de
huidige situatie en geen behoefte had aan de nota. Bij de PvdA
was juist wel de wil aanwezig
om oplossingen te zoeken. Hiermee stonden deze twee collegepartijen tegenover elkaar.
Wethouders Struijf zag toch voldoende steun voor zijn nota en
was van mening dat er mogelijkheden lagen om samen met
de corporaties te sturen. Ook
flexibel bouwen, waarbij kleine
woonunits later kunnen worden samengevoegd tot een grotere woning, was volgens hem
een mogelijkheid voor in de toekomst. Het college wil graag
met het woningbeleid de bevolkingsopbouw in stand houden.
De nota werd met 12 tegen 8
stemmen aangenomen.
Eric van Westerloo
is het goed gelukt dit jaar ons
goed voor te bereiden op deze
Marathon. Wekelijks drie trainingen met naarmate het jaar
vorderde de nadruk op de lange duurlopen op zondag met afwisselend trainingen op Papendal Arnhem (onder met Marti
ten Kate en Wim Verhoorn) en
trainingen door Marco Stijnman
van RUN2DAY uit Haarlem hebben hun vruchten afgeworpen.
Wij zijn er klaar voor.
Het is dus mogelijk mits goed
voorbereidt dit soort doelstellingen te bereiken. Wij stonden
zelf ook vaak versteld van hoe
makkelijk je elke keer weer een
stukje verder komt en hoe snel
je uiteindelijk afstanden van 25
tot 30 Km kan halen. Een leuke
groep helpt. Van het wekelijkse
trimuurtje in het Groenendaalse
bos zaterdagochtend 8 uur naar
het Central Park in the Big Apple. In de laatste weken heeft dit
veel tijd en uiteraard discipline
gevergd maar het doel was altijd
duidelijk. Zondag 4 november,
plaats New York, start 10:00 uur,
afstand 42 Km en 192 meter en
daarna ………………………
Meer over deze Marathon is te
vinden op www.nycmarathon.
com Meer over looproutes kun
je vinden op www.afstandmeten.nl

Mijn jeugd
Wat langer blijft
Kortelings
was deze
plek middelpunt
van mensen,
die luisterden
naar woorden
van afscheid
en troost
en daarna
henen gingen.
Nu zijn
er alleen
de stralen
van de
zon en
het beweeg
van vogels,
die in
de struiken
zingen.
Kaarslicht
Vlamgespeel.
Dat een
sluier van
fluweel legt
om al
de dingen
heen, die
mij niet
konden schragen.
Het is
of ik
mij nu
verbeeld, dat
ergens in
het geheel
iets is
dat mij
helpt dragen.
Wieg
Een snoezige
kleine mensen
geur stijgt
naar mij
op als
ik in
het wiegje
speur naar
dat rozerood
gezichtje van
dat lieve
kleine wichtje,
dat zo
heerlijk toegestopt
vredig op
het speentje sopt.
Stilte van de avond
Als de
avond mij
behoedzaam
wikkelt in
zijn stilte,
herleven in
mij, keer
op keer,
momenten
van weleer,
die nu,
ontdaan van
vreugd en
pijnen, roerloos
in mijn
denken schijnen.
J. G. Brouwer
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Munten, postzegels, bankbiljetten

Grote verzamelbeurs
met gratis taxaties
Regio – In het Van der Valk hotel
in Haarlem Zuid vindt op zondag
4 november een grote verzamelbeurs plaats met munten, bankbiljetten en postzegels. Er worden taxaties uitgevoerd waar
geen kosten aan verbonden zijn.
De beurs is van 10.00 tot 16.00
uur. Het hotel is gevestigd aan
de Toekanweg 2 te Haarlem.
Deze gezellige beurs biedt honderdduizenden munten en postzegels uit alle landen en alle
windstreken. Zowel de gevorderde als de beginnende verzamelaar zal zich kunnen verheugen
over het grote aanbod. Bezoe-

kers kunnen zich deskundig laten adviseren over het verzamelgebied van zijn of haar keuze.
Munten vanaf de Romeinse tijd,
postzegels vanaf 1852 en bankbiljetten in alle soorten en maten: Laat u verrassen!
Tevens kan men op deze beurs
munten, postzegels, bankbiljetten en oude ansichtkaarten
uitgebreid en gratis laten taxeren. Wie weet bezit u een kostbaar stuk! Entree: 2 euro (volw.),
1 euro (CJP/65+/kinderen 516 jr), jonger dan 5 jr gratis. Bij
taxatie: Gratis entree.
Inlichtingen: MPO, 030-6063944

Religie in het café
Bennebroek – Op vrijdag 2 november is er in het Trefpuntcafé
Bennebroek een bijeenkomst met religie als thema. Belangstellenden zijn hartelijk welkom naar de spreker te luisteren,
prof. Aad van Egmond. Om 20.00 uur gaan de deuren van het
café open.
Nederland is een vat vol tegenstrijdigheden op religieus gebied. Ooit was het met OostDuitsland het meest geseculariseerd van heel Europa. Nu dat
land niet meer bestaat, staat
Nederland eenzaam op kop.
Aan de andere kant is de Nederlander zo religieus als wat, als je
de enquêtes kunt geloven. Talloze mensen blijken in ‘iets’ te
geloven, maar weten niet in wat
precies. Er zijn meer moslims in
ons land dan ooit - en dat is te
merken. Is dat ‘eng’? De politiek lijkt zich geen raad te weten
met de nieuwe opleving van religie: is dat nu wel of niet gevaarlijk? Ooit zei een minister ‘het is
volbracht’ toen haar euthanasiewetgeving er door was - niet
wetend dat ze daarmee veel gelovigen op hun ziel trapte. Een
andere minister begreep er niets
van toen een moslim-geestelijke

zich excuseerde omdat hij haar
geen hand wilde geven. Kortom:
hoe moet het verder met religie in de cultuur, in de politiek?
Hoe zal het verder gaan met de
christelijke kerk?
Als die vragen u ook wel eens
door het hoofd vliegen, dan
moet u zeker op vrijdag 2 november naar het Trefpuntcafé
komen. Daar zal professor Aad
van Egmond van de Vrije Universiteit, de universiteit waar ze
niet bang zijn van religie, uit de
doeken doen wat religie allemaal oplevert aan zin en onzin.
Het Trefpuntcafé vindt u achter
de gereformeerde kerk aan het
Akonietenplein in Bennebroek.
De deuren gaan om acht uur
open en om half negen komt de
speciale gast aan het woord. De
toegang is gratis.
Voor verdere informatie: www.
trefpuntcafe.nl

Natuurexcursies
Actief zijn in
het bos
Bennebroek - Zaterdag 3 november kunnen belangstellenden helpen met esdoorns zagen
in het Bennebroekbos.
Samen werken in het kader van
de grote landelijke Natuurwerkdag. In heel Nederland ruim
12.000 mensen samen actief op
ruim 300 locaties. Samen werken werken aan natuur en landschap! IVN Zuid-Kennemerland
gaat aan de slag in het Bennebroekbos. Deelnerms gaan esdoorns (af)zagen. Dit komt ten

Seniorennieuws Heemstede
Heemstede - De informatie voor deze rubriek wordt verzorgd door de stichting Welzijn Ouderen Heemstede
(WOH) Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon: 023528 85 10
Samen Eten
In de maand november staat Hongarije centraal. Een land dat
ook is toegetreden tot de Europese Unie. Hongarije een prachtig land bekend om zijn uitgestrekte poesta’s en de opwindende
tzardas. De gastvrouwen van WOH serveren op dinsdag 27 november een maaltijd met een traditionele goulash. Vanaf dinsdag 6 november kan een maaltijdbon worden gekocht op kantoor van WOH. Wat kan men verwachten? Een voor-, hoofd- en
nagerecht, incl. 2 drankjes. De maaltijd wordt afgesloten met
een kopje koffie of thee met iets lekkers. Dit alles kost slechts:
8,50 euro. Voor inschrijving kan contact worden opgenomen met
WOH, telefoon 023-528 85 10.
Feestelijk Kerstdiner bij WOH
Ook dit jaar heten de gastvrouwen van WOH u van harte welkom voor het traditionele Kerstdiner. Het diner is op dinsdag 18
december en begint om 13.00 uur. De kosten bedragen 18,00
euro p.p. Vanaf dinsdag 28 november kan men bij WOH de
dinerbon kopen.
Alzheimer Café Zuid-Kennemerland
Het Alzheimer Café Zuid-Kennemerland wordt elke 2de woensdag van de maand gehouden vanaf 19.00 uur in de Schakel,
Pijnboomstraat 17 in Haarlem-Noord. Het thema voor woensdag 14 november is ‘Dementie heeft allerlei verschijningsvormen. Wat zijn de verschillen en wat zijn de consequenties’. Vanaf 19.00 uur is men welkom. De toegang is gratis en het eerste
kopje koffie wordt gratis aangeboden. Voor vragen kan contact
worden opgenomen met Rob Rammeloo, Vereniging Alzheimer
afdeling Zuid-Kennemerland, telefoon: 023-524 60 94.
Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt.
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede biedt ouderen de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de Kerstmarkt bij Intratuin, Cruquius. Een middag genieten van de kerstsfeer. Op
woensdag 28 november 2007 en op woensdag 12 december
2007 wordt men thuis door de Ko-Bus opgehaald en ook weer
teruggebracht. Vertrek: 13.30 uur terug om 16.15 uur. De Ko-Bus
biedt alleen vervoer, er is dus geen begeleiding tijdens het bezoek aan de markt. De kosten bedragen 2,50 euro per persoon.
Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, telefoon
023-528 85 10.
Vrijwilligersvervoer WOH
Voor het vervoer van deur tot deur, zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Vindt men het leuk om in contact te komen met ouderen en is men in het bezit van een eigen auto? Neem dan contact op met Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, telefoon 023528 85 10.
Pedicure
Voetproblemen zoals: likdoorns, eelt, kloven, kalknagels of gewoon regelmatig de voeten laten verzorgen? Dat kan bij WOH.
Elke donderdagochtend is de pedicure aanwezig bij WOH in de
Lieven de Keylaan 24. Behandelingen zijn uitsluitend volgens afspraak. telefoon 023 – 528 85 10
Informatie over WOH kan men vinden op de website:
www.welzijnouderenheemstede.nl

Striptekenen op vrijdag
goed aan de rijke Stinsenflora
in het voorjaar. Help mee om dit
natuurgebied met zijn oude bomen, bosschages en leuke doorkijkjes in stand te houden. Aanvang: 9.30 uur. Einde 15.30 uur.
Aanmelden en informatie: Marc
van Schie, 023 535 1239 of www.
natuurwerkdag.nl

Heemstede - Voor vrijdag 9 november staat het tweede deel van
de workshop striptekenen op het programma. Samen met een professionele striptekenaar zijn tieners van 11-14 jaar vorige week begonnen met het maken van een stripverhaal, striptekening, cartoon
of tekenfilmpje.
Maar natuurlijk kan je nog meedoen als je dat wilt! Kom gerust kijken en meetekenen. De resultaten worden in Plexat geëxposeerd.
Voor deze laatste avond zijn de kosten 4,- euro. Geef je van tevoren
op. Dit kan in Plexat – de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, telefonisch: (023)5483828 of via email plexat@casca.nl.
Zie voor het hele programma van ‘Het is Weer Vrijdag’ook www.casca.nl bij Plexat.

Lezing Tomas Lieske
over Dunya

Heemstede – Bij Boekhandel
Blokker verzorgt schrijver Tomas
Lieske op 8 november een lezing.
Kaarten a 5 euro kunt u reserveren bij Blokker aan de Binnenweg
138. De lezing start om 20.00 uur.
Het Turkse platteland rond 1930.
Dunya Suman werkt als huishoudster bij twee Hollanders
Simon en Otto. Zij bouwt een
zeer bijzondere band op met
Julia, het kind dat bij hen woont
en niet beter weet dat zij de
dochter is van Simon en een
jonggestorven Turkse. Tomas
Lieske schrijft romans, poezie,
essays en verhalen. Met Franklin won hij in 2001 de Libris
Literatuur Prijs. ‘Mijn romans
ontstaan eigenlijk altijd op dezelfde manier; ik wacht tot ik
een onderwerp heb, een thema
dat me bezighoudt, en vervolgens zoek ik daar een geschikte plaats en tijd bij’. Boekhandel
Blokker: 023-5282472. U kunt
ook per email reserveren: info@
boekhandelblokker.nl

Karbiet in melkbus
verboden

Regio - De politie heeft donderdag 25 oktober in Haarlem omstreeks 15.15 uur een vader en
zoon uit Katwijk aangehouden
op de Kloppersingel. De zoon (17
jaar) was karbiet aan het schieten
op het daar gelegen bouwterrein.
Agenten spraken hem, zijn vader
en andere omstanders hierop
aan en gaven aan dat de karbiet
en de melkbus, waarmee werd
geschoten, in beslag werden genomen. Vader (47 jaar) was het
daar absoluut niet mee eens en
wilde weglopen met de melkbus.
De agenten zeiden hem dit niet
te doen, maar de man zette toch
door. Hierop werd hij aangehouden. De Katwijker verzette zich
hevig tegen zijn aanhouding en
ook de overige omstanders (een
man of tien) begonnen zich met
de aanhouding te bemoeien.
Zoonlief vond het nodig om een
van de agenten aan te vallen en
te dreigen met een ijzeren staaf.
De situatie werd zo dreigend dat
de politieagenten hebben gedreigd met pepperspray. Even
later hebben ze deze ook daadwerkelijk gebruikt om de zoon
onder controle te krijgen. Vader
en zoon zijn voor verhoor ingesloten in het politiebureau.
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Veldvoetbal

Kon. HFC – IVV gestaakt
Heemstede - In de derdeklasse
B is de wedstrijd tussen de Kon.
HFC en IVV uit Landsmeer in de
55 minuut gestaakt. De scheidsrechter de heer Velder werd kort
na de rust onwel en blies af. In
eerste instantie werd hij door de
verzorgers van de Kon. HFC en
van IVV op het veld behandeld
maar zonder resultaat. Twee ambulancemotoren werden naar het
HFC complex gedirigeerd maar
ook de ziekenbroeders konden
niet vaststellen wat er nu precies aan de hand was. Twee uur
nadat hij het spel had stilgelegd
vertrok de heer Velder op eigen
gelegenheid richting huis.

“Kunst moet voor mijn
gevoel vuur hebben”
Heemstede - Henk Koelemeijer
neemt ook deel aan de Kunstlijn
manifestatie. De schilder heeft
een uitgesproken mening over
kunst.
“Kunst moet voor mijn gevoel
vuur hebben. Explosief en uit
innerlijke kracht en overtuiging met intens gevoel uitwerken zonder na te denken of het
commercieel is. Je moet durven
om een stuk linnen, papier, klei,
staal, maakt niet uit wat te bewerken. Dit met als doel: je eigen uitspraak.” Koelemeijer vindt
het belangrijk eerlijk en puur en
met je persoonlijkheid aan het
werk te gaan. Hij noemt vertrou-

wen in romantiek, kwaadheid,
pijn liefde en kleur als werk-ingrediënten.
Kleur
Slechts aan hem of haar
Die de kleur liefheeft
Openbaart zich zijn schoonheid
En innerlijk wezen
De kleur geeft zich aan ieder
Die hem wil gebruiken
Maar slechts aan diegene
Die zich liefdevol aan hem wijdt
Openbaart hij zijn dieper geheim

Ethische dilemma’s
Heemstede - Elk mens komt
dagelijks dilemma’s tegen. Kunt
u ook zo twijfelen over wat u
moet beslissen? Bijvoorbeeld:
uw vriendin maakt ruzie met
haar man, kiest u partij? Of:
Soms maakt u een keuze die
achteraf niet goed voelt: u zit in
een belangrijke vergadering van
uw werk, maar denkt meer aan
uw zoontje die alleen ziek thuis
ligt. Of: achteraf ziet u dat u onterecht veel te boos bent uitgevallen, gaat u dat bespreken?
Vanavond verkennen we met
ethicus Marianne Waling-Huijsen de dilemma’s die u dagelijks tegenkomt. We staan stil bij
uw eigen beleving en de mogelijkheden die u hebt om er mee
om te gaan. Door het delen van
ervaringen ontstaat ruimte voor
creativiteit, begrip en ontspanning. Ook anderen worstelen
met dezelfde dilemma’s. Meer
informatie hierover kunt u vinden

PvdA tevreden
over nota wonen

Henk Koelemeijer

Workshop

op: www.metwaardenhelen.nl.
De workshop is op donderdag 8
november om 20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Kosten: 6,- euro.
Reserveren is noodzakelijk en
kan bij de receptie van de Luifel,
of telefonisch: (023) 5483828 –
keuze 1.

Kunstlijn in
Bleeker Galerie

Heemstede – Ook de Bleeker
Galerie aan de Bleekersvaartweg 18 is deelnemer aan Kunstlijn. Op 3 en 4 november zijn belangstellenden hartelijk welkom
tussen 12.00 en 17.00 uur. Er is
werk te zien van Lucebert, Lataster, Verwey, Marga Minco,
Jef Diederen, Jan Cremer, Bert
Schierbeek, Kees Verkade en
Pieter Starreveld.

Tot het moment van staken
speelde de Kon. HFC een prima
partij voetbal en genoten de toeschouwers van een enerverend
schouwspel. Al na vijf minuten
belandde een schot van Joost
Cornelissen op de kruising van
paal en lat. Na goed opkomen
van Hernan Noorman werd via
Wesley Kamerbeek spits Averdijk in stelling gebracht maar
zijn inzet trof geen doel. HFC
bleef het doel van IVV bestoken
met aanvallen over de vleugels
en door het centrum. Met kunst
en vliegwerk wist de verdediging van IVV het doel schoon te
houden. Pas na 15 minuten spelen werd de doelman van HFC
voor het eerst op de proef gesteld. Van Rossum keerde de inzet van Kasmi bekwaam.
Een minuut later was Jochem

Lindenhovius dicht bij een doelpunt, maar zijn striemende schot
belandde via de rug van een IVV
verdediger naast het doel. HFC
bleef het beste van het spel
houden en IVV kwam steeds
meer onder druk te staan. Er
deden zich legio kansen voor
maar deze werden niet benut.
Wesley Kamerbeek werd in het
strafschopgebied weggetrokken
maar de scheidsrechter kende
geen strafschop toe. Ook Pascal
Averdijk werd het spelen soms
onmogelijk gemaakt maar de
scheidsrechter bedekte de lichte overtredingen met de mantel
der liefde.
IVV was rijp voor de slachtbank
toen in de 42st minuut, via een
snelle uitval van IVV, de HFC
verdediging slim en op snelheid
werd uitgespeeld. Aanvaller
Moshin Kasmi rondde het goed
af en gaf doelman van Rossum
van HFC geen schijn van kans.
Geheel tegen de verhouding in
stond IVV op voorsprong. HFC
bleek niet echt onder de indruk
en ging gewoon door met aanvallen tot aan de rust. Ook na
de hervatting pakte de HFC de
draad weer op tot het moment
dat de scheidsrechter de wedstrijd moest staken. De resterende 40 minuten zal op een latere datum worden uitgespeeld
waarvoor IVV wederom de reis
naar Haarlem zal moeten maken.
Eric van Westerloo

Parkinson
Inloopmiddag
Regio - De Parkinson Patiënten Vereniging verzorgt
een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp op
woensdag 14 oktober.
Dit inloopuur vindt plaats tussen 14.00 en 15.00 uur. Iedereen, die meer wil weten over
de ziekte van Parkinson is van
harte welkom.
Inlichtingen: mevrouw R.F.
de Vries (van de vereniging):
(023) 53 38 658 of het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
van het Spaarne Ziekenhuis:
(023) 890 83 60.

Deze krant op internet

www.heemsteder.nl

Heemstede - In de raadsvergadering van 25 oktober werd
de nota Wonen in Heemstede van PvdA-wethouder Sjaak
Struijf besproken. Bij de behandeling van deze nota in de
commissie Ruimte begin oktober was al duidelijk geworden, dat de VVD en de kleine rechtse partijen in de raad
weinig behoefte hadden aan
dit stuk. De PvdA heeft wel behoefte aan dit stuk, zegt zij in
haar nieuwsbrief, want de ongeremde stijging van de huisprijzen (8,5% het laatste jaar)
zal voor veel jongeren een onneembare drempel vormen,
zo zegt de partij, om in de gemeente te komen wonen. “Jongeren kunnen zich straks niet
in Heemstede vestigen”, aldus
de PvdA die toevoegt dat de
diversiteit hierdoor afneemt.
“Door gebrek aan jeugdige instroom vergrijst de bevolking;
en dat midden in de Randstad, de meeste bruisende regio van Nederland.”
De nota Wonen geeft een reëel beeld, dat onder meer het

resultaat is van vruchtbare
gesprekken met de corporaties. De doelstellingen zijn dat
voor elke bevolkingsgroep,
van jong tot oud, toegesneden
woningen beschikbaar komen. Voorafgaand aan de nadere uitwerking komt er een
woningbehoefteonderzoek.
De PvdA-raadsfractie is tevreden over de gekozen richting. Zij is voor het handhaven van de 22%-norm. Wat
nog ontbreekt, aldus de partij, zijn concrete doelstellingen
en maatregelen om te zorgen
voor een aanbod van betaalbare woningen voor jonge
starters op de koopwoningmarkt. Woningen met een prijs
rond de twee ton.
Deze nota heeft de steun van
het hele college. Als die wordt
aangenomen, kan hij in maart
2008 concrete prestatienormen aan de raad presenteren.
Deze geven dan een beeld van
de doorstroming op de woningmarkt en streefwaarden
voor het aanbod van de verschillende soorten woningen.
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Verslag optreden KNA

Publiek actief betrokken
bij muziekuitvoering
Bennebroek - In de aula van de
Hartenkamp heeft KNA, de muziekvereniging van Bennebroek,
Vogelenzang en Zwaanshoek op
zaterdag 27 oktober jl. haar jaarpresentatie gehouden. De muziekband opende de avond met
muziek uit hun straatrepertoire.
Voorzitter Guus Beliën opende
de avond met een hartelijk welkom aan een zaal vol toehoorders, waaronder vertegenwoordigers van de gemeentes Bennebroek en Bloemendaal. Omdat het een jaarpresentatie betrof nam de voorzitter in zijn welkomstwoord alle ups- en downs
van het afgelopen jaar door. Zoals de donateuractie die gehouden werd, om het door de storm
geteisterde clubgebouw weer op
te laten knappen. Verder konden
de aanwezige donateurs met eigen ogen aanschouwen dat hun
geld goed besteed werd. Mede
dankzij hen konden er 2 nieuwe
piccolo’s aangeschaft worden.
Ook haalde hij het ledental aan. Hij gaf aan dat er druk
wordt gezocht naar nieuwe leden voor de band. Zo worden
er onder meer slagwerkers, een
bekkenist(bespeler voor de bekkens) en mensen die een blaasinstrument willen bespelen gezocht. De 6 koppige percussie

groep onder leiding van instructeur en tamboer maître Jan van
der Kolk, begon de avond met 4
stukken die zij speciaal voor deze avond hadden ingestudeerd.
Een zeer goed optreden, waarvoor zij een groot applaus kregen van het publiek. Uiteindelijk is het de bedoeling dat deze stukken ook tijdens de optredens op straat worden gespeeld.
Een nieuwe groep jonge gitaristen bracht onder leiding van
hun instructeur Jacob Surendonk een aantal stukken ten
gehore. Vervolgens was het de
beurt aan Yoep Swank. Hij kreeg
het fel begeerde certificaat van
bekwaamheid overhandigd van
de voorzitter. Yoep speelt tenorsaxofoon en hij had met goed
gevolg, bij zijn instructeur Karel Wolfs, een test afgelegd. Met
het behalen van dit certificaat
wordt aangegeven, dat een leerling voldoende kennis van zaken
heeft om mee te kunnen spelen
met de muziekband.
Het publiek in de zaal werd actief bij de uitvoerig betrokken.
Alle aanwezigen werden uitgedaagd om gezamenlijk als een
soort drum te fungeren. Hierna
waren de majorettes onder lei-

Boekenmarkt in de
Haarlemse Bavo kerk
Regio - Op zaterdag 10 november wordt van 09.00 tot 16.30
uur in de Groote of St. Bavo Kerk
voor de zevende achtereenvolgende keer een grote boekenmarkt georganiseerd. Vijfenzestig gespecialiseerde antiquaren
presenteren op sfeervol verlichte kramen een grote keuze aan
zeldzame en bijzondere tweedehands boeken. Het aanbod varieert van oude kinderboeken tot
poëzie, van literatuur tot strips
en van boeken over sport tot geschiedenis, romans, naslagwerken, boekenweekgeschenken,
topografische werken, architectuur, kookboeken, oude strip- en
jeugdboekjes, Verkadealbums,
enz. Er is een stand, waar allerlei oude Plaatjesalbums, waaronder alle bekende nostalgische
Verkadealbums van Jac. P. Thijsse kunnen worden ingekeken,
geruild, gekocht, verkocht en
ook getaxeerd. Iedereen wordt
aangeraden verzamelwaar, zoals
oude albums Verkade, Piggelmee, Flipje of ( voetbal ) plaatjes mee naar deze stand te nemen om het materiaal te ruilen,
te verkopen of de waarde ervan
te vernemen. Ook geëxposeerde
oude Schoolplaten doen een ieder terugdenken aan die goede

oude lagere schooltijd. Muzikaal
wordt deze markt ondersteund
door de stadsorganist de heer
Anton Pauw op het Mullerorgel. Tevens zijn er optredens van
Remy & Haarlems Symfonisch
Blaasorkest. De toegang tot deze exclusieve markt is gratis.
Voor de laatste standplaatsen:
Info KollektorsItem P. Stroomer
Tel. 023-5271959 Email info@
kollektorsItem.nl Alle markten:
Site http://www.kollektorsitem.nl

ding van instructrice Ellen Ryan
aan de beurt. In flitsende kleding
verzorgde eerst minimajorette Mary-Ann op de muziek van
Shrek een heel goed optreden.
Vervolgens waren de gevorderde majorettes aan de beurt. Zij
lieten een leuke show zien op de
muziek van Shakyra & Beyonce.
Dat hierop goed geoefend was,
was heel duidelijk te zien.
Daarna stond op het programma dat er voor het publiek afscheid genomen zou worden
van dirigent Karel Wolffs. Hij zou
op symbolische wijze het dirigenten stokje overdragen aan
zijn opvolger en tevens koperblaasinstructeur Lorenzo Mignacca. De honneurs werden
echter waargenomen door de
tamboer maître van KNA omdat de heer Wolfs geveld was
door de griep. De muziekvereniging gaat de voormalige dirigent
verrassen met een muziekstuk
dat speciaal geschreven wordt.
Het stuk zal Per Carlo, voor Karel gaan heten. De band bracht
ter afsluiting van de avond stukken ten gehore uit de musicals
Fame, Tarzan en Doe Maar. Een
wervelend optreden van heel
andere muziek dan men van de
band gewend was. Het publiek
was blij verrast over het stijgende muzikale niveau van de band
en stak zijn enthousiasme niet
onder stoelen of banken. De
avond werd afgesloten met the
Final Countdown.

Zing mee met ‘Hoe
gaat ’t er mee’
Regio - Heeft u zich wel eens
afgevraagd hoe een koor een
nieuw werk instudeert? Of hoe
het hun repertoire bijhoudt? U
kunt het meemaken! Op vrijdagmorgen 9 november houdt het
Seniorenkoor 55+ ‘Hoe gaat ’t
Ermee’ een openbare repetitie.
Deze vindt plaats van 10.00 tot
12.00 uur in de Remonstrantse
kerk aan de Wilhelminastraat,
ingang Oranjekade, te Haarlem.
Het koor staat onder leiding van
Leny van Schaik. Om het de gasten gemakkelijk te maken komen ze tussen de koorleden zitten.
U bent van harte welkom om te
komen meezingen!

Seniorennieuws Bennebroek
Bennebroek - Met deze rubriek wil de Stichting Welzijn
Ouderen Bennebroek (SWOB) de senioren van deze gemeente informeren over de activiteiten en zaken die voor
hen van belang kunnen zijn. U vindt de SWOB aan de Bennebroekerlaan 3a te Bennebroek. Tel. 023-5845300. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur.

“Koffie Plus” met OaseZorgTV

Tijdens de “Koffie Plus”-ochtend op donderdag 8 november
kunt u kennis- maken met “zorg op afstand”, een nieuwe manier van communiceren in de toekomst. Dit systeem biedt tal
van mogelijkheden en is vooral bedoeld voor:
- ouderen, die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen;
- alleenstaanden, gericht op veiligheid;
- alle doelgroepen, die persoonlijke service en zorg aan huis
nodig hebben;
- voor iedereen die thuis met familie of vrienden wil communiceren.
Via een keuzemenu en een druk op de knop van de afstandsbediening van uw televisie komt u in contact met OaseZorgTV. U
ziet op uw eigen televisiescherm ‘live’ de gesprekspartner met
wie u contact wilt hebben.
Nieuwsgierig geworden? Dan kunt u deze presentatie bijwonen
alleen of met een familielid. U kunt zich voor deze “Koffie Plus”ochtend bij de SWOB aanmelden vóór vrijdag 2 november.
Afhankelijk van het aantal belangstellenden zal de presentatie
gehouden worden bij de SWOB of bij OaseZorgTV te Heemstede. Inwoners van Bennebroek die vervoer naar Heemstede nodig zouden hebben, kunnen dit bij de SWOB aanvragen.

Buitenactiviteiten

Hoewel het weer in de wintermaanden niet altijd aangenaam is,
blijft het belangrijk om ook in dit jaargetijde naar buiten te gaan.
De SWOB biedt de volgende mogelijkheden.
Dinsdag 13 november – Nordic Walking in de duinen. Wie al
ervaring heeft met Nordic Walking kan zich aansluiten bij een
groepje onder leiding van twee vrijwilligers. Start om 10.00 uur
vanaf het Panneland. Duur van de wandeling ca. 1½ uur.
Woensdag 28 november – Najaarswandelen. Twee vrijwilligers
plannen een wandeling van ca. 7 km. Soms is er een mogelijkheid voor een kopje koffie onderweg. Start om 10.00 uur vanaf
de SWOB. Voor deze activiteiten hoeft u zich niet aan te melden.

Binnenactiviteiten

Het najaar is ook de periode om binnenshuis gezellige dingen te
ondernemen. Wat denkt u van:
Dinsdag 20 november – Workshop Kerstkaarten maken. Onder
leiding van een ervaren kaartenmaakster leert u nieuwe technieken om zelf uw kerstkaarten te maken.
De kosten bedragen 6,- euro (incl. materiaal en koffie of thee).
De workshop wordt gehouden in de leeszaal van de bibliotheek
van 9.30 – 12.00 uur. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan bij de
SWOB vóór 13 november.
Donderdag 22 november – Film voor senioren. In Meerleven
wordt op die dag de film The cave of the yellow dog vertoond.
Het verhaal handelt over een nomadenfamilie in Mongolië.
Toegangsprijs 3,- euro p.p. incl. koffie of thee.
Locatie: de grote zaal in Meerleven, Witte de Withlaan 1. De
zaal gaat open om 14.15 uur. Start film 14.30 uur. Opgave bij de
SWOB, tel. 5845300.

Bibliotheek aan huis

Leest u graag? Maar is het voor u bezwaarlijk om zelf naar de
bibliotheek te gaan, dan is er de ‘bibliotheek aan huis’. Een vrijwilliger van de bibliotheek komt naar u toe en vertelt u wat de
mogelijkheden zijn. Ook als gewone drukletters voor u te klein
worden, zijn er mogelijkheden zoals ‘grote letterboeken’of gesproken boeken. Voor informatie kunt u contact opnemen met
Marja Muller van bibliotheek Duinrand, tel. 5847712.
Openingstijden van de bibliotheek zijn:
maandag en vrijdag van 14.00 – 20.00 uur en woensdag van
11.00 – 17.00 uur.

Begrotingsraad 8 en 9 november
Heemstede - De begrotingsraadsvergadering neemt ook dit jaar
twee dagen in beslag. Allereerst zullen de politieke partijen op donderdag 8 november de begroting bespreken. Dat gebeurt in het gemeentekantoor aan de Havenstraat vanaf 19.00 uur tot ongeveer
23.30 uur. De vergadering wordt vrijdag 9 november hervat, dan
vanaf 13.00 uur. Publiek is welkom de vergaderingen bij te wonen.
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Merks is klaar voor de
winter, nu uw auto nog
Heemstede – Profile Tyrecenter Merks/Merks Autoschade
houdt op zaterdag 3 november
weer de Dag van de Veiligheid
met veel voordeel voor de automobilist. Alle auto`s worden op
3 november gratis, maar vrijblijvend gecontroleerd, banden
kunnen met stikstof worden gevuld, kleine deukjes kunnen heel
voordelig hersteld worden. Enkele jaren geleden organiseerde
Merks Autoschade met de formule Profile Tyrecenter voor het
eerst de dag van de veiligheid.
Zij werden toen geconfronteerd
met schokkende gebreken aan
banden, remmen en schokbrekers. Vandaar dat Merks nu al
voor de vijfde keer deze dag
houdt om automobilisten uit
de omgeving zijn auto in orde
te laten maken voor het winterseizoen. Met een gratis wintercheck, waar het bandenprofiel wordt gemeten, de lampen,
uitlaat, schokdempers, accu en
remmen worden nagekeken en
de ruitenvloeistof , de koelvloeistof en eventueel de olie wordt
bijgevuld tot maximaal een liter. Als professioneel schadebedrijf demonstreren zij hoe kleine
pitjes in de lak onzichtbaar gemaakt worden en voor een fractie van de prijs zelfs op uw auto!

Winterbanden 4 voor 3
Zo blijkt dat meer dan 60% van
de automobilisten met banden
rijdt die de verkeerde spanning
hebben. Een met stikstof gevulde band blijft veel langer op de

juiste spanning. Alleen op 3 november kunt u uw banden laten
vullen met stikstof voor maar 1
euro per band, iets dat normaal
3.50 kost. Banden die op de goede spanning blijven, slijten min-

Ethische Dilemma’s

Winnaar Lena Lijstje-fiets

In het Libris-magazine van
boekhandel Blokker stond in
de kinderboekenweek een
prijsvraag, waarmee je een
echte Lena Lijstje-fiets kon
winnen.
Anne Maike Somsen vulde de
prijsvraag in en werd zomaar

ligging met meer rijcomfort en
heel belangrijk, het vermindert
de kans op aquaplanning door
snelle afvoer van water. Daarom
op 3 november de topaanbieding
van Merks: vier Vredestein winterbanden halen en drie betalen
inclusief GRATIS MONTAGE.
Kinderkartbaan
Wachten tot de auto weer klaar
is kan voor kinderen wel wat
lang duren, vandaar dat Merks
de kinderen op deze zaterdag
bezig houdt met een springkussen en een mobiele kartbaan,
waar ze naar hartelust in echte motortjes op vier wielen kunnen racen. De Graaf Floris school
uit Bennebroek heeft een prijsvraag gewonnen en die prijs
wordt om 14.00 uur uitgereikt.
Die school heeft een makeover
van een auto getekend, die ingezet kan worden voor goede doelen. In het vorig TV seizoen heeft
Merks Autoschade alle auto`s uit
het programma `De Grote Beurt`
van Veronica een totaal ander
gezicht gegeven, waar de Heemstedenaar Alexander Bannink de
ontwerpen voor maakte. Nu was
de Graaf Florisschool de maker
van deze makeover maar nu voor
het goede doel! Een kleine dertig man van het team Merks Autoschade/ Merks Profile Center
staan op zaterdag 3 november bij
aan de Nijverheidsweg 24 voor u
klaar met een hapje, drankje en
een kleine verrassing.
Ton van den Brink
Het team van Merks heet u van
harte welkom.

Workshop

Heemstede - Anne Maike
Somsen is de gelukkige
winaar van de enige echte Lena Lijstje-omafiets bij
Boekhandel Blokker!

der snel en besparen op brandstof. De meeste Nederlandse
auto`s rijden op zogenaamde zomerbanden. Deze zijn echter in
winterse omstandigheden minder betrouwbaar. De remweg is
langer en de grip op de weg onvoldoende. Winterbanden hebben een speciale rubber samenstelling en profielopbouw die bij
winterse omstandigheden altijd
elastisch blijven waar zomerbanden hard worden. Door die betere grip wordt de remweg korter, zorgt voor een betere weg-

de winnaar! Er waren veel
deelnemers, maar helaas kon
er maar één de fiets winnen.
Het gezin Somsen telt 4 zusjes, dus de fiets is in goede
handen beland!
Thijs Roozen won de 2e prijs,
bestaande uit een Francine
Oomen boekenpakket.
Op de foto Anne Maike Somsen
(winnares) en Willeke van der
Meer (boekhandel Blokker)

Heemstede - Elk mens komt
dagelijks dilemma’s tegen.
Kunt u ook zo twijfelen over
wat u moet beslissen? Bijvoorbeeld: uw vriendin maakt ruzie met haar man, kiest u partij? Of: Soms maakt u een keuze die achteraf niet goed voelt:
u zit in een belangrijke vergadering van uw werk, maar denkt
meer aan uw zoontje die alleen
ziek thuis ligt. Of: achteraf ziet
u dat u onterecht veel te boos
bent uitgevallen, gaat u dat bespreken? Vanavond verkennen
we met ethicus Marianne Waling-Huijsen de dilemma’s die u
dagelijks tegenkomt. We staan
stil bij uw eigen beleving en de
mogelijkheden die u hebt om
er mee om te gaan. Door het
delen van ervaringen ontstaat
ruimte voor creativiteit, begrip
en ontspanning. Ook anderen
worstelen met dezelfde dilemma’s. Het is verrassend om dit
te (h)erkennen. Meer informatie
hierover kunt u vinden op: www.
metwaardenhelen.nl.
De workshop is op donderdag 8
november om 20.00 uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Kosten: 6,- euro.
Reserveren is noodzakelijk en
kan bij de receptie van de Luifel,
of telefonisch: (023) 5483828 –
keuze 1.

Harry Potter fans kunnen
nieuwe boek winnen
Heemstede - In de nacht
van vrijdag 16 op zaterdag
17 november start de boekverkoop van het nieuwste
Harry Potter-boek: Harry
Potter en de Relieken van
de Dood.
Vrijdagnacht 16 november
om 0.00 uur opent boekhandel Blokker zijn deuren voor
de nieuwsgierige fans. Voorafgaand aan de verkoop kan iedereen tussen de 10 en 16 jaar
meedoen aan de grote Harry
Potter Quiz. Deze quiz is vrijdag 16 november van 22.0023.30 uur bij Plexat in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
De vragen en geluids- of videofragmenten zullen niet
makkelijk zijn, maar voor de

echte fan een uitdaging. En
de prijs is niet mis: de beste
drie winnen het nieuwe boek!
Meedoen aan deze quiz is
gratis, maar geef je wel van
tevoren even op: telefoon
023 - 548 38 28 of email:
plexat@casca.nl
Na afloop van de quiz komt
een personage uit de Harry
Potter boeken naar Plexat en
lopen we met z’n allen (op eigen verantwoording) naar
boekhandel Blokker aan de
Binnenweg 138 voor de prijsuitreiking. De boekverkoop
start immers pas om middernacht. Weet jij veel van de
Harry Potter-boeken. Doe dan
mee en wie weet ben jij één
van de gelukkige winnaars.

Inloopochtend rugpatiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging Van Rugpatiënten (NVVR) verzorgt op dinsdag 13 november haar maandelijkse inloopochtend in
het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp. Tussen 10.30 – 12.30 uur kunnen belangstellenden terecht voor informatie over chronische rugklachten.
Een en ander vindt plaats in het Informatiepunt Zorg Spaarnepoort
en dat is in de centrale hal van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.
Inlichtingen: (023) 890 83 60.
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Behandeling begroting 2008
door gemeenteraad

2 0 0 7

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u
uitgebreide informatie over wonen,
werken en recreëren in Heemstede.

Vorige week heeft u in de speciale begrotingsbijlage de voorstellen van het college van
burgemeester en wethouders (b&w) voor de begroting van 2008 kunnen lezen. De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze voorstellen. De raadsleden kunnen voorstellen
voor wijzigingen indienen en na stemming hierover zal de begroting worden vastgesteld.
Dat doet de gemeenteraad tijdens twee openbare vergaderingen op donderdagavond
8 november en vrijdagmiddag 9 november in het gemeentekantoor aan Havenstraat 87 (3e verdieping).

Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en infor-

Donderdag 8 november,
aanvang 19.00 uur

Vrijdag 9 november,
aanvang 13.00 uur

Op donderdagavond openen de politieke
partijen (fracties) het debat met de ‘algemene politieke beschouwingen’. Elke
fractie geeft zijn visie op de toekomst van
Heemstede en op de plannen die het
college van b&w in de begroting voorstelt.
De beschouwingen duren van 19.00 tot
ca. 21.30 uur. Na een schorsing van
ongeveer een uur, reageert het college op
de algemene beschouwingen. Dit duurt
van ca. 22.30 tot 23.30 uur.

De gemeenteraad heeft het recht de voorgestelde begroting 2008 te wijzigen.
Vrijdagmiddag om 13.00 uur beginnen de
fracties met het indienen van hun wijzigingen voor de begroting en hun speciale
verzoeken aan het college voor 2008. De
gemeenteraad en het college gaan daarover met elkaar in debat. Tussen 15.30
en 16.30 uur worden de stemverklaringen
en de stemmingen verwacht.

Kom naar de vergaderingen
Beide vergaderingen zijn openbaar en u
bent van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen.
De volledige agenda en de vergaderstukken zijn te vinden op de website van de
gemeente, www.heemstede.nl > Politiek &
bestuur > Begroting 2008.
Voor vragen over de begrotingsbehandeling kunt u contact opnemen met de
griffie, tel. (023) 548 56 46 en/of
raadsgriffier@heemstede.nl.

matie over projecten in Heemstede.

Informatievoorziening gemeentelijke website uitgebreid

Onderhoud openbaar groen digitaal

Wanneer worden de bomen bij u in de straat gesnoeid?
Welke groenprojecten worden in uw wijk uitgevoerd?
U vindt het antwoord op www.heemstede.nl.

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Sinds kort heeft de gemeente Heemstede
de ‘groenonderhoudsplannen’ op de website staan. Hier kunt u zien hoe het groen
in uw directe woonomgeving wordt onderhouden. Het groenonderhoud in de openbare ruimte van Heemstede wordt uitgevoerd door groenaannemers en eigen personeel. Hoe vaak, wanneer en waarom dit
onderhoud wordt uitgevoerd, staat beschreven in de groenonderhoudsplannen.
Per wijk is informatie beschikbaar over het
onderhoud van beplantingstypen zoals
bomen, gazon en heesters. De frequentie
van het uitvoeren van werkzaamheden is
overigens in de hele gemeente gelijk.

De groenonderhoudsplannen zijn in te zien
via www.heemstede.nl >Wonen en woonomgeving> Groenbeheer> Groenonderhoudsplannen.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Verwijderen
personenauto
• Bouwplannen
• Bestemmingsplan

• Vergadering
• Nota Wonen
• Vaststelling
verordening

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Zorgt u voor iemand die ziek is?

Kom dan naar de Dag van de
Mantelzorg op 10 november 2007!
Zorgt u voor uw ouders,
partner, familielid, buren
of vrienden? Dit wordt
mantelzorg genoemd. Het
hele jaar staat u klaar
voor de ander, nu bent u
aan de beurt! Zaterdag
10 november is namelijk
‘Dag van de Mantelzorg’.
In het hele land worden
mantelzorgers op de Dag
van de Mantelzorg in het
zonnetje gezet. Het is een
dag waar ze elkaar kunnen ontmoeten, informatie krijgen en verwend worden. Ook in de
gemeente Heemstede bent u van harte welkom op deze dag. In Heemstede wordt de dag
georganiseerd door Tandem, dat ondersteuning biedt ondersteuning aan mantelzorgers in
de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.
In zorgcentrum Overbos wordt van 14.00 - 18.00 uur een feestelijke bijeenkomst
georganiseerd. Wethouder Sjaak Struijf van de gemeente Heemstede zal de dag openen.
Daarna worden de bezoekers verwend met diverse activiteiten, zal improvisatietheater te
zien zijn en wordt er afgesloten met een heerlijke high tea. De toegang is vrij, u hoeft niet te
betalen maar u dient zich wel vooraf aan te melden. Het volledige programma is te zien op
de website van Tandem www.tandemzorg.nl, daar kunt u zich ook opgeven voor deze dag
of u belt met: (023) 891 06 10.

Onderzoek Milieudienst en GGD:

Luchtkwaliteit Heemstede
voldoet aan gestelde normen
De Milieudienst IJmond verricht voor de
gemeente Heemstede onderzoek naar de
luchtkwaliteit in Heemstede. Dit doen zij
door berekeningen op basis van verkeersgegevens, zoals het tellen van het aantal
auto’s dat door een straat heen rijdt. Uit de
jaarlijkse rapportage luchtkwaliteit 2006
blijkt dat deze voldoet aan de gestelde
normen (zgn.: grenswaarden Besluit
Luchtkwaliteit). Toch waren er zorgen over
de luchtkwaliteit in Heemstede met name
in de drukke doorgaande wegen. Vandaar
dat de manier van onderzoek door de
Milieudienst is getoetst. De GGD heeft een
onderzoek gehouden naar de luchtkwaliteit waarbij de concentratie stikstofdioxide
in de lucht is gemeten. Uit de resultaten
van dit onderzoek blijkt dat deze ook nergens de grens overschrijdt.
Om de stikstofdioxide te meten, zijn buisjes
opgehangen op zes locaties met een hoge
verkeersintensiteit. Deze locaties waren de
Cruquiusweg, Heemsteedse Dreef, Binnen-

weg, Lanckhorstlaan, Herenweg en
Zandvoortselaan. In de periode tussen
26 april en 17 juli 2007 zijn de buisjes elke
vier weken vervangen door nieuwe. Alle
buisjes zijn vervolgens onderzocht op de
concentratie aan stikstofdioxide.
Van de gemeten concentraties zijn per locatie
de gemiddelde concentraties over de totale
meetperiode berekend en getoetst aan de gestelde normen. De uitkomst is dat de gemiddelde concentraties stikstofdioxide nergens
deze normen overschrijden. De gemiddelde
concentraties voldoen zelfs aan de strengere
normen die vanaf 2010 zullen gelden.
De gemeten concentraties aan stikstofdioxide
van de GGD zijn iets gunstiger dan de berekende concentraties van de Milieudienst
IJmond. Door beide onderzoeken is een betrouwbaar beeld verkregen van de luchtkwaliteit in Heemstede en wordt vanaf nu de
methode van de Milieudienst gehandhaafd
om de luchtkwaliteit vast te stellen.

Wat gebeurt waar
in Heemstede?
Vergaderingen,
bijeenkomsten &
evenementen
Begrotingsraad, 8 november 19.00 uur
en 9 november 13.00 uur, gemeentekantoor Havenstraat
Commissie Ruimte, 12 november,
20.00 uur, gemeentekantoor
Havenstraat
Commissie Samenleving, 13 november,
20.00 uur, gemeentekantoor
Havenstraat
Commissie Middelen, 14 november,
20.00 uur, gemeentekantoor
Havenstraat
Gemeenteraad, 29 november,
20.00 uur, gemeentekantoor
Havenstraat
Vrijwilligersfeest, vrijdag 2 november
17.00 - 19.30 uur, gemeentekantoor
Havenstraat
Paddenstoelenexcursie, 4 november,
11.00 uur, Wandelbos Groenendaal
Veteranencafé, dinsdag 6 november
16.00 -18.00 uur, café De Eerste
Aanleg
Uitreiken klaprozen ter gelegenheid van
‘Poppies Day’, 2, 3, 9 en 10 november,
Binnenweg
Vlooienmarkt MIKKI, 11 november,
sportcentrum Groenendaal
Intocht Sinterklaas, 17 november,
haven Dreef
Sinterklaas op het dak, 24 november,
Jan van Goyenstraat
Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst
of evenement in deze rubriek laten
opnemen?
Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzamelingsacties

28 oktober t/m 3 november - Diabetes
Fonds Nederland
4 t/m 10 november Stichting Alzheimer Nederland
11 t/m 17 november Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind
19 t/m 24 november Nationaal MS fonds

Werk aan de weg
Aanleg bergbezinkbassin Wasserij

Annalaan: medio augustus 2007 - april
2008
Van Merlenlaan/Raadhuisplein (tussen
Valkenburgerlaan en Vrijheidsdreef):
vervangen riolering en herinrichting.
Start medio augustus 2007, uitvoering
tot april 2008.
Riolering Dr. Schaepmanlaan e.o. incl.
aanleg bergbezinkbassin. Zomer 2007 juni 2008
Van den Eijndekade: aanleg nieuwe
hogedruk-gasleiding, plaatsen damwand. Medio september tot begin
november 2007.

Grote projecten
Herinrichting Binnenweg & bestemmingsplan Centrum: realisatie 2008 2010
Bouwplan Watertoren/Privilege
Heemstede: realisatie 215 appartementen in vier fases in de periode 2005 2010
Omgeving station HeemstedeAerdenhout: realisatie woonwijk
Vogelpark in periode 2007 - 2009
(voorlopige planning)
Uitbreiding raadhuis: centralisatie
gemeentelijke organisatie. Realisatie
oktober 2006 t/m februari 2008.
Omgeving Spaarne Ziekenhuisterrein:
realisatie 139 woningen in parkachtig
gebied aan het Spaarne in periode
2008 - 2010
Park Meermond: realisatie nieuw natuurgebied op voormalige vuilstort aan
de Cruquiusweg in periode 2005 - 2009
(aanleg recreatiepad Spaarne/
Ringvaart: realisatie 2006 - 2007)
Renovatie Provinciënwijk: uitvoering
renovatieplan en andere deelplannen
begin 2008
Manpadslaangebied: uitwerken ontwikkelingsvarianten. Planning volgt.
Kijk op de gemeentelijke website voor uitgebreide informatie over deze projecten
(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen
en projecten).
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Bouwplannen

Verwijderen personenauto

Aanvragen bouwvergunning
2007.289
2007.291
2007.292
2007.293
2007.294
2007.295
2007.296
2007.297
2007.298

het uitbreiden van een woonhuis en
bouwen kelder
het wijzigen van de voor- en achtergevel
en een inpandige wijziging
het plaatsen van reclame
het veranderen van diverse gevelkozijnen
het plaatsen van een dak op de garage
het plaatsen van een dak op de garage
het vergroten van een dakkapel op het
zijdakvlak
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van reclame

- Dr. P. Cuyperslaan 2
- Havenstraat 2
- Cruquiusweg 37B
- Glipperweg 94
- Glipper Dreef 58
- Glipper Dreef 60
- Adriaan Pauwlaan 25+27
- Beatrixplantsoen 23
- Herenweg 140

Aanvraag sloopvergunning
2007.944

verwijderen asbest

- Raadhuisplein 8

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

Bestemmingsplan
Verzoek vrijstelling bestemmingsplan
2007.283

het uitbreiden van een woonhuis

- Laan van Rozenburg 28

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 01-11-2007 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere
informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Vaststelling verordening
Tegemoetkoming verhuis- en
herinrichtingskosten voor
ouderen 2007
In de vergadering van 25 oktober 2007
heeft de gemeenteraad van Heemstede
besloten de Verordening tegemoetkoming
verhuis- en herinrichtingskosten voor
ouderen 2007 vast te stellen.
Met deze regeling wil de gemeente de
doorstroming in sociale huurwoningen
bevorderen.
De hoogte van de tegemoetkoming
bedraagt maximaal € 2.270,--.
De tegemoetkoming wordt slechts verstrekt aan inwoners van Heemstede van
65 jaar en ouder die verhuizen van een
huurwoning niet zijnde een ouderenwoning
naar een voor ouderen geschikte huurwoning binnen de regio Zuid-Kennemerland
(Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede/Spaarnwoude,
Heemstede en Zandvoort). De huurprijs van de

Door bureau Handhaving van de gemeente Heemstede is op de Goeman
Borgesiusstraat, tegenover perceel 52 aan de zijde van de Troelstralaan, een
personenauto met lekke band aangetroffen. Het betreft een rode Volkswagen Golf met
kenteken YB-27-YK. Op grond van artikel
5.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden een voertuig langer dan
drie achtereenvolgende dagen op de weg te
parkeren waarmede als gevolg van een eenvoudig te verhelpen gebrek niet kan worden
gereden. De eigenaar van deze personenauto
krijgt tot 13 november 2007 de tijd om de auto
te verwijderen dan wel de lekke band te verwisselen. Is aan deze voorwaarde op de genoemde datum niet voldaan, dan zal het college van burgemeester en wethouders overwegen de personenauto door middel van bestuursdwang te laten verwijderen.

woning, die wordt verlaten, mag niet meer
bedragen dan € 621,78.
De tegemoetkoming wordt niet toegekend
als op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning of op enige andere regeling
aanspraak gemaakt kan worden op een
tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten.
Een aanvraag om een tegemoetkoming moet
uiterlijk binnen 6 maanden na de verhuisdatum bij de gemeente worden ingediend.
De verhuisdatum moet zijn gelegen na de
datum van inwerkingtreding van de regeling oftewel na 1 november 2007.
Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij
het Loket Heemstede, Blekersvaartweg 84,
iedere werkdag geopend van 09.00 tot
12.00 uur, telefoonnummer (023) 548 30 40
en bij de woningcorporaties Elan Wonen,
Javalaan 65, tel. (023) 515 98 79 en Pré
Wonen, Binnenweg 170A, telefoonnummer
(023) 528 85 55.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Gevaar of schade op straat?
Meld dit bij de Serviceteams
De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen
vergen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief schrijven
aan: Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
Rectificatie
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 1 november
2007 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat
20.00 uur bezwaar tegen het verhalen van kosten voor een begrafenis - niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om bijzondere bijstand ingevolge
de WWB - niet openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie,
tel. (023) 548 56 07.

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus?
Heeft uw organisatie vacatures voor
vrijwilligers? Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten? Of
zoekt u een goede cursus/workshop voor
uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het
steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 Postbus 578 - 2100 AN Heemstede.

Spreekuur op afspraak, telefonisch
bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot
12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.
Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens
openingstijden van de Luifel)
E-mail:
steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl
Website:
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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HeemstedeMail

Nota wonen
Op 25 oktober jl. heeft de gemeenteraad
van Heemstede de Nota Wonen vastgesteld. In deze nota is het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Heemstede
voor de komende vijf jaar opgenomen.
Zo staat in de Nota Wonen beschreven dat
er maatregelen moeten komen voor het
goed huisvesten van mensen met een laag
inkomen, starters en jonge gezinnen. In
samenwerking met de woningbouwcorporaties wordt onderzocht hoeveel woningen
tot de goedkope sociale huurwoningen
moeten blijven behoren. Op de nog beschikbare bouwlocaties wordt 22% sociale
huurwoningen gebouwd. Er zijn echter nog
maar weinig potentiële woningbouwlocaties in Heemstede waardoor het belangrijk

is hoe wordt omgegaan met de huidige
sociale huurwoningen.
Daarnaast moet worden gezocht naar
goede seniorenhuisvesting met een zorgcomponent. Ook worden maatregelen
beschreven die de doorstroming in
Heemstede moeten bevorderen.
Vanaf nu gaat de gemeente hierover afspraken maken met de woningbouwcorporaties. Door periodiek te overleggen met
diverse partijen blijft de gemeente volgen
of dit volkshuisvestingsbeleid stand houdt.
U kunt de nota bekijken via de website van
de gemeente Heemstede
www.heemstede.nl.

HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met
nieuws op maat van de gemeente.

Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken
U kunt bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen zes weken na
de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over bouwplannen). Richt hiertoe binnen de
termijn van ter inzage legging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68, of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Ter inzage

Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87).
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

