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

29 oktober 2008

Tel. 0297-368671

Fax 0297-342900

de gemaakt, onder andere met
Cees Peper. Nu samen met archeoloog Michel Bakker die
vooral veel werk verzet achter de schermen voor de HVHB,
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek, zoals nu de
VOHB heet. Het boek laat de
veranderingen zien van 1950 tot
1980. Veel veranderd, veel ver-

nield, veel vernieuwd! Waar het
aantal huizen verdubbelde in die
jaren, bleef het inwonertal bijna
gelijk. Dat heet gezinsverdunning. Nostalgie bij plaatjes van
het oude Bavogesticht dat lange tijd het beeld bepaalde op de
Kerklaan waar nu de Vaumontflat en het politiebureau staan.
Drukte voor de spoorbomen op

Bel nu voor
een gratis
waardebepaling
van uw woning
023-5292929
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Heemstede – De jaren vijftig
en zestig staan volop in de belangstelling. Thijs Uijthoven van
uitgeverij Aprilis vertelde zaterdagmiddag tijdens de onthulling
van het fotoboek Heemstede
een nieuwe heerlijkheid in ontwikkeling, dat hij als knulletje al
bij Blokker aan de Bronsteeweg
binnenliep. Leuk om uitgerekend midden op de drukke Binnenweg nu Blokker Boekhandel
te treffen, waar vijftig jaar geleden nog een tamme Binnenweg
was met spelende kinderen en
verderop winkels en woningen
elkaar afwisselden. ‘Een nieuw
snoepje van de week’ zo zou je
het nieuwe boekje van Michel
Bakker en Hans Krol kunnen
noemen. Een snoepje dat grootgrutter De Gruyter even verderop verkocht, waar nu kantoorvakhandel de Roos is gevestigd. De wederopbouw is duidelijk te zien. Waar vroeger de enige hoogbouw bestond uit enkele kerktorens, nu domineren flats en appartementsgebouwen op prominente hoeken.
Hans Krol, de vroegere directeur
van de bibliotheek, bezoekt nu
wereldwijd bibliotheken en heeft
al meer boeken over Heemste-

de Zandvoortselaan. De tramhalte op de rotonde van het Valkenburgerplein. Vergeten winkels en
garages en panorama`s vanuit
de molen van Höcker en de toren van de OLV Hemelvaartkerk.
De Binnenweg op de schop en
de eerste nieuwbouw na de oorlog in de Vijfherenstraat. Nostalgie? Een verlangen naar een
simpeler leven? De tijd van Swiebertje? Zowel publicaties als TV
programma`s als ‘Andere tijden’
staan stil bij ‘toen’. Nu nog dichtbij, maar steeds sneller verderaf.
Men heeft tegenwoordig de behoefte om toch even pas op de
plaats te maken. Dat geldt zeker
voor de directe woon-en leefomgeving. Het boek “Heemstede, een nieuwe heerlijkheid in
ontwikkeling” , maakt Heemstede weer herkenbaar zoals het
eens was in een dichtbij verleden. Een snoepje van de week
van De Gruyter en zowel een
heerlijk boek voor de inwoners
van Heemstede, als wel voor de
nieuwe bewoners die zich gauw
een beeld van vroeger kunnen
maken en dus een goede tip als
cadeau voor de komende feestdagen.
Burgemeester Marianne Heeremans en voorzitter van de
HVHB Jaap Verschoor ontvingen
uit handen van de schrijvers de
eerste exemplaren. Boekhandel
Blokker aan de Binnenweg heeft
nog een flinke stapel voor Sinterklaas en kerst.
Ton van den Brink
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Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Pronkzwam
Heemstede – “Een beeldschone melkzwam staat
daar gewoon als een bloem
in de Leyduinen te pronken.
Heel apart! Ik ben een seizoenenmens, maar heb een
zwak voor de herfst. Heerlijk wandelen door de afgevallen bladeren, dat is voor
mij genieten!” Aldus Corrien
Visser uit Heemstede. Heeft
u ook een mooie kiek geschoten tijdens een herfstwandeling? Mail de Heemsteder: redactie@heemsteder.nl

0251-674433

DE
BEZOEK AANSTAAN
BER
ZATERDAG 1 NOVEM

DE DAG VAN
DE VEILIGHEID!

BEZORGERS
Martin
www.verspreidnet.nl

Po d i u m O u d e S lot

Zondag 2 november 2008 15:30 uur Speciaal tarief ‘Liever Live’ week E12,50 / E 10,-

Klara Würtz
piano

Raadpleeg het artikel voor meer informatie.

Profile Tyrecenter Merks
Heemstede, Nijverheidsweg 24 Tel. 023 - 528 24 54

Haydn, Liszt, Beethoven, Schumann

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan
Heemstede

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26
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P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
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Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

Dier van de week

Pui juwelier
beschadigd

Heemstede – De pui van een
juwelierszaak op de Binnenweg raakte vrijdag 24 oktober
licht beschadigd toen een dame van 78 er per ongeluk tegenaan reed. Het gebeuren had
laat in de middag plaats. Zowel de Haarlemse bestuurster
als haar 76-jarige passagier uit
Oisterwijk zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar hadden
hoegenaamd niets. De oorzaak
van de eenzijdige aanrijding is
vooralsnog onbekend maar zal
vermoedelijk op een foutje van
de bestuurster berusten. De
vrouw wilde wegrijden uit een
parkeervak, toen door ze vol gas
vooruit schoot en de pui ramde.
Volgens Bouw en Woningtoezicht levered de beschadiging
aan de pui geen gevaar op voor
de bovenwoningen.

Regio - Lona is onze langste bewoonster! Ze zit
hier al anderhalf jaar en wacht nog steeds op een
nieuw huisje. Voor Lona is dat blijkbaar niet zo’n
makkelijke opgave.
Haar grootste probleem is dat ze vrij bang blijft
voor mensen. Het is best een schuwe kat. Maar
het gekke is, dat we al een heleboel schuwe katten hebben geplaatst die precies zo zijn als Lona,
maar onze lieve Lona zelf nog niet.
We zoeken voor Lona een rustig huis waar ze lekker de tijd krijgt om te wennen. Het zal nooit een
echte schootkat worden, maar stukje bij beetje
gaat het steeds beter. Toen ze net bij ons in de
opvang kwam, was er helemaal niks met haar te
beginnen. Een stap in haar richting was al aanleiding om heel hard weg te rennen. Inmiddels blijft
ze wel zitten en kunnen we haar af en toe paaien
met wat lekkers.
Echt knuffelen is er nog niet bij, maar wie weet....
In de toekomst kan nog veel gebeuren. Geduld is
bij deze dame het sleutelwoord.
Ze is erg lief voor andere katten en zal op den
duur graag naar buiten gaan. Wie geeft haar een
nieuwe kans waar ze al zo lang op wacht?

HeemStede
BenneBroek
Haarlem-Zuid
informatie
advertentie-tarieven:
tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402
aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402
aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl

Lona
Kom kijken in het asiel, Keesomstraat 5 tel 0235713888 open van maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

Dircke exposeert schilderijen
in Bibliotheek Heemstede
Speelgoedbeurs Heemstede - Vanaf zaterdag onder de naam Dircke zijn
Heemstede – In de Jacobaschool aan de Lanckhorstlaan
9 wordt op zaterdag 1 november een speelgoedbeurs georganiseerd. U kunt uw te verkopen speelgoed inbrengen van
9.00 tot 10.00 uur. Het speelgoed
dient schoon, heel en compleet
te zijn. Babymeubelen kunnen
worden verkocht na telefonisch
overleg. De verkoop is van 11.30
tot 12.30 uur.
Uw opbrengst (waarvan 20% ingehouden wordt voor organisatiekosten) kunt u ophalen van
14.00 tot 14.30 uur. Dat geldt
tevens voor het niet-verkochte
speelgoed. U kunt ook besluiten
dit achter te laten. Het zal dan
worden bestemd voor kindertehuizen in Oost-Europa.

1 november exposeert de Hillegomse schilder Jan Dirk Smit

Voor verdere inlichtingen kunt u
bellen naar Ada Beije, tel. 0235423200.

Poging tot diefstal bij
Brasserie Sanz

schilderijen
in
Bibliotheek
Heemstede.
Door zijn grafische achtergrond
tekende Dircke in eerste instantie alleen met potlood. Als retoucheur leerde hij van de bekende
Haarlemse kunstenaar Cor Hak
het penseel hanteren.
De beelddragers die Dircke gebruikt zijn divers: schildersdoek,
paneel en linnenpapier. Zijn favoriete materiaal is olieverf en
soms maakt hij in combinatie daarmee gebruik van acryl
(voornamelijk voor onderschilderingen) en inkt.
Details zijn heel belangrijk in
het werk van Dircke. Hij is wat

Ondernemers worden ‘speurneuzen’

Heemstede - In de nacht van
zaterdag 25 oktober op zondag
26 oktober heeft een gezamenlijke actie van ondernemers een
diefstal van frisdrank bij Brasserie Sanz voorkomen.
Rond half één ’s nacht signaleerde een oplettende ondernemer in de straat dat er verdachte personen over het hekwerk naast de Plus waren geklommen, de ondernemer waarschuwde daarop de heer Nelissen van Cheval Blanc en Ruud
Blom van Brasserie Sanz.

van 1930

Beide ondernemers, geassisteerd door hun voltallige personeel stelden direct daarop een
uitgebreide speurtocht in, die na
enige tijd resulteerde in de aanhouding van twee verdachten.
Inderdaad waren de twee in het
bezit van een kratje frisdrank,
gestolen bij Brasserie Sanz.
De inmiddels gewaarschuwde
politie heeft de twee jongens,
in de leeftijd van 15 en 16 jaar,
daarop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

je noemt een fijnschilder. Verder
werkt hij op papier met potlood
en houtskool.
Het werk is altijd figuratief en
herkenbaar aan de kracht van
vorm, kleur en perspectief.
De graficus is erin te herkennen.
Niet alleen zijn de onderwerpen
van zijn schilderijen zeer divers,
ook de uitvoeringen staan vaak
in zo’n groot contrast met elkaar
dat je je in eerste instantie afvraagt of het werk wel van dezelfde schilder is. Mensen zijn
niet zelden het onderwerp van
zijn werken, maar ook landschappen, - vaak uit de naaste
omgeving - , die hij eerst op locatie schetst of fotografeert en
later in zijn atelier in Hillegom
uitwerkt.
Meer info op de website:
www.dircke.nl/

Nationale
Krakercompetitie
Heemstede - Op 31 oktober
start de Nationale Krakercompetitie, de internetzoekwedstrijd vanuit de bibliotheken,
NRC NEXT, Overheid.nl en
Google. Wie de vraagstukken
in de vier wekelijkse ronden
het beste oplost via het internet, wint een weekend Istanbul. Deze gratis zoekwedstrijd
wordt georganiseerd door de
Vereniging van Openbare Bibliotheken in samenwerking
met Overheid.nl, NRC NEXT
en Google. Er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen zoals een
weekend Istanbul, geldprijzen
voor teams en rondeprijzen.

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl
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Kinderboekenschrijfster
bij boekhandel Blokker
Heemstede - Boekhandel Blokker en Het hageveld
College in Heemstede organiseren een openbaar interview met jeugdboekenschrijfster Floortje Zwigtman. Dat
gebeurt op woensdag 5 november in de aula van college
Hageveld.
Belangstellenden zijn hartelijk
welkom vanaf 13.45 uur. Toegang bedraagt 5 euro. Kaartverkoop bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138, Heemstede.

Poppy voor burgemeester Heeremans
Heemstede - Afgelopen dinsdag 21 oktober heeft de heer
Howard J. Miller van The Royal Canadian Legion bij burgemeester Marianne Heeremans
van Heemstede de eerste zogenaamde ‘poppy’ opgespeld.
De klaproos, oftewel ‘poppy’,

vormt het symbool van herdenking van de opofferingen van alle gesneuvelden voor onze vrijheid. In Groot Brittannië is het
een goed gebruik om in november, in aanloop naar
‘Remembrance Day’ de poppy
te dragen. Remembrance Day

valt officieel op 11 november,
maar wordt doorgaans gevierd
op de zondag die het dichtst bij
11 november ligt. In de aanloop
naar 11 november zullen ook in
Heemstede poppy’s worden opgespeld bij bezoekers van de
Binnenweg.

Na het grote succes van vorig
jaar, waarbij leerlingen van het
Hageveld het boek Echt sexy
van Renate Dorrestein hadden
gelezen is dit het vervolg van
de samenwerking.
Floortje Zwigtman heeft inmiddels diverse bekroonde
jeugdboeken op haar naam
staan. Uit 2001 Spelregels: Het
verhaal van een middeleeuws
huwelijk. In 2003 verscheen
haar tweede jeugdboek Wolfsroedel. In 2006 ontving ze de

Gouden Zoen en opnieuw een
Gouden Uil, beide voor haar
boek Schijnbewegingen.
Haar nieuwste boek verscheen
in 2007 en heet TEGENSPEL.
Dit is het vervolg op Schijnbewegingen Het verhaal speelt
in London, november 1894.
Na een lange zoektocht heeft
Adrian eindelijk gevonden wat
hij zocht: zijn Grote Liefde.
Vincent Farley – kunstschilder,
lief, verlegen en schathemelrijk – is tot over zijn oren verliefd op hem. Het lijkt te mooi
om waar te zijn.
Wanneer de geheimen van
Oscar Wilde en zijn vriendenkring tijdens een sensationeel
rechtbankproces op straat komen te liggen, worden vele
vriendschappen op de proef
gesteld. Ook de liefde van
Adrian en Vincent komt zwaar
onder druk te staan. Want kan
Vincent wel houden van een
jongen met zo’n duister verleden als Adrian?

Burgemeester Bloemendaal opent concert 1 november

Muzikale groet aan Bloemendaal
Bennebroek - Zaterdag 1 november a.s. vindt een bijzonder
muziekuitvoering in de Aula van
de Hartekamp plaats. In het kader van de fusie tussen de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal is het thema van de
avond: ‘KNA groet Bloemendaal’.
De (scheidend) burgemeester
van Bloemendaal Wim de Gelder
zal de avond om 20.00 uur openen. Leden en donateurs van de
muziekvereniging, maar ook alle overige belangstellenden - zowel huidige als nieuwe Bloemendalers (Bennebroekers) - zijn van
harte uitgenodigd om te komen
kijken en luisteren. Vanaf 19.30
uur is de zaal op het terrein van

Primera De
Pijp feliciteert
Mickey en Thijs
Heemstede - Uit de vele inzenders die allen het juiste aantal
muzieknoten hadden geteld in
de kinderboekenweekfolder van
Primera De Pijp zijn Thijs en Mickey de gelukkige winnaars geworden!
Marit, medewerkster van de Pijp,
had de eer om Mickey te feliciteren met de hoofdprijs een
prachtige brandweerauto. En
Thijs won een boekenpakket van
Spuit Elf .

de Hartekamp toegankelijk.
Muziekvereniging Kunst na Arbeid brengt de muzikale groet in
diverse muziekstijlen. Het programma begint met de marching-band, vervolgens zijn enkele ensembles van instrumentalisten die hun opleiding binnen de muziekvereniging krijgen aan de beurt. Van klassieke gitaarklanken – er is ook een
akoestische gitaarafdeling bij
KNA - tot een jazzy saxofoonquintet, het is er allemaal. Veel
wordt verwacht van het speciale percussieproject van de vereniging, ‘slagerij KNAdenz’: “Het
is een Bennebroekse ‘Slagerij
van Kampen’’, aldus de voorzit-

ter. De latinklanken bij de percussionistengroep leiden in elk
geval ook een klein concert in
van de fanfare-Meerklankband
waarin onder meer een medley van bekende latinnummers
zit. De band schuwt echter ook
het repertoire van een groep als
Queen niet.
De rode draad deze avond is dat
men ook Bloemendaal laat zien
en horen dat de muziekvereniging al ruim 105 jaar thuis is in
Vogelenzang en Bennebroek.
Met het oog op het opheffen
van de zelfstandigheid van de
gemeente Bennebroek is – op
kosten van de gemeente - speciale muziek gecomponeerd.

Heemsteeds Raadhuis Kunsthuis:
‘Places in Heemstede’
Heemstede - Tijdens de Kunstlijn in het eerste weekend van november wordt de Burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede omgetoverd tot kunstzaal. In de Burgerzaal zal tijdens de Kunstlijn van iedere deelnemende Heemsteedse kunstenaar één werk worden getoond. Deze Centrale expositie geeft daardoor een overzicht van het
werk dat de kunstenaars in hun atelier tonen. Er is op beide dagen
een muzikale introductie; gespeeld door Rob Slooten en Sjef Doeve.
Bovendien lezen dichters van de Heemsteedse dichtersgroep ‘Sixpack’ voor uit eigen werk. Er is een wandel- en fietsroute verkrijgbaar die de bezoekers de weg wijst naar de deelnemende ateliers.
Zowel zaterdag als zondag is de Kunst-Burgerzaal open van 11.00
uur tot 17.00 uur
Pianomuziek en gedichten:
Zaterdag 12.00 uur : 	Rob Slooten speelt 2 pianocomposities van
Graham Fitkin.
Zaterdag 13.00 uur: 	Dichtersgroep “Sixpack”
Zaterdag 15.00 uur: Rob Slooten speelt 2 pianocomposities van
Graham Fitkin.
Zaterdag 16.00 uur: 	Dichtersgroep “Sixpack”
Zondag 12.00 uur:
Sjef Doeve speelt pianomuziek van Schubert,
Debussy en Bartok.
Zondag 13.00 uur:
Dichtersgroep “Sixpack”
Zondag 15.00 uur:
Sjef Doeve speelt pianomuziek van Schubert,
Debussy en Bartok.
Zondag 16.00 uur:
Dichtersgroep “Sixpack”
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Open dag Monuta op 8 november

Wensen over de uitvaart
verschillen per provincie
Regio - Steeds meer Nederlanders hebben specifieke wensen over de invulling van hun
uitvaart. Dit blijkt uit onderzoek
van TNS NIPO in opdracht van
Monuta naar trends en behoeften rondom uitvaart. Cremeren
zal in de toekomst populairder
zijn dan begraven. Deze keuze
blijkt provinciegebonden. Ook
de voorkeurskleur van de rouwauto verschilt per provincie.

Potje voor Geef Gambia
Toekomst bij Bakker Van Dijk
Heemstede – Naast de kassa van Bakker van Dijk aan de
Raadhuisstraat 79 staat een potje voor klein geld. De opbrengst
van het al befaamde potje gaat
straks weer helemaal naar de
Stichting Geef Gambia Toekomst.
De Stichting die in 1996 begon met de kennismaking van
Pieter en Henny Goedhart met
Gambia waar zij getroffen werden door een bevolking die ondanks hun schrijnende armoede, altijd vriendelijk blijft. Acht
jaar hielpen zij bij een andere
stichting mee aan het realiseren
van een basisschool. Nadat Henny haar boetiek Bon Coeur had
verkocht en Pieter zijn werk voor
de Heemsteder stopte toen hij 65
werd, besloten zij zich helemaal
in te zetten voor de toekomst van
Gambia en huurden er een huis

waar Henny haar coupeuse opleiding in begon om kansarme
meisjes naailessen te geven. Inmiddels geven enkele Gambiaanse vrouwen zelf naaicursussen in een nieuw gebouw. Een
bibliotheek werd afgelopen jaar
geopend en deze blijkt nu al te
klein. De toeloop van jongeren
die er gebruik van maken om te
studeren blijkt veel groter dan
verwacht, vandaar dat het nieuwe skillcentre dat nu door jonge
Gambianen gebouwd wordt ook
een nieuwe bibliotheek zal krijgen met 4000 educatieve boeken. Ook in de gezondheidszorg en in irrigatieprojecten is
de stichting hard bezig om de levensstandaard van de bevolking
te verhogen en de werkeloosheid
van 75 procent te verlagen. Stap
voor stap.

Jeugd en senioren H.B.C.
tafeltennis liggen op koers
Heemstede - Na de geweldige prestaties van vorige week op
het 1e ranglijsttoernooi was het
nu weer gewoon een competitieweekend. Vooral voor het 1e
jeugdteam stond er een belangrijke wedstrijd op het programma. Nr. 2 BIT.NL 1 kwam op visite
op het H.B.C. sportpark.
H.B.C. 1 (junioren) - BIT.NL 1
7 – 3 Landelijk A
Het was nog even lastig. Jongens
1 en senioren 1 spelen tegelijk
thuis en de kopman van jongens
1 is geblesseerd. Corné Klopper had al zijn partijen in de uitwedstrijd gewonnen (uitslag 4-6)
Dus wie moest hem vervangen.
De oplossing kwam uit senioren
1. Josco Maaskant nam de kop-

manrol moeiteloos over. Josco is
nog steeds junior, maar koos aan
het begin van dit seizoen voor de
seniorencompetitie. Hij speelde deze belangrijke wedstrijd als
vanouds. Al zijn partijen won hij
en hiermee werd een goede basis gelegd voor de overwinning.
Omdat Mike Steffens (uit 0 overwinningen) steeds beter in vorm
komt werd het nog een makkelijke overwinning ook. Mike opende heel goed tegen de kopman
van de gasten. Kwam zelfs met 21 in games voor en had 2 matchpoints in de 4e game. Helaas verloor hij deze wedstrijd in 5 games.
De overige 2 enkel partijen won
hij simpel. 3e man was vandaag
Joeri Goedings die kort voor de
wedstrijd nog op zijn bed lag. Hij

Afgelopen vrijdag zijn Pieter en
Henny weer naar Gambia gegaan om daar voor een half jaar
te werken. Gesteund door sponsoren uit het bedrijfsleven van
Heemstede en uit de regio. Ook u
kunt een steentje bijdragen aan
de bouw van het nieuwe project waar jonge Gambianen kunnen werken aan een toekomst
met werk. Elke euro helpt en die
kunt u stoppen in een busje dat
staat naast de kassa op de toonbank van Bakker van Dijk aan de
Raadhuisstraat 79. Kunt u gelijk
even de herfst- en winterspecialiteiten van Bakker van Dijk zoals speculaas, amandelstaven en
de zelfgemaakte en nooit overtroffen enige echte pepernoten
meenemen. Niet het potje Gambia vergeten!
Ton van den Brink

Steeds meer Nederlanders hebben specifieke wensen over de
invulling van hun uitvaart. In
2006 had drie op de tien Nederlanders uitvaartwensen. In 2008
is dit gestegen naar 39%. Provincies waar geloofsovertuiging
duidelijk minder invloed heeft op
uitvaartwensen zijn Drenthe, Flevoland, Noord-Holland en ZuidHolland. In Friesland, Overijssel,
Zeeland en Limburg speelt het
geloof een belangrijkere rol als
het gaat om uitvaartwensen.
Maar liefst 64% van de ondervraagden vindt dat het bij de
uitvaart schort aan creativiteit.
Dit speelt met name bij Nederlanders van middelbare leeftijd.
Hoe zuidelijker in Nederland,
des te creatiever de uitvaarten mogen worden ingevuld. Zo
is 53% van de Friezen het eens
met de stelling. Het percentage
loopt op naar 61% in Overijssel,
64% in Zuid-Holland en 69% in
Limburg.
Cremeren zal in de toekomst
populairder zijn dan begraven.
Slechts 36% kiest voor een begrafenis en bijna de helft van de
Nederlanders voor een crematie.
In Noord-Brabant en Limburg
kiest zelfs 60% voor cremeren.
Wellicht logisch is dat mensen
met een bepaalde geloofsovertuiging vaker kiezen voor begraven: Nederlands hervormd

(58%), gereformeerd (78%) en
moslim (90%). Mensen zonder
geloofsovertuiging kiezen vaker
voor cremeren (60%).
Vervoer van de overledene kan
op veel manieren. Hierbij is
een rouwauto het meest gangbaar. Opvallend is dat kleurvoorkeur verschilt per provincie. Groningen, Friesland, Drenthe en
Noord-Holland kiezen voor grijs.
Alleen in Flevoland heeft een
witte rouwauto de voorkeur. In
alle andere provincies wordt gekozen voor zwart.
Elk einde is het begin van een
mooie herinnering. Dat is waar
Monuta voor staat. De mogelijkheden om het afscheid op eigen wijze in te vullen zijn groter
dan ooit. Monuta maakt mensen hier bewust van, bestaat
ruim 85 jaar en verzorgt jaarlijks
meer dan 18.000 uitvaarten. Ervaring die Monuta gebruikt om
een uniek afscheid mogelijk te
maken. Voor iedereen die zelf
ideeën op wil doen, organiseert
Monuta op 8 november een landelijke open dag.
De voorkeur voor begraven of
cremeren ziet er per provincie
zo uit:
Begraven Cremeren
Nederland
36%
48%
Groningen
35%
48%
Friesland
47%
41%
Drenthe
30%
55%
Overijssel
43%
44%
Flevoland
26%
54%
Gelderland
39%
46%
Utrecht
37%
46%
N-Holland
37%
47%
Z-Holland
42%
41%
Zeeland
42%
40%
N-Brabant
24%
60%
Limburg
24%
61%

won slechts 1 partij en dat is beneden zijn niveau. Wanneer hij
volgend seizoen in de kampioenspoule serieus mee wil doen, zal
hij zijn sport wat serieuzer moeten gaan aanpakken. Het talent
heeft Joeri er zeker voor.
Omdat ook het dubbelspel gewonnen werd won H.B.C. met 73. De voorsprong op BIT.NL is nu
7 punten en op de nr. 3 (nr. 1 en
2 promoveren naar de kampioenpoule) zelfs 13 punten.
H.B.C. 1 (senioren) - ZTTC 1
10 – 0 Hoofdklasse
De nr. laatste uit de poule kwam
op visite. Er moest dus met grote cijfers gewonnen worden. Helemaal met de wetenschap dat de
concurrentie de dag er voor met
9-1 had gewonnen. Het werd een
eenzijdige wedstrijd. Van meet af
aan was het duidelijk dat H.B.C.
een stuk beter was. Invaller voor
Josco Maaskant, Arno Henzen

De geblesseerde kopman Corné Klopper kon niet in actie komen.
De teller Mike Steffens won 2 van de 3 partijen.
had het nog even lastig in zijn 1e
en 3e wedstrijd maar wist toch
ook al zijn partijen te winnen.
Dat deden Fred van Oostenrijk en
Jeroen Kuijt ook en hierdoor kwamen de dubbele cijfers op het

scorebord te staan. Met nog 4
wedstrijden te gaan staat H.B.C.
op kop met 1 punt voor op DITO.
Het zullen nog 4 spannende partijen gaan worden.
Ron Olijdam
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Kunstlijn 2008

Open Atelier bij Ad Wilmont
Heemstede - Ad Wilmont te
Heemstede, heeft open atelier
tijdens de Kunstlijn 2008, op zaterdag 1 november en zondag 2
november a.s. van 11.00 uur tot
17.00 uur, aan de Heemsteedse
dreef 207 te Heemstede. De expositie omvat olieverf en acrylverf
schilderijen op doek en paneel.
Ad Wilmont geboren te Amsterdam 22 juli 1940, had al vroeg
een voor liefde voor kunst en
m.n. de schilderkunst. Van 1954
tot 1964 nam hij les in het atelier van schilder Verheijen op
het Prinseneiland te Amsterdam.

Kunstschilder Joseph Petrus (Jozef) Verheijen, geboren te Amsterdam 28 mei 1899, werkte in
Den Haag, Rome en Berlijn. Hij
aquarelleert, tekent en schildert
landschappen,
zeegezichten,
portretten, naakten en stillevens.
Later in het bedrijfsleven geen
tijd meer gehad om door te gaan
met schilderen maar sinds 2001
de draad weer opgepakt en met
veel genoegen in eigen atelier
weer gaan schilderen.
Hij laat zich inspireren door vooral de aanhangers van het impressionisme, Om verschillen-

de technieken te perfectioneren,
neemt hij van tijd tot tijd les bij diverse kunstschilders. Zijn stillevens van voor 1960 en na 2000
zijn dan ook verschillend van stijl
en karakter, ook een voorkeur
voor landschappen en stadsgezichten zijn dan ook van recentere datum. Momenteel veel kleurrijk werk gemaakt uit de provence in Zuid-Frankrijk, maar ook uit
eigen omgeving.
Mocht u geïnteresseerd zijn,
neem dan gerust contact op
met Ad Wilmont, telefoon 023
5285937 of e-mail acwilmont@
hotmail.com
Kunst in huis behoeft niet duur
te zijn en is vaak een waardevolle aanvulling voor een prettige
woonomgeving.

Schildersduo Olga en Armeen
Gasparian bij AmstelArt
Heemstede - Kunsthandel AmstelArt aan het Wilhelminaplein
12 te Heemstede, organiseert tijdens de Kunstlijn wederom een
tentoonstelling rondom het Russisch schildersduo, Olga en Armeen Gasparian.
Het is de kunsthandel gelukt van
beide schilders evenals in 2007
een ruim aanbod te bemachtigen. De getoonde werken geven
aan dat wij hier met een bijzonder duo te maken hebben. De

kwaliteit van de werken is bijzonder hoog en dit is gedeeltelijk terug te voeren op de gedegen opleiding die beiden aan
de kunstacademie van St. Petersburg hebben gevolgd. Persoonlijk talent doet vervolgens
de rest. De moeite waard om te
gaan kijken. De tentoonstelling
loopt van 31 oktober t/m 29 november, iedere vrijdag en zaterdag en op zondag 2 november,
van 11 tot 18 uur.

naar het heden. De schilderijen
heb ik in een vroegere stijl opgezet en met mijn hedendaagse emotie verbonden . Schilderijen als ‘AMS Garden’, ‘Thursday 21 Revolution’, ‘Jasmijnthee’,
‘I see you’ zijn geboren uit een
relatieve onmacht naar het onbereikbare. De schilderijen blijven abstract/realistisch met een
neiging naar minimalisme, maar
zoals altijd heb ik heldere kleuren gebruikt en zijn de kleuren
vanuit de pigmenten van ‘Molen
de Kat’ gemaakt.”
Naast de kunstmarkt kunt u ook

het Raadhuis bekijken en vindt
u daar zijn drie schilderijen van
het raadhuis toen, vroeger en nu.
Maar natuurlijk kunt u ook zijn
landschapsschilderijen bewonderen. “Ik hoop u te ontmoeten
op deze dagen. Dit artikel mee
voor een verrassing van elke 10e
inlevering twee kaarten voor een
benefietconcert in de oude Kerk
in Amsterdam, waar u tevens de
Worldpressphoto kunt bekijken.”

Nieuw werk van Albert Röllich
op de Kunstmarkt

Heemstede – De laatste expositie van Albert Röllich was november vorig jaar. Begin dit jaar
liet de kunstenaar werk van
zich zien op een beurs in kasteel Marquette in Heemskerk.
Aanstaand weekend tijdens de
Kunstlijn 2008 komt er een echte kunstmarkt voor het raadhuis
in Heemstede.
U zult er nieuw werk van Röllich
zien, dat is ontstaan in het eerste
gedeelte van dit jaar. Het gaat
over de confrontatie tussen een
verleden en het heden. Röllich:
“Ik noem het voor mezelf ‘Thursday 21 Revolution’. De schoonheid van het verleden met de
kracht van nu. De emotie van het
laten vergaan met de zoektocht
naar morgen.
Het weggooien en het mooiste
en het meest gepassioneerde in
je bewaren en samenbrengen

Kijk op www.albertrollich.nl voor
meer informatie over de kunstenaar.
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Trompettist en zanger
Niels Tausk in Spijs
Regio - Ook aanstaande zondagmiddag is er weer een jazzoptreden in restaurant Spijs in
Bentveld (voorheen Klein Bentveld en Beaulieu). Jazzzangeres Yvonne Weijers organiseert
de middagen en heeft een programma samengesteld waar u
zeker niet voor thuis moet blijven. Een zingende trompettist,
zigeunerjazz compleet met violist, een jazzvocalist uit de VS. En
muzikanten van het Nederlands
Philharmonisch Orkest die ook
een swingende jazzband hebben met o.a. een vibrafonist.
Zondag 2 november is Niels
Tausk te gast. Een multi-instru-

Veiligheidsdag bij Merks Profile Center

Gratis wintercheck
zaterdag 1 november
Heemstede – Een juiste conditie van de auto is van groot belang in de koude wintermaanden. Zaterdag 1 november kunt
u zo maar gratis een wintercheck krijgen bij Merks Profile
Center aan de nijverheidsweg
24 in Heemstede. Daar controleert een team van enthousiaste
monteurs uw auto op bandenspanning en profiel, de uitlaat,
ruitenwisservloeistof,
oliepijl,
schokdempers, accu, remmen,
koelvloeistof en de lampen. Een
wintercheck die normaal 30 euro kost, maar zaterdag 1 november op de veiligheidsdag van
Merks Profile Centerhelemaal
gratis wordt uitgevoerd, want
Merks neemt de winter serieus. Kunt u gelijk eens een kijkje nemen in de garage zelf waar
de monteurs een voorruit herstellen, uitdeuken, 3D uitlijnen
en laten zien hoe kleine reparaties goedkoper kunnen. Heel
interessant voor de toekomst.
Zo hoeven ze bij kleine deukjes
en pitjes niet meer te spuiten,
maar ze toveren en poetsen ze

onzichtbaar weg. Best leuk om
in de garage zelf te kijken hoe ze
werken en met het milieu omgaan in een modern autobedrijf.
Bent u er om half twee dan kunt
u de prijsuitreiking meemaken
van de kleurwedstrijd die op de
basisscholen is gehouden. Isabel en Rogier Merks de eigenaren van Merks Autoschade, zullen de prijs, een Wii spelcomputer uitreiken. De school van het
winnende kind krijgt nog eens
een cheque van 250 euro om vrij
te besteden.
Winterbanden
De moderne winterbanden zijn
comfortabel en vooral veilig. Zodra de temperatuur onder de 7
graden duikt is het veiliger rijden
met winterbanden. Dat betekent
dus nu de zomerbanden wisselen of nieuwe winterbanden kopen bij Merks Profile Tyrecenter. Vredestein winterbanden,
4 halen en 3 betalen, nu zaterdag bij Merks op de veiligheidsdag met de bon uit de Heemsteder! Vredestein, een Nederlands

topmerk banden met een hoge
score in het consumentenonderzoek. Winterbanden blijven
elastisch door hun speciale samenstelling. Ze voeren bovendien water en ijsblubber sneller af door een bijzonder functioneel profiel. Het zachte rubber
kleeft beter op het koude of natte wegdek. Dat maakt het voertuig beter bestuurbaar en dus
veiliger. Voor de wintersporters
is van belang dat met winterbanden minder snel kettingen
nodig zijn. Laat uw banden gelijk even vullen met stikstof voor
1 euro per band met de bon van
de Heemsteder, normaal 3,50
euro. Is veiliger, minder risico op
een klapband en heeft een lager
brandstofverbruik.
Zaterdag 1 november tussen
10.00 en 15.00 uur naar de Nijverheidsweg 24 om bij Merks
Profile Tyrecenter uw auto in optimale winterconditie te krijgen.
Met een spectaculaire attractie
en de koffie , thee en limonade
staan klaar.
Ton van den Brink

Leuke vlooienmarkt Kennemer Sport Center

Regio – Op zondag 2 november van 10.00 - 17.00
uur kunt u een bezoek brengen aan de grote
Vlooienmarkt in het Kennemer Sport Center bij
de IJsbaan te Haarlem.
Er zijn ruim 300 kramen, bomvol met de meest
uiteenlopende tweede hands spullen, zoals
mooie curiosa uit grootmoeders tijd, speelgoed,
poppen, boeken, strips, grammofoonplaten, aar-

dewerk, kleding, leuke hebbedingentjes, verzamelobjecten, enz. Alle ingrediënten voor een gezellig dagje snuffelplezier zijn aanwezig. Het zeer
de moeite waard eens te komen kijken naar de
vele verrassende en opwindende zaken die op en
ook onder de kramen liggen. Toegang voor volwassenen 3,00 euro. Kinderen onder geleide t/m
12 jaar gratis toegang. Parkeren is gratis.

mentalist die komt optreden
met een gloednieuwe formatie.
Zijn ontwapenende muzikaliteit
komt volledig tot zijn recht als
hij zijn trompetspel combineert
met zang. Dat hoor je niet vaak.
Pianist Cajan Witmer, bassist
Jan Voogd en drummer Maarten kruijswijk vormen een geraffineerd en swingend trio. Het
Niels Tausk quartet brengt jazzy
repertoire, herkenbaar maar ook
zonder meer verrassend. U kunt
hen beluisteren op tijdens borreltijd van 15.00 tot 18.00 uur. Restaurant Spijs is te vinden aan de
Zandvoortselaan 363, 2116 EN
Bentveld. De toegang is gratis.

Paddestoelenexcursie
Wandelbos Groenendaal
Heemstede - Het IVN ZuidKennemerland organiseert zondag 2 november een paddestoelenexcursie in wandelbos Groenendaal in Heemstede. Je hebt
het rijk der fabelen en het rijk
der sprookjes maar er bestaat
ook zoiets iets als het rijk der
schimmels. En daar valt een heleboel over te vertellen!
Paddestoelen hebben een zeer
grote betekenis voor een bos.
Zo ruimen ze bijvoorbeeld de
overblijfselen van dode planten
en dieren op. Als je een schimmel ziet staan, dan zie je meestal de hoed en de stengel. Dat is
het deel dat in de volksmond de
paddestoel wordt genoemd, de
rest van de schimmel zit diep in
de grond. De paddestoel is de
vrucht van de schimmel; in de
hoed zitten geen zaden, maar
sporen. De wind voert een spore
mee en op een plek waar de omstandigheden geschikt zijn ontstaat dan een stelsel van wittige

draden, de zogenaamde zwamvlok. Die groeit dan uiteindelijk
weer uit tot de schimmel!
Groenendaal is een uitstekend
bos om paddestoelen te vinden
mede doordat er veel dood hout
ligt. Vooral de takkenrillen zijn
heel interessant, maar ook de
dikke stammen die hier en daar
liggen. De houtzwammen zullen
dan ook goed vertegenwoordigd zijn met mogelijke soorten
als Goudvliesbundelzwam, berkenzwam en Hertenzwammen.
Dit zijn enkele soorten maar er
komen ongeveer 250 soorten in
Groenendaal voor!
Vertrek om 11.00 uur bij het infopaneel op de grote parkeerplaats bij het restaurant.
Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf
is niet nodig. Deelname is gratis.
Informatie: Leo van der Brugge,
023-5261584. Kijk ook eens op
www.ivnzk.nl.

Start computercursussen bij Casca:

Windows Vista en Word
Heemstede - Vista is de nieuwste versie van het besturingprogramma Windows. Het is
nét even anders dan het vertrouwde Windows XP. Bij Casca start donderdag 6 november
van 19.00--22.00 uur een cursus Windows Vista. Voor beginners is dit een verdieping van
de kennismakings-cursussen,
nieuwe gebruikers leren met deze nieuwste versie te werken. De
4 lessen door IJf de Jong kosten
99,50 euro inclusief cursusboek.
Het bezit van een pc is noodzakelijk.
Voor brieven, verslagen, aantekeningen of voor allerlei andere teksten gebruikt u een tekstverwerkingsprogramma. In Windows is dat Word. In een cursus
die bij Casca start leert u het gebruik van verschillende letterty-

pes, marges, knippen & plakken van tekst, opslaan. Kortom
de basisvaardigheden van tekst
verwerken. Basiskennis van
Windows is wel noodzakelijk.
En beginnerscursus Word van 4
lessen door Michaël van Balen
start woensdag 5 november van
19.00-22.00 uur en kost 99,50
euro inclusief cursusboek.
Voor senioren (55+) start een
Word beginnerscursus van 6
lessen door Hans Akke op vrijdag 7 november van 13.30-15.30
uur. Kosten: 94,50 euro inclusief
cursusboek.
De cursussen worden gegeven
in het computerlokaal van Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanmelden kan van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: telefoon (023) 548 38
28 kies 1. Of via: www.casca.nl.
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Nieuwe editie
‘Heerlijkheden’

Formule 1 in Heemstede
Heemstede - Naar buiten toe timmeren ze niet zo aan de
weg. Een reden voor de Heemsteder om eens langs te gaan
bij het prachtige circuit van de Model Auto Club Heemstede, kortweg MACH. Al 33 jaar heeft deze club haar circuit en
clubhuis aan de Curquiusweg 45 in Heemstede. Veel inwoners weten niet eens dat Heemstede zo’n mooi circuit binnen
haar grenzen heeft.
Het lijkt of je binnenstapt op een
echt formule 1 circuit. Werkelijk alles is aanwezig, van tribunes tot pitboxen. De tijdwaarnemers zitten in een officieel waarnemers huis en de tijden worden tot op 1/100, elektronisch
vanuit de wagens doorgegeven.
Dan de wagens zelf. Zij zijn een
getrouwe kopie van echte raceauto’s met verschillende soorten banden en voor en achtervering. Elk onderdeel is apart af te
stellen en moet per circuit worden aangepast. De kleine motoren leveren rond de 3 PK en
bereiken een toerentaal tot wel
45000 per minuut. De karretjes
halen snelheden van de rond de
100 kilometer per uur. De wagens worden op afstand radiografisch bestuurd.
Er zijn slechts zes van deze circuits in Nederland. Het lijkt dan
ook geen grote sport, maar daarin kan men zich danig vergissen.
Twee leden van de club draaien,
binnen de wereld van het racen
met kleine elektrische of op een
mengsel van metanol aangedreven mini Formule 1 wagens,
mee in de wereldtop. Ook op de
EK en NK’s spreken de leden
van MACH een danig woordje
mee. In veel landen is deze sport
waanzinnig populair; er zijn dan
ook honderden circuits in Europa en ver daar buiten.
12 Maanden rijden
Het is een intrigerende sport.
Voor jongens en meisjes met
enige interesse in techniek is dit
een prachtige hobby. Ook op latere leeftijd kan eenvoudig en
snel aan deze sport worden begonnen. De als losse onderdelen
gekochte auto’s worden door de

leden zelf in elkaar gezet. Voor
de contributie hoeft men het niet
te laten, die is met 60 euro voor
leden tot 18 jaar erg laag. Van
maart tot en met oktober wordt
er buiten op het circuit gereden.
Sinds kort kan er in de wintermaanden in een hal worden gereden. In Schalwijk, aan de Surinameweg, heeft de club een
voormalige autoshowroom omgetoverd tot een racebaan. Elke woensdag en vrijdagavond
als ook op de zondagen kunnen
leden en belangstellenden dus
binnen terecht.
In de zomermaanden bruist het
op de club van activiteiten. De
300 leden zorgen zelf voor alles wat nodig is de club draaiende te houden. Waar mogelijk organiseren zij internationale races. In 1989 hebben zij voor
de eerste maal het wereldkampioenschap in huis gehad. Nu
mikken zij op een internationaal kampioenschap in het jaar
2012. Tijdens het buitenseizoen
kan er elke dag worden gereden van 10.00 tot 17.00 uur en
op de woensdagen en vrijdagen
zelfs tot 23.00 uur. In het clubhuis is het gezellig toeven, de leden wisselen de laatste nieuwe
ontwikkelingen uit of genieten
gewoon van een hapje en een
drankje.
Via de website van de vereniging www.machheemstede.nl
zijn de races live te volgen via
verschillede webcams.
Het is zeker de moeite waard om
eens te gaan kijken en je te verbazen over de aanwezige faciliteiten. Een proefritje is al snel
gemaakt.
Eric van Westerloo

Opera-liederen in
Museum de Cruquius
Regio - Op zaterdag avond 8
november zal het museum de
Cruquius gevuld worden met
operaliederen van Mozart (uit Le
Nozze di Figaro en Cosi fan tutte) van Donizetti ( uit Don Pasquale) en van Verdi (La Traviata) en een liederen cyclus van
Rachmaninov uitgevoerd door
So Duo.
Het klassieke duo sopraan en
piano SO-DUO bestaat uit twee
jonge, getalenteerde musici: sopraan Olga Zinovieva en pianist
Sergey Smirnov.
Deze creatieve eenheid bestaat
sinds het voorjaar van 2006,

toen beiden, toen reeds succesvolle solisten, begonnen aan
een interessant project georganiseerd door het Koninklijk Con-

servatorium en Dmitri Ferschtman: “Zeven liederen op gedichten van Alexander Block” door D.
Shostakovich. Deze vocale cyclus hebben zij, samen met andere musici, uitgevoerd tijdens
een tournee door Nederland.
Tijdens het seizoen 2006-2007
werkte SO duo aan nieuwe concertprogramma’s bestaand uit

Italiaans, Frans en uiteraard Russische kamer- en opera muziek.
In 2007-2008 deed het SO duo
mee aan verschillende muziekfestivals zoals het “Festival Classique” (Den Haag) en de “Operadagen” (Rotterdam).
In juli 2007 hebben deze jonge
musici hun eerste CD met daarop de liederen van Rachmaninov
opgenomen.
Zaterdag 8 november 20.15 uur
zullen de sopraan Olga Zinovieva en pianist Sergey Smirnov
prachtige opera liederen brengen van Mozart, Donizetti, Verdi en Rachmaninov in Museum
de Cruquius.
De toegangsprijs voor alle concerten is 17,50 euro incl. een
consumptie. Kaarten via de website www. CruquiusConcerten.nl
en telefonisch 023 5563707.

Heemstede - De omslag van de
laatste editie van het kwartaalblad ‘HeerlijkHeden’ van de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek HVHB (tot dit voorjaar Vereniging Oud HeemstedeBennebroek VOHB) toont een
fraai bronzen beeldje van een
blekersknecht met een hoos,
een schep waarmee water over
de was op het bleekveld werd
gegooid.
De sculptuur van de hand van de
kunstenares Wil van der VeldeHeemskerk werd op 26 september jl. onthuld. De directie van
Wasserij van Houten -tot voor vrij
kort aan de Blekersvaart gevestigd- schonk het aan Heemstede;
het staat op het Bleekveld achter
de recent gebouwde flats.
Er worden twee interessante publicaties over Heemstede aangekondigd.
De eerste is een fotoboek, samengesteld door Hans Krol en
Michel Bakker, ‘Heemstede, een
nieuwe heerlijkheid in ontwikkeling, 1950-1980’.De meeste van
de ongeveer 120 afbeeldingen
komen uit het HVHB-archief en
het Noord-Hollands Archief. Uitgever is Aprilis in Zaltbommel.
Het is in de boekhandel te koop.
Op de najaarsbijeenkomst voor
de leden op 13 november presenteert de HVHB een heruitgave van het boekje van Jac.J.
Janzen uit 1928 ‘Heemstede na
de grenswijziging’. In 1927 annexeerde Haarlem grote delen
van Heemstede-Noord, onder
meer de villawijken Zuiderhout
en Bosch en Vaart, ten oosten en
ten westen van de Haarlemmerhout. Het boekje uit 1928 schetst
een veelzijdig beeld van het
toenmalige Heemstede, waarvan
toch ook nu nog veel herkenbaar
is. In de toegevoegde inleiding
leest u over de voorgeschiedenis van de grenswijziging. Vanaf 13 november is het boekje in
de boekhandel te koop voor 9,95
euro. Onder de titel ‘110 jaar Koninginnedagviering in Heemstede (1898-2008)’ wordt -behalve aan deze feestdag- ook aandacht besteed aan andere locale volksvermaken, zoals het biggenvangen. De eerste koninginnedag was natuurlijk op 31 augustus 1898 op het Wilhelminaplein, waar de Wilhelminaboom
werd geplant. Fraaie foto´s geven een beeld van de sfeer van
de viering tot op de dag van vandaag.
Villa ´t Clooster bij Hageveld
heeft een interessante bewonersgeschiedenis.
Mevrouw
Famke Lamers-Oudt, de huidige
bewoonster, heeft deze voor het
jaarboek 2007 van de stichting
Reünisten Hageveld beschreven. De redactie van HeerlijkHeden mocht het artikel overnemen. Het omvat de periode van
1850 tot nu. In de periode 1850
tot 1920 komen de namen Dólleman en Aberson prominent voor,
na die tijd wonen er religieuzen;
veel wordt er veranderd om het
aan de diverse bestemmingen
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Theater van de droom
naar Zilveren Maan

aan te passen. In 2002 kan de familie Lamers het kopen om het
weer in de oorspronkelijke staat
terug te brengen, wat uitgebreid
beschreven wordt.
Het tweede deel van de serie
‘Grafmonumenten met een verhaal’ gaat over de grafsteen van
Jacob Abraham van Lennep uit
1827.
De heer Leo Mascini leverde een
aantal interessante foto’s, gemaakt door zijn vader die fotograaf was.
Tien foto’s met bijschrift geven
een indruk van Heemstede in de
periode 1930-1960.
Ook deze keer de nodige reacties van lezers met interessante informatie en aanvullingen op
geplaatste artikelen.
Verdere informatie over de HVHB
en haar activiteiten is te vinden
op de nieuwe website www.hvhb.nl, waar een lange lijst van
links naar historische verenigingen e.d is opgenomen. Ook vindt
u daar waar u publicaties -waaronder het kwartaalblad- kunt
bestellen.

Regio - Jeroen Boerwinkel
(1968) is de jongste zoon van de
befaamde Nederlandse poppenspelers Henk en Ans Boerwinkel
van het Figurentheater Triangel.
Sinds 1998 werkt Jeroen geheel
zelfstandig en solistisch met zijn
‘Theater van de Droom’, een verstilde en beeldende vorm van
bewegingstheater met zelfgemaakte rekwisieten, maskers en
kostuums in een magische sfeer.
Ondersteund door een fascinerend geluidsdecor kunnen de
voorstellingen van het Theater
van de Droom worden ondergaan als een onverklaarbare visioen met de wonderbaarlijkste
figuren. Op zaterdag 1 november komt Jeroen met zijn theater
naar Poppentheater De Zilveren
Maan in Overveen. Daar treedt
hij op om 14.30 uur. Zondag 2
november vinden er optredens
plaats om 11.00 uur en 14.30
uur Poppentheater de Zilveren
Maan ligt op Landgoed Elswout,
Elswoutslaan 28 Overveen. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar.
Informatie en reserveren kan via
tel: 0622946290 of via www.poppentheaterdezilverenmaan.nl
Harlekinade
De Nar, Pierrot en Monsieur
Grisaille zijn drie solonummers

van Jeroen Boerwinkel die samen de voorstelling Harlekinade vormen. Door de combinatie
van mimespel met kostuums,
maskers en poppen komt een
stuk theatergeschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot heden op een speelse manier tot
leven.
Pierrot, de tijdloze figuur uit de
wereld van de Commedia dell‘Arte, speelt net als vroeger op
jaarmarkten en kermissen. Soms
staart hij stil en dromerig voor
zich uit. Dan opent hij een klein
koffertje en zien we de eenzame, poëtische verschijning die
zoveel dichters en schilders inspireerde.
De Nar is een middeleeuwse figuur die zich vermaakt met spelen en drinken. Op de momenten dat hij wegdommelt zien we
opeens een kleine droomwereld
met puur poppenspel en wonderlijke mimebewegingen. Uiteindelijk komt de climax met
een verrassende metamorfose
van deze pulcinella-figuur.
‘Monsieur Grisaille’ is een man
van alledag en al die dagen lijken even saai. Totdat hij de voorwerpen om zich heen opnieuw
ontdekt. Op dat moment ontstaat betovering en ontsnapt hij
aan zijn grijze bestaan!

Lezing over
telepathie
Heemstede - U krijgt een telefoontje van iemand waaraan u net loopt te denken. Of
u spreekt iets uit wat uw partner of een goede vriendin zojuist heeft gedacht. Wie kent
dit niet? Telepathie is een
veel voorkomend fenomeen
waar we nauwelijks van opkijken. Toch behoort het tot
de paranormale verschijnselen: er wordt waargenomen
buiten de zintuigen om. Hoe
werkt telepathie, kan je haar
bevorderen en wat is bijvoorbeeld het verschil met helderziendheid?
Dit en andere zaken komen
aan bod in de lezing van Els
Kuypers over deze vorm van
communicatie, waarbij openstaan en verbondenheid de
sleutelwoorden zijn.
Na afloop nodigt Els bezoekers van harte uit om vragen
te stellen. Deze lezing is bij
Casca in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede op donderdag
6 november om 20.00 uur. Entree 6,00 euro.

Ja lekker, tapas!
Heemstede - Tapas, kleine
Spaanse gerechten, worden ook
bij ons steeds bekender. Er zijn
er honderden van. Tapas zijn een
culinaire weerslag van een gezellige, afwisselende levensstijl.
Er zijn zowel warme, als koude
gerechtjes.
Koude zijn o.a.: olijven, ansjovis, chorizo, kaas. Warme tapas
kunnen zijn: gegrilde spiesjes,

ribbetjes, koteletjes of zeevruchten.
Dinsdagochtend 11 november
start een korte cursus van 2 lessen bij Casca, waarin u enkele tapas leert bereiden. De lessen zijn van 9.30-12.00 uur in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
en kosten 39,50 euro. Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur: telefoon 023 – 548 38 28 kies 1 of via
www.casca.nl.

Bewoners Kennemerduin exposeren
Heemstede - Bewoners van
zorgcentrum Kennemerduin Herenweg 126, Heemstede exposeren van 3 november tot en met
1 januari 2009.
De tentoonstelling is samengesteld uit schilderijen en tekeningen die gemaakt zijn door bewoners van Kennemerduin.

Wingsensemble maakt
er een beestenboel van

Regio - ‘Muzikale Dierenverhalen’ is een muzikaal programma voor kinderen door het Wings
Ensemble, met medewerking van
Frans Schraven, danser en Rob
Wtenweerde, verteller. Op zondag 19 oktober trad het Wingsensemble op in de Janskerk, Haarlem. Je zou ze eens moeten tellen,
de dieren in de ‘Muzikale Dierenverhalen’ van het Wings Ensemble. Het programma werd speciaal voor kinderen gebracht in
de zaal van de Haarlemse Janskerk, het gebouw van het NoordHollands Archief. Een paard,
een muis, ratten, vechtende katten. En dan komt er ook nog een
wollige kameel op mensenbenen
binnengewandeld. Het Wings
Ensemble bestaat uit musici van
het orkest Holland Symfonia die,
in verschillende bezettingen, kamermuziek spelen. Speciaal voor
dit kinderconcert schreef Theodor Holman het grappige sprookje ‘De Basnachtegaal’, dat professioneel wordt verteld door Rob
Wtenweerde. Presentator van dit
Wingsprogramma voor kinderen
is Frans Schraven, sterdanser van
het Amsterdamse dansgezelschap Opus One. In de zaal kun
je een speld horen vallen als opeens, vanachter een scheidingswand, het diepe, donkere geluid
klinkt van een contrafagot. Iedereen kijkt in het rond, waar komen
die tonen vandaan? Het klinkt
als het motorgeluid van een hele oude auto, schrijft Holman in
zijn sprookje. Het is droever dan
droevig. Halverwege het verhaal
komt Hanneke Metselaar binnen, die het indrukwekkend grote blaasinstrument bespeelt. De
moraal van het sprookje: ook heel
laag geluid kan prachtig klinken,
oftewel: elk vogeltje zingt zoals
het gebekt is.
Danser Frans Schraven heeft de
hoofdrol in het volgende programmaonderdeel, het muzikale
sprookje ‘De Rattenvanger van
Hamelen’. Gekleed in een zwarte
cape danst hij als de geheimzinnige rattenvanger die in het dorp
Hamelen de ratten moet verwijderen. Hij blaast op een toverfluit en alle ratten lopen achter

hem aan de stad uit. Het Wings
Ensemble heeft gezorgd dat een
groot aantal kinderen in de zaal
een ‘rattenstaart’ heeft gekregen, die ze aan hun kleren hebben vastgemaakt. Het sprookje
loopt slecht af. De meeste kinderen zijn dansend verdwenen,
met de rattenvanger mee. Gelukkig komen ze na het muziekstuk van Benjamin Pope weer
terug de zaal in.
Het programma eindigt met het
kinderlied ‘In Holland staat een
huis’. Als muziekstuk van Hugo
de Groot is het lied een thema
met muzikale variaties. “Ze spelen het fout”, zegt een jongetje. “Dat hoort zo”, fluistert zijn
moeder terug. Muzikale variaties zijn niet gemakkelijk te begrijpen. Soms is de muziek wat
moeilijk voor jonge kinderen,
maar de gebeurtenissen eromheen compenseren dat. Vooral als er een mooie kameel binnenkomt met mensenbenen, die
graag over z’n wollen vachtje wil
worden geaaid.
Het volgende concert van het
Wings Ensemble, voor kinderen en volwassenen, is het bekende muzieksprookje ‘Peter en
de Wolf’, Opus 67, op zaterdagmiddag 1 november om 15.30
u. Reserveren kan op www.
podiumoudeslot.nl of op tel.
06-13133626. Het complete
concertprogramma is te vinden
op www.wingsensemble.nl

Uitverkochte voorstellingen de Luifel

Dit is een werk van dhr. Koopen.

Heemstede – De volgende voorstellingen bij Casca de Luifel
zijn uitverkocht: vrijdag 31 oktober en zaterdag 1 november: Try
out - Veldhuis en Kemper: We moeten praten. Vrijdag 7 november: try out - Wim Helsen: het uur van de prutser.
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Brasserie Sanz viert 8-jarig
bestaan met wijn & spijs maand
Heemstede - In november 2000
opende Brasserie Sanz haar
deuren, inmiddels acht jaar later
heeft het restaurant vele veranderingen ondergaan. Zo zijn de
stoelen tegenwoordig wit/beige, royaal en van leer. Een aantal
muren is voorzien van een gezellig kleurtje, de kussens, terrasmeubilair en het zonnescherm
zijn vernieuwd en datzelfde geldt
voor de bedrijfskleding en de
verlichting.
Met het interieur veranderde het
personeel mee, zo verliet Cor
Koijmans de gelederen om opgevolgd te worden door chefkok Peter Kuijper (voorheen het
Dijkhuys en Prentenkabinet).Ook
bedrijfsleidster Roos Koster is
weg, zij is per 1 september opgevolgd door Jeannine Tuijn. Om
deze veranderingen plus het 8jarig bestaan in te luiden staat
de maand november in het teken
van wijn & spijs. Daarom serveert Sanz de gehele maand November een 6-gangenmenu voor
slechts 29,50 euro per persoon.
Het menu dient wel per tafel besteld te worden. Het menu, bedacht door Peter Kuijper en zijn
beide sous-chefs Willem Witteman en Kees Prevost zal u ver-

rassen en behagen. Alle gerechten worden zelf gemaakt met gebruik van uitsluitend verse producten. De bedrijfsleidster Jeannine Tuijn heeft bijpassende wijnen uitgezocht, die op verzoek
kunnen worden geschonken
bij uw menu. Jeannine en haar
gastvrouwen zorgen ervoor dat
het u aan niets zal ontbreken en
zullen uitgebreid uitleg geven
over de gerechten en de bij behorende wijnen. Uiteraard kunt u
ook gewoon a la carte eten, hierbij hanteert Sanz dat alle voorgerechten altijd onder de 10,- eu-

ro zijn en de hoofdgerechten onder de 20,- euro. Tevens is er een
3-gangen Sanzmenu voor 24,50
euro, een 3-gangen Tienermenu
voor 17,50 euro en zelfs een driegangen Kindermenu voor 7,50
euro (speelgoed en opzetstoeltjes aanwezig). Sanz is alle dagen
geopend. Onlangs nog heft Sanz
een fantastische recensie in het
Haarlems Dagblad van Bartlema
en Co gekregen; zie www.sanz.
nl Reserveren voor het Wijn-Spijs
menu is aan te raden. Brasserie
Sanz, Jan van Goyenstraat 31,
Heemstede, tel. 023-5291892.

Volgend seizoen een mooie tuin?

Doe nu een cursus
Muzikaal sprookje Sergej Prokofjev: Tuinontwerpen
Peter en de Wolf
Heemstede - ‘Peter en de Wolf’
komen op zaterdagmiddag 1 november tijdens de week van de
klassieke muziek ‘Liever Live’ op
uitnodiging van het Podium Oude Slot naar Heemstede. ‘Peter en de Wolf’ is een muzikaal
sprookje van Sergej Prokofjev
voor verteller en orkest. Een ware klassieker, uitgevoerd door het
Wings Ensemble, waar kinderen
spelenderwijs kennismaken met
muziekinstrumenten en de muziek zelf. Ensemble Wings heeft
met hun versie van dit muzikale sprookje veel succes. ‘Er was
eens een jongetje dat Peter heette. Op een vroege morgen opende hij het tuinhek en liep de grote, groene wei in. Op de tak van
een hoge boom zat Peters beste
vriendje, een vogeltje, en hij tsjilpte: “Het is hier heerlijk rustig.” En

dat was het. Totdat de eend erbij kwam ……’ Als extra verrassing in het kader van Liever Live
krijgen de kinderen een prachtige uitvoering op CD mee naar
huis van Peter en de Wolf, uitgevoerd door het Concertgebouworkest o.l.v. Bernard Haitink en
Henk van Ulsen als verteller (een
CD per gezin). Het Wings Ensemble bestaat uit: Jan van den
Berg, fluit / Esther Probst, hobo/
Els Vreugdenhil, klarinet / Leendert Booyens, fagot en Christiaan
Beumer, hoorn. Deze zaterdagmiddag is Iwan Dam de verteller. Het concert ‘Peter en de Wolf’
vindt plaats op zaterdagmiddag 1 november om 15.30 uur in
de Oude Kerk, Wilhelminaplein
Heemstede. Toegang: 12,50 euro/ 10,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626 of www.podi-

umoudeslot.nl. Indien voorradig
voor het concert aan de zaal.

Christmas carols zingen in Heemstede
Heemstede - Vanaf 1 november kunt u zich opgeven voor
een dag heerlijk Christmas carols zingen in de goed verwarmde Oude Kerk in Heemstede op
zaterdag 13 december. De dag
begint om 10.00 uur en het geheel staat onder leiding van Piet
Hulsbos, dirigent van meerdere
koren en tevens vaste organist
van deze kerk. U studeert een

aantal mooie/ ontroerende/ vrolijke Christmas carols in, waarna u om 16.00 uur een sfeervol
concertje geeft. Familie, vrienden en buren: iedereen is op dat
concertje welkom. De toegang
is gratis; na afloop is bij de uitgang een collecte waarvan de
opbrengst ten goede komt aan
de uitbreiding van het orgel.
Kledingadvies: zwart (donker)

met een rood accent. Deelnemerskosten: 15, - euro inclusief koffie/thee in de Pauwehof,
lunch zelf verzorgen. U bent definitief ingeschreven wanneer u
de muziek afgehaald en betaald
hebt. Dit vindt plaats op zaterdag 22 november tussen 11.00
en 14.00 uur op Nobellaan 7 te
Heemstede. Opgave en verdere
informatie: 023-52 88 742.

Heemstede - Veel mensen kopen ondoordacht planten voor
hun tuin, die ze dan een jaar later weer moeten vernieuwen. De
planten worden bijvoorbeeld te
groot, of blijven te klein, of bloeien niet op het goede moment.
Vaak blijft er ontevredenheid
over bijvoorbeeld de plek van
de vijver die te dicht bij die ene
boom ligt, of het terras waar het
’s zomers té heet wordt. Met een
goeddoordacht tuinontwerp zal u
dit niet meer overkomen. U leert
in deze cursus die in november
bij Casca start hoe u uw ideeën kunt verwerken in uw tuin.
Na wat theorie over bijvoorbeeld
het effect van bepaalde vormen
in de tuin en het gebruik van bepaalde materialen, gaan we over
op het toepassen van deze mogelijkheden in úw tuin. Hoe creëert u in uw tuin de sfeer die u
wilt? Hoe bereikt u het effect dat
u voor ogen staat? Hoe kunt u de
materialen die u graag wilt behouden, hergebruiken? In deze
praktische cursus maakt u, geheel naar uw eigen smaak, een

tuinontwerp voor uw tuin.
Natuurlijk krijgt ook het beplantingsplan de nodige aandacht.
Welke planten kunnen op welke plaats? Hoe bereikt u dat er
in elke tijd van het jaar een aantal planten bloeit? We gaan heel
concreet een beplantingsplan
maken voor uw nieuwe tuin. Een
overzicht van waar welke planten komen te staan, hoeveel u er
nodig heeft, hoe hoog ze worden, wanneer ze bloeien, of ze
groen blijven in de winter etc.
Aan het eind van de cursus heeft
u een goed doordacht tuinontwerp, geheel naar de mogelijkheden van uw tuin en naar uw
eigen wensen!
De cursus van 6 lessen door Ineke Hogenkamp zijn op woensdagen van 14.00-16.30 uur bij
Casca in het Honk, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Startdatum is woensdag 12 november. Kosten: 85,- euro. Aanmelden kan van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: telefoon
023-548 38 28 kies 1. Of via:
www.casca.nl.

Bennebroeker met nekklachten
Bennebroek - Op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp vond op maandag 27 oktober omstreeks 18.00 uur een verkeersongeval plaats tussen twee
personenauto’s, waarbij een automobilist gewond raakte. De automobilist, een 36-jarige man uit
Bennebroek werd met nekklach-

ten in een ziekenhuis opgenomen. Het slachtoffer had waarschijnlijk te laat in de gaten dat
zijn voorganger afremde. Hierdoor reed hij achterop het voertuig van een 24-jarige bestuurster uit Amstelveen. Beide voertuigen liepen schade op. De politie maakt proces-verbaal op.
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Albert Heijn naar de
Binnenweg in Bennebroek?

Hockeyteams
Bennebroek
in het nieuw

Bennebroek - Ook dit jaar sponsort Scope uit Hoofddorp weer
een drietal hockeyteams van de
Mixed Hockey Club Bennebroek.
Scope wil met de sponsoring
sport in de regio blijven stimuleren. Gevestigd in Hoofddorp
voelt Scope zich sterk betrokken
met alles wat er in de regio gebeurt. Scope sponsort naast internationale projecten dan ook
verschillende lokale projecten en
sportverenigingen.
Vooral het heren 1 team doet het

goed dit seizoen. Dit team is uit
eigen gelederen van MHCB samengesteld en komt uit in de
tweede klasse A. Scope herkent haar eigen organisatie in
dit team: het is een klein team

dat tegen grote spelers knokt
en boven verwachting presteert.
Scope - een kleine speler in de
CRM-markt - zet ook een topperformance neer tegen de grote giganten.

Diapresentatie in Trefpunt

Bergtochten in de Zwitserse Alpen
Bennebroek - Jolanda Linschooten houdt woensdag 5 november een diapresentatie om
20.00 uur in ’t Trefpunt op het
Akonietenplein 1 in Bennebroek.
De deuren gaan open om 19.30
uur en de toegang voor niet-leden is 5 euro. Pas 65+: 4 euro.
Jolanda Linschooten is fotograaf, auteur en avonturier van
beroep. Haar reportages verschijnen in diverse tijdschriften
zoals Op Pad, Reizen, Outdoor
magazine, Grasduinen en Esta.
Daarnaast zijn er van haar hand

inmiddels 5 boeken verschenen,
waarvan haar laatste boek: het
fotoverhalenboek Poollicht.
Jolanda Linschooten trok voor
haar reisgids ruim drie maanden door de Zwitserse Alpen.
Ze maakte dag- en meerdaagse trektochten door het Berner Oberland, Centraal Zwitserland, Graubünden, Tessin, Wallis en de Vaudoises. Bergwandelen zorgt voor een bijzondere manier van kennismaken met
de Zwitserse natuur en zijn bewoners. Bergwandelen is de tijd
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‘Kofﬁe Plus’-ochtend
Psychisch gezond blijven, hoe doe je dat?
Met het ouder worden maken we relatief veel
ingrijpende levensgebeurtenissen mee, zoals
verlies van dierbaren, gezondheid, werk e.d. Dit
kan ons kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van klachten van somberheid en angst. Deze klachten komen veel voor bij mensen van 60
jaar en ouder, maar worden vaak niet herkend.
Dat is jammer, want er is veel aan te doen.
De SWOB organiseert deze informatieochtend
in samenwerking met de dienst Preventie & Innovatie van De Geestgronden op dinsdag 18 november.
De bijeenkomst wordt geleid door mevrouw
Yvonne de Roode. Tijdens de bijeenkomst komen
de volgende vragen aan de orde:
• Wat kun je doen om psychisch gezond te blijven?
• Uitleg van veel voorkomende klachten.
• Hoe herken je dit bij jezelf en bij anderen?
• Wat kun je er zelf aan doen?
• Een steuntje in de rug om zelf verder te kunnen.
In verband met de veelheid aan informatie begint deze ochtend om 10.00 uur en is om 12.00
uur afgelopen.
Aanmelden vooraf bij de SWOB. Tel. 5845300.

nemen, een gekozen vertraging,
waarbij je de omgeving met al je
zintuigen intens beleeft. Het gaat
niet om het bereiken van een top
of een berghut, maar om het genieten van het onderweg zijn.
Tijdens haar lezing neemt Jolanda Linschooten u mee door de
diverse berggebieden, de specifieke eigenaardigheden van zo’n
berggebied komen naar voren
en de bijzonderheden van het
bergwandelen; daarnaast maakt
Jolanda u deelgenoot van haar
belevenissen onderweg.

Bennebroek - De mogelijke verplaatsing van de supermarkt in de Schoollaan staat opeens weer volop in de aandacht
van de Bennebroekse politiek.
De aanleiding daarvan is de bespreking in de raadscommissie
vorige week donderdag van het
‘Distributie Planologisch Onderzoek’. Voor niet-ingewijden een
ingewikkelde term voor een onderzoek naar en een analyse van
het plaatselijke winkelbestand.
De PvdA in Bennebroek vindt
dat de betreffende ondernemer
intussen wel eens recht heeft op
duidelijkheid. Deze aangelegenheid heeft een zeer lange voorgeschiedenis, die de meeste betrokken Bennebroekers wel zullen kennen.
Het rapport, in dit opzicht ondersteund door het college, is duidelijk: vertrek van deze zaak uit
Bennebroek is geen optie. De
situatie laten zoals die is, eveneens niet. Maar welke locatie
verdient dan de voorkeur?
Verbetering van de woonen leefkwaliteit in de Schoollaan én ontwikkeling van iets
moois op een locatie richting Binnenweg, zo denkt de
PvdA er over. Wat dit betreft is
er in het verleden al eens een
locatie onderzocht op de Gei-

tewei, hoek BennebroekerlaanBinnenweg. Een gedurfd maar
ook mooi ontwerp. Andere meningen in de gemeenteraad om
de huidige locatie van Albert
Heijn op te schalen is volgens
de partij niet goed doordacht op
de gevolgen daarvan. Immers,
schaalvergroting zal ongetwijfeld nog meer verkeersbewegingen tot gevolg hebben, zowel
van klanten als van leveranciers.
De voorzichtige voorkeur van
het college voor verplaatsing
naar de locatie gemeentehuis
waardoor er een soort aansluiting ontstaat aan de winkels op
de Zwarteweg vindt de partij
niet realistisch en niet gewenst.
De Zwarteweg kent een coherent samengestelde ‘bewinkeling’ met een eigen kracht. Die
moet je niet confronteren met
een extra concurrentie, zo is de
gedachte.
De super naar de Binnenweg
dus.
Tegelijkertijd kan er aan de
Schoollaan een gebied worden
ontwikkeld voor woningbouw,
vanzelfsprekend met alle aandacht voor de leefkwaliteit (bijvoorbeeld
groenvoorziening).
“Wie weet”, zo zegt de PvdA, “is
er nog een mogelijkheid voor
een slagerij, waarvan we er geen
meer hebben in Bennebroek.”

Seniorennieuws Bennebroek
In beweging met de SWOB
Een duinwandeling is gepland op maandag 3 november. Onder leiding van een vrijwilliger wandelt u ca. 1 uur in de Waterleidingduinen. Vertrek is vanaf de ingang ’t Panneland om 10.00
uur. Laat u vooraf even weten dat u meegaat?
Nordic Walking op dinsdag 11 november om
10.00 uur vanaf ’t Panneland. Als u ervaring
heeft in het wandelen met de poles moet u beslist eens mee wandelen. Vooraf aanmelden bij
de SWOB.
Bezoek aan het DOLHUYS – het museum van
de psychiatrie
In 2005 is het Dolhuys voor publiek geopend.
De doelstelling is om de geestesziekte in de
breedste zin van het woord beter bespreekbaar
te maken en vooroordelen rondom de psychiatrie te verminderen. Op donderdag 6 november kunt u op een interactieve manier ervaren
wat de grenzen zijn tussen gek/gezond en normaal/abnormaal. Het Dolhuys is gelegen aan de
Schotersingel 2 in Haarlem en is op loopafstand
van het station. U kunt er op eigen gelegenheid
naar toe. Er is een goede busverbinding vanaf Bennebroek naar station Haarlem. De rondleiding start om 14.00 uur en duurt ongeveer 1
uur. Na aﬂoop hebt u nog alle tijd om zelf door
het museum te gaan.
Entree plus rondleiding in dit bijzondere museum kost 7,50 euro. Vooraf aanmelden bij de
SWOB, vóór 4 november, is noodzakelijk i.v.m.
de groepsgrootte. Tel. 023-5845300.

Film in Meerleven
Op maandag 24 november wordt er voor
senioren in Meerleven een prachtige natuurﬁlm vertoond die genomineerd is voor ‘ﬁlm
van het jaar 2008’. Dieren worden in hun leefgebied gevolgd, waar nog nooit eerder ﬁlmopnames zijn gemaakt. U krijgt tijdens deze
ﬁlm een prachtige rondreis aangeboden op de
mooiste plekken der aarde.
Entree is 4,00 euro p.p. inclusief een consumptie. Locatie: de grote zaal in Meerleven, Witte
de Withlaan 1. De zaal is open om 14.15 uur. De
ﬁlm begint om 14.30 uur.
Meer informatie en aanmelden bij de SWOB.
Tel. 023-5845300.
Hulp bij thuisadministratie
Inwoners van Bennebroek en Bloemendaal van
55 jaar en ouder die moeite hebben met het
bijhouden van hun administratie kunnen een
beroep doen op ondersteuning.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de SWOB.
Alzheimer Café Bollenstreek
Iedere derde dinsdag van de maand is er Alzheimer Café in het Ouderencentrum Pluspunt,
Henri Dunantplein 28 te Hillegom.
Op 18 november is het onderwerp: Omgaan met
dementie.
Meer informatie bij Welzijn Ouderen Hillegom.
Tel. 0252-51900.
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2 November Klara Würtz
in Oude Slot

en Christiaan van der Weij, saxofoon spelen tijdens de week van
de klassieke muziek ‘Liever Live’
op zondagmiddag 2 november in
het Oude Slot om 12.00 uur. Deze
drie jonge mensen treden regelmatig op op verschillende concertpodia. Het winnen van gerenommeerde prijzen is hen ook
niet vreemd. Deze middag brengen zij o.a. werken van Spohr,
Saint-Saëns, van Beethoven en

Klankexperimenten van
Greetje Bijma en Klaas Hoek
Heemstede – De Oude Kerk
aan het Wilhelminaplein is en
uitgelezen plek voor Greetje Bijma vanwege de ruimte en het
directe contact met het publiek.
Daarnaast beschikt de kerk over
een orgel dat in de handen van
Klaas Hoek onvermoede klanken laat horen. Bij de introductie
van Greetje Bijma zei Klaas Hoek
dinsdagavond al: “Zo recht de
pijpen van het orgel zijn, zo flexibel de klanken.” Hij doelde daarmee op het kerkorgel dat onder
zijn handen en voeten klanken
voortbracht die nog nooit eerder in deze oude kerk gehoord
waren. Spelen met de orgelpijpen door bijvoorbeeld het verlagen van de luchtdruk. Daarmee
speelt Klas Hoek met klanken in
samenhang met de klankexperimenten van Greetje Bijma, die
alles met haar stem lijkt te kunnen. Ze beschikt dan ook over
vijf octaven die zij ook ten volle gebruikt. In stukken als Just
air en muziek van Abbey Lincoln
als Throw it away, Caged bird en
Bird alone, gaat Greetje voluit
en heeft ruimte nodig met haar
brede armgebaren. De klanken
van het kerkorgel sluiten prach-

tig aan bij de expressieve uitdrukking van Greetje die duidt
op harmonie en geluk. Gelouterde musici die gedurfde muziek maken en hun jarenlange
zoektocht naar vernieuwing in
klanken, hun experimenten en
improvisaties met verschillend
materiaal uit de klassieke muziek, beloond zien met succes
in hun 15-jarige samenwerking.
De keuze van programmeur Iris

Haeck om de vocaliste Greetje
Bijma samen met organist/harmoniumspeler Klaas Hoek te laten optreden in de Oude Kerk
getuigt van moed om de Vrienden van het Podium Oude Slot
kennis te laten maken met experimentele zang-en orgelmuziek. Het werd een avondje genieten van fantasie in geluid en
expressie.
Ton van den Brink

De Gouden Eeuw begint in Haarlem
Heemstede - Op dinsdagmiddag 4 november zal mevrouw
drs. Aukje Bos als introductie op de tentoonstelling in het
Frans Hals Museum een diale-

zing presenteren voor het Trefpunt Heemstede. U bent van
harte welkom op de Trefpuntmiddag die om 14.00 uur begint (alle volgende bijeenkom-

sten beginnen dit seizoen eveneens om 14.00 uur) in zaal 1 van
de Pinksterkerk, Camplaan 18 in
het hart van Heemstede.
Aan het eind van de 16e eeuw

Foto: Marco Borggreve.

Heemstede - Om prijswinnaars
van het Prinses Christina Concours podiumervaring te laten
opdoen worden jaarlijks meer
dan tweehonderd concerten in
binnen- en buitenland georganiseerd. Het Podium Oude Slot is
een van de podia die medewerking verlenen aan dit initiatief. De
laureaten van het Prinses Christina Concours Remy van Kesteren,
harp / Merel Vercammen, viool

Moessorgski ten gehore. Vooraf gaande van dit concert kunt u
genieten van een kopje koffie met
taart. Tip: Combineer dit concert
eens met een High Tea en daarna het concert van pianiste Klara Wurtz voor slechts 44,50 euro/42,00 euro. Het bijwonen van
één concert is ook mogelijk. Het
Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede.
Koffie met taart voor aanvang. Toegang: 12,50 euro/10,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626 of
www.podiumoudeslot.nl. Indien
voorradig voor het concert aan
de zaal.

d’eaux à la Villa d’Este en Schumann, 8 Fantasiestücke opus
12. Tip: Combineer dit concert
eens met als eerste het concert
door de Laureaten van het Prinses Christina Concours daarna
een High Tea en vervolgens het
concert van pianiste Klara Wurtz
voor slechts 44,50 euro/42,00 euro. Het bijwonen van één concert
is ook mogelijk. Het Oude Slot,
ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Toegang: 12,50 euro/ 10,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig
voor het concert aan de zaal.

Liever Live in
Week van de klassieke muziek
Heemstede - Ter gelegenheid
van de week van de klassieke
muziek ’ Liever Live’ treden Joris van den Berg en Martijn Willers op in het Oude Slot in Heemstede. Het concert vindt plaats op
woensdag 5 november om 20.15
uur in Het Oude Slot.
Op het programma staan Beethoven, sonate nr 2 op 5 nr 2 /de
Falla, Suite Populaire Espagnol
en Brahms, sonate nr 2 op 9. Joris van den Berg studeerde aan
het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam bij Quirine Viersen
en Godfried Hoogeveen. Hij won
de eerste prijs bij de Nationale Concoursen van de Stichting
Jong Muziektalent Nederland,
het Prinses Christina Concours
en het eerste Nationale Celloconcours in 2006 in Amsterdam,
waarop zijn debuut volgde in de
grote zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Daarna volgden concerten in Carnegie Hall,
New York, Moskou, Amsterdam
en Rotterdam t.g.v. het Gergiev

Festival. Joris van den Berg speelt
op een cello, gebouwd door J.B.
Guadagnini (1772), hem ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
Hij vormt een vast duo met pianist Martijn Willers, sinds 2003
afgestudeerd aan het Sweelick
Conservatorium en inmiddels actief in diverse kamermuziek ensembles. Een vitaal en veelbelovend duo!
De ingang van het Oude Slot is
aan de Ringvaartlaan, Heemstede. Toegang: 12,50 euro/ 10,00
euro. Reserveren kaarten 0613133626 of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig voor het
concert aan de zaal.

ontstond er een snelle economische groei die grote welvaart
bracht. Rond 1610 had dat een
vernieuwing in de schilderkunst
tot gevolg. De expositie maakt
met haar landschappen, vrolijke
gezelschappen en stillevens van
Haarlemse schilders inzichtelijk

dat de schilderkunst juist in de
stad Haarlem revolutionaire ontwikkelingen heeft doorgemaakt.
De tijd van de Italiaanse Renaissance leek voorbij. Kunstenaars
keken voor het eerst naar hun eigen leefwereld. Eindtijd ca. 16.15
uur. Entree 2,50 euro.

Foto: Martijn Willers.

Laureaten Prinses Christina
Concours in het Oude Slot

Heemstede - Al vele jaren is
Klara Würtz een graag geziene gast op de Nederlandse podis zoals Het Podium Oude Slot
én buitenlandse podia. Haar virtuositeit en subtiele gevoel voor
poëzie maken haar concerten
tot een onvergetelijke belevenis. Een droom ging in vervulling
toen ze werd uitgenodigd door
de Salzburger Festspiele in 2006.
Het succes van de Mozart box
was niet onopgemerkt gebleven.
Klara Würtz treedt zondag 2 november op om 15.30 uur in Het
Oude Slot.
Voor Heemstede stelde zij een
programma samen bestaande uit haar ‘lievelingsmuziek’
waaronder de 12 Fantasiestücke van Schumann, die haar op
het lijf geschreven zijn. Zij zegt
erover: ‘Ik vergelijk deze stukken
met het lezen van perfecte korte verhalen. In amper twee minuten wordt een heel leven meesterlijk geportretteerd. En hij was
echt een meester in die miniatuurcyclus. Hij vertelt veel over
z’n innerlijk. De sfeer wordt bepaald door de toonsoort die hij
kiest. Meestal zwarte toetsen.
Het geeft het stuk meteen iets
onwerkelijks’. Op het programma
bestaat uit Haydn, Variaties in f
kl.t. Liszt, La Leggierezza Beethoven, Sonata quasi una Fantasia ‘Mondschein’ Liszt, Les Jeux
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Het stimuleren van sport bij de jeugd

Meer bewegen met veel plezier
doel van bewegingsconsulenten
Regio - Bewegingsconsulenten?
‘Wat zijn dat?’ zal menigeen zich
afvragen. “Zeg maar gewoon
gymjuf of gymmeester”, zegt bewegingsconsulent Mario van Til.
Maar er is toch wel een verschil.
Een gymdocent geeft alleen gym
tijdens de schooltijden, een bewegingsconsulent
stimuleert
in samenwerking met de gemeente en het verenigingsleven
het bewegen van kinderen. Zowel de gymdocent als de bewegingsconsulent heeft een vierjarige opleiding aan de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) gevolgd.
Het was het Rijk, dat geld beschikbaar stelde voor het bevorderen van sport bij de jeugd
van vier tot negentien jaar. Men
noemt dit het BOS- project. De
B staat voor Buurtorganisaties, de O voor Onderwijsorganisaties (scholen) en de S voor
sportorganisaties. Deze drie organisaties worden geacht met
elkaar samen te werken. Via het
BOS-project konden gemeenten
subsidie aanvragen. Dit deed
o.a. de gemeente Castricum.
Men vroeg subsidie in verband
met het overgewicht van diverse schoolkinderen. De gemeente moest kunnen aantonen, dat
er contacten worden onderhouden tussen buurt-, onderwijsen sportorganisaties. Met geld
van het rijk kon de CAL (Castricum, Akersloot en Limmen) vakleerkrachten aantrekken. Naar
verluidt is het doel van de gemeente Castricum de sportiefste gemeente van Nederland te
worden. Ik ontmoet tijdens de
herfst-sportinstuif met 60 kinderen in het Sportcentrum ‘De
Bloemen’ te Castricum drie bewegingsconsulenten: Annemarie Beekman, Petra Schumacher

en Mario van Til. Zij zijn in dienst
van Sportservice Noord-Holland
en vormen samen sportservice
Kennemerland. Annemarie, Petra en Mario werken sinds september 2007 als vakleerkrachten
op basisscholen in de gemeente Castricum. Met Mario van Til
heb ik een gesprek.
Stimuleren om te sporten
Mario: “Eigenlijk kan je met
het bewegen van kinderen niet
vroeg genoeg beginnen. Doe
maar spelletjes zoals tikkertje,
verstoppertje, ga met een bal
gooien met je kind, ga boompje wisselen of klim een duin op.
Het is van groot belang, dat een
kind plezier krijgt in het bewegen. Als vakleerkrachten kunnen wij een extra bijdrage leveren door een gevarieerder lesaanbod. Wij hebben meer tijd
om onze lessen op te bouwen
en voor te bereiden. Daarnaast
staan we nu niet met één docent voor de groep, maar met
twee. Als de groepsleerkracht,
die naast de gewone lessen ook

Quite Simple gaat weer
los in Leeuwenhorst
Regio - Op zaterdag 20 december geeft de bekende Bollenstreekband Quite Simple een
avondvullend optreden in Con-

grescentrum NH Leeuwenhorst
in Noordwijkerhout. De kaartverkoop voor deze swingende feestavond is op 15 oktober gestart.

gymles moest geven vroeger
naar het gymlokaal liep, moesten
de kinderen zich eerst verkleden (vijf minuten). Ondertussen
moest de leerkracht al het materiaal klaar zetten: nog een aardig karwei (tien minuten). Doordat er weinig tijd was, hield hij
of zij het wat de opstelling betrof
meestal eenvoudig. Dan gingen
er vervolgens weer tien minuten
af voor het afbouwen en kleedden de kinderen zich ondertussen weer aan. Nu komen de
groepsleerkrachten met hun klas
naar het gymlokaal, zorgen dat
de kinderen zich omkleden vóór
de gym en zorgen ook, dat zij
zich weer aankleden ná de gym.
De gymzaal is reeds van te voren door de vakleerkracht van alle materialen voorzien. De effectieve beweegtijd is nu ook echt
45 minuten. Mario: “Het mooie
van alles vind ik, dat de groepsleerkracht samen met ons het
gymonderwijs vorm geeft. De juf
of meester blijft tijdens onze lessen aanwezig en heeft nu de tijd
om te zien hoe haar of zijn kinDe tien muzikanten van de feestband Quite Simple staan al 15
jaar garant voor een supergezellige avond. De eindejaarsfeesten
zijn legendarisch en ook dit jaar
belooft het weer een swingende
avond vol entertainment en gezelligheid te worden in Congrescentrum NH Leeuwenhorst. De
band is alweer hard bezig met
het instuderen van nieuw repertoire en een verrassende show.
Voor deze avond zijn 1500 kaarten beschikbaar, die vorige jaren binnen enkele weken uitverkocht waren, dus wees er op
tijd bij! Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar bij: Bakkerij Pompe in De Zilk, Fotovak
Engel in Lisse, Elektrovakman
Gebra BV in Noordwijkerhout,
Sigarenhuis Frank Evers in Hillegom en Hotel Leeuwenhorst in
Noordwijkerhout.
Voor meer informatie kijk op
www.quitesimple.nl

deren bewegen, hoe zij zich gedragen in de groep, enz. Want bij
sporten beweeg je niet alleen,
je leert ook wat sportief is, wat
eerlijk is, en hoe je op een prettige manier met elkaar moet omgaan.”
Motorische remedial teaching
“Wat wij bewegingsconsulenten
willen, is dat ieder kind plezier
krijgt in het sporten en in het bewegen. Op veel scholen worden
de oudste kleuters door ons getest. (Test volgens Wim van Gelder.) Wanneer kinderen uitvallen of beduidend minder presteren dan kan met behulp van mrt
(motorisch remedial teaching)
gewerkt worden aan de tekortkomingen. De kinderen oefenen
dan in een uitdagende en plezierige omgeving verschillende basisvaardigheden. Wij testen volgens een protocol. Enkele voorbeelden van oefeningen
zijn: op één been staan, hinkelen, huppelen, kijken hoe hij of
zij een bal opvangt en wij testen
ook via diverse coördinatie-oefeningen. Wij stimuleren ook het
sporten buiten de school en raden kinderen aan lid te worden
van een sportvereniging: van bijvoorbeeld een atletiek-, hockey, basketbal-, volleybal-, tafeltennis-, voetbal- of judovereniging.”
De gemeente Castricum geeft
een JeugdSportPas (JSP) uit.
Een kind kan dan met verschillende sporten kennismaken. Per
sport kan hij of zij voor vijf euro
vier keer les krijgen in de geko-

zen tak van sport. Voor tien euro
kan men met twee sporten kennismaken, enz.
Twee keer per week gymles
Mario: “Persoonlijk zou ik willen
dat ook de kinderen uit de groepen één en twee al gymles zouden krijgen van een vakdocent.
Wij geven nu les aan de groepen
drie tot en met acht. Deze kinderen krijgen twee keer per week
gymles. De gymles wordt altijd
zó ingedeeld, dat de kinderen
de lessen ook leuk vinden. Persoonlijk zou ik het liefste willen,
dat zij drie keer per week gymles
zouden krijgen. Tijdens de gymles wordt er meestal gewerkt
met drie vakken. Heb je bijvoorbeeld te maken met een klas van
24 kinderen, dan maak je groepen van acht. Kinderen hoeven
dan ook niet steeds in de rij te
staan en hoeven niet steeds op
hun beurt te wachten. In vak één
spelen ze bijvoorbeeld knotshockey, in vak twee tipsalto en in vak
drie een chaosdoelenspel. Vaak
heb ik in de les ook een ‘snoepje’. Zo zijn de kinderen gek op de
trapezeschommel, een supergrote schommel waar je met vier
kinderen tegelijk in kan. Zijn er
kinderen bij, die minder snel of
minder soepel zijn, dan vallen ze
in een grote groep al snel buiten
de boot. In een kleinere groep
zijn zij sneller aan de beurt en
durven ze meer uit te proberen.
Dat geeft zelfvertrouwen. Stimuleren, dat is ook iets waar wij
constant mee bezig zijn. Wij zijn
in dienst van Sportservice Kennemerland en werken ook in
de herfst-, kerst-, voorjaars- en
meivakanties. Kinderen kunnen
vrijwillig meedoen met een instuif met veel spelmateriaal. Het
enthousiasme is altijd groot. En
als je dan een jongen, die in eerste instantie tijdens de gymles
wat moeilijk meekwam, het door
hem te stimuleren steeds beter
ziet doen en hem dan bij één van
onze sportinstuiven in de vakanties enthousiast huppelend ziet
binnenkomen, dan denk je: Fijn,
hij heeft er zin in!”
(Marga Wiersma)

Knipkaartkoor

twaalf tot honderd jaar oud is
welkom. Knipkaarten à 25 euRegio - Zondag 2 november ro voor vijf keer zingen zijn een
kan er weer gezongen worden half uur voor aanvang aan de
bij het Knipkaartkoor van Leny zaal verkrijgbaar.
van Schaik van 12.00 tot 13.30
uur.
Gebouw Zang & Vriendschap,
Jansstraat 74, Haarlem.
Iedere zangliefhebber van Inlichtingen 023-5312396.

Filosofisch café
Regio - Het volgende Filosofisch
café Haarlem is op woensdag 19
november en heeft als thema Indiase filosofie en spiritualiteit: de
ontdekking van het zelf. Belangstellenden zijn welkom om 19.45
uur. Het café is in de Remonstrantse Kerk aan de Wilhelminastraat 22 Haarlem.
Dr. Bruno M.J. Nagel zal de belangrijkste aspecten van dit on-

derwerp benoemen waarna bezoekers met elkaar vragen rondom dit thema bespreken. Het
Filosofisch café Haarlem is
(rolstoel)toegankelijk via de ingang Oranjekade 1, entree: 5,euro (studenten 3,- euro). Voor
meer informatie en literatuursuggesties zie: www.kerkpleinhaarlem.nl/remvvh/ of Marianne
Waling-Huijsen, tel (0252) 530746
of mobiel (06) 16370875
fil.cafehaarlem@gmail.com
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Fantastische oldtimerrit voor bewoners
Jacob in de Hout en Overbos
gelenzang, De Zilk, Noordwijkerhout, Hillegom en Bennebroek. Voldoende herinneringen en mooie verhalen werden er onderweg verteld. Er was
een tussenstop bij restaurant de
Ruigenhoek in Noordwijkerhout
met koffie en appelgebak om
even op adem te komen.
Omstreeks 17.00 uur werden de
passagiers weer heelhuids en
voldaan thuisgebracht alwaar
de chauffeurs een fles wijn aan-

geboden kregen van de plaatselijke Gall & Gall.
Dank aan alle chauffeurs en vrijwilligers die deze dag zo onvergetelijk maakten. Marcel Bos,
die deze fijne dag organiseerde, beloofde volgend jaar weer
zo’n fantastische rit te maken,
met alle oldtimers en iedereen
uit Het Overbos en Jacob in de
Hout die weer mee wil. Deze
aankondiging leverde hem een
luid applaus op!
Foto’s: Melanie Bos.

Heemstede – Het was een
zeer geslaagde dag voor de bewoners van Jacob in de Hout
en Het Overbos en dat had alles met oldtimers te maken. Zaterdag 18 oktober om half twee
stapten de bewoners in de oldtimers voor een bijzonder mooie
rit. De zon scheen volop. Een
tocht om nooit te vergeten die
de deelnemers bracht langs de
mooiste plekjes van Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort, Vo-

Cook – eat - meet & greet voor de jeugd
Heemstede - Een keer per
maand op vrijdagavond met elkaar koken en eten is heel gezellig! Bij Cook - eat - meet &
greet kunnen tieners van 11
tot 14 jaar lekker koken, samen
eten, opruimen en gratis blijven
hangen bij ’t Is weer Vrijdag.

Najaarsproeverij Le Grand Cru vol verrassingen
Heemstede – “Ik voel me hier
thuis.” Aldus een gast in de
proefruimte van de wijnhandel
Le Grand Cru aan de Jan van
Goyenstraat 12-14 tijdens de
wijnproeverij die zondag startte
en de komende zondagen nog
een vervolg heeft. Door het aantal bezoekers te verdelen over
drie zondagen krijgt de proeverij een intiem karakter; dat
is wat deze gast bedoelde met
dat thuisgevoel. Daarbij mag je

de gastheer en gastvrouw Wille en Els Beeren best huisvrienden noemen, want zij scheppen
de sfeer om met een stukje kaas
of charcuterie en een team van
wijnadviseurs een keuze te maken uit het grote aanbod van
liefst honderdtachtig wijnen.
Gérard Bellot
De bourgogne is versnipperd,
vandaar misschien de vele namen die staan voor meestal klei-

nen domaines. Er zijn grote producenten van bourgognes maar
bij Le Grand Cru koopt men
bourgognes van kleine producenten die soms maar enkele fusten van hun hectares halen. Maar wel met een eigen karakter, authentiek, origineel en
de pure smaak van een kleine oogst. Maison Albert Sounit, waar Bellot de kwaliteit bewaakt, heeft twee hectares met
1er Cru Vauvry en vier hectares

Pinot Noir. Een wijngaard van zeven hectares met een hoog gehalte aan kalk in Rully op de weg
naar Cluny. Aanbevolen zijn de
Rully Rouge Meix Guillaume Albert Sounit en de Rully Rouge
1er Cru Vauvry Domaine Albert
Sounit. Stevige wijnen die ruim
van te voren geopend mogen
worden en serveren op 14-16
graden bij gevogelte, ossobucco
of zelfs bij Parmezaanse kaas.
Lorenzo Mocchiutti
Op acht kilometer van de Sloveense grens ten oosten van Sud
Tirol ligt de Azienda Agricola Vignai Da Duline en is met de wijngaard van zeven hectare een van
de oudste in het district San Giovanni al Natisone waar Lorenzo sinds 1997 de scepter zwaait.
De meest eigenzinnige wijnboer
die Will Beeren ooit meemaakte. Hij kijkt niet naar wat de klant
wil, maar alleen naar zijn grond,
zijn wijnstokken. Meer persoonlijke aandacht voor het maken van
wijn vindt u nergens als daar in
het uiterst noordoostelijk deel van
Italië. Maar hij maakt er uitgelezen wijnen met sublieme smaken
van stokken, waarvan er nog veel
stammen uit de jaren dertig. Eigenwijze wijnen van een bevlogen wijnmaker die niet luistert
naar klanten, maar naar de natuur. Kleine opbrengsten waar Le
Gand Cru beslag op wist te leggen. Met deze twee wijnmakers
laat Will Beeren zien dat er nog
betaalbare wijnen te vinden zijn
die een eigen karakter hebben.
Hij weet ze te vinden en u kunt
terecht bij Le Grand Cru aan de
Jan van Goyenstraat 12-14.
Ton van den Brink

De eerstvolgende Cook - eat
- meet & greet is bij Casca op
vrijdag 7 november van 18.00 tot
20.00 uur in de Luifel, Herenweg
96, Heemstede. Kosten 5,- euro.
We gaan dit keer pannenkoeken
bakken. Geef je snel op: (023)
548 38 28, plexat@casca.nl.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
De naam dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op
dichten´.
Wilt
u
ook
een
eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan
kunt u dit e-mailen naar
dichtstorten@yahoo.com.
Per post kan ook: de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431
GJ Aalsmeer. Liefst niet te
lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen
van foto´s kunnen niet worden geplaatst.
Hieronder een nieuwe inzending van Bart Jonker.

Nieuws
Sla de krant maar open
en lees:
de gehuldigde
de gelovige
de gezegende
de gestorvene
de gedachte
de verdorvene
de verdachte
de verhevene
de verlorene
alles wat ik niet ben
de gelukkige
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Genieten in Partycentrum Bon Ami te Aalsmeer

‘Night Fever’ met jaren
80 en 90 muziek
Aalsmeer - De afgelopen twee
vrijdagavonden zijn in Partycentrum Bon Ami in Aalsmeer zeer
goed bezocht door vele gasten
uit de regio.
Op vrijdag 17 oktober heeft DJ
Ger van den Brink van Radio 10
Gold het spits afgebeten en afgelopen vrijdag heeft niemand
minder dan mastermixer DJ Ben
Liebrand de zaal flink op zijn
kop gezet.
‘Night Fever’ is dan ook een 80’s
en 90’s party voor 25+ die iedere vrijdagavond in Partycentrum
Bon Ami wordt gehouden.
De grote zaal is in een volwassen jasje gestoken en heeft tevens voor de rokers onder ons
een grote inpandige rookruimte. Net zo prettig als de muziek
uit de jaren 80 en 90 die ongetwijfeld mooie herinneringen
zal oproepen en menigeen zal
doen besluiten de dansvloer op
te gaan.
Er is voldoende gratis parkeer-

gelegenheid en speciale toezichthouders zullen een oogje in
het zeil houden en desgewenst
de auto wegzetten en ook weer
voorrijden.
Een avondje Night Fever bedraagt slechts 5 euro en dat is
inclusief garderobe en het ge-

bruik van de toiletten.
‘Night Fever’ heeft onderdak gevonden in Partycentrum Bon
Ami aan de dreef 5 te Aalsmeer.
Het telefoonnummer is 0297329168 of 06-33047104 en meer
informatie is te vinden op www.
nightfever-aalsmeer.nl

Dekaloog, een film op
de Theatervloer

Bent u vrijwilliger in Heemstede?

Kom naar het feest in het Raadhuis!
Heemstede - Donderdag 13
november is er feest in de Burgerzaal van het Raadhuis van
Heemstede. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van
de gemeente Heemstede, nodigt
vrijwilligers en verenigingen,
clubs en organisaties die met
vrijwilligers werken uit om van
17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur
op feestelijke wijze stil te staan
bij al het vrijwilligerswerk dat in
en om Heemstede wordt verricht. Het feest is een blijk van
waardering voor het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers.

De aanvang is 17.00 uur en het
feest eindigt om 19.30 uur.
Tijdens het feest zal de Vrijwilligersprijs van de gemeente
Heemstede 2008 worden uitgereikt De prijs - die jaarlijks wordt
uitgereikt - gaat dit jaar naar De
Vrijwillige Bestuurder van het
Jaar! De winnaar krijgt een persoonlijke herinnering en de organisatie ontvangt een geldprijs
van 250,- euro, te gebruiken
voor het werven, begeleiden en
behouden van de vrijwilligers.
Met de uitreiking van deze prijs
wordt aandacht gevraagd voor

de grote inzet van bestuursvrijwilligers binnen de gemeente
Heemstede.
De jury bestaat uit vertegenwoordigers van Zorg, Welzijn, Sociaal-Cultureel Werk en
Sport.
Verder is er tijdens dit feest tijd
voor leuke ontmoetingen, live
muziek en lekkere hapjes en
drankjes. En omdat het Steunpunt Vrijwilligerswerk 5 jaar bestaat, krijgt iedere aanwezige
een leuke herinnering ter ere
van dit jubileum.

Jongeren gezocht met
acteerambities voor Starring #12
Regio - Starring # is een initiatief van Toneelschuur Producties om jongeren de gelegenheid te geven onder begeleiding
van een professionele theatermaker een voorstelling te maken. Droom jij er ook van om op
de planken te staan? Geef je dan
nu op om mee te doen aan Starring # 12. Toneelschuur Producties is op zoek naar gemotiveerde Haarlemse jongeren van 15 t/
m 21 jaar die vanaf half november tot eind februari één avond
en één dag in de week en in
de voorjaarsvakantie flink aan
de slag willen voor deze nieuwe voorstelling. Aanmelden voor
de audities kan bij Heleen van

Ham: heleen@toneelschuur.nl of
via 023-517 39 00. Aanmelden is
mogelijk tot en met dinsdag 11
november a.s. Starring # producties worden voor en door jongeren gemaakt. Dit jaar is de uitdaging aan regisseur Kim Zonneveld, bekend van o.a. ‘De Wetten
van Kepler’. Elke Starring # voorstelling is anders: er kan gekozen worden voor dans of bewegingstheater, maar ook een stuk
van Shakespeare kan het uitgangspunt vormen. Voor de jonge regisseurs vormen de Starring
# voorstellingen een interessante ervaring, terwijl de Haarlemse
jongeren, die veelal geen of weinig spelervaring hebben, aan den

lijve kunnen ondervinden hoe
een theatervoorstelling tot stand
komt. Kijk voor meer informatie
op www.toneelschuur.nl

Friese Vereniging
Regio - De eerste avond van dit
winterseizoen van de Friese Vereniging ‘Gysbert Japicx’ wordt
gehouden op 8 november in de
Schoterscholengemeenschap,
Sportweg 9, Haarlem-Noord.
Het in Friesland succesvolle vocaal ensemble ‘Sânman & Sikke’
treedt op met een avondvullend
programma. Aanvang is 20.00
uur. Toegang vanaf 19.15 uur.

Heemstede – De voorstelling Dekaloog wordt op zaterdag 8 en zondag 9 november
opgevoerd in Theater De Luifel,
Herenweg 96 te Heemstede.
Aanvang is 20.30 uur. Kaarten
(12,50 euro) reserveren kan via
06-30863835, of info@projectfors.nl Meer info: www.projectfors.nl
Voor hun laatste voorstelling
heeft Project Fors het aangedurfd om twee filmscripts van de
Poolse cineast Kieslowski (o.a.
Trois Coleurs; Blue Blanc Rouge,
Dekalog) te bewerken tot een
avondvullende voorstelling.
Dekaloog is gebaseerd op twee
van de tien korte films over de
tien geboden; ‘Gij zult niet echt-

breken’ en ‘Eert Uw vader en
moeder’. Kieslowski heeft in zijn
films deze thema’s naar de hedendaagse tijd gehaald en ze
geplaatst in een grauwe buitenwijk van een Poolse, grote stad.
Project Fors is een Haarlems
theaterinitiatief dat middels audities acteurs voor haar producties werft.
Ze heeft inmiddels verschillende succesvolle producties op de
planken gebracht (Spes Bona,
theaterdiner De Verleiding). Project Fors heeft geen leden, maar
werkt steeds met een nieuwe
spelersgroep. De acteurs voor
deze productie zijn o.a. van Living History en theatergroep
Eglentier.

Kunst bij de apotheek
Heemstede - De bekende
Heemsteedse kunstenares Erika de Wit exposeert de komende weken bij de Heemsteedse
Apotheek.
Hoe langer je naar een schilderij
kijkt, hoe meer er te ontdekken

valt. En tegelijk spat het schilderen van de doeken af.
Nieuwsgierig naar meer werk?
Kijk op de vernieuwde website www.erikadewit.nl of bel
voor een atelier-afspraak 0235470567.
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Herfstwandeling in de
Waterleidingduinen
Regio - Zaterdag 1 november
organiseert het IVN Zuid-Kennemerland in samenwerking
met Waternet een herfstwandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Ieder seizoen
een stevige wandeling met dezelfde route maar steeds is de
natuur en de wandeling fascinerend anders! Dwars door de duinen in stilte op zoek naar verrassingen!
Tijdens deze wandeling staat
de herfst centraal! Een stevige wandeling met glinsterende dauwdruppels om ons heen
die opdrogen in de ochtendzon.
We zien spinnenwebben, paddestoelen, bessen en damherten, die de zachte huid van hun
nieuwe gewei afschuren. We lopen van het dichterbegroeide

binnenduin naar het meer open
duingebied. Regelmatig verlaten
we het pad en struinen door de
vrije natuur!
Dit is de laatste excursie van dit
seizoen van deze serie 4-seizoenenwandelingen. Een nieuwe
route in hetzelfde gebied wordt
komend jaar ieder seizoen weer
gelopen. Trek stevige schoenen
aan. En neem warme kleren mee
en voldoende eten/drinken!
Vertrek om 10.00 uur vanaf ingang Panneland, Vogelenzang.
Duur: 3 uur. Aanmelden vooraf
is niet nodig. Toegangskaart verplicht. Deelname aan de excursie is gratis.
Informatie: Margot Slot, 0235276145 of op www.ivnzk.nl.
Kijk ook eens op www.natuurwegwijzer.nl!

Niet met
grootgeld met
de bus mee

Zaterdag 1 november:
Natuurwerkdag
Regio - Leef je uit in de natuur!
Op zaterdag 1 november vindt
voor de achtste keer de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats. Vorig jaar deed een recordaantal
van 11.000 Nederlanders mee
op ruim 300 locaties in heel
Nederland met deze grote opknapbeurt voor natuur en landschap. In acht jaar tijd is de Natuurwerkdag uitgegroeid tot een
grote bijzondere natuurwerkdag
in de Nederland. Ook Zuid-Kennemerland doet voor de acht-

ste keer mee. Vrijwilligers en
organisaties als Staatsbosbeheer, PWN, KNNV, Natuurgroep
Meerwijkplas en IVN Zuid-Kennemerland zetten zich in op wel
vier locaties: Kennemerstrand
in IJmuiden, Kennemerduinen,
Middenduin in Overveen en de
Meerwijkplas in Haarlem. Heerlijk een dag buiten aan de slag
gaan, samen met heel veel enthousiaste mensen en ervaring
is niet vereist! Meer informatie:
(023) 541 11 29.

Heksen in de Koeienstal
Hoge rapportcijfers Zorgbalans
Regio - Zorgbalans krijgt een
ruime voldoende van haar cliënten. De organisatie als geheel en
de verzorgenden/verpleegkundigen scoren op alle fronten cijfers
die ruim boven de 7 liggen. De
thuiszorgteams scoren met een
dikke 8 gemiddeld nog hoger.
Dit blijkt uit een onafhankelijk
onderzoek dat door bureau Facit
rond de zomer van dit jaar onder cliënten van Zorgbalans is
uitgevoerd. Dat gebeurde op basis van de zogenoemde CQ-index (Consumer Quality). Dit is
een gestandaardiseerde systematiek voor meten, analyseren
en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Deze methode wordt landelijk gebruikt, zo-

Echtpaar opgelicht
Regio - In de Merovingenstraat
te Haarlem is maandag 27 oktober een bejaard echtpaar voor
een bedrag van 1200 euro opgelicht. Omstreeks 14.00 uur belde
een man aan bij hun woning. Hij
gaf zich uit voor een medewerker van het gasbedrijf. Zij zouden een gevaarlijk ‘gasprobleem’
hebben. Het probleem was volgens de man te verhelpen door
genoemd bedrag te betalen. De

dat de resultaten goed vergelijkbaar zijn.
Het gemiddelde rapportcijfer
voor de intramurale locaties is
voor de organisatie als geheel
7,6 en voor de verzorgenden/verpleegkundigen 7,9. Voor de PG
(psychiatrisch/geriatrisch) ligt
dit iets lager met een 7,4 voor de
organisatie en 7,7 voor de verzorgenden/verpleegkundigen.
De thuiszorg, geleverd door de
intramurale locaties, scoort weer
wat hoger met een 7,8 voor de
organisatie en 7,7 voor de verzorgenden/verpleegkundigen.
Eind 2007 is de thuiszorg geleverd door de thuiszorgteams
zelfs beoordeeld met een 8,2 en
een 8,4.
man is vertrokken en heeft niets
meer van zich laten horen.
De man zag er als volgt uit:
• blanke man
• ongeveer 50 jaar oud
• gezet postuur
• ongeveer 1.70 m lang
• donkerkleurig kostuum
Kunt u de politie over deze man
informatie verstrekken? Bel dan
telefoonnummer 0900 - 88 44
(lokaal tarief).

Regio - Zondag 2 november
wordt het op Informatieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude een
vrolijke heksenketel tijdens het
evenement ‘Heksen in de Koeienstal’. Zo kunnen kinderen er
een heksenbrouwsel maken van
hele vieze ingrediënten, is er een
heksenproeverij met pompoenzuur en brandnetelthee en een
heuse heksenwaag. Kinderen
kunnen zich laten schminken,
meedoen aan een oud heksenritueel of een toverstaf knutselen. Wanneer ze alle activiteiten
hebben afgerond, krijgen ze een
officieel heksendiploma waarop
staat dat ze alle fijne kneepjes
van het vak beheersen.
Rond de boerderij lopen heksachtige mensen en dieren rond
die een toverwoord verklappen.
De woorden bij elkaar vormen
een toverspreuk. Diegene die de
spreuk goed heeft, maakt kans
op een spannend luisterboek
over heksen.
Doe-kaarten voor deze activiteiten zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie en kosten 5 euro per
stuk.
In een heksenhuisje leest een
vriendelijke heks voor aan kleuters. Dit begint ieder heel uur
tussen 11.00 en 15.00 uur en is
gratis.
Ook de boeren zijn deze dag
aanwezig om de koeien te scheren en kunnen de kinderen de
koeien voeren met een ouderwetse koeienkoek (50 eurocent).

Diverse ensembles van de Muziekschool Amsterdam zorgen
gedurende de hele dag voor een
vrolijke noot.
Pannenkoekenrestaurant ‘Onder
de Platanen’ heeft speciaal voor
deze dag een Heksenpannenkoek arrangement voor 5 euro.
‘Heksen in de Koeienstal’ begint om 11.00 uur en duurt tot
16.00 uur.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt
aan de Genieweg 50 in Spaarnwoude, telefoonnummer: 0235202828.
Kijk voor meer informatie op
www.recreatienoordholland.nl

Regio - Een 19-jarige Amsterdammer is zondagmiddag
door het lint gegaan omdat hij
geen kaartje kon kopen in de
bus. De man stapte rond 17.45
uur samen met zijn moeder in
en wilde kaartjes kopen. Hij
wilde betalen met een biljet
van 50 euro maar daar had de
chauffeur niet van terug. De
Amsterdammer en zijn moeder mochten daarom niet met
de bus mee. De man ontstak
in woede, beledigde de chauffeur en nam een dreigende
houding aan. Alle passagiers
hebben hiervan meegenoten. Een passagier was uiteindelijk bereid het 50 eurobiljet
te wisselen. De Amsterdammer heeft de kaartjes gekocht
maar is vervolgens aangehouden door gewaarschuwde politiemensen. Hij is meegenomen naar het bureau en daar
is procesverbaal opgemaakt.

Twee meisjes
aangehouden
voor diefstal

Regio - In een winkel aan de
Grote Houtstraat in Haarlem
werden maandag 27 oktober
om 15.50 uur door winkelpersoneel twee 15-jarige meisjes
uit Haarlem aangehouden en
overgedragen aan de politie.
Zij hebben inmiddels bekend
goederen te hebben meegenomen, zonder daarvoor te
betalen. Op het politiebureau
bleken de meisjes ook in andere winkels hun slag geslagen te hebben. De politie
maakte proces-verbaal op. De
meisjes mochten later op de
avond weer naar huis.

Bewusteloos
na botsing
verkeerszuil
Regio - Omstreeks 16.00 uur
op maandag 27 oktober reed
een 62-jarige automobilist uit
Beverwijk in Haarlem op de
kruising Florapark met de
Dreef tegen een verkeerszuil
aan. De oorzaak is (nog) onbekend. De man kon in eerste instantie zelf uit zijn auto
stappen, maar raakte bewusteloos. Hij werd overgebracht
naar het ziekenhuis. De politie stelt een onderzoek in naar
de precieze toedracht van de
aanrijding.
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Liever geen bekeuring aan uw broek?

Val op: gebruik je fietsverlichting!
Heemstede/ Bennebroek Het is weer herfst. De dagen
korten, de bladeren vallen en de
regen komt ook weer vaker in
flinke hoeveelheden uit de lucht.
Het maakt de omstandigheden
er voor alle weggebruikers, maar
zeker voor de fietsers en bromfietsers niet makkelijker op. Voor
zowel jong als oud op de fiets en
brommer geldt dat zij voor hun
eigen veiligheid er goed aan
doen om extra aandacht te besteden aan hun zichtbaarheid.
Op tijd goede verlichting aan is
geen overbodige luxe. Als je
de juiste verlichting en reflectoren voert, ben je beter zichtbaar voor andere weggebruikers. Jaarlijks gebeuren er ongelukken omdat niet de juiste
verlichting wordt gevoerd. Vol-

gens de Stichting wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) wordt bij 1% meer
fietsverlichting circa tien slachtoffers (ernstig en lichtgewonden) bespaard. Als elke fietser
de juiste verlichting zou voeren zou dat landelijk naar schatting 20 doden en 380 gewonden
kunnen besparen.
De komende weken worden
er door de politie verschillende fietsverlichtingscontroles gehouden. Help ongevallen en
daardoor veel leed te voorkomen en en zorg er voor dat de
verlichting in orde is. Het voorkomt ook dat je onnodig geld
uitgeeft aan een bekeuring van
20 euro. Hieronder het handhavingsbeleid van de politie:
- de politie controleert en verba-

liseert fietsers die geen verlichting voeren;
- de politie controleert en waarschuwt de fietser die wèl verlichting voert echter niet conform de nieuwe regelgeving is,
en adviseert deze hierover.
Onder juiste verlichting wordt
verstaan:
• te allen tijde zichtbaar;
• aan voorzijde wit of geel schijnend licht;
• aan achterzijde rood schijnend
licht;
• niet knipperend
• reflectiemateriaal
aanwezig
achterop de fiets, op de trappers en op de zijkant van de
wielen.
Voor meer informatie: zie www.
daarkunjemeethuiskomen.nl

Mussen en Zwanen in de Stadsschouwburg
Heemstede - Vrijdag 14 november speelt Rederijkerskamer Alberdingk Thijm in de
Stadsschouwburg te Haarlem
om 20.15 uur het stuk ‘Mussen en Zwanen’ van Haye van
der Heyden. Mussen en Zwanen
gaat over de relatie tussen twee
stellen.
Dit keer geen groots decor, maar
een nagenoeg leeg toneel waar
twee stelletjes zich begeven op

het hellende vlak van de liefde.
U kijkt niet alleen naar het verhaal , maar hoort ondertussen
ook het commentaar dat gegeven wordt door en op het gedrag van de speler. Dit tezamen
leidt tot komische maar ook herkenbare situaties. De twee stellen gespeeld door Franklin van
der Erf en Gerda van der Linden,
en Jan-Bram Risseeuw met als
partner Bianca Nunnink zijn de

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
r
doo
wo rdt verzorgd
OH), Lieven de Key laa n
Ouderen Hee mstede (W
023-528 85 10.
on:
efo
24, Hee mstede, tel
Samen Eten
In 2008 werken we met het thema
‘De maaltijdkeuze van een speciale gast’.
Maandelijks nodigen wij een speciale gast uit
aan tafel, die een menu naar eigen keuze samenstelt en vertelt over haar/zijn werkzaamheden en hoe zij/hij tot de keuze van dit menu is gekomen.
Op dinsdag 25 november om 12.30 uur wordt
men hartelijk welkom geheten door de gastvrouwen, in de grote zaal van WOH.
De speciale gast is deze keer de heer
J. Beelen, bestuurslid van de KBO (Katholieken
Ouderenbond in Heemstede)
Zijn keuzemenu is; tomatensoep, varkensschnitzel, gebakken aardappelen, sperziebonen
en chocolade vla.
Vanaf dinsdag 3 november kan men een dinerbon á € 9,50 kopen bij WOH, Lieven de Keylaan 24. Het kantoor is geopend op maandag t/
m donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag
van 09.00-13.00 uur.
Telefoon 023-528 85 10.
Met de KO-Bus naar de weekmarkt
Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur
kunnen Heemsteedse ouderen van huis worden opgehaald om te worden gebracht naar de
weekmarkt in Heemstede. Men wordt ook weer
thuisgebracht.
Aanmelden voor dinsdag 13.00 uur bij Welzijn
Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, tel:

uitdaging aan gegaan en hebben onder regie van Jaap van
Zelst een boeiend schouwspel
neergezet.
U als kijker moet zelf maar beslissen of u zich herkent in het
leven van de Mus of van de
Zwaan of misschien juist niet.
Voor de voorstelling zijn nog
kaarten verkrijgbaar aan de kassa van de Philharmonie Lange
Begijnestraat 11 te Haarlem.

“We sturen ook nog een leuke foto mee die gemaakt is net na ons
laatste optreden samen met jury-lid Nicolette van Dam”, aldus Mabel en Milly.

Moeder en dochter
straks Supersterren?
Bennebroek - De tv-afleveringen van ‘Superster the Family
battle’ op Nickelodeon zijn inmiddels begonnen. Maar het
echte werk komt pas in de week
van maandag 3, dinsdag 4 en
woensdag 5 november, want
dan is het de battleweek van
dochter Mabel Lamers & moeder Milly Oosterberg uit Bennebroek! Zij zullen dan iedere dag

te zien zijn op Nickelodeon om
19.20 uur in respectievelijk een
zangbattle, een dansbattle en
op de laatste dag een ultieme
battle.
En na deze week zullen ze weten of ze zullen doorstomen naar
de halve finale... Op zondag worden om 15.00 uur de afleveringen van de voorbije week achterelkaar herhaald.

Seniorennieuws Heemstede
528 85 10. Men betaald voor een retour € 2,50.
Voor alleen de heenreis betaald men € 1,50. Bij
voldoende belangstelling zal de KO-Bus ook
’s middags gaan rijden.
Vrijwilligers voor de KO-Bus II
Welzijn Ouderen Heemstede wil graag ouderen brengen naar de supermarkt op vrijdag en
hen helpen met het dragen van de boodschappen. Ook wil WOH graag ouderen de mogelijkheid bieden op donderdagochtend en/of middag
lekker te winkelen op de Binnenweg.
Maar dat kan alleen als er vrijwilligers zijn die
dit leuk vinden om te doen en een ochtend of
middag per week beschikbaar zijn.
Wie geïnteresseerd is en meer wil weten kan
contact opnemen met mw. Ted Herkes van WOH,
Tel: 528 85 10.
Administratieve Thuishulp
Ouderen die geholpen willen worden bij hun
persoonlijke ﬁnanciële administratie kunnen
een beroep doen op WOH. Zij worden maandelijks geholpen met hun administratie door
een speciaal voor dit project opgeleidde vrijwilliger. Ook ouderen die het zelf willen doen
maar tijdelijk ondersteund willen worden door
een vrijwilliger, kunnen voor een bepaalde
periode deelnemen aan Administratieve Thuishulp.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met WOH, tel: 528 85 10.

De Pauwehof
In de gymnastieklessen wordt extra aandacht
besteed aan het evenwicht en aan artrose. Deze lessen worden gegeven op vrijdagochtend
door een hiervoor speciaal opgeleidde docent.
Er zijn 3 groepen. De eerste groep (09.30-10.15
uur) is fysiek het minst zwaar en dus geschikt
voor minder mobiele ouderen. Er worden o.a.
oefeningen op de stoel gedaan. Er wordt extra
aandacht besteed aan voorlichting en oefeningen tot voordeel van evenwicht, verlichting van
artrosekrachten en het verrichten van algemene dagelijkse handelingen. Na aﬂoop wordt
in gezellige sfeer een kopje kofﬁe gedronken.
Voor meer informatie en/of een vrijblijvende
proeﬂes kan contact worden opgenomen met
Marja Schulpzand,
Tel: 528 86 22.
Feest voor vrijwilligers
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een
feest voor vrijwilligers als blijk van waardering voor al hun enthousiasme en inzet. Dit jaar
worden alle vrijwilligers uitgenodigd op donderdag 13 november van 17.00 tot 19.30 uur. Dit
jaar wordt de vrijwillige Bestuurder van het
Jaar gekozen.
Het feest is in de Burgerzaal in het raadhuis
van de gemeente Heemstede.
Website WOH.
Informatie over WOH kan men vinden op de
website: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Kon. HFC in 15 minuten
klaar met Quick 1890
Regio - Met drie goals van
Joost Cornelissen en drie van de
voet van Pascal Averdijk walste de Kon. HFC, afgelopen zondag, over Quick 1890 uit Amersfoort heen.
De wedstrijd in de 2e klasse B
was in een kwartiertje al beslist. HFC wist zich vanaf de aftrap direct een aantal kansen te
scheppen. De wedstrijd speelde zich vrijwel alleen maar of op
de helft van Quick. Een doelpunt
kon niet uitblijven. Joost Cornelissen opende de score. Nadat een corner slecht werd verwerkt door de Quick achterhoede lag de bal met een droog
schot achter, de niet zeker acterende Quick doelman, Jurgen
Terschegget. Nog geen minuut
later was het Pascal Averdijk die
een beauty van een goal scoorde. Hij maakte zich los van zijn
verdediger en prikte de bal diagonaal strak in de bovenhoek.
De wedstrijd was toen al min of
meer gespeeld. Quick grossierde in foutieve passes, waardoor

het felle HFC keer op keer in
balbezit kon komen. Quick probeerde het wel, kreeg zelfs wat
kansjes uit corners maar had
op momenten niet veel geluk
en daarbij verdedigde doelman
van Rossum van HFC zijn doel
uitstekend. Cornelissen kreeg
als snel de kans op een tweede doelpunt maar faalde alleen
voor de keeper. In minuut 35
was het wel raak. Uit een puike
voorzet van Wesley Kamerbeek
kopte Cornelissen, toch niet de
langste man op het veld, de bal
achter de doelman. Na de rust
gooide Quick wat meer fysieke kracht in de strijd, dit leverde
hen uiteindelijk alleen maar drie
gele kaarten op.
Uit een aanval van Quick veroverde HFC de bal en met een
snelle uitval belandde de bal via
Kamerbeek wederom bij Cornelissen die het goed afmaakte.
Averdijk miste alleen voor de
keeper en Kamerbeek ging voor
eigen succes en vergat de bal
verschillende keren af te leggen
naar een vrijstaande medespe-

ler. Wel raakte hij met een mooie
lob de lat boven de doelman.
Quick kwam aan een doelpunt
vanuit een penalty, gegeven omdat Roy Verkaik een tegenstander binnen het strafschopgebied zou hebben gehaakt. Aanvoerder Djuric Winklaar schoot
de bal via het lichaam van doelman van Rossum in het doel.
Pascal Averdijk kon nog twee
doelpunten bijschrijven op zijn
palmares zodat HFC met een 61 voorsprong de wedstrijd leek
te gaan uitspelen. Nog een maal
zetten Quick aan en uit een situatie, waarbij de HFC verdediging de bal niet goed verwerkte, scoorde Martijn van Ginkel
met een mooie omhaal twee minuten voor tijd nog de 2-6. HFC
klimt een plaatsje op de ranglijst
en heeft Quick nu achter zich
gelaten. Aanstaande zondag de
thuiswedstrijd tegen het op de
laatste plaats staande Voorland.
Quick mag zich revancheren tegen het iets hoger geplaatste
VVIJ.
Eric van Westerloo

Volleybalsters GSV Heemstede in
het nieuw naar kampioenschap!
Heemstede - Het Volleybal seizoen is weer begonnen. En met
het nieuwe seizoen zijn de meisjes jeugdteams van GSV Heemstede, en het Dames 1 team, in
nieuwe kleding gestoken. Geheel volgens de laatste trend in
volleybal werd er door de kledingcommissie gekozen voor
een strakke top, in combinatie
met een flitsend blauwe broek.
De kleding is ingezet door de
sponsor Newasco, die al jarenlang de club van de kleding
voorziet. Naast de wedstrijdtenues zijn de meisjesteams ook
verwend met professionele trainingspakken.
Door een jarenlang traject vanaf de jongste jeugd zijn er nu

twee jeugdteams die een uitgesproken doel hebben om kampioen in de poule te worden.
Het meisjes B team (foto) werd
vorig jaar tweede in de C klasse en is nu opgeschoven naar
de B-poule. Het team is al goed
op elkaar ingespeeld omdat de
meeste meisjes al jarenlang samen spelen.
In combinatie met de Haarlemse club Allides is er een team
in de A jeugdklasse actief. Dit
team bestaat uit 3 meiden van
GSV Heemstede, 1 meisje van
VV Haarlem en 5 meiden van
Allides. Deze combinatie heeft
ook het doel om dit jaar voor het
kampioenschap te gaan. Naast
de wekelijkse wedstrijden wordt

er tweemaal per week intensief getraind. Speciaal voor dit
team is de kleding voorzien van
de naam ‘ Heemstede Allides’
en zijn trainingspakken ingezet
door Beckhoff (New Automation
Technology).
Wilt u een keer trainingen komen bekijken dan bent u van
harte welkom op dinsdagavond.
De jeugd traint tussen 18.00 en
19.30 uur en de senioren trainen
tussen 19.30 en 21.00 uur.
Ook kunt u een wedstrijd bekijken. Via de site www.gsv-heemstede.nl kunt u zien wanneer
welk team speelt.

Bennebroekse
gewond in
Aerdenhout

Bennebroek - Op de Zandvoorterweg in Aerdenhout vond
op donderdag 23 oktober omstreeks 12.30 uur een aanrijding
plaats tussen twee personenauto’s. Een 69-jarige vrouw uit Bennebroek moest remmen voor een
auto die voor haar reed. De 37jarige automobiliste uit Zandvoort die de auto achter haar bestuurde, had dit te laat in de gaten. Een botsing was het gevolg. De Zandvoortse is met pijn
in rug en borstbeen voor onderzoek vervoerd naar het ziekenhuis. De politie maakt procesverbaal op.

R.C.H. klaar voor de grote finale!
Heemstede - Het verhaal is bekend: Voetbalvereniging R.C.H.
is volop in de race voor 1 miljoen
euro. Wekelijks strijden er genomineerde objecten in een spannende tweestrijd om een plek in
de grote finale die de winnaar
uiteindelijk deze hoofdprijs oplevert.
Voorbereidingen
De afgelopen weken is een
enorme lobby ingezet door de
leden van deze gezellige familieclub met als doel zo veel mogelijk stemmen te vergaren. Tijdens
de uitzending van donderdag 30
Oktober op Ned.2 om 19:25 zal
blijken of alle inspanningen hun
vruchten zullen afwerpen.
Unieke beelden
Tijdens deze uitzending worden
unieke beelden getoond van deze club met haar fantastische
verleden. Wat te denken van een
interview met oer-Heemstedenaar en R.C.H.-er pur sang Johan Neeskens? Ook historisch

beeldmateriaal uit de periode
dat
landskampioenschappen
werden behaald zullen worden
uitgezonden.
Stemmen is steunen
Wie tijdens en na de uitzending
stemt voor R.C.H. steunt daarmee de club op een geweldige
manier. Via telefoon en sms bepalen de kijkers van Nederland
wie in aanmerking komt om met
1 miljoen euro haar monument
te restaureren.
Geschiedenis
Dat de club een geweldige geschiedenis heeft en een ongelofelijke naamsbekendheid blijkt
uit de vele positieve reacties die
uit alle windhoeken van ons land
zijn neergedaald bij de organisatoren van deze miljoenenrace.
Op www.rch-voetbal.nl vindt u
de laatste stand van zaken omtrent deze club die naast een
boeiend verleden een bloeiend
heden heeft.

Knappe prestatie van VEW-2
Heemstede - Na het verdiende gelijke spel tegen Kismet vorige week werd de opgaande lijn
doorgetrokken bij de Spartaan.
Na een 2-0 achterstand bij de
rust gingen de mannen van Peter Klaver met een 3-2 overwinning richting Heemstede.
VEW-1 moest naar Velserbroek,
één van de zwakkere broeders in de 4de klasse. Als ‘voorwedstrijd’ had de KNVB Velserbroek-A1- VEW-A1 op het programma staan. De 4-3 overwinning ging naar de gastheren.
VEW-1 had geen moeite met de
Velsenbroekers. Een 0-5 overwinning was het resultaat. De
doelpuntenmakers waren: Michiel Dekker-2x, Niels Dekker2x en Bas van’t Sant die een vrije
trap keurig binnen schoot.
Zaterdag 1 november staat de
eerste derby op het programma:
VEW-1- HBC-1
VEW-2- Fortius-2
VWHEDW-3- VEW-3
VEW-4- Alliance-2

14.30 uur
12.00 uur
11.15 uur
13.00 uur

VEW-5- IJmuiden-5
Zwanenb.-vet- VEW-vet
VEW-a1- AMVJ-a1
VEW-c1- Hoofddorp-c
B’daal-c- VEW-c2
RCH-me- VEW-me
Bl’daal-e- VEW-e1
DSS-e- VEW-e2
VEW-e3- Olympia-e
VEW-f1
Hoofddorp-f- VEW-f2

15.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.15 uur
11.00 uur
09.00 uur
10.45 uur
09.30 uur
vrij
09.00 uur

De VEW-agenda: 14 november3e ronde Klaverjas kampioenschap. Aanvang 20.00 uur.
28 november- Van 17.00 uur tot
ongeveer 19.00 uur komt Sint
Nicolaas op bezoek voor de Mini’s en de F-junioren. Broertjes en zusjes, neefjes en nichtjes zijn natuurlijk ook van harte
welkom. Op 28 november vindt
de beroemde Wijnproefavond
plaats. Aanvang 20.15 uur..De
kosten bedragen 5 euro p.p. Opgeven bij Onno Stoltenborg, tel.
023 5637856.
Wilt u meer weten over VEW kijk
dan op www.vewheemstede.nl.

Fotostripverhaal Plexat de Luifel
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: dé vrijdagavond voor tieners bij Casca! Na het haloweenspektakel van vrijdag 31 oktober, gaan jongens
en meiden van 11-14 jaar op vrijdag 7 november van foto’s hun eigen
stripverhaal maken. ‘t Is weer Vrijdag is altijd in de jongerenruimte
van Plexat de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, van 20.00 tot 22.00
uur. Kosten: 2,- euro. Ga je om 18.00 uur eerst naar Cook, Eat, Meet &
Greet dan is ‘t Is Weer Vrijdag gratis. Bel Casca: 023 - 548 38 28.
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Badminton

Duinwijckvedetten
60 jaar bij elkaar

Carla en Paul van To Be tijdens internationaal in memoriam concert

Herdenkingsconcert
‘Afscheid nemen bestaat niet…’
Regio - Winnaars van de International Funeral Award voor de
beste muziek geven op zondag
2 november a.s. een hartverwarmend en troostrijk concert
in sfeervolle kapel aan de Witte
Herenstraat 22 te Haarlem.
Carla en Paul van de muziekformatie To Be, die momenteel in-

ternationaal furore maken, zijn
beroepszangers en schrijvers/
componisten van prachtige Nederlands-, Engels- en Italiaanstalige liederen. Tijdens hun concerten kan je naast hun eigen
repertoire, zoals het ontroerende liedje ‘ik laat je gaan’, hoogtepunten verwachten uit het re-

Meldactie Medicijngebruik:
wat zijn uw ervaringen?
Regio - Van 3 tot en met 16 november organiseren het Meldpunt Consument en de Zorg en
de Zorgbelangorganisaties een
meldactie over ervaringen met
medicijngebruik. Vooral mensen die dagelijks medicijnen gebruiken worden opgeroepen om
aan de actie mee te doen. De
resultaten worden gebruikt om
te signaleren wat er goed gaat,
maar ook waar er knelpunten
optreden rondom veilig medicijngebruik en deze vervolgens
aan te pakken.
Het medicijngebruik neemt jaarlijks toe. Vorig jaar gebruikte
zo’n 40% van de bevolking medicijnen. Het gaat daarbij om
medicijnen die door een arts
zijn voorgeschreven en om middelen die zonder recept gekocht
zijn bij de apotheker of drogist.
Zorgbelang en Consument en
de Zorg zijn erg benieuwd naar
uw ervaringen.
Apothekers en huisartsen hebben een belangrijke rol in het
veilig gebruik van medicijnen,
zowel door middel van voorlichting aan patiënten, contro-

le bij voorschrijven en uitgifte en
melden van bijwerkingen. Hierbij willen de organisatoren van
de actie weten op welke manier u zelf een bijdrage levert of
kunt leveren aan veilig medicijngebruik. Bijvoorbeeld door goed
op te letten met bijvoorbeeld
zelfzorggeneesmiddelen (medicijnen zonder recept).
Natuurlijk komen ook de kosten
van de medicijnen tijdens deze
actie aan de orde. Heeft u enig
idee wat uw medicijnen kosten?
Zou u dat willen weten?
Men wil ook graag weten in
hoeverre u te maken heeft met
wisselen van medicijnen en hoe
de voorlichting daarbij is geregeld. Weet u waarom u een ander medicijn krijgt? En hoe ervaart u dat?
Met behulp van deze meldactie kan worden nagegaan welke ervaringen u als patiënt heeft
met medicijngebruik, wat gaat
er goed en welke knelpunten
zijn er. Doel is de dagelijkse zorg
te verbeteren en na te gaan hoe
knelpunten kunnen worden opgelost.

pertoire van Pavarotti tot Callas
en Andrea Bocelli, van Il Divo tot
Marco Borsato.
Iedereen is van harte welkom bij
dit hart tot hart concert.
Locatie: Witte Herenstraat 22,
aanvang: 15.30 uur. Reserveren:
to-be@to-be.nl Entree: 10 euro.
Voor meer info.:www.to-be.nl.

Netwerkavond ViB
Regio – Op 4 november is er
een Vrouw in Bedrijf (VIB) Netwerkavond. Deze wordt gehouden in het Saplaza in Haarlem,
waar de deuren opengaan om
19.30 uur. Hoe komt het toch
dat liefde en zaken niets met
elkaar te maken lijken te hebben? Kunnen vrouwelijke ondernemers de gevestigde uitspraak ‘eerst de zaken dan het
meisje’ transformeren naar een
vereniging van de zaken en het
meisje, naar een samengaan
van het masculiene en het feminiene? Iteke Weeda, sociologe en emeritus hoogleraar
emancipatievraagstukken, onderzoekt het authentiek androgyn leiderschap en presenteert
dit onderwerp met humor en
de nodige relativering.
De avond is gratis voor ViBleden, introducés betalen wel
entree. Informeer op www.
vrouwinbedrijf.nl voor meer details over deze avond. Je kunt
je voor deze avond opgeven via
het aanmeldingsformulier op
de website. Voor vragen kun
je terecht bij Joke BrandhorstPortegies, secretaris van ViB:
secretariaat@vrouwinbedrijf.nl.

Regio - Badmintonclub Duinwijck vierde afgelopen zaterdag
feest. Reden was het zestigjarig
jubileum van Nederlands grootste badmintonclub, die op 1 oktober 1948 in Haarlem werd opgericht. Zo’n 300 leden en ex-leden uit binnen- en buitenland
ontmoetten elkaar in de feestelijke hal aan het Badmintonpad
in Haarlem. Duinwijck heeft voor
veel badmintongrootheden aan
de voet gestaan van hun (internationale) carrière. Eregasten
en kampioenen Imre Rietveld
en Pierre Pelupessy werden dan
ook warm onthaald. Ook andere spelers met een grote staat
van dienst zoals Herman Leidelmeijer, Chris Bruil, Brenda Beenhakker, Judith Meulendijks en
Marjan en Rob Ridder waren
aanwezig evenals zoveel andere
enthousiaste spelers die de vereniging rijk is.
Imre Rietveld gaf tijdens de
feestelijkheden twee ‘Imre Rietveld’ wisselbekers cadeau, die
jaarlijks zullen worden toegekend aan aanstormend Duinwijcktalent. Verder werd er in de

‘Duinwijckbioscoop’ een speciaal voor de gelegenheid samengestelde ‘Duinwijck 60’- dvd getoond en pakten verschillende
spelers het racket ter hand. De
drukte bereikte haar hoogtepunt
tijdens ‘Duinwijck 60 The Party’
met onder andere een optreden
van Amy Winehouse, Diana Ross
en Britney Spears (respectievelijk team 1 speelsters Eva en Betty Krab en Bianca Ridder).
De activiteiten in het kader van
het jubileum zijn echter nog
niet ten einde. Zo organiseert
Duinwijck in november nog een
jeugdprogramma, gecombineerd
met de Sinterklaasviering.
En door het KPMG Make it Happen Fonds van deze accountants- en adviesorganisatie is
een bedrag ter beschikking gesteld om tien seizoenslidmaatschappen voor jeugd en vijf voor
volwassenen cadeau te doen
aan Haarlemmers die in een sociaal of financieel isolement terecht zijn gekomen. Aan dit
maatschappelijk betrokken project zal de komende maanden
invulling worden gegeven.

Auteursbezoek
Heemstede - Op donderdag
23 oktober was Jan Siebelink te
gast in De luifel op uitnodiging
van Casca en Boekhandel Blokker in Heemstede.
Zijn gesprekspartner was Dorine Holman en het onderwerp

van gesprek was de nieuwe
boek Suezkade, een roman over
een dandy-achtige leraar Frans
op een lyceum in Den Haag. Er
waren 120 belangstellenden en
in de pauze signeerde Jan Siebelink zijn boeken.

Dorine Holman in gesprek met Jan Siebelink.

316 Euro voor
schoolboeken

Regio - Het kabinet verlaagt
schoolkosten voor ouders van
kinderen in het voortgezet onderwijs, zoals het vmbo, havo en
vwo, door de schoolboeken gratis te maken. Voor het schooljaar
2008-2009 hebben ouders nog

zelf de schoolboeken betaald.
Nieuw is dat zij daarvoor in december 2008 een tegemoetkoming van 316 euro (belastingvrij)
ontvangen voor ieder schoolgaand kind dat regulier voortgezet onderwijs volgt. Vanaf het
schooljaar 2009-2010 zorgt de
school voor gratis schoolboeken. Zie ook www.gratisschoolboeken.nl
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Begroting 2009
Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met
daarin een overzicht van de inkomsten en
uitgaven voor het komende jaar. In de
begroting staat beschreven wat het college
van burgemeester en wethouders wil
bereiken op de verschillende beleidsterreinen en welke investeringen hiervoor nodig
zijn.

Begroting op website
Volgende week treft u in HeemstedeNieuws
een speciale begrotingsbijlage aan met
daarin de voorstellen van het college.
Maar u kunt de begroting 2009, met daarin
een overzicht van de 14 programma’s, nu
al raadplegen op de gemeentelijke website:
www.heemstede.nl
(rubriek: Gemeente Heemstede > Politiek
& bestuur > Begroting 2009).

Behandeling door gemeenteraad

op de toekomst van Heemstede en op de
plannen die het college in de begroting
voorstelt. De beschouwingen duren van
19.00 tot ca. 21.30 uur. Na een schorsing
van ongeveer anderhalf uur, reageert het
college op de beschouwingen. Dit duurt
van ca. 23.00 tot 24.00 uur.
De gemeenteraad heeft het recht de
voorgestelde begroting te wijzigen.
Vrijdagmiddag om 13.00 uur beginnen de
fracties met indienen van hun wijzigingen
voor de begroting 2009 en hun speciale
verzoeken aan het college voor 2009. Raad
en college gaan daarover met elkaar in
debat. Vanaf ca. 15.30 uur wordt er
gestemd.
Zie voor de agenda ook www.heemstede.nl.
Voor vragen over de behandeling van de
begroting door de gemeenteraad, kunt u
contact
opnemen
met
de
griffie,
telefoonnummer (023) 548 56 46, e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.

De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen
over deze voorstellen.
De begroting wordt op donderdag
6 november a.s. om 19.00 uur en op
vrijdag 7 november a.s. om 13.00 uur in
twee openbare vergaderingen door de
gemeenteraad behandeld (locatie: raadhuis, Raadhuisplein 1).
Op donderdagavond openen de fracties
het debat met de algemene politieke beschouwingen. Elke fractie geeft zijn visie

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:

-
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HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word

• Korting op reparatie
fietsverlichting

• Inloopochtend
burgemeester

• Bouwplannen

en ontvang periodiek een e-mail-

• Wat gebeurt waar in
Heemstede

bericht met nieuws op maat van

abonnee via www.heemstede.nl

de gemeente.
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Bestemmingsplan
woonwijken Noordwest
De gemeente werkt aan actualisering van de bestaande bestemmingsplannen. Een
bestemmingsplan schrijft (dwingend) voor hoe de grond gebruikt mag worden, of er
op gebouwd mag worden en wat gebouwd mag worden. De circa 40 ‘kleinere’ bestemmingsplannen van Heemstede worden teruggebracht tot acht grotere bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan voor het gebied ‘Woonwijken Noordwest’ is nu in voorbereiding. Dit gebied wordt in het westen en noorden begrensd door de gemeentegrenzen van respectievelijk Bloemendaal en Haarlem, en in het oosten en zuiden door
de Heemsteedse Dreef, Lanckhorstlaan, Koediefslaan, Alberdingk Thijmlaan en de
Brederolaan. In grote lijnen blijft het bestemmingsplan hetzelfde. Er komen dus geen
ingrijpende veranderingen in dit gebied. Wel zijn er een aantal uitgangspunten (beleidsvoornemens) waarover u uw mening/zienswijze kunt geven. Hieronder zetten wij
de belangrijkste voornemens op een rijtje.

Beleidsvoornemens

• Kantine RCH in
'Restauratie'

• Werk aan de weg

H E E M S T E D E

- Een deel van de Zandvoortselaan (zuidoostzijde) krijgt de bestemming ‘Centrum
2’. Dit komt overeen met de huidige bestemming, maar in het huidige bestemmingsplan is een beperking opgenomen
van maximaal 20 vestigingen. In het
nieuwe plan komen meer mogelijkheden
voor ondernemers om zich op dit deel
van de Zandvoortselaan te vestigen.
- De mogelijkheden voor erfbebouwing
worden verruimd. Er is dus meer toege-

staan bij de bouw van schuren, aanbouwen e.d. op de eigen grond. Onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan
dat maximaal 70 m2 van het erf wordt bebouwd. Een gedeelte van 25 m2 moet
altijd onbebouwd blijven.
- Het college van burgemeester en wethouders krijgt de bevoegdheid de bestemming van de hoek van de
Zandvoortselaan en de Orchideënlaan te
wijzigen ten behoeve van ‘Wonen’.

vervolg op pag. 2

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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vervolg pag. 1 Bestemmingsplan woonwijken Noordwest
- Het gebied aan de Vondelkade heeft nu
de bestemming ‘Recreatie’ (tennispark).
Voorgesteld wordt deze bestemming te
wijzigen in ‘Wonen’. Dit houdt niet in dat er
een woonhuis op dit gebied gebouwd kan
worden, het gebied wordt dan als tuin bij
de bestaande woning gevoegd.

mening dan worden meegewogen in de
besluitvorming. Maar ook hierna kunt u
natuurlijk gedurende het vervolgtraject op
verschillende momenten nog uw mening
geven. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk door de gemeenteraad vastgesteld.
Dit zal naar verwachting gebeuren in het
voorjaar van 2009.

Inspraakprocedure bestemmingsplan

Terinzagelegging en advies

Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening en het Besluit ruimtelijke ordening
(van kracht sinds 1 juli 2008) kunt u nu al
reageren op de beleidsvoornemens.
Zo kunt u dus vooraf, nog voordat er een
bestemmingsplan ligt, de gedachtevorming
over de invulling van een gebied in
Heemstede beïnvloeden. Op het moment
dat de eerste variant van het bestemmingsplan, het zogenaamde ontwerpbestemmingsplan, wordt behandeld door de
commissie
Ruimte
(oordeelvormend
orgaan van de gemeenteraad) kan uw

De nieuwe wet schrijft voor dat wij u
moeten informeren of stukken ter inzage
worden gelegd en of een advies wordt
gevraagd aan een onafhankelijke instantie.
Voor het bestemmingsplan ‘Woonwijken
Noordwest’ liggen nu nog geen stukken ter
inzage. Omdat dit bestemmingsplan zich in
de voorbereidende fase bevindt, en we
eventuele reacties van belanghebbenden
nog moeten verwerken, zijn nog geen stukken voor het ontwerpbestemmingsplan beschikbaar. Ook wordt er geen advies aan
een onafhankelijke instantie gevraagd,

Kantine RCH in
tv-programma
‘Restauratie’
Donderdag 30 oktober, 19.25 uur
Het Avro-programma ‘Restauratie’ gaat op
donderdag 30 oktober om 19.25 uur over
de kantine van de Heemsteedse voetbalclub RCH. Het gebouw dingt mee naar een
prijs van 1 miljoen euro om de kantine te
restaureren. Tijdens en na de aflevering
kunt u stemmen op het clubgebouw van
RCH in Heemstede en zo zorgen dat het
gebouw doorgaat naar de finale.
In het tv-programma staan vervallen gebouwen centraal die ooit de aanblik van
een dorp, stad of streek bepaalden, maar
er nu in vervallen en zorgwekkende toestand bijstaan. Deze gebouwen 'strijden'
om maximaal één miljoen euro restauratiebudget. Na acht reguliere afleveringen zal
in de live-finale op woensdag 12 november
bekend worden welk van de zestien deelnemende gebouwen de winnaar is van die
felbegeerde hoofdprijs.
Hoe meer Heemstedenaren hun stem uitbrengen op de kantine van RCH, hoe
groter de kans dat dit karakteristieke
gebouw helemaal kan worden opgeknapt!
Restauratie, donderdag
19.25 uur, Nederland 2.

30

oktober,
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omdat een dergelijke instantie voor de
Woonwijken Noordwest niet beschikbaar is.

Reageren
Wilt u reageren op de beleidsvoornemens?
U kunt uw mening (zienswijze) over de be-

2 0 0 8

leidsvoornemens voor de Woonwijken
Noordwest tot 27 november 2008 indienen
bij het college van B&W, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Voor meer informatie
of vragen kunt u ook contact opnemen met
mevrouw L.C. Wijker, tel. (023) 548 57 83.

Vogelpark en gebied tussen Vogelpark en de Zandvoortselaan
Voor het gebied ten noorden van de Zandvoortselaan, ten westen van de spoorlijn, zijnde Vogelpark en de huidige bebouwing tussen Vogelpark en de Zandvoortselaan, komt
een apart bestemmingsplan.
In dit gebied gelden nu de regels van de bouwverordening en van de vrijstelling van het
bestemmingsplan (Vogelpark). Het college van B&W wil voor de woningen in dit gebied
dezelfde regels gaan toepassen als in het bestemmingsplan ‘Woonwijken Noordwest’. Dit
houdt in dat de grond waarop nu woningen staan de bestemming ‘Wonen’ krijgt. De
oppervlakte waarop het huis mag komen, volgt de feitelijke contouren van de huidige
woning. Verder worden ook hier de mogelijkheden verruimd voor erfbebouwing (schuren,
bijkeuken e.d.), net als in het bestemmingsplan Woonwijken Noordwest. Toegestaan
wordt dat maximaal 70 m2 van het erf wordt bebouwd. Een gedeelte van 25 m2 moet
altijd onbebouwd blijven.
Het bestemmingsplan voor dit gebied zal in het najaar van 2009 worden voorbereid.
De verwachting is dat het bestemmingsplan voor dit gebied in het voorjaar van 2010 zal
worden vastgesteld.

Korting op reparatie fietsverlichting
Fietsen zonder licht gevaarlijk
In deze periode is goede fietsverlichting
noodzakelijk. Het is ’s avonds vroeg donker
en ’s morgens laat licht. De Fietsersbond in
Heemstede heeft in samenwerking met de
gemeente en de fietshandelaren een
kortingsactie georganiseerd voor het
repareren van fietsverlichting.
De kortingsactie houdt in dat er tot en met
zaterdag 8 november € 5,-- korting wordt

Inloopochtend
burgemeester
14 november
Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij
burgemeester Marianne Heeremans.
Normaliter op iedere eerste vrijdag van
de maand kunt u vrij inlopen, dus zonder
afspraak, om van gedachten te wisselen
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.
Omdat op de eerste vrijdag van november
de begrotingsraad plaatsvindt, is de
inloopochtend een week verplaatst.
U bent van harte welkom op vrijdag 14
november van 10.00 tot 12.00 uur.

gegeven op reparaties van fietsverlichting.
De gemeente en de fietshandelaren dragen
elk voor de helft bij aan deze korting. U
krijgt de korting als u de onderstaande kortingsbon inlevert bij de fietshandelaar.
De deelnemende fietshandelaren zijn:
- Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6
- Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34
- Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2

- Stationsrijwielstalling, Roemer Visscherplein 10
Op zaterdag 1 november controleert de
Fietsersbond op de Binnenweg fietsverlichting en verricht (gratis) kleine reparaties.
Dit gebeurt van 11.00 tot 15.00 uur voor het
ING-kantoor.
De politie zal de komende periode weer
strenger controleren op de fietsverlichting.

WAARDEBON
FIETSVERLICHTING

5 KORTING

€

Bij reparatie van de fietsverlichting bij een van de Heemsteedse
rijwielhandelaren. Geldig tot en met 8 november 2008.
(Eén bon per persoon, niet inwisselbaar voor geld.)
Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6
Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34
Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2
Stationsrijwielstalling, Roemer Visscherplein 10
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Werkzaamheden Glipperweg
Op maandag 3 november 2008 start de
herinrichting van de Glipperweg tussen
de Kemphaanlaan en de grens met
Bennebroek.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het hoofdriool, de aanleg van
vrijliggende fietspaden, het vernieuwen
van asfaltverharding van beide rijbanen en
het vernieuwen van de openbare verlichting. Ook wordt een groot deel van de laanbeplanting vervangen en worden bermen
met bodembedekkende heesterbeplanting
aangelegd.
Daarnaast wordt nog onderzocht welke
maatregelen getroffen moeten worden om
de verkeersveiligheid te verbeteren op het
gedeelte van de Glipperweg tussen de
Kemphaanlaan en de Prinsenlaan.

Het is de bedoeling het project vóór eind
maart 2009 af te ronden. Wanneer door
slechte weersomstandigheden niet kan
worden gewerkt, heeft dit gevolgen voor de
planning.

Verkeersafwikkeling

globaal als volgt uit:

Planning
De uitvoering van het werk is verdeeld in
3 fasen. Het totale werk neemt ongeveer
5 maanden in beslag. De planning ziet er

Fase 1: aanpak westelijke rijbaan (richting
Bennebroek) van 3 november tot medio
december 2008;

Fase 2: aanpak oostelijke rijbaan (richting
Heemstede) van begin januari tot medio
maart 2009;
Fase 3: volledige afsluiting van beide rijbanen van half maart tot eind maart 2009.

Wat gebeurt waar
in Heemstede?
Vergaderingen,
bijeenkomsten &
evenementen
- Gemeenteraad, 30 oktober, 20.00 uur,
raadhuis
- Begrotingsraad, 6 november 19.00 uur
en vrijdag 7 november 13.00 uur, raadhuis
- Commissie Ruimte, 10 november,
20.00 uur, raadhuis
- Commissie Samenleving, 11 november,
20.00 uur, raadhuis
- Commissie Middelen, 12 november,
20.00 uur, raadhuis
- Inloopochtend burgemeester, 14 november, 10.00-12.00, raadhuis (eenmalig verplaatst naar 2e vrijdag van de
maand i.v.m. begrotingsraad)
- Veteranencafé, dinsdag 4 november
16.00-18.00 uur, café De eerste aanleg
- Tentoonstelling ‘Bosranden’, 17 juli tot
en met 15 november, Bezoekerscentrum
Groenendaal
- Postzegelevenement, 15 en 16 november,
Sportcentrum Groenendaal
- Aankomst Sinterklaas, 15 november ca.
11.30 uur, Heemsteedse Dreef
- Sint op het dak, 22 november 17.30 tot

Gemeentegids
online?
www.heemstede.nl

Benoeming lid van
de gemeenteraad

18.00 uur, Jan van Goyenstraat
Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst
of evenement in deze rubriek laten opnemen?
Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzamelingsacties
- 26 oktober t/m 1 november - Diabetes
Fonds
- 2 t/m 8 november - Stichting Alzheimer
Nederland
- 9 t/m 15 november -Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK)

Grote projecten
- Herinrichting Binnenweg & bestemmingsplan
Centrum:
realisatie
2008-2010. Start werkzaamheden
Binnenweg: mei 2009.
- Bouwplan Watertoren / Privilege
Heemstede: realisatie 215 appartementen in vier fases in de periode
2005-2010.
- Omgeving
station
HeemstedeAerdenhout:
realisatie
woonwijk
Vogelpark periode 2007-2009.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in fase 1 en 2 is steeds één rijbaan
van de Glipperweg afgesloten voor het
verkeer. Het doorgaande verkeer richting
Bennebroek kan langs het werkvak blijven
rijden. Het autoverkeer vanuit Bennebroek
richting Heemstede wordt omgeleid via de
Herenweg. Fietsverkeer kan gedurende de
hele werkperiode in beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor
het openbaar vervoer worden alternatieve
opstapplaatsen bij de haltes aangegeven.
In verband met de algemene veiligheid geldt
binnen het werkgebied een maximumsnelheid van 30 km/uur.

- 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
(recreatiepad Spaarne/Ringvaart gaat
open als Park Meermond gereed is).
- Renovatie Provinciënwijk: uitvoering renovatieplan en andere deelplannen
begin 2008.
- Manpadslaangebied: inrichten als natuurgebied met extensief recreatief gebruik. Start bestemmingsplanprocedure
1e kwartaal 2009.
Kijk op de gemeentelijke website voor uitgebreide informatie over deze projecten
(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen
en projecten).

De heer P.J.E.M. van der Velden
(GroenLinks) heeft met ingang van 26 september 2008 ontslag genomen als lid van
de raad van de gemeente Heemstede. Als
gevolg van dit ontslag heeft het centraal
stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad van de gemeente op 16
oktober 2008 mevrouw I.H.J. Sabelis benoemd verklaard tot lid van de gemeente
Heemstede. Dit besluit ligt voor eenieder
ter inzage in het raadhuis (Publiekszaken).

KO-Bus vervoer naar
de woensdagmarkt
in Heemstede
Met ingang van woensdag 15 oktober kunnen ouderen van huis opgehaald worden
om te worden gebracht naar de gezellige
woensdagmarkt in Heemstede. De ‘KOBus’ rijdt tussen 10.00 en 12.30 uur. De
kosten voor een retour zijn € 2,50. Voor wie
alleen heen mee wil rijden kost het € 1,50.
U kunt zich opgeven voor dinsdag 13.00
uur bij Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven
de Keylaan 24, tel. (023) 528 85 10.
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Aanvragen bouwvergunning

Amstelbrug (tussen Amstellaan en Leidsevaartweg)

2008.286
2008.287

Zandvoortselaan, tussen Vondelkade en Leidsevaart
t/m medio november - Tussen de Vondelkade en de Leidsevaart is verkeershinder
mogelijk vanwege werkzaamheden op het Roemer Visscherplein en de middenberm
van de Zandvoortselaan.

2 0 0 8

Bouwplannen

Werk aan de weg
27 t/m 31 oktober - De Amstelbrug (tussen de Amstellaan en de Leidsevaartweg)
is van maandag 27 t/m vrijdag 31 oktober overdag gesloten voor autoverkeer.
Voetgangers en fietsers kunnen wel gebruikmaken van de brug.
De vorig jaar kapotgereden leuning (onderdeel van kunstwerk DRINKWATER) wordt
teruggeplaatst en aansluitend wordt schoonmaak- en reparatiewerk uitgevoerd.

O K T O B E R

2008.288
2008.289
2008.291
2008.293
2008.294

het plaatsen van een raam in de kelder
het wijzigen van de voor- en achtergevel
van de bovenwoningen
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakopbouw
het plaatsen van een carport
het uitbreiden van een woonhuis

-

Herenweg 2A
Jan van Goyenstraat 27

-

Beethovenlaan 22

-

Jan Steenlaan 8
Oosterlaan 15
Jacob van Ruisdaellaan 30
J.H. Weisenbruchweg 16

-

Hageveld 23

Aanvraag sloopvergunning
2008.929

het verwijderen van asbesthoudend
vloerzeil

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek
tot april 2009 - Van 3 november tot medio maart 2009 is één rijbaan van de Glipperweg
tussen de Kemphaanlaan en de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting
Bennebroek kan van de weg gebruikmaken, autoverkeer richting Heemstede wordt
omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen in beide richtingen gebruik blijven maken
van de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer worden alternatieve opstapplaatsen bij
de haltes aangegeven.
De werkzaamheden betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende
fietspaden.

De bovenstaande aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 24 oktober 2008)
2008.253

het plaatsen van een dakopbouw

-

Madoerastraat 13

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 24 oktober 2008)
2008.194

het aanleggen van een recreatieve tunnel -

t.h.v. de Cruquiusbrug
onder de N201

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool
tot en met april 2009 - Van 22 oktober tot en met april 2009 is het deel van de
Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten voor alle verkeer.
De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden van gevaar en schade op

Verleende monumentenvergunning (verzonden 24 oktober 2008)
2008.220

het herstellen en restaureren van
drie schuiframen, vervangen bestaand
dubbel glas door enkel glas

-

Raadhuisstraat 27A

De bovenstaande vergunningen liggen van ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

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

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

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het speciale
meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast).
Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van
de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze
tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

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

Bestemmingsplan
Start voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan
2008.067
het uitbreiden van de entree, wijziging
M. Vaumontlaan 152-192
kozijnindeling en dakrand
2008.261
het bouwen van een serre
Dinkellaan 25
Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 30-10-2008 gedurende 6 weken ter inzage
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u
zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 52.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E VA N D E G E M E E N T E H E E M S T E D E - 2 9

O K T O B E R

2006

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 november
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

20.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor het bouwen van een
woonhuis aan de Kees van Lentsingel 4
- openbaar -

20.30 uur

bezwaren tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van de
Crayenesterschool
- niet openbaar -

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

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

Hulp bij controle bloedglucosemeters
in Kennemer Gasthuis
Regio - Op donderdag 6 november organiseert het Kennemer Gasthuis een dag waarop
diabetespatiënten hun bloedglucosemeter kunnen laten controleren en ook de manier waarop
zij hun bloedmonsters afnemen.
Daarmee kunnen verkeerde uitslagen worden voorkomen.
Bijna 300.000 mensen in Nederland lijden aan diabetes mellitus
(suikerziekte). Veel van deze diabetespatiënten gebruiken insuline en controleren zelf met een
bloedglucosemeter hun bloedsuikerspiegel. Als de meter af-

wijkt, krijgen arts en patiënt verkeerde uitslagen en wordt het
medicijnbeleid op die verkeerde uitslagen gebaseerd. Dit kan
leiden tot een te hoge of te lage
bloedsuikerspiegel. Het is dan
ook van belang om de bloedglucosemeter regelmatig te laten controleren. Ook de manier
waarop het bloedmonster wordt
afgenomen moet in de gaten
gehouden worden.
Het Kennemer Gasthuis ontvangt, samen met thuiszorgorganisatie Zorgbalans, diabetespatiënten mét hun bloedglu-

Communicatiecursus:
NLP-training
Heemstede - NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een
techniek om op een eenvoudige en praktische manier meer
effect te hebben in je communicatie. U leert in deze training
hoe stemmingen en ervaringen invloed hebben op gedrag
én communicatie. Bewustwording zorgt voor meer keuzes. De
lesstof staat ook stil bij vragen
als: wat wilt u eigenlijk en wat
vindt u echt belangrijk? NLP is

een training met veel oefenen
en vooral veel plezier en is direct
toe te passen in uw dagelijks leven. Een korte training van 3 lessen door Monique van Wonderen is bij Casca op woensdagen
van 20.00-22.00 uur vanaf 5 november.
Aanmelden kan van maandag t/
m vrijdag van 9.00-12.00 uur: telefoon 023-548 38 28 kies 1. Of
via: www.casca.nl.

cosemeter. Er zijn op de controledag diabetesverpleegkundigen van het Kennemer Gasthuis
en van Zorgbalans en streeklaboratorium Medial aanwezig.
De patiënten meten ter plaatse
zelf hun bloedsuikerspiegel met
hun eigen meegebrachte bloedglucosemeter. Vervolgens neemt
Medial hetzelfde bloedmonster
af en worden de twee uitslagen
vergeleken. Wanneer de uitslagen te veel verschillen, moet de
bloedglucosemeter worden vervangen.
De dag wordt georganiseerd in
samenwerking met de Zorgbalans Groep, Medial en diverse
fabrikanten van bloedglucosemeters.

Winkeldievegge gepakt
Regio - De politie heeft maandag 27 oktober in Nieuw-Vennep een 28-jarige vrouw uit
Hoofddorp aangehouden op
verdenking van winkeldiefstal. De vrouw nam spullen
weg uit een winkel aan het
Händelplein en werd betrapt.
Met een smoes probeerde zij
weg te komen, maar dat is
niet gelukt. De vrouw ging de
cel in. De politie onderzoekt
de zaak en maakt procesverbaal op.

Nieuwsbrief Casca
Heemstede - Casca geeft elke 2 maanden een nieuwsbrief uit
met het programma van lezingen, workshops, excursies, optredens en films.
U kunt deze nieuwsbrief op vier manieren ontvangen:
• gratis per e-mail; geef hiervoor uw emailadres, naam, adres en
telefoonnummer op.
• met de post voor 7,50 euro per jaar
• u kunt hem afhalen op onze locaties: de Luifel, de Princehof
of het Honk;
• u kunt hem downloaden van het Internet: www.casca.nl. In deze versie zijn niet de titel en omschrijving van de films opgenomen.
De nieuwe nieuwsbrief met het programma voor november en
december is nu uit. Bel Casca: 023-548 38 28, email: info@casca.nl, surf naar www.casca.nl of komt even langs bij de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede.

Workshops tijdens glutenvrije markt
Regio - Op zaterdag 8 november organiseert de Nederlandse
Coeliakie Vereniging (NCV) regio Noord Holland, samen met
de regio Zuid-Holland, in het
Spaarne Ziekenhuis een interregionale glutenvrije markt voor
haar leden. Ook niet leden zijn
deze dag van harte welkom om
meer informatie over het ziektebeeld te verkrijgen.
Coeliakie is een chronische ziekte waarbij het lichaam geen gluten verdraagt. Gluten is een eiwit dat voorkomt in de meeste
granen.
Tijdens deze markt worden in
samenwerking met het Informatiepunt Zorg van het Spaarne

Ziekenhuis twee workshops gehouden met de titel “Alles wat u
(nog) wilt weten over gluten”.
Dr. M. Hadithi, maag-,darmen leverarts verbonden aan het
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, mw. F. van Klinken, diëtiste
van de NCV en mw. A. Grijpma,
ervaringsdeskundige,
beantwoorden uw vragen over coeliakie en gluten. U kunt uw vragen vooraf, schriftelijk tijdens de
markt inleveren. Aanvangstijden
van de workshops: 11.30 uur en
14.00 uur. De glutenvrije markt
wordt van 11.00 tot 15.00 uur
gehouden in het personeelsrestaurant van het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp.

