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Poppies, klaprozen als 
herdenkingssymbool
Heemstede - Je zal maar rode 
klaprozen opgespeld krijgen van 
twee doorgewinterde veteranen 
nog vóór de officiële dag. Els 
van de Weijer en Greetje van Ier-
schot, CDA-gemeenteraadsle-
den van Heemstede, namen de-
ze week al een voorschot op de 
Poppy-actie van Gerard Visser, 
oud-Korea veteraan en Bert Vrij, 
de oud-Indië veteraan. Bofkon-
ten die CDA’ers! Inwoners van 
Heemstede moet wachten tot 6 
en 7 november want dan gaan 
leden van de Heemsteedse Ve-
teranen poppies, klaprozen, uit-
delen bij Albert Heijn en de De-
kamarkt. Ook de jeugd is geïn-
teresseerd in de herdenking van 
alle gesneuvelden van alle oorlo-
gen ter wereld. Twee jongens van 

achttien en drie meisjes van vijf-
tien doen mee met het opspel-
den van de rode klaprozen, het 
herdenkingssymbool. Het ver-
band tussen oorlog en de pop-
py, de klaproos, is al twee eeu-
wen bekend. 

11-11
In de Napoleontische oorlogen 
was het al opgevallen hoe ge-
makkelijk klaprozen in Vlaande-
ren groeiden op de graven van 
de gesneuvelde soldaten.  In Ca-
nada is de klaproos officieel ge-
accepteerd door de ‘Great War 
Veterans Association’. Krijgt u 
een poppy opgespeld, dan wordt 
u gevraagd deze klaproos te dra-
gen tot 11 uur van de 11e dag van 
de 11e maand. De jaarlijkse her-

denkingsdag is 11 november. Ja-
renlang herdachten kleine groe-
pen als de British Legion de mi-
litairen van alle landen die ge-
sneuveld zijn voor onze vrijheid. 
Begonnen in 2004 bij inwoners 
van Apeldoorn en Zandvoort, 
worden sinds vorig jaar ook in 
Heemstede de klaprozen uit-
gedeeld door de actieve Heem-
steedse Vereniging van Vetera-
nen, met ondersteuning van het 
gemeentebestuur. Burgemees-
ter Marianne Heeremans zal op 
29 oktober een poppy overhan-
digd krijgen van Dr. Howard Mil-
ler, Nico Baan en Gerard Visser. 
Ton van den Brink

Gerard Visser, Els van de Weijer, Greetje van Ierschot en Bert Vrij.

Volgend weekend:

Kunstlijn weekend 
in Heemstede!

Heemstede - Ook dit jaar 
wordt de jaarlijkse Kunstlijn-
manifestatie in Heemstede op 
grootse wijze aangepakt. Niet 
minder dan 30 kunstenaars to-
nen hun werk gedurende het 
z.g. Kunstlijnweekend (zater-
dag 7 en zondag 8 november) 
in hun eigen atelier, in gale-
ries, in z.g. ’chambre d’amis’, in 
scholen en in een heuse mo-
len! In ‘De Heemsteder’ van 
volgende week vindt u hier-
over uitgebreid informatie in 
de vorm van een fiets- en wan-
deltocht langs al deze adres-
sen in Heemstede. Daarnaast 
zullen op speciale kunstlijn-
pagina’s de exposerende kun-
stenaars en de plekken waar 

zij hun werk tonen tonen aan-
dacht krijgen! De officiële ope-
ning van deze jaarlijkse mani-
festatie vindt plaats op vrijdag 
30 oktober in het Raadhuis van 
Heemstede, Raadhuisplein 1 
in de Burgerzaal waar de wer-
ken van de deelnemers op de 
Centrale Expositie  te bewon-
deren zijn. De opening van de 
Heemsteedse Kunstlijn zal om 
16.00 uur worden verricht door 
de wethouder Cultuur de Heer 
Sjaak Struijff. Een bijzondere 
noot: tijdens de opening treedt 
een van de deelneemsters 
(Vera Bruggeman) op met haar 
eigen ensemble: PrimaVera! 
Zie ook: www.kunstlijnhaar-
lem.nl 
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Trouwring verloren
Heemstede – Zijn er nog eer-
lijke vinders? Wie heeft maan-
dagmiddag 19 oktober een gou-
den trouwring gevonden voor 
de PLUS supermarkt aan de Jan 
van Goyenstraat?

Het is een glad gouden ring met 
inscriptie: 2-4-’56 en 21-12-’56. 
De naam in de ring is ‘Arie’. U 
maakt er de eigenaresse erg blij 
mee. Zij heeft al aangifte van het 
verlies gedaan bij de politie. De 
eerlijke vinder kan bellen naar: 
023-5282273.



pagina 2 de Heemsteder - 28 oktober 2009

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Verschijnt woensdag

EDITIE 5:
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

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 17.575

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede – Corrien Visser uit Heemstede maakte deze leu-
ke foto, die in teken staat van Halloween. Op 31 oktober wordt 
dat in vooral Amerika gevierd. Halloween wordt ook wel Hal-
lows eve(ning) genoemd. Het is de Engelse naam voor Allerhei-
ligenavond.
Op de foto tonen Maud en Myrthe hoe je een pompoen moet 
uithollen. De pompoenen worden vaak gebruikt om er een 
‘enge’ kop van te maken. Halloween is een feestdag die voor-
al in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en 
Canada gevierd wordt. Op 31 oktober verkleden kinderen zich 
en bellen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die 
versierd zijn. De pompoenen zijn uitgehold en leuk uitgesne-
den en er zit een lichtje in. Ze roepen: “Trick or Tread” (de keuze 
gevend tussen een plagerijtje uithalen of een versnapering krij-
gen). De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Ook zijn 
er Halloweenfeesten waar feestgangers verkleed op het thema 
naartoe gaan.
In België en Nederland wordt er steeds meer aandacht besteed 
aan het Halloweenfeest/Allerheiligenavond. Dit gebeurt meest-
al niet in de vorm van langs de deuren gaan en snoep ophalen 
maar wel door Halloweenfeesten en het versieren van huizen.
In Nederland besteden wij meer aandacht aan Sint Maarten.

Halloween

Allemachtig prachtig!
Moeder en kind van de 
weg afgereden
Woensdag 14 oktober fietste ik met mijn dochters (Feline ach-
terop en Elsa op haar eigen fiets) over de Bleekersvaartweg van-
af de Kerklaan richting Gall & Gall en de Feestwinkel. Een andere 
fietsster volgde ons. Halverwege de vaart kwam er vanuit tegen-
gestelde richting een auto met een vrouwelijke bestuurder erin, 
van middelbare leeftijd. Het viel mij op dat ze veel te veel met haar 
auto aan de verkeerde kant van de smalle weg reed (bijna op het 
supersmalle fietspad waarop wij ons bevonden). Hoewel ik ervan 
uit ging dat ze ons wel zou zien, probeerde ik oogcontact met haar 
te maken, wat mislukte. Tot mijn schrik, zag ze ons totaal niet en 
kwam de auto op het fietspad af. Ik remde, stuurde mijn fiets naar 
rechts het grasveldje op (naast de sloot) en sprong van mijn fiets. 
Gelukkig fietste Elsa niet te dicht achter me zodat ze nog op tijd 
kon stoppen. De vrouw achter Elsa stopte ook en was net zo ge-
schrokken als wij. Tot onze grote verbazing reed de auto gewoon 
door! De chauffeuse had dus ook niet gezien dat ze ons bijna had 
aangereden! Dat zou zeker zijn gebeurd als ik niet had geantici-
peerd. Feline zou dan waarschijnlijk in de sloot zijn beland (heeft 
nog geen zwemdiploma) en wie weet wat voor leed er nog meer 
zou zijn geschied. De vrouw op de andere fiets merkte nog boos 
en geschrokken op dat “zulke oudere mensen geen auto zouden 
mogen rijden”. Hoewel ik vermoed dat, als de bestuurder dit leest, 
ze nog steeds niet beseft dat zij wellicht degene was waar ik het 
over heb, wil ik toch even kwijt dat het belangrijk is om goed op 
te letten in het verkeer. Gelukkig is het goed afgelopen en was de 
goochelvoorstelling ter ere van het 1-jarig bestaan van de Feest-
winkel aan de Bleekersvaartweg een welkome afleiding voor mijn 
kinderen. En ik? Ik kwam even bij door bij het naastgelegen Gall & 
Gall deel te nemen aan de wijnproeverij…
Lucinda Kuik-van den Bos, Herenweg 69, 2105 MD Heem-
stede

INGEZONDEN

Heemstede - Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede publi-
ceert haar vacature Top 3. Staat 
er een leuke functie voor u bij, 
neem dan contact op met Yolan-
da van den Brink, Monica Snoeks 
of José van Duin – dinsdag t/m 
donderdag van 9.00-12.00 uur: 
023 – 5483824. Op onze site 
www.vrijwilligerswerkheemste-
de.nl kunt u nog veel meer leu-
ke vacatures vinden!

Penningmeester voor
Podiumvoorstellingen of 
Diereninstelling
Werkt u graag met cijfers en 
bent u op zoek naar een boei-
ende, verantwoordelijke vrijwil-

ligersbaan als penningmeester 
dan kunt u terecht bij een orga-
nisatie die podiumvoorstellingen 
organiseert of als vice penning-
meester bij een organisatie die 
zeer begaan is met dieren. Na-
dere informatie over de vacatu-
res kunt u vinden op onze site.

Koffie, thee of limonade
Diverse organisaties zijn op 
zoek naar gastvrije vrijwilligers 
die willen assisteren bij uiteen-
lopende horecawerkzaamhe-
den. De werkzaamheden kun-
nen bestaan uit: tafels dekken, 
gasten naar de tafel begeleiden, 
koffie/thee serveren, bedienen 
van de gasten of gezellig een 
praatje maken.

Begeleiders
Bent u creatief met handwer-
ken, kaarten maken, koken of 
houdt u van muziek, wande-
len en computeren dan komen 
wij graag met u in contact. Bij 
verscheidene organisaties wor-
den begeleiders gevraagd voor 
deze activiteiten. Bel gerust het 
Steunpunt voor meer informa-
tie.

Vrijwilligerswerk
VacatureTop 3

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

4 weken Zumba
voor  29,00

Nieuw boek over Bomans
Heemstede - De blaadjes gaan 
weer vallen en elke dag wordt 
het een beetje vroeger donker. 
Om niet te gaan somberen en 
uw geest scherp te houden is 
het nu de hoogste tijd voor een 
mooi en fris boek over de altijd 
weer interessante schrijver God-
fried Bomans. Het heet ‘Drukke 
tijden’ en bevat maar liefst 25 
artikelen over allerlei aspecten 
van zijn werk. Het is deel twee in 
een serie van – als alles verloopt 
zoals gepland – vijf.

Afwisseling volop, niet alleen in 
de lengte van de stukken maar 
ook in de onderwerpen. Het zijn 
allemaal artikelen die Jac Aarts 
eerder publiceerde op internet 
in de Bomans Krant. Dit digitale 
magazine verscheen in de jaren 
2001-2006. 
Meer weten over dit boek? Zie 
http://members.chello.nl/j.aarts/
druktijd.htm
Het boek is te koop in elke er-
kende boekhandel (ISBN 978-
90-8834-987-4).



voorgevel teistert, maar toch om 
de paar jaar de steigers opgezet 
worden. In de winter is hij graag 
bezig met duurdere wandbekle-
dingen. Heerlijk om luxe fluweel-
behang of het rustieke bamboe-
behang op muren te plakken. 
Waar hoge eisen gesteld worden 
aan de verwerking van wandbe-
kleding, daar is Rob van Dijk in 
zijn element. Het liefst komt hij 
met zijn gele bakfiets naar zijn 
werk. Geen dure parkeergelden, 
een frisse manier van komen en 
gaan. Jac. van Dijk en Zn. is ge-
vestigd aan de Zandvaartka-
de 16 in Heemstede, tel nr: 023 
5248059.
Ton van den Brink 
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Heemstede – Bij een nieu-
we straat hoort een nieuwe uit-
straling. Een nieuw gezicht voor 
de schoenenzaak Van de Riet 
New Style aan de Binnenweg 
94. Wil je verbouwen, dan heb 
je ruimte nodig. Alles moet van 
zijn plaats. Opruimen met flinke 
kortingen als 25 procent op alle 
kinderschoenen en kinderlaar-
zen. Ook de dames- en heren-
schoenen zijn met flinke kortin-
gen geprijsd. Het is nu een ge-
zellige opruiming waar iedereen 
van kan profiteren. Ook van de 
bekende merken. 
Voor eigenaar Van de Riet is 
het een nieuwe uitdaging om  

te gaan werken met het war-
me led-licht. Het geeft een 
warme verlichting en de lam-
pen zelf blijven gewoon koud. 
Nieuwe vloeren en een resty-
ling van de wandmeubelen zul-
len het interieur een heel an-
der aanzien geven. Wat blijft zijn 
de bekende merken waar Van 
de Riet op rekent en u op wan-
delt! Zoals de heren wegstap-
pen met schoenen van Rock-
port. Echte wandelschoenen in 
modieuze vorm en kleur en als 
lichtgewicht een ideale voet- 
genoot. Bekende, vertrouwde 
merken als Van Bommel en Van 
Lier hoeven bij de heren geen 

verdere introductie; die gaat over 
van vader op zoon. Bij de dames 
lijkt Paul Green een schoen uit 
de Angelsaksische wereld, maar 
blijkt een Duitse schoen te zijn 
met een gemakkelijke leest voor 
de Nederlandse vrouw. Ook Lili-
an een mooie Italiaanse dames-
schoen is een merk schoenen 
voor lastige voeten. Er kan zelfs 
een losse steunzool in.

De komende weken naar Van de 
Riet stappen voor schoenen met 
voordeel om op de nieuwe Bin-
nenweg te flaneren. Dat voelt 
goed bij Van de Riet.
Ton van den Brink

Voor het voetlicht...

Van de Riet New Style Schoenen 
wordt gerestyled

Rob van Dijk, een gedegen 
schilder met passie voor behang
Heemstede - Voorbijgangers 
aan de Zandvaartkade 16 vra-
gen zich wel eens af waarom 
dat bord waarop schildersbe-
drijf Jac van Dijk zich afficheert, 
toch ondersteboven hangt aan 
de gevel. Welaan, de wereld van 
schilder Rob van Dijk staat wat 
op zijn kop. Hij werkt met ple-
zier en passie bij zijn klanten en 
hij schiet na 5 jaar nu eindelijk 
op met de renovatie van het ou-
derlijk huis op de Zandvaartka-
de. Vandaar dat bord. Als het op-
knappen helemaal klaar is, hangt 
hij  het bord recht. De bovenver-
diepingen zijn bijna klaar, bene-
den brengt Rob de kamers weer 
terug in de stijl van de jaren der-
tig; de ornamenten aan het pla-

fond zijn hersteld, de wanden 
worden degelijk behangen met 
raufahser  en het houtwerk wordt 
net als vroeger na veel plamuren 
en slijpen in hoogglans geschil-
derd. Het glas en lood heeft nu 
wel modern dubbel glas, maar je 
moet wel goed kijken om dat te 
ontdekken. 

Vijftig jaar 
Waar snel en vluchtig de ken-
merken zijn van het tegenwoor-
dig afwerken, is Rob echt nog 
de traditionele schilder die het 
handmatig werk thuis van va-
der (Jac.) leerde. Opa was vroe-
ger de huisschilder van kloos-
ters en kerken in Haarlem. Ooit 
hing hij ondersteboven aan het 

torentje van V&D aan het Ver-
wulft te schilderen. In de avond-
uren speelde hij dan hoofdrol-
len bij de Rederijkerskamer Al-
berdinck Thijm. Dit jaar viert Rob 
van Dijk het vijftigjarig jubileum 
van de firma Jac van Dijk en Zn. 
In die vijftig jaar heeft de tech-
niek het ook makkelijker ge-
maakt voor de huisschilder. Blijft 
de vraag, kies je voor snel en 
vluchtig of trager drogend en 
duurzamer. Treffend is zijn voor-
beeld van dat prachtige pand 
aan de Nieuwe Gracht, waar hij 
met duurzaam grachtengroen en 
Bentheimer crème dat in de vol-
le zon staat minder vaak hoeft te 
komen dan de snelle schilder bij 
de buren, waar diezelfde zon, de 

Duinwandeling 
Bennebroek - Maandag 9 no-
vember wordt een duinwande-
ling in de Amsterdamse water-
leidingduinen georganiseerd. 

Vertrek vanaf ’t Panneland om 
10.00 uur. Mocht vervoer vanaf 
Bennebroek een probleem zijn 
dan kunt dit aan Welzijn Oude-
ren Bennebroek doorgeven via 
tel 023 54 5300. 

Yvonne Weijers in 
Jazzcafé Oomstee
Heemstede - De Heemsteed-
se Yvonne Weijers treedt vrij-
dag a.s. Op in Jazzcafé Oomstee 
in Zandvoort. Zij zingt daar met 
een prachtige samenstelling van 
artiesten t.w: Pieter van San-
ten op piano, Ruud Eeuwen op 
saxofoon, Niels Tausk op contra-
bas en Menno Veenendaal
op drums. De toegang is gra-
tis en het begint om 21.00 uur. 
Jazzcafé
Oomstee, Zeestraat 62 in Zand-
voort. Info: www.oomstee.nl

Krijg nou Titus   12+

Theatergroep Siberia
Heemstede - In Krijg nou Titus! 
wordt de eeuwenoude wraak-
tragedie van Shakespeare nieuw 
leven ingeblazen. Met de gekte 
van de Joker uit Batman, de ri-
sico’s van Jackass en de camp 
van Dolce&Gabbana. Dat levert 
heftig theater op; lekker geweld-
dadig, lekker wreed, lekker bal-
dadig. Zoals een lekkere video-
game. Maar dan met minder le-
vens. Titus Andronicus is het 
meest gewelddadige stuk van 
Shakespeare. Als de Romein-
se generaal Titus terugkomt uit 
de oorlog, wordt uitgerekend 
zijn belangrijkste krijgsgevange-
ne de nieuwe vrouw van de kei-
zer. Zo krijgt ze de kans om Titus 
terug te pakken. Haar wraak is 
bloedig. Als het doek valt liggen 
er 31 lijken op het toneel.
Vijf acteurs spelen het verhaal. 

Maar met een aantal bijzonde-
re spelregels. 
Regel 1: Eén van de acteurs 
moet Titus spelen.  
Regel 2: De rest gaat het hem zo 
moeilijk mogelijk maken. 
Regel 3: Pijn moet echt pijn doen. 
Niemand blijft gespaard. 
Maar wie is het gevaarlijkst? 
De keizer, die de meeste macht 
heeft? Zijn vrouw, die de keizer 
om haar vinger windt? Of Titus, 
die niets te verliezen heeft?

Zaterdag 31 oktober is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Re-
serveren via: (023) 548 38 38.

‘Koffie Plus’ 
ochtend
Bennebroek - Dinsdag 
10 november wordt een 
koffie-ochtend gehouden 
bij Welzijn Ouderen Ben-
nebroek. Moeite met de 
kleine lettertjes of wor-
den de boeken te zwaar? 
Er zijn oplossingen die het 
lezen makkelijker maken. 
Greetje van de Hulst geeft 
leuke en handige tips om 
toch van het lezen te kun-
nen blijven genieten. De 
‘Koffie Plus’ ochtend be-
gint om 10.30 uur en wordt 
gehouden op locatie Ben-
nebroek in het voormalige 
gemeentehuis. De kosten 
zijn 3,- euro. Graag voor-
af aanmelden vai tel. 023 
584 5300.
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Heemstede - Zaterdag 31 ok-
tober, zondag 1 november 2009 
en daarna het kunstlijnweek-
end van 7, 8 november exposeert 
Annemieke Couzy in villa Meer-
zicht aan de Glipperdreef 205 b 
te Heemstede.
Dit kleurrijke, toegankelijke en 
goed gepresenteerde werk is 
een bezoek waard.
Het werk is realistisch en expres-
sionistisch geschilderd. Anne-
mieke toont vooral olieverfschil-
derijen waarvan veel in vriende-
lijke formaten. Daarnaast zijn er 
ook tekeningen en etsen. De ex-
positie is open van 11.00 uur tot 
17.00 uur. De ontvangst is harte-
lijk en de sfeer van het gebouw 
formidabel.
“Het afgelopen jaar is er veel ge-
beurd. Mijn werk is losgekomen. 
Ik voel me volkomen vrij en laat 
de figuratie los maar nooit hele-
maal. Mijn onderwerpen vind ik 
dicht bij huis en dicht bij mezelf 
en gaan vaak alleen over sfeer, 
de sfeer van een moment.

Graag experimenteer ik met 
verf, dik en dun, gelaagd en ook 
met los pigment. Het gaat om 
de kleurkracht. Ik wil iets ma-
ken wat prachtig en krachtig is 
en past bij het leven van nu. Ik 
wil iets maken dat zo mooi is dat 
iedereen het wil hebben”, aldus 
Annemieke Couzy.
Kleur en plezier. Vorm met een 
verhaal. Oppervlak en diepte. 
Het werk van Couzy is één bonk 
energie.
“Mijn werk komt tot leven in de 
ogen van de ander. Ik kan alles 
hebben gezien en doordacht in 
een werkstuk maar bij de toe-
schouwer gaat het leven. Dat is 
de magie. Ik schilder het voor 
degene die wil zien… Met mijn 
ogen.’’
Snuffel ook in de voorraad van 
Couzy, bekijk alle perioden. Wel-
licht gaat iets zacht geprijsd van 
de hand.
Informatie Annemiek Couzy: tel: 
023-5 29.49.83/06-23 29.42.97
A.couzy@hetnet.nl

Bibliotheken verrijken boekenaanbod 
met journalistiek werk
Bennebroek - De Openbare Bi-
bliotheken van Nederland gaan 
hun online collectie uitbreiden 
met journalistiek werk. Zo ook 
Bibliotheek Duinrand in Benne-
broek! Naast literatuur en boe-
ken in het algemeen had de onli-
ne bibliotheekbezoeker al de be-
schikking over historische archie-
ven en krantenkoppen (men kon 
niet het hele artikel inzien). Juist 
dit laatste verandert nu: de ac-
tualiteit wordt toegevoegd, in de 
vorm van gratis digitale toegang 
tot volledige Volkskrant artikelen 
uit het betaalde archief. En daar-
voor hoeven de leden van de bil-
bliotheek hun woning of kantoor 
dus niet meer te verlaten!
Samen met de Volkskrant start 
de Vereniging van Openbare Bi-

bliotheken vandaag een proef 
met gratis beschikbaarheid van 
het gehele krantenarchief.  Via 
bieb link, een dienst van www.
bibliotheek.nl, die ook beschik-
baar is via de website van Bibli-
otheek Duinrand kan men nu di-
verse bestanden van de biblio-
theek tegelijkertijd raadplegen. 
Daarmee krijgt de gebruiker in 
een oogopslag toegang tot lite-
ratuur, achtergronden en actua-
liteit en hun onderlinge dwars-
verbanden. 
Bieb link luidt hiermee de defini-
tieve integratie van journalistiek 
werk in de collectie van de Ne-
derlandse bibliotheken in, door 
een dieplink te vormen naar uit-
eenlopende informatiebron-
nen. Gewoon, thuis: even inlog-

gen met de bibliotheekpas en er 
gaat een wereld open. ‘Daarmee 
wordt het informatieaanbod ver-
rijkt en nog beter bruikbaar voor 
studie en werk’, aldus Hans van 
Velzen, directeur van de Open-
bare Bibliotheek Amsterdam en 
projectleider van deze samen-
werking tussen de bibliotheken 
en de Volkskrant. Volgens Van 
Velzen versterkt de digitalisering 
het instituut bibliotheek als or-
ganisator van informatie. ‘En gek 
genoeg leidt ‘thuisgebruik’ van 
die informatie niet tot teruglo-
pende bezoekersaantallen. Want 
naast het aanbieden van digi-
tale informatie die leden thuis 
kunnen raadplegen, blijft de bi-
bliotheek een prettige studie- en 
ontmoetingsplaats waar men af-
spreekt met vrienden, medestu-
denten, collega’s en klanten.’  

Nieuwe tentoonstelling AmstelArt
‘Louis Hartz, schilder van het coloriet’
Heemstede - Gelijktijdig met de 
bijzondere expositie van Meijer 
de Haan  in het Joods Historisch 
Museum te Amsterdam, organi-
seert Kunsthandel AmstelArt te 
Heemstede een verkooptentoon-
stelling met olieverven van zijn 
leerling Louis Hartz  (Amsterdam 
1869 - Heemstede 1935).
Meijer de Haan was een neef 
van Louis Hartz en in zijn tijd al 
een beroemd schilder. Toen Me-
ijer de Haan kort na zijn Fran-
se periode , waarin hij met o.a. 
Gaugin samenwerkte, overleed 
, verkreeg  Louis Hartz zijn Am-
sterdamse atelier in bruikleen. 
Om zich verder te bekwamen 
in het vak, trok hij vervolgens 
naar Hattem en liet zich inspire-
ren door Jan Voerman. Hier ver-
anderden zijn onderwerpen van 
voornamelijk mensen, stillevens 
en stadsgezichten in landschap-
pen met koeien en bloemen. Het 
ging Louis Hartz voor de wind. 
Het publiek roemde hem om zijn 
prachtig coloriet. Het huisgezin 
van Louis Hartz vormde een har-
monisch geheel. 
Zijn vrouw was een bekend pia-
niste en in hun huis in de Water-

graafsmeer organiseerden zij re-
gelmatig middagbijeenkomsten 
met vooraanstaande kunste-
naars, w.o. Berlage, Mendes da 
Costa en Jessurun de Mesqui-
ta. Met hun 5 kinderen trokken 
zij in de zomermaanden naar 
Noordwijk en vervolgens naar 
Katwijk aan Zee waar hij een 
huis met atelier liet bouwen. Er 
volgden vele reizen naar Egypte, 
Tunesie, Spanje, Italie, Belgie en 
Frankrijk. Zijn onderwerpen wa-
ren zeer divers: Landschappen, 
paarden, stads- en zeegezich-
ten, figuren en portretten. Zijn 
mooiste werken gingen jammer-
lijk verloren toen zijn huis in Kat-
wijk in vlammen opging. In de
oorlogstijd werden 450 doeken 
uit het huis van zijn zoon Sem 
door de Duitsers geconfisqueerd 
en kwamen niet terug.  Gelukkig 
is zijn werk nog te vinden in be-
langrijke collecties, w.o. Muse-
um Boymans-van Beuningen, 
Museum de Lakenhal, het Frans 
Halsmuseum en het Joods His-
torisch Museum. 
Bij kunsthandel AmstelArt, Wil-
helminaplein 12 te Heemste-
de  krijgt u een fraai overzicht te 

zien dat het gehele oeuvre van 
deze bijzondere kunstenaar be-
slaat. Zie ook: www.amstelart.nl
Kunsthandel AmstelArt is ge-
opend vrijdag en zaterdag van 
11.00 -18.00 uur.  De tentoon-
stelling duurt van 30 oktober t/m 
12 december.

Mooie herfst in atelier Couzy

Katwijkse vissersvrouw  1915.

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

SeniorenFit
Fitness en Groepslessen

Expositie bij Peter Grajer Makelaars
Heemstede - Beeldend kunste-
naar Marion Kieft exposeert bij 
Peter Grajer makelaars kleuren-
foto’s uit de serie die ze maak-
te in een verlaten mijnwerkers-
dorp in het noorden van Chili. 
De verstilde doorkijkjes bieden 
zicht op kale ruimten. Mensen 
komen niet in het beeld voor, 
maar de interieurs ademen wel 
een sfeer van vroegere bewo-
ning uit. Bij deze sfeerbeelden 
is techniek ondergeschikt ge-
maakt aan kleur en compositie; 
de ‘out of focus’- impressies ver-
sterken juist het mysterieuze ka-
rakter van de foto’s. 
Daarnaast laat ze bewerkte 

kleurenfoto’s zien uit de serie 
‘Ingrijpen’. Tijdens een reis door 
het midden van Canada werd ze 
gegrepen door het grote con-
trast tussen de stadjes met hun 
louter functionele architectuur 
en de verstilde schoonheid van 
houten bouwvallen en industri-
ele bouwwerken die verloren 
in het landschap staan. Eigen-
lijk vond ze dat de in verval ge-
raakte schuren, boerderijen en 
graansilo’s het waard waren om 
te worden ‘gerestaureerd’. Ze 
besloot om ‘in te grijpen’ en het 
cultureel erfgoed op een speelse 
wijze in stand te houden door de 
foto’s van bouwvallen te bewer-

ken met draad en naald. Zo ‘ver-
stelt’ ze bijvoorbeeld een schuur 
die op instorten staat. Maar ze 
wacht niet altijd tot het verval 
al is ingetreden. Met evenveel 
plezier verstevigt of verfraait ze 

Trefpunt Heemstede
Glas in al haar facetten
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 3 november presenteert 
Koos Egtberts uit Leusden een 
lezing met lichtbeelden voor 
het Trefpunt Heemstede. The-
ma is Glas in al haar facetten. 
Aanvang is 14.00 uur en de en-
tree bedraagt 2,50 euro. De le-
zing vindt plaats in de Pauwe-
hof, achter de Wilhelminakerk 
aan de Achterweg 19.

Jaren geleden raakte Koos Eg-
tberts geinteresseerd in glas. 
Door wie wordt het gemaakt,s 
inds wanneer, waar en hoe?  In 
de loop der jaren legde hij een 
verzameling aan van meer dan 

1500 boeken over alle soorten 
en kleuren glas die hij aantrof in 
musea in binnen- en buitenland, 
in glasgalerieen, op veilingen, 
rommelmarkten, enzovoorts. De 
spreker zat in het bestuur van de 
stichting Nationaal Glasmuseum 
in Leerdam en was in de gele-
genheid om zich  met steun van 
o.a. van het Prins Bernard Cul-
tuurfonds verder in  glas te ver-
diepen in Amerika. Kortom: zijn 
lezing over de herkomst, ge-
schiedenis, technieken  en over 
het gebruik van glas in de tech-
niek is een reis door de tijd.
Belangstellenden van harte wel-
kom!

bouwwerken die haar aanspre-
ken of bepaalde associaties op-
roepen. Dat doet ze doelbewust 
op een tastbare, ambachtelij-
ke manier, ook als een knipoog 
naar de digitale beeldbewerking 
van nu.
Peter Grajer makelaars, Raad-
huisstraat 67, Heemstede.
Info:www.petergrajer.nl of tel. 
023-547 46 45.
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Bewegen in kleine 
groepjes werkt!

Fysiotherapeut Marijke Merkx 
verzorgt sinds drie jaar de Body 
Shape bij de Praktijk Heemste-
de aan de Jan van Goyenstraat. 
Toen vraag kwam naar een in-
tensievere vorm resulteerde dat 
in de Body Shape Forte. En voor 
senioren -  een goed vertegen-
woordigde groep in Heemste-
de en omgeving - begeleidt ze 
de seniorengym. “Tijdens de-
ze lessen wordt  aandacht be-
steed aan de algemene licha-
melijke conditie. We werken in 
een groepje vooral aan valpre-
ventie, spierversterking, coördi-
natie en evenwichtbalans”, al-
dus de Heemsteedse fysiothe-
rapeut. Daarnaast geeft Marij-

ke Merkx op maandag Perfect-
Pilates work-outs. “Deze lessen 
zijn verschillend van de klassie-
ke Pilates door de nadruk te leg-
gen op een holle rug, ingetrok-
ken bekkenbodem, platte buik 
en de schouders naar achteren. 
Alle oefeningen worden in deze 
houding gedaan. Het resulteert 
in een betere lichaamshouding 
en een goede stabiliteit van de 
romp.” 

De uit Duitsland afkomstige An-
gela Kurstjens woont sinds haar 
huwelijk met een Nederlander 
in ons land. Tijdens haar rech-

Heemstede –  Sporten, bewegen in het algemeen is een vast 
onderdeel geworden van het dagelijks leven. Iedereen weet 
dat bewegen moet. Wil je tenminste goed in je vel (blijven) zit-
ten. Hoe we dat portie fitness gaan invullen is essentieel voor 
de slagingskans. Oftewel, met het in huis halen van boeken en 
dvd’s met oefeningen, ben je er meestal niet. Menigeen gooit 
ze vrij snel weer in de hoek. De vele sportscholen bieden vaak 
evenmin uitkomst. Al train je daar niet meer in je eentje. Te 
anoniem, weten ze bij de Praktijk Heemstede.  Lekker bewe-
gen in kleine vaste groepjes werkt wél, zeggen de drie fitness 
coaches. “Het sociale aspect is net zo waardevol. En wij vin-
den het belangrijk dat iedereen, ongeacht leeftijd en niveau, 
lol beleeft aan gezond bewegen. “

tenstudie verdiende ze de kost 
met skilessen en Pilates training.  
Ze start deze week bij de Prak-
tijk Heemstede met Core-Pilates 
, een training die de spieren van 
het hele lichaam vormen, stabie-
ler en sterker maken. “Met co-
re bedoelen we letterlijk de kern 
van ons lichaam. Van binnen-
uit wordt de spierfunctie verbe-
terd. Daarbij maken we ook ge-
bruik van verschillende hulpmid-
delen als ballen en stretchban-
den. Wat de gewone Pilates doet 
voor de grote lange spieren, doet 
Core-training voor de kleine 
spiertjes.”
Voor wie zijn deze lessen voor-
al geschikt? Angela Kurstjens is 
daar duidelijk over: “Echt voor 
iedereen. Je hoeft niet muzikaal 
te zijn of heel sportief. Het tem-
po is gemakkelijk bij te houden 
en de muziek is rustig. Je vindt 
bepaalde yoga-elementen terug. 
Net als bij yoga vraagt het con-
centratie. Je probeert tot jezelf te 
komen.” Beide coaches onder-
kennen het belang van een goe-
de houding en lichaamsstabili-
teit. “Veel mensen hebben door 
een verkeerde houding onder-
rugklachten en een verminderde 
darmwerking.”
Voor liefhebbers van het inten-
sievere uptempo komt Iris Krijgs-
man in actie. ‘Swingend Zweten’ 
is een combinatie van Zumba, 
Salsa en aerobics. Tijdens haar 
les kun je losgaan op gezelli-
ge, levendige muziek, gericht op 
uithoudingsvermogen en spier-
kracht. “Daarnaast doe ik veel 
staande oefeningen. Op die ma-
nier krijg je een behoorlijk func-
tionele training. We houden het 
wel bij basispassen, dus geen in-
gewikkelde dansjes.”
Welke vorm van bewegen, de 
coaches zijn het over een ding 
eens: De manier waarop men-
sen hier met elkaar omgaan is 
kenmerkend voor de sfeer bij 
de Praktijk Heemstede. “Laag-
drempeligheid en een veilige 
omgeving waarin je jezelf kunt 
zijn dragen bij aan een relax-
te sfeer. De kleinschaligheid ge-
combineerd met de professione-
le medische begeleiding maken 
het een fijne ontmoetingsplek.”  
Marijke Merkx: “Omdat we met 
vaste groepen werken, zie je el-
kaar groeien. Die stimulatie geeft 
een soort van kracht en verbon-
denheid. Niet zelden ontstaan er 
vriendschappen door de lessen.”
Voor informatie of aanvraag van 
proeflessen: www.depraktijk-
heemstede.nl en telefonisch: 
023-5291642.
Mirjam Goossens

Iris, Marijke en Angela.

Zaterdag Boekenmarkt 
bij Scouting Wabo
Heemstede –  Al tientallen ja-
ren houd de WABO Scouting in 
hun clubgebouw over het brug-
getje aan de Ritzema Boskade 
rommelmarkten, met boeken. 
De “rommel” op de markt werd 
leuk verkocht, op de boeken 
was altijd een ware run. Daar-
om houdt de scouting Wabo nu 
voor de tweede keer een apar-
te boekenmarkt, zelfde plaats in 
het clubgebouw in het Groenen-
daalse Bos, op zaterdag 31 okto-
ber van 14 tot 17 uur. Maar liefst 
250 sinaasappeldozen hebben 
de vrijwilligers al uitgezocht en 
gerubriceerd. Nog steeds zijn 
Wil Walet en Christiaan Ruppert 
weer verbaasd over de mooie 
exemplaren die ze aantreffen. 
Wat een  grote keus kinderboe-
ken, strips, thrillers en roman-
tiek, veel Nederlandse litera-

tuur, ook van de jongere schrij-
vers, buitenlandse literatuur, en-
cyclopedieën, geschiedenis, ge-
dichten, hobbyboeken over ko-
ken, tuinieren, dieren, natuur. 
Toneel, film, TV, de leukste kist is 
gevuld met humor. Stapels CD`s 
en LP`s. Op papier zijn er veel 
bekende Nederlandse schrijvers 
aanwezig. Te koop per meter of 
centimeter. Met 75 cent per cen-
timeter boek is deze markt van 
de WABO Groep de goedkoop-
ste van het hele bos en Neder-
land. Kom zaterdag naar het 
Groenendaalse Bos ingang Rit-
zema Boskade, loop het brugge-
tje over en u ziet links het fraaie 
clubgebouw tussen de bomen. 
De trots van Scouting WABO. 
Welkom tussen 14 en 17 uur en 
de toegang is helemaal gratis!
Ton van den Brink

Fietsverlichtingsactie door Fietserbond
Heemstede - De Fietsers-
bond houdt op 31 oktober fiets-
verlichtingsacties in Heem-
stede van 11 tot 15 uur. Deze 
vindt plaats op de Binnenweg 
bij de ING Bank. Met deze ac-
ties probeert de Fietsersbond – 
met de winter in aantocht- een 
bijdrage te leveren mensen be-
wuster te maken van het feit 
zij goed zichtbaar moeten zijn. 

Leden van de bond repareren in 
samenwerking met locale fiet-
senwinkels tegen materiaalkos-
ten kapotte fietsverlichting.

De meewerkende fietsenhan-
delaren zijn Sander2wielers en 
Mobike / ’t Hart. De Fietsersbond 
loopt hiermee vooruit op hand-
havingsacties van de politie. 
Mensen die besluiten ter plekke 

van de Fietsersbond lid te wor-
den, ontvangen gratis een bat-
terij-verlichtingsset. De Fietsers-
bond is de grootste belangen-
vereniging van fietsers in Neder-
land met 33.000 leden; de afde-
ling Haarlem e.o. telt 1300 leden. 
De afdelingen overleggen regel-
matig met de gemeenten over 
het verbeteren van fietsroutes en 
fietsvoorzieningen. 

’t Is goed boeren bij PLUS
Heemstede - Uw PLUS Su-
permarkt werkt continu aan 
de kwaliteit van haar groen-
te- en fruitafdeling. Dankzij 
een selectie van vaste telers 
en kwekers en scherpe kwali-
teitscontroles biedt PLUS da-
gelijks supervers groente en 
fruit. Vol vitaminen en mine-
ralen, van alleen de allerbes-
te kwaliteit. Bovendien levert 
deze aanpak inkoopvoorde-
len op, die PLUS rechtstreeks 
doorgeeft aan de klant. En 
daarom zeggen we: ’t Is goed 
boeren bij PLUS. 

Vaste telers
PLUS heeft een nauwe samen-
werking met de beste telers en 
kwekers van Nederland en ver 
daarbuiten. Dit levert een groep 
vakmensen op die aan de al-
lerhoogste eisen op het gebied 
van kennis en kwaliteit voldoen. 
Zij leveren, als vaste teler van 
PLUS, de groenten en fruit vers 
van het land naar uw PLUS Su-
permarkt.

Kwaliteitscontroles
Dat PLUS slechts de allerbes-
te kwaliteit groente en fruit ver-

koopt, is overigens niet alleen de 
verdienste van de geselecteerde 
telers. Het transporttraject, dat 
van de teelt tot  supermarkt-
schap zo kort & koel mogelijk 
wordt gehouden, is eveneens 
van groot belang. En niet te ver-
geten de constante tussentijd-
se controles. Dat begint al voor 
de oogst en houdt pas op als de 
groente en fruit de PLUS Super-
markt via de winkelwagens ver-
laten. Ongeschonden, en super-
vers!

Open codesysteem
Bij een aantal producten wordt 
zelfs via een open codesysteem 
op de verpakking alles bijge-
houden. Op die manier is exact 
te zien wanneer het product ge-
oogst is, wanneer het verpakt 
wordt, wanneer het in de winkel 
ligt en tot wanneer wordt aan-
bevolen u van het product kunt 
genieten. In de toekomst zal de-
ze codering op steeds meer pro-
ducten vermeld worden. 
U bent natuurlijk van harte wel-
kom bij PLUS van der Hulst, Jan 
van Goyenstraat 21-23, tel. 023-
528 2831. PLUS. Beleef het ver-
schil.
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Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Grafmonument of 
herdenkingsteken 1

‘Afscheid nemen is met 
zachte vingers wat voorbij is 
dichtdoen en verpakken in 
goede gedachten der herin-
nering …’        Ward Bruyninckx

Tijdelijke bedekking
Na de begrafenis komt u 
misschien na één of meer-
dere dagen terug bij het 
graf. U wilt er gewoon even 
zijn. De bloemen zijn door de 
begraafplaatsmensen op het 
graf gelegd. U ziet of de bloe-
men goed liggen, of ze water 
nodig hebben. Na ongeveer 
twee weken verwelken en 
verwaaien ze, waardoor er 
niet meer overblijft dan zand 
en aarde. Door het aanleggen 
van een tijdelijke beplanting, 
waarmee het graf er netjes 
en verzorgd uitziet, krijgt u 
als nabestaande(n) de tijd en 
de ruimte om in alle rust na 
te denken over een geschikt 
gedenkteken. Peter Mulder, 
die grafbeplanting aanlegt, 
kan dit in samenspraak met 
u doen en ook samen met u 
planten.
De tijdelijke beplanting wordt 
pas verwijderd wanneer het 
graf definitief wordt inge-
richt.
Een andere vorm van tijde-
lijke grafbedekking is om 
een spandoek van canvas 
net boven het graf te span-
nen; hierop kan een eigen 
afbeelding van bijvoorbeeld 
bloemen en een eigen tekst 
staan. Richard Rouwenaar 
uit Soest heeft dit idee ont-
wikkeld.
Nog een andere mogelijk-
heid is een granieten rand 
met split binnen de randen. 
De tijdelijk grafbedekking 
wordt pas verwijderd wan-
neer het graf definitief wordt 
ingericht.

Grafsteen of gedenkbeeld
Als u op de begraafplaats 
loopt ziet u vele vormen en 
materialen. Belangrijk is dat 

u de tijd neemt om na te den-
ken wat u zou willen.
Er is veel mogelijk. Misschien 
hebt u al brochures ont-
vangen van steenhouwers, 
waarin zij laten zien wat zij 
bieden. U kunt naar hun 
atelier of showroom om een 
idee te ontwikkelen.
In de loop der jaren zijn ook 
kunstenaars zich bezig gaan 
houden met het ontwerpen 
en maken van grafmonu-
menten en gedenkbeelden. 
Een groep kunstenaars uit 
heel Nederland zijn aange-
sloten bij Stichting Memento 
Gedenkbeelden. Zij hebben 
zich naast hun vrije werk 
toegelegd op een eigentijdse 
en vooral persoonlijke vorm-
geving van een gedenkbeeld 
voor een overledene. Zij zijn 
verschillend in materiaalge-
bruik en uitdrukkingsvorm, 
een eigen stijl. Als opdracht-
gever kiest u voor de vorm 
of materiaal die u het meest 
aanspreekt. Met een door 
u gekozen kunstenaar kunt 
een afspraak maken voor een 
nadere, vrijblijvende kennis-
making. Dat kan in het atelier 
van de betrokken kunstenaar 
of bij u thuis. De grafbeelden 
en gedenktekens hoeven 
niet duurder te zijn dan het 
traditionele aanbod.

Memento heeft modeltuinen 
op begraafplaats Kranenburg 
in Zwolle en op begraafplaats 
De Nieuwe Ooster in Amster-
dam.
www.memento-gedenkbeel-
den.nl

Marry Brokking
van  Brokking
en Bokslag 
Uitvaartbegeleiding
in Haarlem
Tel. 023-5310238

Huiskamer-
concerten in 
kerstsfeer
Heemstede  -  De concerten 
met een avondvullend program-
ma vinden plaats op zaterdag-
avond 12 december en zondag-
middag 13 december. Loek geeft 
reeds 10 jaar concerten met allu-
re volgens eenzelfde formule en 
kenmerken zich muzikaal door 
een grote variatie. Steeds zijn er 
andere artiesten. Zij kondigen 
niet alleen hun optreden zelf aan, 
maar lichten de muziek ook toe. 
U kunt weer de mooiste klassie-
kers beluisteren. Er wordt naar 
goed in het gehoor liggende mu-
ziek gestreefd en fris gebracht 
door artiesten voor wie de ambi-
ace door een huisconcert soms 
nog iets bijzonders is. Mede-
werking verlenen: Harpiste Ma-
rije Vijselaar en is meer in Huize 
van der Meer geweest. Zij heeft 
eerst in Frankrijk gestudeerd en 
daarna aan het Kon. Conser- 
vatorium van Amsterdam en 
heeft ook de Masteropleiding 
gevolgd. Zij is een bevlogen 
harpdocente en heeft deel ge-
nomen aan nationale en inter-
nationale concoursen. Zij is o.a. 
verbonden aan de muziekschool 
Heemskerk.
Violiste Julia Rusanovsky 22 jaar: 
Zij komt uit een zeer muzikale 
familie en zelf ook talentvol. In 
2001 won zij reeds een 1e prijs bij 
het Stichting Jong Muziektalent 
Nederland concours. Zij zit in de 
examenklas van het conservato-
rium van Amsterdam.
Zij heeft reeds  masterclasses 
gevolgd in Polen en Italië. Ju-
lia treedt reeds veelvuldig op. 
Met haar broer Arthur, ook vio-
list, hebben zij in 2008 opgetre-
den tijdens het Grachtenfestival 
in Amsterdam en recitals gege-
ven in o.a. de Cristofori Hall in 
Amsterdam. Zij speelt o.a. wer-
ken van Paganini, Kreisler en Si-
belius. Laat u verrassen. Trouba-
dour pur sang Paul van Marselje 
wordt ook nog een Nederland-
se “chansonnier” genoemd. Een 
echte troubadour is iemand, die 
midden in de maatschappij staat.
Zijn liedjes, die hij zelf begeleidt 
op de gitaar, zijn doorspekt met 
nostalgie, humor, vreugde, geluk 
en verdriet. Hij verzorgde radio- 
en tv-programma’s en kreeg lo-
vende recenties. Loek speelt solo 
een bijzondere pianobewerking 
van de opera “Hans Heiling” van 
Heinrich Marschner.
Pianist Loek van der Meer be-
geleidt op een schitterende con-
certpiano geleverd door Gijs 
Nielen van Koot’s Pianohandel 
uit Haarlem, die het instrument 
in optimale conditie houdt.Hij 
is ook entertainmentpianist en 
heeft bij veel feesten in restau-
rants gespeld. Zijn repertoire is 
groot van licht klassiek tot jazz.
Wie intekent voor een concert 
betaalt 18 euro voor een geheel 
verzorgde avond.
Informatie en reserveren bij Loek 
van der Meer in Heemstede, 
tel: 023-5284495.

Christa Kuiper lijsttrekker 
CDA Heemstede
Heemstede - Tijdens de zeer 
goed bezochte Algemene Le-
denvergadering van het CDA af-
deling Heemstede is de lijsttrek-
ker voor de gemeenteraadsver-
kiezingen 2010 gekozen. De le-
den, zij vertegenwoordigen een 
van de grootste CDA afdelingen 
in de hele regio, steunden una-
niem de kandidaatstelling van 
wethouder Christa Kuiper. In de 
toespraak waarmee ze het lijst-
trekkerschap accepteerde, klonk 
haar passie voor Heemstede en 
het CDA duidelijk door. Christa 
sprak ook vol lof over de rol van 
de fractie en bracht naar voren 
wat het CDA in deze raadsperio-
de heeft weten te bereiken. Zo-
als onder andere de vernieuw-
de Binnenweg en het fietspad 
langs de Van Merlenlaan. Ook 
stond ze stil bij de minder zicht-
bare vernieuwing van het riool-
stelsel wat er voor moet zorgen 
dat Heemstede droge voeten 
houdt. Belangrijke punten uit 
het verkiezingsprogramma van 
het CDA die nu al gerealiseerd 
zijn of waar hard aan gewerkt 
wordt. Als je belangrijke zaken 
van je verkiezingsprogramma in 
de eerste twee jaar van je wet-
houderschap weet te realiseren, 
ben je een belofte voor  Heem-

stede. Het nieuwe verkiezings-
programma kreeg het oké mee 
van de vergadering en voor-
al veel complimenten voor de 
verkorte versie die zo gemak-
kelijk leesbaar is. Met duidelij-
ke punten waar Heemstede wat 
aan heeft en de missie dat het 
gaat om Heemstede en niet Den 
Haag waar we op 3 maart 2010 
voor mogen/moeten  kiezen. De 
passie van Christa Kuiper waar 
het CDA Heemstede voor gaat. 
Ton van den Brink

Vrijwilligers gevraagd

Remembrance Day
Heemstede – Jarenlang zijn 
door leden van The Royal Air 
Forces Association, The British 
Legion en The Royal Canadian 
Legion over de gehele wereld 
en ook in Nederland militairen 
herdacht die zijn gesneuveld.
Sinds enkele jaren, begonnen 
bij de inwoners van Zandvoort, 
wordt dit gesymboliseerd met 
het opspelden en dragen van 
de ‘Poppies’ (klaprozen). Dit 
gebeurt tijdens de twee we-
ken voorafgaand aan her-
denkingsdag op 11 novem-
ber. Ook in Heemstede wordt 
er blijk van gegeven. Op een 
aantal dagen, 30 en 31 okto-
ber en 7 en 8 november wor-
den in Heemstede klaprozen 

bij het publiek opgespeld. Af-
gelopen jaren hebben vetera-
nen en vrijwilligers steeds hun 
medewerking gegeven.
Rembembrance Day is an-
ders dan Nationale Doden-
herdenking op 4 mei, want die 
dag worden alle slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog 
(1940-1945) herdacht.
De herdenking op 11 novem-
ber is van toepassing op alle 
gesneuvelden van welke oor-
log dan ook, die hun leven 
hebben gegeven voor de vrij-
heid.
De organisatie zoekt nog 
vrijwilligers. Telefoon: 023-
5717218 ( Howard Miller) of 
023-5120899 (Gerard Visser).

Egeltje maken 
van klei
Heemstede - Soms als je laat 
mag opblijven zie je ze wel eens 
scharrelen in de tuin: egeltjes! 
Vindt jij ze ook zo schattig? Bij 
de woensdagmiddagclub op 
woensdag 4 november maken 
de kinderen zelf een egeltje van 
klei, met takjes als stekels. Kin-
deren die niet zo van knutse-
len houden kunnen meedoen 

met een bord- of kringspel of – 
als het weer het toelaat – lekker 
buiten spelen.  De woensdag-
middagclub is elke woensdag 
van 13.30-15.15 uur bij Casca in 
activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. De woensdagmiddagclub 
kost per keer: 3,50 euro, een 
kaart voor 10x kost 30,00 euro. 
Graag de kinderen van tevoren 
aanmelden. Kijk ook eens op: 
www.casca.nl, voor leuke kin-
dercursussen en activiteiten.

Kinderdisco
(6-10 jaar)
Heemstede - Ja, het is weer tijd 
voor de kinderdisco!  Met deze 
keer – het is net Halloween ge-
weest - als thema: griezels… 
Dansen, rennen, snoepjes, li-
mo en de leukste liedjes van het 
moment: alle ingrediënten voor 
de leukste kinderdisco-avond 
die je je kunt voorstellen! Een 
echte DJ staat aan de draaitafel 
en de disco-verlichting maakt 
het helemaal af. Ouders mogen 
in het begin van de avond even 

mee naar binnen, maar daar-
na: eruit! Zij kunnen intussen in 
de Luifel aan de bar wat drinken 
en praten of even naar huis.
Alle bezoekertjes krijgen een 
kaartje. Hiermee kunnen zij twee 
keer een bekertje limonade ha-
len en een zakje snoep. Op dit 
kaartje komt ook het thuis-te-
lefoonnummer en hun naam te 
staan, mocht er wat zijn dan kun-
nen wij het thuisfront altijd be-
reiken. Deze kinderdisco (6-10 
jaar) is op zaterdag 7 november 
van 19.00-21.00 uur in de jon-
geren ruimte Plexat bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Entree: 2,- euro (inclusief 
limonade en een zakje snoep). 



Weer tijd voor de 
Speelgoedbeurs
Heemstede - Met 5 decem-
ber alweer dichtbij, voor een 
kinderverjaardag of gewoon 
zomaar: met de kleine prijsjes 
van de speelgoedbeurs ben 
je altijd blij! De eerstvolgende 
speelgoedbeurs wordt gehou-
den in de Jacobaschool aan 
de Lanckhorstlaan 9, op zater-
dag 31 oktober. 
Van babyspeelgoed tot spel-
computers, van kinderboeken 
tot autostoeltjes worden in-
gebracht en verkocht op deze 
jaarlijks georganiseerde beurs. 
Autootjes, treinen of puzzels, 
poppen en poppenkleertjes, 
barbies en barbiekleertjes, 
knuffels, petshop, kinderboe-
ken, jaargangen Donald Duck 
(of andere kinder- en tiener-
bladen), gezelschapsspellen 
(alle leeftijden), spelcompu-
ters en de daarbij behorende 
spellen, (deze laatste mogen 
natuurlijk ook los) (Ninten-
do, Playstation, X-Box, PC, al-
le soorten), kinder dvd’s, kin-
dermuziek cd’s, constructiem
ateriaal,playmobil, lego, hou-
ten blokken, k’nex, hot wheels, 
knikkers, keukentjes en keuk
enspullen,verkleedkleren, kin-
dergereedschap met of zonder 
werkbank, zwembanden en -
vleugels, schaatsen, skeelers, 
stelten, steppen,(loop)fietsjes, 
de complete inhoud van een 
speelgoedwinkel is welkom! 
Ook andere kinderartikelen, 
zoals autostoeltjes (mits in pri-
ma staat) en stoelverhogers, 
buggy’s, kinderstoeltjes en -

tafeltjes (van hout, riet e.d.).
De verkoop van het speelgoed 
is van 11.30 tot 12.30 uur. En 
zoals vanouds: het speelgoed 
is heel, compleet en schoon!
Heb je nog speelgoed dat er 
nog prima uitziet, dan kun je 
dit ook inbrengen op zater-
dagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur. Graag zelfs!
Deze keer kun je net als bij de 
kledingbeurs – als je dat wilt 
– ook zelf het speelgoed dat 
je wilt verkopen thuis inschrij-
ven op een lijst en labelen. 
Speciaal hiervoor hebben we 
een duidelijke instructie ge-
maakt, met voorbeeldlijst en 
labels. Als je dit wilt – en dan 
niet ’s avonds op de inbreng-
avond in de rij hoeft te wach-
ten - dan graag een letter en 
het instructiepakket aanvra-
gen via de mail: royalprins@
hotmail.com.
Speelgoed dat is verkocht kan 
meteen na de verkoop op za-
terdagmiddag tussen 14.30 en 
15.00 uur worden afgerekend.
Speelgoed dat eventueel niet 
is verkocht kan worden opge-
haald of mag worden achter-
gelaten voor kindertehuizen in 
het Oostblok.
Van het verkochte speelgoed 
is 80 % van de opbrengst voor 
de verkoper en 20 % voor de 
beurs.

Kijk ook eens op www.kle-
dingbeursjacoba.hyves.nl.
Voor meer informatie: 023-542 
32 00.
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Cultuurnota: drie in één
Visie van Podium Oude Slot,
De Luifel en Heemsteedse Kunstkring
Heemstede - Het Podium Ou-
de Slot, Theater de Luifel en de 
Heemsteedse Kunstkring wil-
len gezamenlijk een breed en 
kleinschalig aanbod van thea-
ter en  muziek aan de Heemste-
denaren presenteren.  Met be-
houd van hun eigen karakteris-
tieken kunnen verschillende pu-
blieksgroepen worden bereikt. 
Ter beschikking staan drie po-
dia in Heemstede. Het Oude Slot 
is een intiem theater met maxi-
maal 90 stoelen, uitermate ge-
schikt voor optredens van klei-
ne gezelschappen en solo-op-
tredens.  De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein, waarin men 
300 bezoekers kan ontvangen, 
is  met zijn prachtige akoestiek 
bij uitstel geschikt voor klassie-
ke muziek met ensembles tot 25 
personen, maar ook voor we-
reldmuziek en jazz.

Theater de Luifel is een echt 
theater met 200 zitplaatsen waar 
cabaret en kleinkunst de hoofd-
moot zijn, aangevuld met to-
neel, muziek en jeugdtheater. 
Het laatste veelal in samenwer-
king met de scholen. De Heem-
steedse Kunstkring heeft dan 
wel geen eigen podium, de ruim 
1000 leden bezoeken vijftien po-
dia in de regio uit een selectie 
van veertig voorstellingen en 
concerten waarbij de voorstel-
lingen buiten Heemstede voor 
de oudere, minder mobiele le-
den, vervoer per bus georgani-
seerd wordt. Als een culturele 
consumentenorganisatie werkt 
de HKK met het Podium Oude 
Slot en de Luifel nauw samen. 

Nieuwe ontwikkelingen
Bij de besturen van de drie ge-
noemde cultuurorganisaties 
was alleen overleg over de pro-
grammering, men opereerde los 
van elkaar. Mede op verzoek van 
wethouder van cultuur, Sjaak 
Struijf, kwam er een cultuurnota 
tot stand die deze week gepre-
senteerd werd. In deze rappor-
tage staan een aantal conclu-
sies die veelbelovend zijn voor 
de cultuurminnende Heemste-
denaar.  Op terreinen als pro-
grammeren, publiciteit, kaart-
verkoop, technische ondersteu-
ning, financiële administratie 
zijn de mogelijkheden bespro-
ken om meer samen te werken. 
Podium Oude Slot en Theater de 
Luifel werken beiden met zowel 
professionals als vrijwilligers, de 
Heemsteedse Kunstkring mo-
menteel alleen met vrijwilligers. 
Men blijft werken met twee pro-
grammeurs in verband met de 
gewenste grote verschillen in 
het podiumaanbod, maar als er 
ooit een programmatisch schaap 
met vijf poten langs komt? Bij 
publiciteit blijft voorlopig ie-
der kiezen voor een eigen bro-
chure om de eigen identiteit te 
blijven behouden, maar wellicht 
kan een nader onderzoek leiden 
tot een gezamenlijke aanpak. Er 
is al een belangrijke besparing 
door samen te distribueren. Met 
de redactie van de Heemsteder 
is overleg over een lokale “UIT” 
pagina. Men wil toewerken naar 
één kaartverkooporganisatie, 
net als gewerkt wordt naar één 
financiële administratie voor al-
le podia. Elk podium heeft zijn 

eigen theatertechnicus voor de 
bediening van licht en geluid, 
de afstemming met de artiesten, 
maar is bij ziekte kwetsbaar. Sa-
menwerking zou hier een zorg 
wegnemen. Op bestuurlijk ni-
veau is het wenselijk om voor-
lopig op onderdelen samen te 
werken en voor die onderdelen 
overeenkomsten te sluiten, de 
intentie is om binnen afzienba-
re tijd, zou 2011 kunnen worden, 
tot één bestuur voor alle podia 
te komen. 

Wilhelminaplein
Als een van de nieuwe ontwikke-
lingen staat in de nota een jaar-
lijks midzomerfestival. Juist in 
de zomer zijn er nauwelijks cul-
turele activiteiten in Heemstede. 
Het Wilhelminaplein leent zich 
bij uitstek om bij mooi weer een 
zomerfestival te organiseren. Bij 
slecht weer kan men direct uit-
wijken naar de Oude Kerk. Een 
festival op hoog artistiek niveau 
waar de gemeente Heemstede 
trots op kan zijn. Voorbeelden 
zijn een pianofestival, klassiek 
en jazz, en enige zomerconcer-
ten waarmee bijgedragen wordt 
om het Wilhelminaplein te ont-
wikkelen tot het culturele hart 
van Heemstede. 

Een ambitieuze nota van de be-
stuurders van de podia in Heem-
stede, die de Heemsteedse the-
aters gemakkelijker toeganke-
lijk willen maken. Theaters, bijna 
om de hoek, met alle parkeerge-
legenheid en een keuze voor het 
hele Heemsteedse publiek.
Ton van den Brink 

Ad van Amerongen, voorzitter Heemsteedse Kunstkring, Henk Engel, directeur Casca De Luifel en Hans 
Levelt, voorzitter Podium Oude Slot.

Latin feestband Sabor in 
de 1ste Aanleg
Heemstede - Sabor staat voor 
‘smaak, pittigheid en geestig-
heid’. Deze Latin style feestband 
speelt zaterdag 31 oktober live in 
café de 1ste Aanleg vanaf 22 uur. 
Al meer dan 10 jaar brengt Sa-
bor elk publiek dat zich rond de 
band ophoudt in beweging. Met 
nummers van bijvoorbeeld The 
Trampps, Stevie Wonder, Don-
na Summer, Shalamar en Pat-
ti Labelle weet je wel zeker dat 
het dak eraf gaat. De 1ste Aan-

leg brengt op de laatste zater-
dag van de maand altijd een live 
band of een swingend thema-
feest. Na het borreluur met win-
terse soep op het biljart gaan de 
tafels en de stoelen aan de kant 
voor het feest, de sfeer en gezel-
ligheid. De toegang is gratis.
Café de 1ste Aanleg vind je aan 
de Raadhuisstraat 103 in Heem-
stede.
Tel. 023-5286035. Kijk ook op: 
www.1steaanleg.nl
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Ja, in Polen wordt het ook 
weer kerst dit jaar
Na een prachtige zomer, is het herfst en denk ik alweer aan kerst-
mis. Als ik nu niks doe, gebeurt er ook niets! Vaak krijg ik de vraag: 
‘Is hulp in Polen nog wel nodig?’ Jazeker, als het maar op de goe-
de plaats komt. Alles wordt duurder, zoals de dagelijkse levens-
middelen. De lonen en pensioentjes gaan niet mee omhoog. Het 
gaat dan om pensioentjes van 120-150 euro per maand. Vooral in 
gebroken gezinnen en ouderen, waar zieken zijn. Zij kunnen ner-
gens op terugvallen. Dagelijks weer de zorg voor eten, kleding, 
schoolartikelen, schoenen enz. Ouderen kunnen er ook warme 
nachtkleding gebruiken, ondergoed, truien, jacks, beddengoed. 
Wat hangt er bij ons nog in de kast? Staart u zich niet blind op de 
Polen die hier naar toe komen voor werk. Het is zo`n klein percen-
tage op die enorme bevolking. Een gezin dat af en toe een pak-
ket uit Holland krijgt, heeft weer wat minder zorg. De kinderen zijn 
blij met een warm jack voor de winter. Met de kerstdagen voor de 
deur vraag ik u: breng eens een blij Kerstfeest in een Pools ge-
zin. Ik heb weer nieuwe adressen gekregen via mijn contactperso-
nen. Veel gebroken gezinnen, moeders die alleen de zorg hebben 
voor de kinderen. Mijn Polengiro is vorig jaar niet vergeten, waar-
door ongeveer vijftig ouderen en gezinnen 50 euro hebben gekre-
gen. Ze waren tot tranen toe dankbaar. Het blijft een voorrecht om 
hier in Holland op te mogen groeien en oud te mogen worden. Dit 
ervaar ik iedere dag. Bel mij eens voor een adres, samen met de 
kinderen een pakket maken is een feest. Even wat zorg wegne-
men. Bezorg uzelf een goed kerstgevoel dat u deelt met een ge-
zin in Polen. Via de pakketdienst in Haarlem, Hoofddorp, Velser-
broek wordt uw pakket binnen 14 dagen in Polen aan huis afgege-
ven. De kosten vallen mee. Is een pakket maken een bezwaar, dan 
kunt u op mijn Polengiro 597650 ten name van mij een Pools gezin 
voor Kerstmis helpen. Ik wacht op uw telefoontje: 023-5282505. 
Of schrijf: Cor Winnubst-Kramer, Joh. Vermeerstraat 24 2101 BV 
Heemstede.

INGEZONDEN

Leuke vrijdagavond voor de jeugd
Heemstede - ‘t Is weer Vrijdag: 
dé vrijdagavond voor tieners bij 
Casca! Elke week is er op vrij-
dagavond een programma voor 
tieners, zoals: game-avonden, 
een bos- of ander spannend 
spel, karaoke, girls-night, voet-
ballen, basketballen, air-hockey-
en, kletsen, poolen, een DVD kij-
ken, dansen, gewoon een beet-
je chillen of waar je maar zin in 
hebt! ‘t Is weer Vrijdag is in de 
jongerenruimte Plexat in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 

van 20.00 tot 22.00 uur. De en-
tree is gratis! Kom je ook met 
je vrienden en vriendinnen voor 
heel veel avonden lol? Je kunt 
gewoon binnen komen lopen en 
hoeft je niet van tevoren aan te 
melden. De deur gaat open om 
19.30 uur.
Kijk ook eens op de speciale 
plexat hyves: plexat-heemste-
de.hyves.nl. Daar vindt je wat er 
in Plexat te doen is en er staan 
ook filmpjes op die bij Plexat ge-
maakt zijn. 

Heemstedenaar A. De Roos 
wint geneeskundeprijs
Heemstede - De in Heemste-
de woonachtige hoogleraar 
radiologie aan de Universiteit 
Leiden, dr. Albert de Roos, 
is winnaar geworden van de 
NVVG-MSD Vasculaire Ge-
neeskundeprijs 2009 voor 
zijn gehele wetenschappelij-
ke oeuvre. Aan deze presti-
gieuze prijs is naast een oor-
konde een geldbedrag van 
30.000 euro verbonden.

Hij is internationaal erkend als 
een van de eerste onderzoe-
kers die succesvol MRI-tech-

nieken toepast bij het bestude-
ren van de vitaliteit van de hart-
spier. Met zijn medewerkers past 
hij MRI- en CT-technieken toe 
om risicoinschatting te verkrij-
gen van patiënten met hart- en 
vaatziekten.

De heer De Roos promoveerde 
in 1985 en is sinds 1 april 1996 
professor in de radiologie. 
Sindsdien was hij als promotor 
bij 37 dissertaties betrokken en 
heeft hij in totaal ongeveer 450 
artikelen in medische vaktijd-
schriften op zijn naam staan.

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Fit & Gezond
Fitness en Groepslessen

De prijs wordt op vrijdag 6 no-
vember door voorzitter prof.dr. 
A.Stalenhoef uitgereikt tijdens 
een symposium van van de Ne-
derlandse Vereniging voor Vas-
culaire Geneeskunde in het Stei-
genberger Kurhaus te Scheve-
ningen.

Jong en oud ontmoeten elkaar 
tijdens cursus mobiel bellen
Bennebroek - Zelfs in hun 
herfstvakantie kwamen drie stu-
denten van het NOVA college 
naar Bennebroek om de derde 
les van de cursus mobiel bel-
len te verzorgen. De deelnemers 
waren blij met hetgeen zij ge-
leerd hadden. Een van de deel-
nemers melde trots dat zij een 
‘sms’ aan haar kleindochter ge-
stuurd had en vervolgens haar 
kleindochter aan de telefoon 
kreeg die verbaasd vroeg waar 
oma dat geleerd had. 
Wilt u ook de mogelijkheden van 
uw mobiele telefoon of uw digi-
tale camera onder de knie krij-
gen? Binnenkort starten beide 
cursussen bij Welzijn Bloemen-
daal locatie Bennebroek u kunt 
zich nog aanmelden. Tel 023-
5845300.

Lezing: Tafelmanieren 
door de eeuwen heen
Bennebroek – Aukje Bos geeft 
een presentatie over tafel-
manier door de eeuwen heen 
voor ’t Trefpunt Bennebroek op 
woensdag 4 november. Aanvang 
is 20.00 uur. ’t Trefpunt vindt u 
aan de Akonietenlaan 1 te Ben-
nebroek. De zaal is vanaf 19.30 
uur open. Tijdens deze dialezing 
komt u er achter hoe koningen, 
bijbelse figuren, schutters en 

boeren tafelden.  Wij zitten aan 
tafel, maar de oude Romeinen 
liggen erbij. Hoe gebruikt Karel 
de Vijfde zijn vork en heeft Eras-
mus een servet? Wat schaft de 
pot bij Brueghel? Schilders van 
schutterstukken, boerenbruilof-
ten en stillevens geven daarover 
veel informatie.Niet-leden van ’t 
Trefpunt betalen 5 euro toegang. 
(pas 65+ 4,00 euro).

Gezellig pannenkoekentoernooi
Heemstede - In de herfstva-
kantie heeft Tennisvereniging 
Merlenhove, op een stralende 
woensdagmiddag, voor zo’n vijf-
tig jeugdleden t/m 14 jaar een 
speelse tennismiddag georga-
niseerd. 

Vorige jaren was tennispark 
Groenendaal na 30 september 

gesloten maar dit jaar heeft TV 
Merlenhove de Stichting Ten-
nispark Groenendaal bereid ge-
vonden in de weekends en de 
herfstvakantie de banen voor 
haar leden open te houden. 

In de herfstvakantie heeft de 
Jeugdcommissie van TV Mer-
lenhove een heerlijke middag 

voor de jeugd georganiseerd. 
Het werd een sportief gevarieer-
de middag.

Kantinebeheerder Bas van Vel-
zen had uren in de keuken pan-
nenkoeken staan bakken zodat 
deze geslaagde middag door de 
tennisspelertjes met een heerlij-
ke hap afgesloten kon worden.

Nordic Walking
Bennebroek - Iedere zaterdag  
kunnen liefhebbers nordic wal-
ken in de duinen. Onder leiding 
van een vrijwilligster. De wande-

lingen duren ongeveer anderhalf 
uur. Start 10.00 uur vanaf ingang 
’t Panneland van de Amsterdam-
se waterleidingduinen.
Informatie via Welzijn Ouderen 
Bennebroek tel 023 – 584 5300.
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Wintertrial zondagmiddag
1 november bij Welldressed
Heemstede -  In een Jaguar 
Mark uit 1965 zal Robert Luykx, 
eigenaar van Welldressed, als 
navigator de als zwaar bekend 
staande Wintertrial meedoen. 
Op 24 januari 2010 start de 
autorally onder winterse omstan-
digheden  in Sankt Wolfgang bij 
Salzburg, gaat  naar de hoofd-
stad van Slovenië, Ljubljana, naar 
Maribor in het oosten van Slo-
venië, naar Krems westelijk van 
Wenen, naar Linz en het rond-
je eindigt weer in  St. Wolfgang. 
Een rally die gereden wordt met 
auto`s die minimaal 35 jaar oud 
zijn. Van Porsche, Austin Healy 
tot Renault 4.  Auto`s die het he-
le jaar door sleutelwerk vragen. 
De tocht zal zwaar zijn. Naast het 
rijden op smalle wegen en berg-
passen, weet Robert Luykx, dat 
er  nog snelheidstesten op een 
racecircuit in Slovenië en be-
hendigheidstesten op oude lan-
dingsbanen op het programma 
staan voor de deelnemers die 

voor negentig procent Nederlan-
ders zijn. Een aantal kent elkaar 
van vorige barre tochten, nieuw-
komers worden snel opgenomen 
in de kameraadschap.  
Zondag 1 november komen ze-
ventig van de honderd deelne-

Logeerhuis SEIN dingt 
mee naar ‘de Gote Gift’
Heemstede -  Het internationa-
le technologiebedrijf 3M Neder-
land heeft het 3M Fonds opge-
richt. Daarmee ondersteunen zij 
goede doelen en niet-commer-
ciële organisaties. Het fonds be-
staat uit onder andere de Grote 
Gift. De Grote Gift is een jaarlijk-
se donatie van 50.000 euro aan 
een goed doel in Nederland. 
SEIN heeft zich aangemeld voor 
De Grote Gift met het logeer-
huis. Het logeerhuis is een ver-
blijfvoorziening speciaal voor 
kinderen en jongeren met epi-
lepsie, autisme, verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking. 
Momenteel is de vraag naar lo-
geermogelijkheden voor kinde-
ren met epilepsie en al of niet 
een secundaire handicap zeer 
groot. SEIN is één van de weini-
ge in het gebied boven de grote 
rivieren waar kinderen met epi-
lepsie voor tijdelijke opvang te-
recht kunnen. Gedurende de he-
le week kan er gelogeerd wor-
den, ook in de (school)vakanties. 
Het verblijf varieert tussen één 
of meerdere nachten. Daar-
naast is er ook de mogelijkheid 
om structureel de zorg met de 

ouders te delen, in de vorm van 
deeltijd wonen. 
Als het goed is gaat de eerste 
paal voor het nieuwe logeer-
huis voor het einde van het jaar 
de grond in en zal voor het ein-
de van 2010 het logeerhuis in 
gebruik genomen zijn. Voor de 
inrichting van het logeerhuis is 
veel geld nodig. Het doel is om 
de gehele inrichting te financie-
ren door sponsoren. Door het 
logeerhuis aan te melden voor 
De Grote Gift hoopt SEIN kans 
te maken op deze 50.000 euro. 
Ieder die dat wil kan meestem-
men. Als je via Google naar de 
website van 3M gaat kom je di-
rect op de juiste plek. 
3M (Minnesota Mining and Ma-
nufacturing) Company is een in-
ternationaal technologiebedrijf 
met meer dan 50.000 producten 
dat al meer dan 100 jaar nieuwe 
producten introduceert en per-
fectioneert, uitvindingen doet en 
producten ontwikkelt voor uit-
eenlopende sectoren. Innovaties, 
mede ontstaan uit combinaties 
van 45 technologieplatforms, bie-
den praktische oplossingen voor 
organisaties en consumenten.

Vermelding in ‘De Gault Millau 2010’ 

Sanz bij de allerbeste
restaurants van Nederland
Heemstede - Na jaren krijgt 
Sanz eindelijk wat ze verdient. 
Niet zomaar een vermelding 
in een of ander blad, maar een 
eervolle vermelding in dé res-
taurantgids van Nederland: 
De Gault Millau 2010. Afgelo-
pen maandag ontving eigenaar 
Ruud Blom de onderscheiding 
van de Gault Millau, waarmee 
Sanz nu officieel behoort tot de 
beste 500 restaurants van Ne-
derland.

De Gault Millau is de best aan-
geschreven gids voor restau-
rants en hotels.
Deze komt elk jaar rond novem-
ber uit. Het is een gids waarin je 
als restaurant en/of hotel alleen 
in genoemd wordt als je het ver-
noemen waard bent. De beoor-
deling in Gault Millau is altijd 
gebaseerd op meerdere anonie-

me bezoeken in het jaar. 
Een serieuze gids als de Gault 
Millau legt ieder jaar de lat weer 
iets hoger. 
Dat Sanz nu in de lijst van to-
prestaurants in Nederland is op-
genomen, is dan ook een grote 
en welverdiende eer. Deze plaats 
is mede te danken aan telkens 
weer nieuwe gerechten en uiter-
aard de zeer scherpe prijs-kwa-
liteitverhouding.
Want waar vind je nu nog een 6-
gangen menu voor 29,50 euro?
Tevens houdt Sanz ook de a la 
carte prijzen laag, alle hoofdge-
rechten zijn altijd onder de 20,- 
euro en de voorgerechten altijd 
onder de 10,- euro.
Een drie gangen tienermenu 
kost 17,50 euro en een drie gan-
gen kindermenu 7,50 euro.

Het gehele team zet zich voor 

100 procent in om Sanz tot het 
succes te maken wat het nu is. 
Chef-kok Peter Kuijper staat vol 
overgave in de keuken om tel-
kens weer de gasten te kunnen 
verrassen met rijke smaken en 
kleurrijke gerechten. De oprecht 
geïnteresseerde bediening on-
der leiding van gastvrouw Jean-
nine Tuijn geeft het geheel ex-
tra glans.   

De Gault Millau heeft einde-
lijk dit heerlijke restaurant ont-
dekt, maar denk nu niet dat het 
motto ‘never change a winnning 
team’ opgaat na deze vermel-
ding. Want Sanz is altijd bezig 
met vernieuwen en verbeteren. 
Zo weet je wel altijd wat je mag 
verwachten, maar blijft men ver-
rast bij ieder bezoek. 
Sanz vind je aan de Jan van Goy-
enstraat 31, tel. 023-5291892.

mers naar Heemstede. Welldres-
sed heeft vergunning van de ge-
meente gekregen om voor die 
dag een tent te plaatsen op de 
Binnenweg en  een stukje Bin-
nenweg bij Welldressed af te 
sluiten om de rijders te ontvan-

Het blijft een rotklus...

gen. Het publiek kan tussen de 
auto`s genieten van de nostal-
gie die deze wagens omringen 
en de aparte sfeer die hoort bij 
de voorbereiding van zo`n span-
nend evenement. Gijs van Len-
nep, een van de meest succes-
volle coureurs van Nederland, 
vertelt in de paddock wat er al-
lemaal komt kijken bij een auto-
rally in de winter, BNR Nieuws-
radio doet direct verslag en RTL 
7 maakt TV-opnames. Vier mon-
teurs kijken naar de laatst ont-
dekte probleempjes. 
De grote start-en finishboog no-
digt de bezoekers uit voor het 
maken van leuke foto`s.

Welldressed Herenkleding is 
zondag 1 november open en een 
aantal collega winkeliers openen 
eveneens hun deuren. De Win-
tertrial bijeenkomst wordt ge-
houden van 13.00 tot 18.00 uur. 
De opzet van een bijeenkomst 
van deze Wintertrial 2010 is dat 
de deelnemers aan de rally el-
kaar weer eens ontmoeten, ken-
nis maken met de nieuwelingen. 
Coureurs en navigators die na 
een week rally, allemaal maatjes 
zijn voor het leven. 
Ton van den Brink

Afghanistan
De zon

gaat glorieloos
ten onder

 
en de nacht

voltrekt
haar vonnis

 

De vlieger
Een ijzingwekkende wind
bevriest mijn gedachten

geselt mijn verdriet
 

Ik laat herinneringen
als een vlieger los

levend
als de vogels
in de lucht

 

Bart Jonker

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 

Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per 
post kan ook: de Heem-
steder, Visserstraat 10, 
1431 GJ Aalsmeer.

Inzendingen van foto´s 
kunnen niet worden ge-
plaatst.

Dichtstorten

FM+ HealthClub
Kerklaan 113
Heemstede
Tel 023 547 8171

Afvallen!
Met hét eiwitdieet



Buitengewoon 
veelbelovend... Max
Heemstede - Theatermaker 
Max Douw komt op woensdag 
4 november met zijn solovoor-
stelling ‘Het Debuut’ naar Het 
Oude Slot in Heemstede. De-
ze voorstelling is een combi-
natie van muziektheater, caba-
ret, toneel, poëzie en mime. Max 
Douw is een buitengewoon veel-
belovende jonge performer uit 
de Harlekijn Holland BV stal. In 
‘Het Debuut’ gaat Max op zoek 
naar waar zijn wortels liggen, in 
ruimte en tijd, waarbij de clown 
in hem niet wordt geschuwd. 
Grenzen worden opgerekt. Hij 
zingt zich door het leven heen. 
Hij laat zichzelf alle hoeken van 
de kamer zien, bidt hij om enge-
len, bedelt, ontroert, tovert zich 
stokoud en wordt halverwege de 
voorstelling ook nog geboren. In 
2007 studeerde Max af aan de 
Amsterdamse Toneelschool & 
Kleinkunstacademie als een all-

round theaterman. Hij schrijft 
zijn eigen teksten, componeert, 
danst/springt, acteert en zingt. 
De voorstelling is een geestver-
ruimende ervaring zonder kater!
Woensdag 4 november om 20.15 
uur in Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heemste-
de. Toegang: 18,- euro / 15,50 
euro. Reserveren kaarten 06-
13133626 of www.podiumoude-
slot.nl. Indien voorradig voor het 
concert aan de zaal.
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Expositie van Rita van Enschot 
in Het Overbos
Heemstede - Kunstschilder Rita 
van Enschot is geen onbekende 
in Heemstede. Regelmatig heeft 
zij tentoonstellingen. Landschap-
jes, stadsgezichten en stillevens 
in olieverf zijn haar specialiteit. 
Haar schilderijen hebben al eens 
in het gemeentehuis en in Huize 
Bosbeek gehangen. Zij is ook te 
vinden op de informatiemarkt tij-
dens de jaarlijkse open dag van 
de gemeente Heemstede. Als 

vrijwilliger begeleidt Rita van En-
schot in Het Overbos de schil-
derclub Het Palet. Dit bood Het 
Overbos de gelegenheid om een 
expositie van haar schilderijen te 
organiseren.  De expositie loopt 
tot 10 december. U bent van har-
te welkom om de schilderijen te 
bezichtigen. Het Overbos is da-
gelijks geopend tussen 9.00 uur 
en 17.30 uur. Adres: Burg. van 
Lennepweg 35, Heemstede.

Met het Voorwegkoor 
Vriendenmatinee met Maarten Ebbers 
en René van Meurs 
Heemstede - Speciaal om de 
Vrienden van Theater de Luifel 
te danken voor hun steun is een 
Vriendenmatinee georganiseerd. 
Dat vindt plaats op zondag 8 no-
vember van 15.00 tot 17.00 uur in 
De Luifel.
Het programma is een aantrek-
kelijke mix van twee jonge, uit-
zonderlijk goede kleinkunste-
naars: Maarten Ebbers en René 
van Meurs. 
Last but not least als afwisse-
ling een enthousiast en sfeervol 
optreden van het Voorwegkoor 
uit Heemstede. Presentator van 
de Vriendematinee is de nieu-
we gastheer van de Luifel, Adri-
aan Bruin.
Performer, blueszanger en hard-
rocker, absurdist. Al deze bena-

mingen zijn van toepassing op 
kleinkunstenaar Maarten Eb-
bers, winnaar van het Leids Ca-
baretfestival 2009. Hij schakelt 
knap van hilarisch cabaret naar 
kwesties als vertrouwen, lief-
de en leugens. Van dromen en 
idealen naar werkelijkheid en 
(on)gemak. Overrompelend!
Uit de school van de Comedy-
train in het voetspoor van Na-
jib Amhali, Theo Maassen, Hans 
Teeuwen en Jan Jaap van der 
Wal komt René van Meurs, in 
2006 fi nalist van de Culture Co-
medy Award. 
Hij is een scherp observator met 
slimme vondsten. Zijn hoge tem-
po vertraagt af en toe – span-
nend - als hij iets vertelt.
Het Voorwegkoor is een groot 
en enthousiast Heemsteeds 
(pop)koor dat inmiddels al 15 
jaar bestaat. Onder leiding van 
veelzijdig en inspirerend dirigent 
en arrangeur Jeroen Vermeulen 
brengen zij popmuziek en num-
mers uit musicals. Vaste pianis-
te Marina Popova is klassiek ge-
schoold, maar even thuis in jazz 
of pop. Zij werd door Joop van 
de Ende niet voor niets gevraagd 
in ‘Sunset Boulevard’ en ‘Joseph’. 
Meer weten? Kijk op www.voor-
wegkoor.nl.
Voor Vrienden is deze matinee 
gratis. 
Als u besluit om lid te worden 
voor 25 euro of gezinslid voor 40 
euro is de matinee ook gratis. In 
beide gevallen reserveren voor 
1 november: aan de kassa, per 

Jaarlijks KNA concert weer in Hartekamp

Blazers Van Klassiek tot Pop
Bennebroek - Zaterdag 31 oktober vindt een bijzondere 
muziekuitvoering in de Aula van de Hartekamp plaats. De-
ze avond gaat van start om 20.00 uur.

In het kader van de dank aan donateurs is Kunst na Arbeid 
(KNA), de 107 jaar oude muziekvereniging van Bennebroek,
Vogelenzang en Zwaanshoek van plan nu eens niet het geijk-
te fanfarerepertoire te spelen maar een totale doorsnee van de 
westerse muziek ten gehore te brengen. Voorzitter Guus Beli-
en zegt is blij met de zaal van de Hartekamp: “Zaal het Atrium 
op de Geestgronden waren de Bennebroekers al kwijt en als De
Hartekamp de aula opdoekt is er voor dergelijke uitvoeringen
helemaal niets meer, nu ook de Bloemendaalse politiek deze
zomer de multifunctionele accommodatie in Bennebroek van
tafel veegde.”
Vorig jaar lieten de scheidende tamboers van KNA nog muzikaal 
vuurwerk zien. Een spectaculair hoog niveau waarvan de per-
cussieleerlingen van 2009 nog dromen, daar staat tegenover dat 
het orkest van KNA het publiek bijvoorbeeld wil verrassen met
muziek van Johan Sebastiaan Bach.
Ook staat een bewerking van Pachelbels canon op het program-
ma. Het andere uiterste zal de popmuziek zijn. “Als we het op tijd 
goed ingestudeerd krijgen spelen we iets van Santana en  -van 
nog recentere datum - van Amy Winehouse”, vertelt de voorzitter. 
De aankondigingsposter verraadt ook nog muziek van Queen- en 
Doe Maar. Ook KNA’s gitaarleerlingen bewegen zich steeds meer 
op het klassieke vlak. Echter niet alle muziekensembles van KNA 
zullen acte de présence geven.
Vanaf 19.30 uur is de zaal op het terrein van de Hartekamp open. 
De toegang is gratis. (kijk ook op www.knabennebroek.nl)

Maarten Ebbers.

René van Meurs.

Expositie ‘GeWaagde Boeken’ 
start van Kunstlijnmanifestaties
Regio - “Tracing Places” ook dit 
jaar het thema van de Kunst-
lijn is de leden van de kunste-
naarsvereniging KZOD (geves-
tigd in het gebouw De Waag aan 
het Spaarne) duidelijk op het lijf
geschreven. Tracing places be-
tekent immers “het onderzoe-
ken van sporen op plekken met
een lange geschiedenis en
daar een nieuw spoor aan toe-
voegen”.

Niet minder dan 22 kunstenaars 
uit onder meer Heemstede heb-
ben – op zoek naar de “eigen” 
sporen van De Waag - de hand-
schoen opgepakt hetgeen ook 
dit jaar tot een zeer bijzondere 
tentoonstelling heeft geleid. En 
wel door het historische boek 
“Kunst Zij Ons Doel – 175 jaar 
Wel & Wee van een Haarlemse 
Kunstenaarsvereniging”  als uit-
gangspunt voor de expositie te 
nemen. Dit boek is door kunst-
historicus Aart van der Kuyl ge-
schreven ter gelegenheid van 
het 175 jarig bestaan van KZOD 
in 1996. Joke Breemouer heeft 

als directeur van Kunstlijn Haar-
lem en als voormalig secreta-
ris van KZOD deze expositie als 
startschot van een groot aantal 
tentoonstellingen gedurende de 
komende weken op zondag 25 
oktober om 16.00 uur geopend. 

Het bijzondere van deze ten-
toonstelling waarmede de Waag 
dit jaar met deze kunstlijnmani-
festatie de spits afbijt, is dat het 
boek in letterlijke zin de basis 
vormt van het werk van alle ex-
poserende kunstenaars.
Het boek fungeert in feite als 
“drager” van het kunstwerk
onder de titel “GeWaagde Boe-
ken” met een knipoog naar

de zeer serieuze inhoud ervan. 
Op beide kunstlijndagen te we-
ten zaterdag 7 en zondag 8 no-
vember zal daarnaast op de 2e 
verdieping (de tekenafdeling: 
normaal gesproken voor publiek 
gesloten) een bijzondere activi-
teit plaatsvinden.Speciaal voor 
kinderen – maar uiteraard ook 
voor ouderen – betaat de moge-
lijkheid om eigen creativiteit te 
laten zien middels het tekenen 
en schilderen in een immens 
groot Gastenboek.  Acht kun-
stenaars uit Heemstede nemen 
deel aan deze expositie: Marjo 
Alkemade, Lucia Bezemer, Vera 
Bruggeman, Mapje Keereweer, 
Jacintha Reijnders, Connie Vlas-
veld, Jose van Waarde en Ellen 
Wolff. 

De openingstijden van deze ten-
toonstelling aan het Spaarne 30 
zijn: donderdag t/m zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de 
kunstlijndagen zal de Waag ge-
opend zijn vanaf 11.00 uur tot 
17.00 uur. Zie ook www.kzod.nl  
www.kunstlijnhaarlem.nl 

mail via theaterdeluifel@casca.
nl of telefonisch 023-548 38 28 
op werkdagen van ma t/m vrij 9-
16 uur. 
Na 1 november zullen de over-
gebleven kaarten in de verkoop 
gaan voor alle belangstellenden 
voor 7,00 euro. (zolang de voor-
raad strekt.) 
Er is een gratis drankje plus ver-
snapering voor iedereen.
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38. www.
theaterdeluifel.nl.



pagina 20 de Heemsteder - 28 oktober 2009

Heemstede - Ze hebben er even 
op moeten wachten, maar afge-
lopen zaterdag was het zover.
De beide bespelers van het com-
plex langs de Ringvaart, VEW en 
HFC Heemstede, konden het 
nieuwe kunstgrasveld feestelijk 
in gebruik nemen.
Voorzitter Wierda van VEW nam 
als eerste het woord en dankte 
iedereen die betrokken was ge-
weest bij de voorbereiding en 
de uiteindelijke tot stand komen 
van dit project.
Ook de politiek werd betrokken 
in zijn dankwoord. Het waren de 
fracties in de gemeenteraad die 
uiteindelijk het benodigde geld 
ter beschikking stelde. De heer 
van Roon van VEW verdiende 
een speciaal compliment. Na-
mens de verenigingen volgde 
hij de voorbereidingen en de 
uiteindelijke aanleg van dag tot 
dag. Ook hield hij de contacten 

met de gemeente en de aanne-
mer gaande zodat het veld zou 
voldoen aan de eisen van de 
clubs. Het weer liet het afweten 
zodat de gloednieuwe veldver-
lichting ontstoken werd en de 
ruim 200 toeschouwers de fees-
telijkheden goed konden waar-
nemen. Ook de daarop volgen-
de openingswedstrijd, tussen de 
beide clubs die het complex de-
len, was goed te volgen onder 
het schitterende kunstlicht.
Wethouder Sjaak Struijf was uit-
genodigd om de aftrap van de 
wedstrijd te verrichten. Dit kon 
hij pas doen nadat de beide aan-
voerders van de teams hun spe-
lers officieel hadden voorgesteld 
aan het publiek. Bas van ’t Sant 
naam deze taak waar voor VEW 
en Raymond Vos deed hetzelf-
de aan de zijde van HFC Heem-
stede. Met een heel zacht roller-
tje bracht de wethouder de bal 

in het spel en daarmee was de 
officiële openingshandeling ver-
richt.
Het veld is aangelegd door de 
firma CSC Ceelen sportcon-
structies uit Zeewolde. Dit is 
overigens dezelfde firma die ook 
HBC recentelijk van een kunst-
grasveld voorzag.
De ruim 460.000 euro die was 
gereserveerd werd uiteindelijk 
niet betaald. Door goed onder-
handelen en het vergelijken van 
de prijs van andere aanbieders 
werd 80.000 euro bespaard.
De wedstrijd tussen de 6e klas-
ser zondag Heemstede en de 3e 
klasser zaterdag VEW werd uit-
eindelijk gewonnen door Heem-
stede met 3-0.
Met dit mooie nieuwe veld kun-
nen de prestaties van de twee 
clubs uiteraard niet achterblij-
ven.
Eric van Westerloo

Welverdiende kunstgrasveld VEW 
en HFC Heemstede geopend

HFC Heemstede wint 
vriendschappelijk van VEW
Heemstede - Afgelopen zater-
dag werd eindelijk het kunst-
grasveld overgedragen aan VEW 
en HFC Heemstede. Om on-
geveer 14.30 uur werd de af-
trap verricht door de wethouder 
van sport van Heemstede, Sjaak 
Struijf. Voorzitter Harry Wierda 
van VEW heette iedereen wel-
kom waaronder een afvaardi-
ging van de KNVB, de andere 
bespelers van het Sportpark en 
alle andere belangstellenden. 
De wedstrijd werd onder vrien-
delijke omstandigheden ge-
speeld en verdiend gewonnen 
door HFC Heemstede (3-0). Na 
afloop, en tijdens de wedstrijd 
werd champagne geschonken 
en werden er hapjes uitgedeeld.
Volgende week een ‘normaal’ 
programma:
V en V-1- VEW-1   14.30 uur

Argon-3- VEW-2   15.00 uur
VEW-3- Ymuiden-5    14.30 uur
VEW-4- HBC-3      14.30 uur
RKAV-vet- VEW-vet1 14.00 uur
EDO-vet- VEW-vet2  14.30 uur
VEW-b- V’zang-b  10.30 uur
VEW-c  vrij 
VEW-d1- SIZO-d   10.30 uur
VEW-e1- HBC-e     09.30 uur
VEW-e2  vrij 
VEW-f1- BSM-f    09.30 uur

De  VEW-agenda:
Vrijdag 30 okt.- Algemene leden 
vergadering om 20.15 uur;
Vrijdag 13 nov.- Derde ronde 
klaverjas competitie om 20.00 
uur en
Vrijdag 4 dec. – Wijnproefa-
vond- aanvang 20.15 uur. Loca-
tie: Clubhuis VEW. Kosten: 5 eu-
ro. Opgeven bij Onno Stolten-
borg tel. 023-5637856.

Lekker sporten buiten, 
ook in de winter
Regio - Vaak denken mensen 
in het voorjaar: nu ga ik iets aan 
mijn conditie of gewicht doen, 
dan ben ik straks in topvorm. 
Maar ook in de winter is spor-
ten belangrijk. 

Ontdek hoe leuk, gezond en 
vooral gezellig het is om in de 
winter buiten te sporten. Op 6, 
7 en 8 november vindt de eerste 
editie van Nationale Sport Win-
ter dagen plaats, georganiseerd 
door het Nationaal Sport Plat-
form samen met de sportbon-
den KNSB en de NSkiV. Sport-
verenigingen, schaatsbanen, 
skibanen en andere aanbieders 
van wintersport organiseren in 
het hele land sportieve activitei-
ten. Want vooral voor de winter-
sporters geldt: beter spierpijn in 
de herfst dan gips in de winter.

Zoekt u een (winter)sportactiviteit 
in de buurt? Ook Kennemer-
Rand doet op 6, 7, en 8 novem-
ber mee aan de Nationale Sport 
Winter Dagen. KennemerRand 
organiseert conditietrainingen, 
sportwalk (voor actieve wan-

delaars) en Nordic Walking. En 
dat alles onder leiding van des-
kundige en hoog gekwalificeer-
de trainers, dus veilig en verant-
woord. Bovendien in de mooiste 
sportaccommodatie van Neder-
land: de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. 

Als u mee wilt doen met de Nor-
dic Walking-conditietraining, 
kom dan op vrijdagochtend om 
9.30 uur naar de Waterleiding-
duinen, ingang De Oase. Of op 
zaterdag of zondag, zelfde tijd 
en zelfde locatie, voor een con-
ditietraining met hardlopen, 
sportwalk of Nordic Walking-
conditietraining. Ervaar hoe leuk 
het is (samen met anderen) te 
sporten! 
U bent van harte welkom, of u 
nu straks gaat wintersporten of 
gewoon aan uw conditie wilt 
werken. U kunt gewoon komen, 
maar bij voorkeur aanmelden via 
www.kennemerrand.nl.

Wilt u meer informatie? Kijk op 
www.kennemerrand.nl of  bel 
023-5332254 (Huesken).

Fortius geen partij voor Kon. HFC
Regio - In de bekercompetitie 
trof de Kon. HFC thuis het uit 
Diemen afkomstige Fortius.
De vierdeklasser zaterdag bleek 
vele maatjes te klein voor HFC.
Het eerste halfuur wist de For-
tius, dat ook nog eens een paar 
basisspelers moest missen, de 
schade te beperken. Met hard 
werken liepen zij de gaten die 
ontstonden nog dicht.
HFC had de opstelling aange-
past zodat ook spelers die niet 
altijd in de basis staan hun 
speelminuten konden krijgen.
Met snel combinatievoetbal, 
waarbij de bal vaak maar een-
maal werd beroerd, volgde aan-
val op aanval richting het doel 
van Fortius.
Met de rust stond de teller al 
op 5-0 voor HFC dat ook na de 
rust gewoon door ging met snel-
le combinaties. Hoewel de For-

tius doelman vrijwel iedere bal 
los niet nadat hij hem had ge-
stopt, profiteerde HFC daar veel 
te weinig van. Dezelfde doelman 
redde Fortius van een uitzonder-
lijke hoge nederlaag door met 
kunst en vliegwerk veel doel-
punten te voorkomen. Toch kon 
ook hij niet voorkomen dat het 
volkomen stukgespeelde Fortius 

nog drie tegengoals moest toe-
staan.
Het was voor HFC een nuttige 
oefenwedstrijd geworden waar-
bij de 7-0  eindstand verder niet 
van belang was. Aanstaande 
zondag speelt HFC thuis tegen 
het helemaal onderaan staande 
Kampong.
Eric van Westerloo
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Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (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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HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abon-
nee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met 
nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert 

zondag 1 november een paddenstoelen-

excursie in wandelbos Groenendaal in 

Heemstede. 

Paddenstoelen hebben een zeer grote 

betekenis voor een bos. Zo ruimen ze bij-

voorbeeld de overblijfselen van dode planten 

en dieren op. Groenendaal is een 

uitstekend bos om paddenstoelen 

te vinden mede doordat er veel 

dood hout ligt. De houtzwammen 

zullen dan ook goed vertegen-

woordigd zijn met mogelijke soor-

ten als Goudvliesbundelzwam, 

Berkenzwam, Roodporiehout-

zwam, Dennemoorder en 

Hertenzwammen. Dit zijn enkele 

soorten maar er komen ongeveer 

250 soorten in Groenendaal voor! 

Paddenstoelen in 
Wandelbos Groenendaal  

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,  telefoon 

(023) 526 15 84. Kijk ook eens op 

www.ivn.nl/zuidkennemerland 

OZB blijft gelijk. Minimale stijging woonlasten
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 2010 staat beschreven wat het college van burgemeester en wethouders 
(B&W) volgend jaar wil bereiken en welke investeringen daarvoor nodig zijn. De 
gemeenteraad beslist als hoogste orgaan binnen de gemeente uiteindelijk waaraan 
het belastinggeld wordt uitgegeven. Het college stelt in de begroting voor om de OZB 
niet te laten stijgen. Hierdoor zullen (na infl atiecorrectie) net als in 2008 en 2009 ook 
in 2010 de woonlasten minimaal omhoog gaan. De begroting wordt op donderdag-
avond 5 november door de gemeenteraad behandeld. Meer achtergrondinformatie én 
een compleet overzicht van de collegevoorstellen vindt u op de gemeentelijke website 
www.heemstede.nl. In december komt de gemeente met een speciale begrotings-
krant. Hierin geven het college en de gemeenteraad een uitgebreide toelichting op de 
plannen voor 2010.

Economische crisis
De economische crisis heeft ook gevolgen 

voor de begroting van de gemeente 

Heemstede. Gemeenten in Nederland krij-

gen hun geld voor het overgrote deel van 

de rijksoverheid. Het is nog niet duidelijk 

hoe groot deze uitkering de komende jaren 

zal zijn. Maar dankzij een goede fi nanciële 

uitgangspositie is het gemeentebestuur in 

staat om het collegeprogramma te voltooi-

en. Uitgangspunt daarbij is een minimale 

stijging van de woonlasten voor 2010 en 

een gelijkblijvend voorzieningenniveau. 

Ook geplande infrastructurele werken, 

zoals de herinrichting van de Herenweg, 

gaan zonder vertraging door.

Verkiezingen 2010
Op 3 maart volgend jaar worden er weer 

gemeenteraadsverkiezingen gehouden in 

Nederland. Dat betekent dat u nieuwe volks-

vertegenwoordigers in de gemeenteraad 

van Heemstede gaat kiezen (algemeen 

bestuur). Dat betekent ook dat de gemeente-

raad vervolgens een nieuw college van 

B&W zal aanstellen (dagelijks bestuur). 

Uiteraard blijft het college tot die tijd 

met veel enthousiasme werken aan de uit-

voering van plannen, aan een zorgvuldige 

besluitvorming over nieuw beleid en aan 

een goede uitvoering van wettelijke taken. 

Enkele projecten
• Eén van die plannen is het afronden van 

de renovatie van de Binnenweg. Zoals u 

waarschijnlijk heeft gemerkt, wordt er 

hard gewerkt aan het opknappen van de 

grootste winkelstraat van Heemstede. De 

komende maanden worden de laatste 

werkzaamheden afgerond zodat u na de 

zomer van 2010 volop kunt genieten van 

een mooi en gezellig winkelgebied.

• Ook zal in 2010 het plan voor de nieuwe 

inrichting van het Wilhelminaplein worden 

vastgesteld zodat in 2011 het plein 

opnieuw kan worden ingericht. Daarbij zal 

het historische karakter worden versterkt 

en zullen evenementen zoals bijzondere 

markten of concerten mogelijk worden. 

• Helaas heeft de economische crisis een 

aantal bouwprojecten in Heemstede ver-

traagd. De verwachting is dat in 2010 een 

deel daarvan, zoals bij het Spaarne 

Ziekenhuis, bij de zusterfl at aan de Johan 

Wagenaarlaan en het terrein van Van Lent, 

zal starten. De bouwactiviteiten op het 

Vogelpark en het plan Watertoren zijn 

reeds gestart en zullen geheel of gedeelte-

lijk worden voltooid in 2010. 

• In 2010 zal ook de realisatie van de reno-

vatie van het sportcomplex plaats gaan 

vinden. Het zwembad wordt aangepast 

aan de eisen van deze tijd. Naast nieuw 

vervolg op pagina 2
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aangelegde kunstgrasvelden voor de 

voetbalverenigingen HBC, VEW en HFC 

Heemstede, zal ook de hockeyvereniging 

Alliance in 2010 over een nieuw kunst-

grasveld kunnen beschikken. En er wor-

den maatregelen getroffen om de bereik-

baarheid en toegankelijkheid van het 

sportpark te vergroten.

Kijk voor een compleet overzicht van de 

collegevoorstellen (14 programma’s) op de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl. 

Begroting 
2010

vervolg van pagina 1

Behandeling 
begroting door 
gemeenteraad
De begroting 2010 wordt op donderdag 5 

november vanaf 18.30 uur door de 

gemeenteraad in één vergadering 

behandeld (locatie: raadhuis, Raadhuis-

plein 1). De fracties openen het debat 

met de algemene politieke beschouwin-

gen. Elke fractie geeft zijn visie op de 

toekomst van Heemstede en op de 

plannen die het college in de begroting 

voorstelt. De beschouwingen duren  tot 

circa 19.45 uur. Na een schorsing van 

ongeveer half uur, reageert het college 

op de beschouwingen. Dit duurt van 

circa 20.15 tot 20.45 uur. Daarna volgt 

een korte pauze van 20.45 tot 21.15 uur.

De gemeenteraad heeft het recht de 

voorgestelde begroting te wijzigen. 

Na de pauze van 20.45 tot 21.15 uur 

beginnen de fracties met het indienen 

van hun wijzigingen voor de begroting 

2010 en hun speciale verzoeken aan 

het college voor 2010. Raad en college 

gaan daarover met elkaar in debat. 

Na circa 23.15 uur wordt er gestemd.

Voor vragen over de behandeling van 

de begroting door de gemeenteraad, 

kunt u contact opnemen met de griffie, 

telefoon (023) 548 56 46, e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl.

Woonlasten
De woonlasten van een gezin in een eigen woning met een gemiddelde woz-waarde (in 

2010 afgerond € 434.000) en een afvalemmer van 240 liter zullen zich op basis van de 

hiervoor genoemde uitgangspunten als volgt gaan ontwikkelen.

Woonlasten per huishouden met eigen woning

 2009 2010 Mutatie 

   t.o.v. 2009

Onroerend zaakbelasting (ozb) 340,26  340,26  0,0%

Afvalstoffenheffing 240 liter rolemmer 233,76  245,52  5,0%

Rioolrechten 123,60  133,55  8,0%

Totaal woonlasten 697,62  719,33  3,1%

De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2010 met gemiddeld 

3,1% toe ten opzichte van 2009. In euro’s uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van 

ruim € 21. De ozb blijft gelijk, de rioolheffing stijgt met 8,0% en de afvalstoffenheffing 

met 5,0%. Rekening houdend met een infl atiecorrectie van 1,0% betekent dit dat de 

woonlasten reëel gezien met 2,1% toenemen voor een gezin in een woning met een 

gemiddelde woz-waarde. 

De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstof-

fenheffing, die met 5,0% stijgt. Na de verlaging van vorig jaar betekent dit dat het tarief 

van de afvalstoffenheffing 2010 nagenoeg overeen komt met het tarief van twee jaar 

geleden (2008). Rekening houdend met de infl atiecorrectie is er sprake van een reële 

stijging van de woonlasten met ruim € 11 (4,0%).

Nummer Omschrijving Lasten Baten Saldo

programma  programma x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

programma 1 Bestuur en dienstverlening 4.614 569 -4.045

programma 2 Openbare orde en veiligheid 1.950 217 -1.733

programma 3 Verkeer, vervoer en waterstaat 4.509 692 -3.817

programma 4 Onderwijs 3.288 708 -2.579

programma 5 Cultuur en recreatie 3.010 429 -2.581

programma 6 Werk en inkomen 7.397 5.766 -1.631

programma 7 Maatschappelijke zorg 9.421 1.658 -7.762

programma 8 Groen 2.867 625 -2.243

programma 9 Riolering 1.498 1.768 271

programma 10 Milieu 286 10 -276

programma 11 Reiniging 2.347 2.774 426

programma 12 Ruimtelijke ordening 1.773 767 -1.006

programma 13 Volkshuisvesting 279 93 -186

programma 14 Financiering en dekkingsmiddelen 1.206 28.369 27.163

Totaal per programma 44.445 44.445 0

Meer informatie of vragen?
Meer achtergrondinformatie over de begroting en de 14 programma’s vindt u op de 

gemeentelijke website www.heemstede.nl (rubriek: Gemeente Heemstede > Politiek & 

bestuur > Begroting 2010).

U kunt de begroting ook raadplegen tijdens openingstijden in het raadhuis 

(Raadhuisplein 1) en in de bibliotheek (Julianaplein 1). In december komt de gemeente 

met een speciale begrotingskrant. Hierin geven het college en de gemeenteraad een 

uitgebreide toelichting op de plannen voor 2010.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ruud Lubberts, hoofd Financiën, telefoon 

(023) 548 56 28.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

WAARDEBON 
FIETSVERLICHTING

Bij reparatie van de fi etsverlichting 
bij een van de Heemsteedse 

rijwielhandelaren. 
Geldig tot en met 7 november 2009.

(Eén bon per persoon, 
niet inwisselbaar voor geld.)

€ 5

Korting op 
reparatie 
fietsverlichting
Fietsen zonder licht gevaarlijk
In deze periode is goede fi etsverlichting

noodzakelijk. Het is ’s avonds vroeg donker

en ’s morgens laat licht. De Fietsersbond

in Heemstede heeft in samenwerking met

de gemeente en de fi etshandelaren een

kortingsactie georganiseerd voor het repa-

reren van fi etsverlichting.

De kortingsactie houdt in dat er tot en met

zaterdag 7 november € 5,-- korting wordt

gegeven op reparaties van fi etsverlichting.

De gemeente en de fi etshandelaren

dragen elk voor de helft bij aan deze korting.

U krijgt de korting als u de onderstaande

kortingsbon inlevert bij de fi etshandelaar.

De deelnemende fi etshandelaren zijn: 

- Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6

- Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34

- Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2

- Stationsrijwielstalling, Roemer Visscher-

plein 10

Op zaterdag 31 oktober controleert de

Fietsersbond op de Binnenweg fi etsver-

lichting en verricht (gratis) kleine repara-

ties. Dit gebeurt van 11.00 tot 15.00 uur

voor het ING-kantoor.

De politie zal de komende periode weer

strenger controleren op de fi etsverlichting

 KORTING

Verhuizing 
doorgeven?
www.heemstede.nl
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Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop 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 openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

De landgoederen in Heemstede zijn nauw 

verbonden met het ontstaan van de 

gemeente. Ze zijn waardevol vanwege de 

rijke historie en stuk voor stuk unieke groene 

landschappen in bevolkt gebied. Om het 

groene karakter van de gemeente te 

behouden en te versterken, is dit in het 

bestemmingsplan landgoederen en groene 

gebieden vastgelegd. Echter, onderhoud is 

op enkele plaatsen nodig om de oude 

glorie te herstellen. Stichting Landschap 

Noord-Holland, een onafhankelijke particu-

liere natuurbeschermingsorganisatie, in-

vesteert in het groene gebied “De 

Overplaats” in Heemstede en in gebieden 

in Bloemendaal. Vijvers worden uitgebag-

Investering in Heemsteedse 
groene gebieden 
Initiatief Landschap Noord-Holland

gerd, hakhout wordt gesnoeid, zichtassen 

worden hersteld en hekken en tuinen 

worden opgeknapt. Behalve een gemeen-

telijke bijdrage van Heemstede en 

Bloemendaal, fi nancieren ook de provincie, 

het rijk, Europa en particulieren (Vrienden 

van Leyduin) dit herstelproject. De 

gemeente Heemstede is erg gebaat bij de 

actieve manier van de stichting om het 

herstel aan te pakken zodat recreanten 

straks via een ‘landgoederenpad’ de om-

geving kunnen ontdekken. Dit 12 kilometer 

lange pad gaat door Bloemendaal en 

Heemstede waaronder langs het Oude 

Slot, Meermond en Hageveld. 

Wethouder Pieter van de Stadt ontvangt als ambassadeur van Vrienden van Leyduin van 

adjunct-directeur Landschap Noord-Holland Robbert-Jan de Bruijne een zeefdruk van de 

Belvedère gemaakt door de Heemsteedse kunstenares Ellen Meuwese.

Kunstlijn in Raadhuis  Heemstede
Tijdens de Kunstlijn 2009 is de Burgerzaal 

en de hal van het Raadhuis omgetoverd tot 

Kunsthuis. In de Burgerzaal zal van iedere 

deelnemende Heemsteedse kunstenaar 

één werk worden getoond. In de hal komen 

beeldhouwwerken te staan van deel-

nemende kunstenaars. Deze Centrale 

Expositie bestaat daardoor uit een over-

zicht van het werk dat de kunstenaars in 

hun atelier of galerie tonen. Op zaterdag 

7 november en zondag 8 november is de 

expositie te bezichtigen van 11.00 uur tot

17.00 uur. Op beide dagen is er doorlopend 

een iconen puzzelspel voor kinderen en 

worden daar cadeautjes aan verbonden. 

Daarnaast is op die dagen een wandel– en 

fi etstocht verkrijgbaar die de bezoekers de 

weg wijst naar de deelnemende ateliers.

Bestemmingsplan 'Woonwijken 
Noordwest eerste herziening: 
Vogelpark en omgeving' 
De gemeente werkt aan actualisering van de bestaande bestemmingsplannen. Een 
bestemmingsplan schrijft (dwingend) voor hoe de grond gebruikt mag worden of en 
wat er op gebouwd mag worden. De circa 40 ‘kleinere’ bestemmingsplannen van 
Heemstede worden teruggebracht tot acht grotere bestemmingsplannen. Het volgen-
de bestemmingsplan is ‘Woonwijken Noordwest eerste herziening: Vogelpark en om-
geving’. Dit bestemmingsplan gaat over het gebied ten noorden van de Zandvoortselaan, 
ten westen van de spoorlijn en betreft Vogelpark en de huidige bebouwing tussen 
Vogelpark en de Zandvoortselaan.
In dit gebied gelden nu de regels van de bouwverordening en van de vrijstelling van het 
bestemmingsplan voor Vogelpark. Het college van burgemeester en wethouders wil 
voor dit gebied dezelfde uitgangspunten hanteren als voor alle nieuwe bestemmings-
plannen in Heemstede gaan gelden. Deze uitgangspunten zijn door de gemeenteraad 
van Heemstede vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten hebben wij voor u op een 
rijtje gezet. Als u hierop wilt reageren kunt u hierover uw mening/zienswijze geven. 

Uitgangspunten1

• De bestemming van de grond waarop de 

woningen staan wordt ‘Wonen’. 

• Het hoofdgebouw mag alleen binnen een 

bouwvlak worden gebouwd. Dit bouwvlak 

volgt de contouren van de woning zoals 

deze nu is vormgegeven. Net als de 

woningen krijgen ook de aan- en bijgebou-

wen een maximale bouw- en goothoogte.

• De mogelijkheden voor de burgers om te 

bouwen naast en achter de woning 

worden anders ten opzichte van de huidige 

mogelijkheden. Er geldt een maximum van 

70 m2 erfbebouwing, 25 m2 dient altijd vrij 

te blijven van bebouwing.

• In bijgebouwen mag niet worden 

gewoond en bijgebouwen mogen niet 

worden gebruikt voor een aan-huis-

verbonden-beroep.

• Bedrijven

Indien er een bestemming ‘Bedrijf’ in 

woonwijken is opgenomen is alleen 

milieucategorie 1 en 2 toegestaan. Dit is 

om de overlast te beperken.

• Dakkapellen

Twee dakkapellen boven elkaar geplaatst 

in één dakvlak wordt niet toegestaan. 

• Dakterrassen

Het dak van een aan- of uitbouw mag 

worden gebruikt als dakterras, met dien 

verstande dat de afstand van een balu-

strade tot de perceelsgrens ten minste 

2 m dient te bedragen. 

• Beleid voor seksinrichtingen 

 Seksinrichtingen zijn niet toegestaan. 

Onder strikte voorwaarden kan ontheffing 

worden verleend van het bestemmings-

plan.  

• Ondergronds bouwen vastgelegd

 In de nieuwe bestemmingsplannen wordt 

voorgesteld dat er onder het gehele 

bouwblok een kelder mag worden 

gebouwd, en komt er de mogelijkheid 

ontheffing te verlenen voor een onder-

vervolg op pagina 41 De wetgever spreekt van beleidsvoornemens of ruimtelijke ontwikkelingen
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bouwing in de tuin, mits de waterbeheer-

der daartegen geen bezwaren heeft. 

• Omgaan met ontheffingen binnen het 

bestemmingsplan

 De gemeenteraad heeft aangegeven dat 

de algemene ontheffing van bijv. 10% niet 

automatisch mag worden toegepast. In 

de nieuwe bestemmingsplannen is deze 

ontheffing niet meer vanzelfsprekend. 

Inspraakprocedure 
bestemmingsplan
Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening en het Besluit ruimtelijke ordening 

(van kracht sinds 1 juli 2008) kunt u reageren 

op de uitgangspunten. Op het moment dat 

de eerste variant van het bestemmings-

plan, het zogenaamde ontwerpbestem-

mingsplan, gereed is zullen wij hierover 

een informatiebijeenkomst organiseren. U 

kunt dan kennisnemen van de plannen en 

uw vragen stellen. Wanneer het ontwerp-

bestemmingsplan wordt behandeld door 

de commissie Ruimte (oordeelvormend 

orgaan van de gemeenteraad) kan uw 

mening  worden meegewogen in de 

besluitvorming. Het bestemmingsplan 

wordt uiteindelijk door de gemeenteraad 

vastgesteld. Dit zal naar verwachting 

vervolg van pagina 3 gebeuren in het voorjaar van 2010. Tegen 

het vastgestelde bestemmingsplan staat 

beroep open bij de Raad van State.

Terinzagelegging en advies
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 eerste herziening: Vogelpark en 

omgeving’ 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. Ook wordt er geen 

advies aan een onafhankelijke instantie 

gevraagd, omdat de wetgever niet kan 

aangeven welke instantie hiermee wordt 

bedoeld en een dergelijke instantie voor dit 

bestemmingsplan dus niet beschikbaar is. 

Reageren
Wilt u reageren op de uitgangspunten? 

U kunt uw mening (zienswijze) tot en 

met 20 november 2009 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.

César Francklaan, van Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) 
tot Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan 

tussen de Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) en de Schouwbroekerbrug. Het 

werk bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm, 

het aanplanten van nieuwe bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne 

Ziekenhuis. 

Vanaf 26 oktober 2009 is de zuidelijke rijbaan, tussen Wagnerkade en 

Schouwbroekerbrug, afgesloten voor alle verkeer. Op de noordelijke rijbaan geldt 

eenrichtingsverkeer (vanuit Haarlem-Schalkwijk richting Heemsteedse Dreef). 

Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Fietsers en auto’s moeten rekening 

houden met aanzienlijke verkeershinder. Uitgebreide informatie over dit project vindt u 

via www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer 

kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vracht-

wagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. 

Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruik maken.

Werk aan de weg 

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last 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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Agenda
Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare vergadering op 5 november a.s. 
om 18.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 

aanwezig te zijn.

Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 

- Vragenuur

- Evaluatie beleidsnota Wmo / lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 - hamerstuk

- Conceptbegroting 2010 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) – hamerstuk

- Uitgangspuntennotitie Reconstructie Herenweg – hamerstuk

- Grenscorrectie Heemstede-Bloemendaal – hamerstuk

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening (APV) – hamerstuk

- Najaarsnota 2009 – hamerstuk

- Begroting 2009 en 2010 Stichting Rijk – hamerstuk

- Programmabegroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2013 - bespreekstuk
- Eerste begrotingswijziging 2010 - bespreekstuk
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 

- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het Raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46, of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 5 november 
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur   bezwaar tegen de weigering van een woningaanpassing ingevolge de WMO  

-  niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de aanwijzing als gemeentelijk monument (Raadhuisplein 7)  

 - openbaar -    
Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar. 
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangege-
ven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw 
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie 
zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

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 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit 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). 

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.178  het veranderen van functie - Valkenburgerplein 1-2 

zolderruimte naar verblijfsruimte 

2009.229  uitbreiden van de winkel en verbouwen - Julianalaan 1 

bedrijfs- en bovenwoning tot 2 appartementen

2009.230 het vergroten van een dakkapel op het voordakvlak - Reggelaan 29

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  29 oktober 2009 van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 20 oktober 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.147 het plaatsen van een hekwerk  - Van Merlenlaan 23

2009.168 het vergroten van een garage  - Alberdingk Thijmlaan 28

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 20 oktober 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.109 het plaatsen van een aanbouw en een dakopbouw - Lombokstraat 32

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase 
(verzonden 23 oktober 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2008.108 het bouwen van een bedrijfspand met woning  - Herenweg 57 + 59

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  29 oktober 2009 van maandag tot en 

met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 23 oktober 2009)
2009.202  het plaatsen van een dakkapel op - Bernard Zweerslaan 10 

het voorgeveldakvlak

2009.208 het wijzigen van kozijnen aan de voor- en zijgevel  - Valkenburgerplein 1-1

2009.215 het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak  - Rijnlaan 96

Verleende sloopvergunning (verzonden 23 oktober 2009)
2009.931  het slopen van het kleedgebouw van de honk - - Ringvaartlaan 4

en softbalvereniging R.C.H.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 26 oktober 2009)
2009.225  het plaatsen van een dakkapel op het voor-  - E. van Slogterenlaan 25

en achterdakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 26 oktober 2009)
2009.217  het plaatsen van 2 kippenhokken  - Groenendaal 1

bij de kinderboerderij ‘t Molentje

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  29 oktober 2009 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 

bezwaar maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.158 het bouwen van een garage/berging  - Koediefslaan 35

2009.214 het uitbreiden van een woonhuis  - Herfstlaan 10

De verzoeken liggen vanaf  29 oktober 2009 gedurende 6 weken van maandag tot en 

met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

over 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, telefoon (023) 548 57 52. 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening

In de afvalstoffenverordening wordt het gescheiden aanbieden en de gescheiden inzameling 

van huishoudelijke afvalstoffen geregeld. In de afvalstoffenverordening staan een groot aantal 

artikelen op basis waarvan het college van B&W regels kan opstellen of specifi eke zaken kan 

aanwijzen. Deze aanscherping wordt geregeld in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening. 

Enkele wijzigingen ten opzichte van het vigerende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening zijn:

• De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal is toegevoegd.

• Er zijn extra regels opgesteld omtrent het aanbieden van bedrijfsafval in het winkelgebied 

Binnenweg/ Raadhuisstraat. 

• De verplichtingen met betrekking tot het voorkomen van zwerfafval zijn van toepassing 

verklaard op een grotere groep bedrijven/ ondernemers.

Inspraak

Voor het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Heemstede 2010, behorende bij de 

geactualiseerde afvalstoffenverordening, wordt de inspraakprocedure gestart. De stukken 

liggen vanaf 29 oktober 6 weken ter inzage. U kunt hierover binnen deze 6 weken uw 

mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar maken.

Meer informatie

Voor nadere informatie over de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit kunt u zich 

wenden tot de heer R. van Schaik van de afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte, telefoon 

(023) 548 57 84.

Drank- en horecavergunning
Op 22 oktober 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een drank- 

en horecavergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf te verlenen aan SportPlaza 

Groenendaal Heemstede B.V., Sportparklaan 16.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en 

Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07. 


