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The Voice Company in Duitsland
Heemstede - Afgelopen zater-
dagavond gaf een afvaardiging 
van The Voice Company een 
concert in Stavenhagen, vlak-
bij Rostock in Duitsland.  Het 
succesvolle zangkoor van diri-
gent Robert Bakker was hier-
voor uitgenodigd in verband met 
het 750-jarig bestaan van het 
stadje. Het koor was daar be-
kend door een familieverband 
van een koorlid. Vanwege de 
zgn.”Arbeitseinsatz” tijdens de 
Tweede Wereldoorlog heeft dit 
koorlid een zuster wonen in Sta-

venhagen. Soortgelijke verhalen 
vertellen meer koorleden. 
Eerst was het concert gepland 
in een eeuwenoude kerk in het 
centrum van de stad. Omdat het 
dak gerestaureerd werd, moest 
uitgeweken worden naar de pas 
10 jaar oude St. Paulus Kirche. 
Deze kerk heeft een bijzonder 
fraai en modern interieur en bo-
vendien een prachtige akoestiek, 
ideaal voor een koorconcert.
Voor een enthousiast publiek 
zong The Voice Company een 
afwisselend programma met als 

centraal thema ‘Vrede’. De toe-
schouwers reageerden uitgela-
ten op de prestaties van het koor 
en hielden niet op met applau-
disseren aan het einde van de 
avond. Tijdens zijn toespraak na 
afloop zei de burgemeester dat 
dit verreweg de beste bijdra-
ge van het hele jaar was aan de 
feestelijkheden rond het 750-ja-
rig bestaan van Stavenhagen. 
Na het succes eerder dit jaar in 
Carnegie Hall in New York heb-
ben de koorleden ook dit concert 
als zeer bijzonder ervaren. 

The Voice Company op het podium tijdens het concert in Duitsland.

Cornos-
Kornoelje

Heemstede – Herfst is het 
nog niet. En de laatste zo-
merdagen zijn de moei-
te waard als de regen weg-
blijft. Deze foto geeft aan dat 
de nazomer heerlijk kan zijn 
met zo’n prachtige blauwe 
lucht en een bijzondere plan-
tenvrucht: ‘Cornos-Kornoel-
je. Deze heeft  in de zomer 
een roomkleurige bloem en 
draagt in de herfst een rode 
vrucht,  de bladeren verkleu-
ren van groen naar rood.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Zomerfoto
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Heemstede - Vanaf 25 augus-
tus tot 4 december 2014 zijn er 
werkzaamheden aan de N201 en 
het naast gelegen fietspad. Van 
1 tot en met 19 september wordt 
er gewerkt aan het deel tussen 
de Javalaan in Heemstede en de 
Cruquiusbrug.
In deze periode wordt er ook in 
de weekenden van 6 en 7 sep-
tember en 13 en 14 september 
24 uur per dag aan het wegdek 
gewerkt.
Het verkeer wordt via de ande-
re rijbaan omgeleid. Houd reke-
ning met verkeershinder. Gead-
viseerd wordt om te rijden via de 
A9/Driemerenweg. 
Zie ook www.infoN201.nl.

Werkzaamheden 
N201 rondom 
Cruquiusbrug
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Het Trefpunt
Regio - In Trefpunt Benne-
broek, Akonietenplein 1, vindt 
zondag 7 september een vie-
ring plaats met ds. J.E. Th. 
Nak-Visser, om 10.00 uur.
Tevens Kindercafé. Zie ook 
www.pkntrefpunt.nl.

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 7 sep-
tember is er een dienst in de  
Pinksterkerk met ds. P.I.C. 
Terpstra. Aanvang 10 uur.
Tevens crèche  voor kinde-
ren tot 4 jaar, Kinderkring 
voor 4-12 jaar, Kinder Anders-
dienst voor 4-10 jaar,  Spiegel-
tent Plus voor 10-13 jaar en 
De Kerk Draait Door voor 13-
15 jaar.
www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 7 september aanvang 
10:00 uur, inloop vanaf 09:30 
uur. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge
Viering start kerkelijk sei-
zoen; de dienst wordt gecom-
bineerd met een hagenpreek 
op het terrein van de Leeuwe-
rikenlaan 12. Aansluitend een 
lunch in het veld. Voor aanvul-
lende  informatie, zie persbe-
richt elders in deze uitgave.

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (5)

Na twee inleidende foto’s over 
de Camplaan zijn we nu ver-
der gegaan met één voor één de 
winkeltjes. Vandaag Camplaan 3.
Zoals gezegd maken we dank-
baar gebruik van de facebook-
pagina’s “Nostalgisch Heemste-
de” en “Je bent Heemstedenaar 
als…..” en van het Noord Hol-

lands Archief. Hierop zijn al di-
verse foto’s te zien geweest, maar 
zonder duidelijkheid welke win-
kel waar zat. De toenfoto is niet 
echt voorhandig, dus gebruiken 
we een uitsnede van een over-
zichtsfoto. Uit advertenties blijkt 
dat de fi rma H.J. Leijsen er erg 
lang in heeft gezeten. In 1948 is 

het een Wooninrichting en Bed-
denmakerij,  Op een advertentie 
uit 1966 staat H.J. Leijsen & Zn. 
Wooninrichting. In 1971 wordt 
het chiquer en wordt er gespro-
ken van Interieurverzorging. Het 
is niet helemaal duidelijk wan-
neer de winkel gestopt is. Op 
de nufoto van Harry Opheikens 
augustus 2014) zien we in het 
huidige pand Kaviani Chiro-
practie & Gezondheidscentrum. 
Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (communi-
catie@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-

tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen.

Op reis met historische bus langs monumenten
Heemstede - De Histori-
sche Vereniging Heemstede-
Bennebroek(HVHB) organiseert 
een origineel evenement om het 
thema ‘ op reis’ van de Open Mo-
numentendag 2014 in te vullen. 
Door samenwerking met het 
NZH-vervoersmuseum, de win-
keliersvereniging Winkelcentrum 
Heemstede en de gemeente 
Heemstede kunnen belangstel-
lenden op zaterdag 13 septem-
ber met een bijna 50 jaar oude 
bus uit 1966 ‘op reis’ langs zo’n 
55 monumenten in zowel Heem-
stede als Bennebroek. 
Tijdens de “sightseeing” zullen 
leden van de HVHB, onder wie 
voorzitter Jaap Verschoor, een en  
ander vertellen  over de bijzon-
dere plekken waar de bus langs-
rijdt. 

Open Monumentendag in 
Heemstede en Bennebroek
Heemstede - Ook dit jaar weer 
organiseert  de HV-HB in Heem-
stede en Bennebroek de Open 
Monumentendag op 13 septem-
ber. Het thema van 2014 is: Op 
reis. Reizen langs monumenten, 
reizen door de tijd. Het vertelt 
ons de verhalen van de monu-
menten: onze getuigen van het 
verleden. Maar het gaat niet al-
leen over toen; de verhalen van 
toen verklaren het aanzien van 
nu en inspireren ons voor de toe-
komst. In Heemstede is traditie-
getrouw een aantal monumen-
ten open:
- Oude Kerk, Wilhelminaplein  
(11.00 -15.00 uur)
- Rijtuigenmuseum van Scha-
gen, Achterweg 38 (11.00 - 15.00 
uur)

- Bakkershuisje uit de 17de en 
18de eeuw, Blekersvaartweg 23 
(11.00 - 15.00 uur)
- Pompstation, Leidsevaart
( 10.00 - 16.00 uur)
- Molentje Groenendaal bij de 
kinderboerderij (hele dag open)
- Hoofdgebouw van de Harte-
kamp, Herenweg 5 (10.00 -14.00)   
In Bennebroek is open op 13 
september:
-De Hervormde Kerk. Binnen-
weg 67. (13.00-17.00 uur) Rond-
leidingen in de kerk, de organist 
bespeelt het orgel van 14.00 tot 
15.30 uur.
In Haarlem is open op 13 sep-
tember:
-Villa Uyt den Bosch, Span-
jaards-laan 7 (11.00 - 15.00 uur)
De villa bestaat dit jaar 100 jaar ,

De HVHB publiceerde er eerder 
over in het tijdschrift ‘Heerlijkhe-
den’.
Oproep: Mensen die 13 septem-
ber Uyt den Bosch bezoeken 
en misschien foto’s in hun bezit 
hebben van de binnenkant van 
dit bijzondere gebouw van toen 
het nog een kraamkliniek was. 
Graag meebrengen, de huidige 
eigenaar is er zeer nieuwsgie-
rig naar.
Gezien het thema Op Reis zal 
de HVHB die dag met een NZH 
bus uit 1966 een rondtoer maken 
langs de monumenten in Heem-
stede en Bennebroek. Twee gid-
sen zullen onderweg het een en 
ander vertellen over de bijzonde-
re plekken waar men langs rijdt.
Op deze dag is op het gemeen-
tehuis een kennismakingsoch-
tend voor nieuwe bewoners. Zij 
zullen om 11.30 ook een rit ma-
ken met de museumbus. Meer 
informatie op: www.hv-hb.nl.

Vanaf de hoek van Binnenweg/
Julianalaan zal vanaf 10 uur  ie-
dere 3 kwartier de nostalgische  
NZH-bus 5372-1966  vertrek-
ken. In totaal zijn er 8 ritten Per 

rit er is plaats voor 30 personen. 
Reserveren is niet mogelijk, dus 
zorg dat u op tijd aanwezig bent.
Meer informatie op:
www.hv-hb.nl.

Foto: Theo Out
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Heemstede - Al weken werd 
er uitgekeken naar de opening 
van dat pandje naast de apo-
theek. Het onopvallende stukje 
niemandsland ging  leven. Aan-
gekondigd werd dat de Lord, al 
tientallen jaren een begrip op 
de Binnenweg als het mode be-
treft, ging weer open. Nu als een 
mannenmodezaak waar casu-
alkleding met merken als La-
coste, Brax, Gant, Tommy Hilfi-
ger, Gaastra, Arrow, Superdry en 
Seidensticker de boventoon 
gaan voeren. Mooie merken van 

bekende kwaliteit in jaren be-
vestigd.
Eigenaresse Monique Reijnen 
opende vrijdag haar nieuwe Lord 
Mannenmode samen met haar 
vertrouwde medewerkster Carla, 
al 37 jaar haar toeverlaat in goe-
de en slechte tijden. Carla straal-
de de hele dag, eindelijk weer 
tussen de truien, overhemden en 
broeken. Oud laboranten van de 
apotheek zullen hun werkplek 
niet meer herkennen, nu het om-
getoverd is naar een winkel vol 
modieuze herenkleding.  Vrijdag 

liep de winkel niet alleen vol met 
klanten die vooral al leuk koch-
ten, collegawinkeliers lieten bos-
sen bloemen bezorgen en le-
veranciers lieten zich niet on-
betuigd. Die komen straks met 
leuke aanbiedingen die Moni-
que mooi naar haar klanten kan 
doorspelen.
Dat wordt echt leuk bij de Lord 
Mannenmode in de leukste 
straat van Nederland, de Bin-
nenweg 96 A naast de Heem-
steedse Apotheek.
Ton van den Brink 

Jan-Willem Wouters exposeert in de Luifel
Heemstede - De foyer van de 
Luifel, het sociaal cultureel cen-
trum van Casca in Heemstede, is 
ook expositieruimte. Iedere zes 

weken stelt een kunstenaar hier 
zijn of haar kunstwerken ten-
toon. Van maandag 8 september 
tot en met zondag 26 oktober is 

dit kunstenaar Jan-Willem Wou-
ters. Jan Willem Wouters uit de 
Cruquius (geb. 1967) is de eer-
ste exposant van dit nieuwe ten-
toonstellingsjaar. Hij laat werk 
zien in zwart/wit - in OI-inkt en 
werken in kleur: acryl. Jan-Wil-
lem: “Mijn werk heeft altijd men-
sen binnen een relatie of de ver-
houding van mens tot natuur als 
uitgangspunt. Weergegeven op 
zowel micro-energetisch als in-
tergalactisch niveau. De eindelo-
ze zoektocht van nullen en enen 
op zoek naar liefde...”

De expositie is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de en te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren.

(15 t/m 27 augustus 2014)

Huwelijken:
Robert P. van der Dussen & Cindy Pelk

Patrick Freriks & Jane A. van Baekel
Rogier O. Heijn & Nadine L. Mantel

 
Geboorteaangiften:

Julius J. Koen zoon van P. Koen en C.C. Broers

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Wie herkent 
dit schilderij?

Dat je bij kringloopwinkel Dor-
cas aan de Havenstraat ook 
kunst en kitsch kunt tegenko-
men ondervond Wiebo Jager 
toen hij dit schilderij daar zag.
Het is groot, 1meter bij 77 
cm, toont een vrouwenfiguur 
met een vaag  gehouden ge-
zicht, krachtige armen en han-
den, in sterke kleuren: oran-
je, geel, groen en blauw. Het 
sprak hem direkt aan en hij 
nam het mee naar huis. Het is 
gesigneerd: Muse 1988 Céci-
lia Martin. 
Wie kan hem meer vertellen 
over de kunstenaar en de ach-
tergrond? Informatie graag 
aan wiebo.jager@gmail.com.

Knutselclub
(5 -10 jaar)

Woensdagmiddag is knutselmid-
dag die op 10 september begint, 
voor meisjes én jongens van 5 
tot en met 10 jaar. Samen met 
knutseljuf Renate maken ze ie-
dere week weer leuke en origi-
nele dingen.  De Knutselclub (5-
10 jaar) is elke woensdag van 
13.30 tot 15.15 uur in activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten 4,00, een kaart voor 10 
keer kost 37,50 euro. Kinderen 
per keer van tevoren aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. (op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur). 
Meer informatie: www.casca.nl.

Vrouw gewond 
door omvallende 
boom
Heemstede   - Een vrouw is za-
terdag aan het einde van de mid-
dag gewond geraakt toen er een 
boom omviel. De vrouw stond 
op een landgoed bij een feest 
aan de Herenweg in Heemstede 
toen de boom rond kwart over 
vijf plotseling omviel. Omdat er 

eerst sprake zou zijn dat er meer 
mensen onder de gevallen boom 
zouden zijn, werd naast de hulp-
diensten ook het traumateam uit 
Amsterdam opgeroepen om as-
sistentie te verlenen.
De vrouw is na de nodige zorg 
ter plaatse naar het ziekenhuis-
overgebracht voor verdere be-
handeling.
Uiteindelijk bleken de verwon-
dingen mee te vallen. Het is nog 
onduidelijk waardoor de boom is 
omgevallen.

Fotografie: Michel van Bergen

De Lord Mannenmode nu echt geopend

Interview Amy Tan bij 
Boekhandel Blokker

Heemstede - Vrijdag 12 sep-
tember brengt de schijfster Amy 
Tan een exclusief bezoek
aan Boekhandel Blokker. Zij 
wordt geïnterviewd door journa-
list Jasper Henderson.
De aanleiding van haar bezoek 
aan Nederland is de roman die 
dit jaar is verschenen: Vallei van 
verwondering:
Shanghai, 1912. In een ontroe-
rend verhaal, dat meer dan veer-
tig jaar en twee continenten be-
slaat, leidt Amy Tan haar lezers 
terug naar het Shanghai van 
weleer. Met haar kenmerkende 
wijsheid, sierlijkheid en humor 
roept Tan een verhaal op over de 
persoonlijke zoektocht van Vio-
let en haar moeder, over familie-

geheimen, de nalatenschap van 
trauma’s, en de diepe connec-
tie tussen moeders en dochters. 
Vallei van verwondering is geba-
seerd op Tans eigen familiege-
schiedenis. Amy Tan is de auteur 
van De vreugde- en gelukclub, 
De vrouw van de keukengod, 
De honderd geheime zintuigen, 
De dochter van de heelmees-
ter, Vissen op het droge helpen 
en haar autobiografische fami-
liegeschiedenis De keerzijde van 
het lot. Haar werk is vertaald in 
meer dan dertig talen. Ze woont 
in New York en San Francisco.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 7,50 eu-
ro, aanmelden via 023-5282472.
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Engels op de Nicolaas Beetsschool 
en kinderdagverblijf Kindergarden
Heemstede - Vanaf augus-
tus 2014 krijgen de leerlingen 
van groep 4 van de Nicolaas 
Beetsschool wekelijks Engel-
se les door een vakleerkracht. 
Na de kerst volgen de leerlingen 
van groep 3 en volgend school-
jaar (2015-2016) starten ook de 
kleuters met Engelse les. Plezier 
in het spreken en luisteren is het 
allerbelangrijkst. Niet bang zijn 
voor een vreemde taal en nog 

leuker: contact kunnen maken 
met andere kinderen in ande-
re landen. De leerlingen worden 
ook op deze manier voorbereid 
op een internationale samenle-
ving en werkomgeving. 
Maar er kan nóg eerder worden 
gestart, bijvoorbeeld op kinder-
dagverblijf Kindergarden. Daar 
krijgen de kinderen vanaf het 
moment dat ze twee jaar zijn da-
gelijks Engels. Samen met Bob-

by, de handpop, zingen en spe-
len de kinderen in het Engels. 
Spelenderwijs kennismaken 
met een vreemde taal is het uit-
gangspunt. De leidsters spreken 
op vaste momenten Engels met 
de kinderen. 
Meer informatie is te krijgen bij 
Kindergarden Heemstede (www.
kindergarden.nl) en de Nicolaas 
Beetsschool (www.nicolaas-
beetsschool.nl) 

Heemstede – Ruim een jaar ge-
leden, om precies te zijn in juni 
2013, openden Ruud en Mirjam 
van den Nieuwenhof hun am-
bachtelijke sieraden- en edels-
mederij Atelier NW aan het Wil-
helminaplein. Toch beoefenen 
Ruud en Mirjam al 7 jaar hun 
mooie ambacht. Dit moment 
werd even feestelijk met een ge-
bakje gevierd. Een ambacht die 
de nodige creativiteit en precisie 
verlangt maar ook veel tijd kost. 
Tijd die graag genomen wordt 
voor klanten. Want iedereen wil 
toch het mooiste laten maken 
voor zijn of haar dierbaarste?

Atelier NW is een pareltje aan 
het gezellige en nostalgische 
Wilhelminaplein om maar in de 
vaktermen te blijven. Bij binnen-
komst word je hartelijk en onge-
dwongen ontvangen door Ruud 
en Mirjam. Of je nu iets wilt la-
ten maken of gewoon even vrij-
blijvend wilt rondkijken: het mag 
allemaal. Strak en modern inge-
richt, met op de achtergrond de 
werkplaats waar al het moois 
geschapen wordt. Ter inspiratie 
aan de zijkanten verlichte vitri-
nes met indrukwekkende siera-
den die van de hand van Ruud 

en Mirjam komen. Voor ieders 
gading en iedere prijsklasse kun 
je hier terecht, tevens voor de re-
paratie of herbewerking van sie-
raden. Het verschil met de ju-
welier is dat het echt  om am-
bachtelijk handgemaakte sie-
raden gaat, waar je geen twee-
de van ziet: elk stuk heeft een 
persoonlijk verhaal en is uniek. 
In het midden een spreekta-
fel waar je onder het genot van 
een kop koffie rustig je wensen 
kunt bespreken,  die tijdens het 
gesprek direct door Mirjam ge-
schetst worden. Op afspraak na-
tuurlijk. “We nemen echt alle tijd 
voor onze klanten, omdat wij ons 
als geen ander realiseren dat 
een sieraad iets dierbaars is en 
een bijzondere gelegenheid be-
zegelt, zoals een bruiloft”, ver-
telt Ruud. “We gaan net zolang 
door met de aanpassingen van 
het sieraad tot de klant tevreden 
is. Door juist op afspraak te wer-
ken, kunnen wij deze flexibili-
teit en tijd aan onze klanten bie-
den. Op woensdag en donder-
dag kunnen klanten zonder af-
spraak gewoon bij ons binnen-
lopen. We zijn dan al om 08.30 
uur geopend. Ideaal voor bij-
voorbeeld de moeders die hun 

kinderen naar school brengen. 
De mensen zijn erg positief over 
Atelier NW. De locatie van het 
Wilhelminaplein is natuurlijk ook 
fenomenaal. Het is ook goed dat 
er op dit leuke plein leuke pu-
bliektrekkers plaatsvinden, zoals 
de Kunstmarkt. Onze zaak was 
toen ook geopend.  We ontvan-
gen zulke enthousiaste reacties 
van iedereen die binnenloopt: 
‘Goh, ik wist niet dat jullie hier 
zaten en dat dit zo’n leuke zaak 
is’ of ‘Wat leuk en handig dat jul-
lie hier zitten’.  We zijn natuurlijk 
heel blij met deze PR en mond-
tot-mondreclame: mensen infor-
meren hierdoor weer hun ken-
nissenkring. Iedereen wil natuur-
lijk wel eens echt iets moois la-
ten maken. En dat merken we!” 
aldus Ruud van den Nieuwenhof.
Atelier NW, Wilhelminaplein 22, 
Heemstede. Maandag, dinsdag, 
vrijdag en zaterdag op afspraak 
(tel.nr.: 023-751 87 13), woens-
dag en donderdag geopend 
zonder afspraak: tussen 08.30-
17.30 uur. 
Meer informatie op www.ate-
liernw.nl of Facebook: facebook/
atelierNW.
E-mail: info@ateliernw.nl.
Bart Jonker

Hoe zouden wij later verzorgd willen worden? Het antwoord is 
duidelijk, het liefst in onze eigen vertrouwde omgeving. Kenne-
merZorg: TOPZORG voor mensen die langer zelfstandig thuis 
willen wonen. Kleine teams van gediplomeerde krachten staan 
voor u klaar. Allen met een Verklaring Omtrent Gedrag, zodat u 
weet dat u in veilige en betrouwbare handen bent.

KennemerZorg Dementie
Het is niet altijd wenselijk om het eigen huis te moeten verlaten 
en naar een vreemde omgeving te gaan. KennemerZorg biedt 
zorg aan dementerenden die nog thuis wonen. Fijn in uw eigen 
bekende omgeving. KennemerZorg heeft de kennis in huis om 
ouderen te begeleiden waar nodig. Ook als het moeilijker wordt 
kunt u thuis blijven wonen en het leven leiden dat u gewend 
bent. Samen worden de dagelijkse activiteiten veilig uitgevoerd. 
De ouderenadviseur van KennemerZorg kan u helpen uw vra-
gen te beantwoorden.

KennemerZorg Verpleging en verzorging
Kan er nog een verschil worden gemaakt met de andere organi-
saties? Het antwoord is ja. Door onze jarenlange ervaring heb-
ben wij dit bewezen. En heel veel positieve reacties van onze cli-
enten gekregen: “Zoals jullie met kleine teams een totaalplaatje 
leveren met dezelfde personen, dat hebben wij nog nooit mee-
gemaakt!”. Vandaar ook dat cliënten aangeven dat ze als refe-
rentie adres geboekt willen staan.
Zelfs cliënten die in een verzorgingshuis wonen en het prettig 
vinden om bezoek te ontvangen en eventueel nog wat willen on-
dernemen, kunnen een beroep doen op KennemerZorg.
Vanaf 1 uur per zorgmoment kunt u bij Kennemerzorg een be-
roep doen op een gediplomeerd verzorgende en/of verpleeg-
kundige. Op afroep kan er ook een dagdeel zorg en aandacht 
worden ingekocht. Alle vormen van Thuiszorg worden aangebo-
den met daarnaast comfortdiensten. Natuurlijk behoudt u zelf 
de regie: u bent veelal zelf goed in staat om aan te geven waar 
u hulp bij nodig heeft of waar u naar toe wilt.
KennemerZorg is een Toporganisatie die Betrouwbaarheid, 
Vriendelijkheid en Kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

KennemerZorg Huishoudelijk
Ouderwetse huishoudelijke medewerkers met kennis van zaken, 
dat is wat wij bieden. Niet iedereen heeft voldoende kennis van 
dit vak en het wordt vaak onderschat. Denkt u recht te heb-
ben op een indicatie voor huishoudelijke zorg en overweegt u 
een Persoonsgebonden Budget aan te vragen dan helpen wij u 
graag met uw aanvraag. Wilt u uw huidige AWBZ indicatie om-
zetten naar een PGB, ook dan helpen wij u. KennemerZorg re-
kent hier geen kosten voor. Wij informeren u graag en vrijblij-
vend.
Tevreden cliënten vormen de kroon op ons werk.
Voor hulp bij het aanvragen van een PGB of het omzetten van 
uw huidige AWBZ indicatie rekenen wij geen kosten.
KennemerZorg is bereikbaar via onze website: www.kennemer-
zorg.com of per e-mail: info@kennemerzorg.com of rechtstreeks 
op telefoonnummer 06-1706 9696.

KennemerZorg
Betrouwbaar,

vriendelijk en veilig
Dáár wil je voor thuisblijven

“We nemen echt alle tijd voor onze klanten’’

Iets dierbaars verdient 
het moois van Atelier NW 
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Concert in 
Bavokerk

Goede Doelenkraam in Jan van 
Goyenstraat voor Oude Kerk
Heemstede - Op zondag 7 sep-
tember is er van 11 tot 5 een 
Kunst en Brocantemarkt in de 

Jan van Goyenstraat. Onder-
deel van deze markt is een zoge-
naamde  ‘Goede Doelenkraam’. 

Een dagje Provence in Heemstede:

Antiek Brocante Markt in Jan van Goyenstraat
Heemstede – Op zondag 7 sep-
tember vindt van 11.00 tot 17.00 
uur de jaarlijkse Antiek Brocan-
te Markt plaats in de Jan van 
Goyenstraat. De Antiek Brocan-
te Markt, die nu voor het 8e jaar 
wordt georganiseerd, is een be-
grip in Heemstede en omge-
ving door de diversiteit en kwa-
liteit van de aangeboden han-
delswaar. In de vele kraampjes 
is weer een ruim aanbod te vin-
den van bijzonder kristal, hand-
gemaakte sieraden, kandelaars, 
beelden, wanddecoratie, speci-
aal linnengoed, antiek zilver, re-
tro meubelen en fraaie gestof-
feerde stoelen. Naast de markt 
is ook een aantal winkels open. 

Natuurlijk draagt de locatie en 
de unieke sfeer van de Jan van 
Goyenstraat bij aan het suc-
ces van deze bijzondere markt: 
een dagje Provence in Heemste-
de. Deze dag wordt opgeluisterd 
met muziek, verzorgd door de 
Spaarnetown Jazzband. 

Ook dit jaar wordt er door de 
ondernemersvereniging  van 
de Jan van Goyen een kraam 
beschikbaar gesteld aan een 
goed doel. Dat is dit jaar stich-
ting De Oude Kerk te Heemste-
de! In dit historisch gebouw wor-
den naast kerkdiensten op zon-
dag ook veel concerten gegeven. 
Op een aantal zondagmiddagen 

worden er gratis concerten ge-
organiseerd om tegemoet te ko-
men aan min of meer in een-
zaamheid verkerende Heemste-
denaren. Daarnaast maakt Stich-
ting Podia Heemstede graag ge-
bruik van deze mooie kerk met 
zijn prachtige akoestiek. Echter, 
de toegankelijkheid, de klimaat-
regeling en het zitcomfort zijn 
aan verbeteringen toe. Hiervoor 
is in 2013 de actie gestart onder 
de titel ‘Toekomstmuziek voor 
de Oude Kerk’,  met als doel de 
functionaliteiten van het kerkge-
bouw weer voor vele jaren vei-
lig te stellen. Meer informatie op: 
brocante@janvangoyenstraat.nl
www.janvangoyenstraat.nl.

Deze kraam is dit jaar door de 
Winkeliersvereniging beschik-
baar gesteld aan de Stichting 
Oude Kerk. De Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein in Heem-
stede, het oudste en belang-
rijkste monument in Heemste-
de,  is tot nog toe vooral in ge-
bruik als kerkgebouw. Om dit 
prachtig onderhouden Rijksmo-
nument ook in de toekomst voor 
de inwoners van Heemstede te 
behouden zijn er meer inkom-
sten nodig voor het onderhoud 
en verbeteringen. Vanwege de 
alom geprezen akoestiek wil de 
Stichting Oude Kerk in samen-
werking met de Stichting Podia 
Heemstede het gebouw voor-
al meer gaan benutten als con-
certpodium. Deze plannen kos-
ten veel geld. Alle inwoners van 
Heemstede worden uitgenodigd  
om deze kraam te bezoeken. Zij 
kunnen daar informatie krijgen 
over  de activiteiten die er zijn 
en worden georganiseerd om dit 
prachtige gebouw een multicul-
turele bestemming te geven. Ook 
over de mogelijkheden om geld 
te schenken met behulp van de 
Geefwet en de cultuur- ANBI 
willen de leden van de stichting 
graag informatie geven.

Casca Nova opent seizoen 
met Twintiger Jaren Dag
Het nieuwe seizoen bij Cas-
ca start  donderdag 11 sep-
tember met een ‘Grande Ope-
ning’: een Twintiger-Jaren-
Dag met 2 films en een buf-
fet. ‘s Middags om 14.30 uur 
wordt een romantisch drama 
gedraaid dat speelt in 1922 
met o.a. Leonardo DiCaprio.
De avondfilm om 20.00 uur is 
een uniek drama over een ho-
tel tegen de achtergrond van 
een drastisch veranderend 
Europa in de eerste helft van 
de 20ste eeuw. Tussen de mid-
dag- en avondfilm kunt u ge-
nieten van een heerlijk buffet. 
Voor de gerechten kunt u in 
de week voor het buffet kijken 
op www.casca.nl. 
U kunt deze dag kiezen uit 1 of 
2 films met buffet of alleen de 
film(s). Kosten buffet + 1 film  
25 euro - kosten buffet + 2 
films  30 euro, kosten per film: 
6,50 euro. Reserveren voor het 
buffet is noodzakelijk en kan 
tot uiterlijk dinsdag 9 septem-
ber telefonisch op werkdagen 
tussen 9 en 12 uur: tel.: 023-
548 38 28 kies 1.

Introductieles
Theaterimprovisatie
De Lama`s, De Badgasten, 
De Grote Improvisatieshow, 
In Goed Gezelschap. Allemaal 
theaterimprovisatie. In de cur-
sus theaterimprovisatie wordt 
geleerd alle bagage overboord 
te gooien om vrijelijk te kun-
nen improviseren. Na een 
verfrissende warming-up 
gaan we aan de slag met ac-
cepteren, associëren, perso-
nages, emoties, verhaalop-
bouw, wie-wat-waar...
Dit alles draait om positiviteit, 

samenwerking, enthousias-
me en plezier in het spel. Er is 
geen goed of fout. Deze avond 
kunt u meedoen aan een in-
troductieles en krijgt u vast de 
smaak te pakken. De intro-
ductieles is op donderdag 11 
september bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
van 20.00 tot 22.00 uur. De en-
tree is 5,- euro Reserveren is 
noodzakelijk en kan op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-548 38 28 kies 1.  

Wereld Alzheimerdag:
informatiemiddag 
Stichting Alzheimer Neder-
land helpt dementerende 
mensen en hun familie te le-
ven met dementie en de ziek-
te van Alzheimer door voor-
lichting en hulp aan patiën-
ten, familie, directe verzorgers 
en andere belangstellenden. 
Deze middag toont de Stich-
ting de bekroonde film ‘Still 
Mine’ over de veerkracht van 
ouderdom en over demen-
tie, gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal. In de nabe-
spreking zal o.a. aan de orde 
komen wat dementie doet met 
een relatie en de vele manie-
ren om daarmee om te gaan. 
Na afloop kunt u de infor-
matiemarkt bezoeken waar-
bij verschillende organisaties 
zich presenteren, die iets voor 
u kunnen betekenen als u met 
Alzheimer te maken krijgt.
Organisatie: Casca i.s.m. Alz-
heimerstichting afd. Zuid Ken-
nemerland. 
De Informatiemiddag is bij 
Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede op dins-
dag 16 september, aanvang: 
13.30 uur. De entree is gratis. 
Filmduur: 102 minuten. Reser-
veren mag, maar is niet nood-
zakelijk, en kan van maandag 
t/m vrijdag van 9 tot 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 

Heemstede - Op vrijdagavond 5 
september wordt om 20.00 uur in 
de Bavokerk (Herenweg 88) een 
speciaal concert ge organiseerd. 
Dit concert wordt verzorgd 
door het strijkorkest ACcordes 
o.l.v. Ton van Eck en Gonny van 
der Maten op het orgel. Op het 
programma staan o.a. werken 
van Albert de Klerk en barok-
componist Frantisek Xaver Brixi 
en Georg F. Hän del. Het stuk dat 
van De Klerk wordt gespeeld, 
zag in1964 het levenslicht (dit 
jaar 50 jaar ge le den). 
De muziek van Brixi, Händel en 
C.Ph.E. Bach is geschreven in de 
18e eeuw. De composities be-
staan uit meerdere delen, steeds 
afwisselend vrolijk (snel) en me-
lancholiek (langzaam).
De combinatie orgel en strijkers 
is schitterend, omdat de contras-
ten tussen snaar- en toetsinstru-
menten groot zijn. Er is als het 

ware sprake van een verhaal dat 
door twee verschillende perso-
nen verteld wordt, maar die el-
kaar meesterlijk aanvullen.
Albert de Klerk schreef zijn Con-
certo in 1964, maar het is geheel 
geïnspireerd op de 18e eeuw. 
Het middendeel bestaat uit va-
riaties op een oud Fries lied en 
het slotdeel is een vrolijk en aan-
stekelijk Rondo. Albert de Klerk 
heeft lang geleden de Bavo 
aan de Herenweg ook uitgeko-
zen voor de combinatie orgel en 
strijkinstrumenten: hij nam er 
een lp op met strijkers o.l.v. An-
ton Kersjes.
Ook geeft Gonny van der Ma-
ten een orgelsolo. Na afloop is er 
een deurcollecte.
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Heemstede – Al 77 jaar is het 
Brabants Schoenenhuis een ver-
trouwd adres op de Binnenweg 
122 als het gaat om goede en 
modieuze schoenen. Het Bra-
bants Schoenenhuis blijft ook 
na vertrek van de oude eigenaar 
voortbestaan. Deze oudste win-
kel van Heemstede is overgeno-
men door Dungelmann Schoe-
nen. Dungelmann bestaat in-
middels uit 15 prachtige vesti-
gingen en een kleine 200 en-
thousiaste medewerkers. Daar 
past een vestiging als Brabants 
Schoenenhuis goed bij. Het ver-
trouwde assortiment in het mid-
den tot hoog segment zal op en-
kele toevoegingen na ongewij-
zigd blijven. Merken als  Wald-
laufer, Hassia, Sioux, Mephisto, 

Via Vai, Ugg, Gabor, Paul Green, 
Van Bommel, Greve en  Crocket 
& Jones  zijn nog steeds te vin-
den bij het Brabants Schoenen-
huis. Een nieuwe toevoeging is 
het eigen merk van Dungelmann 
voor zowel dames als heren.
Het team van  het Brabants 
Schoenenhuis is blij met de aan-
sluiting bij  een gevestigd bedrijf 
als Dungelmann Schoenen. Een 
bedrijf met meer dan honderd 
jaar ervaring en service. “Het 
team past daar uitstekend bij en 
voelt zich nu al thuis in de Dun-
gelmann familie. Een bijkomend 
voordeel is dat onze klanten nu 
24/7 bij ons kunnen winkelen 
via www.dungelmann.nu”, aldus 
Leo Senft Bedrijfsleider Brabants 
Schoenenhuis. 

Brabants Schoenenhuis dus nog 
altijd te vinden op de Binnenweg 
122,  in de Leukste Straat van 
Nederland.
Ton van den Brink

Sleurhutter met veel genoegen
Geachte heer O. Oosterkroon,
U schrijft dat op uw reis naar het midden van Frankrijk,” hield zich 
een stroom caravans zich tussen de vrachtwagens op!” en “Dat ze 
te pas en te onpas aan het inhalen slaan”. Als zij zich roekeloos uit 
de rij van vrachtwagens  worstelen rijden ze meestal harder dan 85 
km,  want de vrachtwagens rijden meestal al harder, dus als men 
daar voorbij moet is het gas geven en doorrijden. 
Hebben Belgen géén caravans soms. Uw schrijven klinkt wel erg 
negatief over onze zuiderburen.
Dan even over de beroepsrijders, deze kunt u nog wel hebben als 
ze zo langzaam rijden gelijk een paard en karretje? 
Dan even over die vermaledijde caravans waar u het mee heeft 
gehad. Ze wagen zich aan een 1000 km lang avontuur als is het 
de gewoonste zaak van de vakantie is, onvoorbereid deze lan-
ge afstand naar het midden van Frankrijk. Over de economische 
groei heeft u een verkeerd beeld. Als er minder caravans, vouw-
wagens of campers zouden komen, dan is dat mijn inziens slech-
ter voor de economie. Trouwens, U heeft vast wel uitgerekend wat 
de opbrengst is voor de stalling voor 500.000 caravans, 150.000 
vouwwagens en zo een 60.000 Campers in Nederland. Kijkt u al-
leen maar eens naar de BTW voor deze economische zeer moei-
lijke tijd. 
Troost u met de gedachte dat naarmate er meer gepensioneer-
den bijkomen de vakantietijd meer zal worden dan die vermale-
dijde 8 weken. Ik zou als ik u was, een bootje kopen en ‘ s nachts 
gaan varen.
Ik zal mijn caravan altijd handhaven, al is het alleen maar om 
Heemstede niet ‘caravanvrij’ te krijgen.
Maar je weet het maar nooit, alleen al in Heemstede 423 caravans 
en u vindt dat ze allemaal onervaren en oververmoeid zijn als ze 
op vakantie gaan. Ik hoop dat het er meer worden in de loop der 
jaren. Goed voor de economie. 
Groeten en een fijne vakantie vast voor komend jaar. Probeer eens 
op de provinciale weg te rijden lekker rustig en kost géén tol, doen 
wij ook,  al jaren.
Yan de Graaff- Heemstede, sleurhutter sinds 1981 met veel 
genoegen. 

INGEZONDEN

Heemstede – Casca start bin-
nenkort met de cursus  ‘Muziek 
voor kind & ouder’. Het is een 
eerste kennismaking met mu-
ziek voor kinderen van 6 maan-
den tot ca. 2 ½ jaar en hun ou-
der. Op speelse en gevarieer-
de wijze leren de allerkleinsten 
te ontdekken waar ze plezier in 
hebben, veilig op schoot bij va-
der of moeder. Met vingerspelle-
tjes, wiegen op ritme en met zin-
gen ervaren ze samen de basis 
van muziek. Met korte rijmpjes 
en spelletjes wordt tevens de 
taalontwikkeling gestimuleerd.                                                                                                     
Cursusleidster Sylvia Bijleveld 
is docente Algemeen Muzika-
le Vorming en afgestudeerd als 
sociaal pedagoog met een spe-
cialisatie in autisme. Vanuit haar 
bedrijf Kunst Vol Liefde verzorgt 
ze muziekworkshops op kinder-
feestjes, bedrijfsuitjes, familie-
feestjes en voor scholen en mu-
ziekverenigingen (amv.gitaar-
leshaarlem.org). De cursus ‘Mu-
ziek voor kind & ouder’ bij Cas-
ca sluit aan bij haar passie: het 

voeden van de ontwikkeling van 
kinderen door middel van mu-
ziek. De aanpak is vrij basaal, 
vertelt ze.“Ik werk voornamelijk 
met de cursisten op de grond en 
met de schoenen uit. We zitten 
sowieso niet veel stil, want we 
zingen en we dansen. De meeste 
kinderen bewegen uit zichzelf op 
het  ritme en vanwege de intie-
me sfeer - een klein groepje ou-
ders met hun kind - durven zelfs 
de vaders over die drempel te 
gaan. Vrijheid in muziek vind ik 
belangrijk. De kinderen kunnen 
naar eigen inzicht met hun vin-
gers spelen met een schudei of 
een cimbaal, ook als ik aan het 
praten ben, dat mag best. Mu-
ziekles is later in je leven vaak 
al zo afgebakend en gestruc-
tureerd. Ik laat dat bewust los, 
want ieder kind, hoe klein ook, 
reageert weer anders op klank.”                                                                                                
Waarom zo vroeg beginnen met 
muziek? “Het creatieve proces is 
goed voor de ontwikkeling van 
de hersenen en het maakt kin-
deren vrij om hun fantasie te ge-

bruiken. Goed voor het kind én 
de ouder. Want volwassenen die 
denken van nature weinig gevoel 
voor ritme te hebben is dat vaak 
ingeprent: je bent a-muzikaal of: 
je kan niet dansen. Ze zijn er zelf 
in gaan geloven. Maar elk ritme 
is er een, ook als je er soms net 
naast zit. Volgens Sylvia Bijleveld 
zit er nog een voordeel aan de 
cursus. “Ik zie dat het bevorder-
lijk  is voor de hechting tussen 
ouder en kind. De ontdekking 
van de klank van muziek en de 
verschillende muziekinstrumen-
ten is iets dat ze samen beleven. 
Als een kindje schrikt van een 
bepaald geluid, van een trommel 
bijvoorbeeld, is mama of papa er 
om ze gerust te stellen: het is oké 
en niet eng.”
Elke les duurt 40 minuten en 
na de les is er gelegenheid om 
gezellig met elkaar na te pra-
ten met een kop thee of koffie.                                                                              
De cursus ‘Muziek voor kind & 
ouder’ start op woensdagoch-
tend 17 september en bestaat uit 
8 lessen, de kosten zijn 60 euro. 

Meer info: www.casca.nl. Aan-
melden kan telefonisch bij Cas-
ca: (023) 5483828.
Mirjam Goossens

Nieuwe tijden voor Brabants Schoenenhuis

Muziek op schoot

Rectificatie
In het artikel in de Heemsteder 
van 27 augustus is abusievelijk 
opgenomen dat het Italiaanse 
ijs van Puur Gelato in IJmuiden 

wordt vervaardigd.
Dit is onjuist, het ijs wordt echt 

in Toscane in Italie bereid.
Onze excuses aan betrokke-
nen voor het ondervonden

ongemak.
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Regio - Kwekerij Loef gelegen aan de Rijksweg 255 te Velser-
broek is hét plantencentrum voor uw tuin, zowel voor de particu-
lier als de hovenier. Jaarlijks organiseert kwekerij Loef themada-
gen om kennis over planten te verspreiden. 

Met een uitgebreid assortiment fruitplanten en de verkoop van 
vers fruit, zet Kwekerij Loef dit jaar het fruit in de schijnwerpers. 
Fruitkwekers zijn deze dagen aanwezig om u te adviseren over 
fruit. Daarnaast bieden wij u een mini-cursus fruitbomen snoei-
en aan en een rondleiding door de moestuin van Buitenplaats 
Beeckestijn. 
De fruitdagen vinden plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 septem-
ber van 08:00 tot 17:00 uur. De entree is gratis. 

LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Iedereen die er deze winter warmpjes bij wil zitten en geen 
zin meer heeft om de oude kozijnen te schilderen, kiest 
eenvoudig voor Kumaro kunststof kozijnen. 

De kozijnen zijn in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar; 
van strak en modern tot stijlvol klassiek. De kozijnen zijn 
energiebesparend, inbraakwerend onderhoudsarm en 
hebben een lange levensduur. Bovendien gelden in het 
najaar allerlei aantrekkelijke acties.

Bezoek de showroom op de Maxwellstraat 1 
in IJmuiden, bel voor meer informatie 
tel: 0255-512109 of kijk voor fraaie voorbeelden 
op www.kumarokozijnen.nl.

Water, de natuurlijke schoonheid van groen en blauw. 
Lucht, de zorgloze rust van wit en blauw. Aarde, de 
stabiele basis van bruin en groen. Vuur, de intense 
kracht van oranje en rood. Décorks kurkvloeren bren-
gen de rust van natuur in huis en dompelen de be-
woners onder in een aangenaam bad van jarenlang 
woonplezier. De milieuvriendelijke kurkvloeren zijn 
in vele kleuren verkrijgbaar, waterdicht, isolerend, 
brandwerend, geluiddempend, veerkrachtig, slijtvast, 
gemakkelijk te onderhouden en in vele combinaties 
leverbaar in klassieke én moderne stijlen. 

Décork, Tappersweg 87 (Waarderpolder), 
Haarlem, tel.: 023-5318281, www.decork.nl.

Haal met een Décork 
kurkvloer natuur in huis

Er warmpjes bijzitten met Kumaro kunststof kozijnen

Duurzaam, ecologisch en natuurlijk; zo worden de Altech kachels omschreven die zowel aan de binnen- 
als de buitenzijde opgebouwd zijn uit speksteen. Deze speksteenmassa zorgt er voor dat als het vuur 
gedoofd is de haard nog zes tot twaalf uur warmte afgeeft. Door een unieke verbrandingstechniek heeft 
deze kachel, met maar liefs 89%, een rendement die zijn gelijke niet kent. 

Er is een stookdemonstratie van deze kachel op zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag 
6 oktober van 12.00 tot 16.00 uur bij Haardenspecialist De Schouw, Lamoraalweg 69, Egmond aan 
den Hoef, tel.: 072-5064133.  www.deschouwhaarden.nl

Stookdemonstratie speksteen kachels bij De Schouw

Fruitdagen bij
Kwekerij Loef in Velserbroek

September Special bij
De Meerplaats

Regio - De dagen worden korter en kouder, maar dat is alle re-
den om de gezelligheid op te zoeken. Bijvoorbeeld bij Visrestau-
rant De Meerplaats waar september heel goed begonnen wordt 
met een September Special tegen een prima prijs.
De September Special biedt een amuse en stokbrood met room- 
en kruidenboter bij het aperitief. Het hoofdgerecht bestaat uit 
malse Noordzeetong (twee stuks van circa 200 gram) met een 
uitgebreide garnituur van verse groenten, salade, gebakken 
aardappelen, huisgemaakte frites en compote. De September 
Special kan ook als lunchgerecht besteld worden, (niet op za-
terdag), men ontvangt dan gratis een kopje koffie per persoon 
bij dit menu. Visrestaurant De Meerplaats heeft uiteraard nog 
veel meer lekkere gerechten. Men kan er dagelijks terecht, op 
maandag tot en met vrijdag vanaf 12.0 uur, op zaterdag vanaf 
16.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur. 

Visrestaurant De Meerplaats, Trawlerkade 80, IJmuiden, 
0255-510806, www.meerplaats.nl.

Regio -  Zoekt u een mooi ob-
ject voor in huis, tuin of bedrijf, 
of wilt u gewoon genieten van 
kunst, kom dan naar de vierde 
editie van de Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen. Deze beurs 
was voorgaande jaren een groot 
succes. Bezoekers toonden zich 
verrast door het aanbod. De 
deelnemende galeries en kun-
stenaars zijn met zorg geselec-
teerd en staan garant voor een 
hoge kwaliteit. Alle disciplines 
zijn vertegenwoordigd. Schil-
derijen, bronzen en keramische 
beelden, maar ook glaskunst, 
foto’s en sieraden kunt u in de 
mooi uitgelichte stands bewon-
deren. In tegenstelling tot bij ve-
le andere beurzen zijn de mees-
te kunstenaars zelf aanwezig. U 
koopt direct van de makers, die 
daarbij toelichting kunnen geven 
op hun werk, technieken en in-
spiratiebronnen. Een aanrader 
voor iedereen die van schoon-
heid en van betaalbare, met 
vakmanschap gemaakte kunst 
houdt. Maak kennis met een 
breed aanbod van hedendaag-
se kunst op de schitterende lo-
catie aan het water van galerie 
Sous-Terre Aalsmeer. De ligging 
aan de Westeinderplassen met 
zijn stranden, eilandjes, jachtha-
vens, flora en fauna, is een extra 
argument voor een culturele ont-
dekkingsreis. 

Win een portret van uzelf
Mieke van Zundert is een vir-
tuoos schilder. Naast haar vrije 
werk heeft zij honderden  men-
sen geportretteerd. Met snelle, 
directe toetsen maakt zij in on-

geveer twintig minuten een ex-
pressief, goed gelijkend portret. 
Wilt u uzelf, een kind of een ge-
liefde in olieverf laten vereeuwi-
gen, dan kunt u zich opgeven 
via de nummers 0297-364400 
en 0412-482159 of via kunst-
beurs@aandewesteinderplas-
sen.nl . Ook bij binnenkomst op 
de beurs kunt u zich nog aan-
melden. De kosten zijn 100 eu-
ro per schilderijtje. U kunt het di-
rect mee naar huis nemen. Tij-
dens de beursdagen wordt aan 
een aantal bezoekers aangebo-
den zich gratis door Mieke  te la-
ten portretteren.

Maak kans op een kunst-
cheque van 1000 euro
Onder de bezoekers die bij bin-
nenkomst op de beurs hun ge-
gevens en e-mailadres achterla-
ten, wordt een kunstcheque van 
1000 euro verloot. Deze cheque 
kan besteed worden bij galerie 
Sous-Terre, de organisator van 
de beurs. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht.

Vuurwerk  
Zaterdagavond 6 september 
vindt het spectaculaire evene-
ment ‘Vuur en licht op het wa-
ter’ plaats. Een stoet prach-
tig verlichte boten vaart over de 
plassen en gaat rond 22.30 uur 
voor anker bij de watertoren in 
Aalsmeer. Vanaf 21.00 uur start 
daar een feest met optredens 
van diverse artiesten. Om 23.00 
uur is er aansluitend een grote 
vuurwerkshow vanaf een ponton 
op het water. De locatie van de 
kunstbeurs bevindt zich pal ach-

ter de watertoren. 
Er wordt ook een ‘vuurwerkbor-
rel’ georganiseerd. Met een hap-
je en een drankje te midden van 
prachtige kunst is het goed toe-
ven op het terras. Voor de lief-
hebbers worden er tijdens de-
ze avond rondleidingen over de 
beurs georganiseerd. Bezoek 
aan het beursterrein is vanaf 
20.00 uur gratis.

Lezersactie krant
Knip de uitknip op de voorpagi-
na van deze krant uit, lever hem 
in bij de balie van de beurs en 
u ontvangt gratis entree voor 2 
personen. 
Locatie: Kudelstaartseweg 1 in 
Aalsmeer (tegenover de water-
toren)
Openingstijden: Zaterdag 6 sep-
tember van 11.00 uur tot 23.00 
uur. 
Zondag 7 september van 11.00 
uur tot 18.00 uur. 
De parkeerplaats op de beurslo-
catie is uitsluitend bestemd voor 
minder validen en bezoekers die 
op de fiets komen. Er zijn in de 
omgeving diverse openbare par-
keerterreinen, onder meer bij 
zwembad ‘De Waterlelie’, Dreef 
7 in Aalsmeer. Vanuit hier gratis 
pendelbusjes naar de beurs.
Meer informatie vindt u op: 
www.kunstbeursaandewestein-
derplassen.nl.

Herman Finkers, geschilderd door 
Mieke van Zundert.

Lezersactie
Kunstbeurs aan de 
Westeinderplassen op
6 en 7 september

Regio – Op zaterdag 6 september van 09.00- 
16.00 uur vindt de jaarlijkse Oosteinde Jong-
dierenshow plaats bij Tuincentrum De Oostein-
de in Hilegom. Maar liefst 6 regionale Pluim-
vee- en Konijnenfokkersverenigingen heb-
ben de handen ineen geslagen en organiseren 
hun jaarlijkse jongdierenshow.  Dit zijn De een-
dracht Heemstede, N.P.K.V. Noordwijk, Ons Al-
ler Belang Nieuw-Vennep, KV Zuid-Kennemer-
land Haarlem, PKV Lisse en LPKV Leiden. Het is 
dit jaar voor de 14e maal dat deze eendagsshow 
gehouden wordt. De leden van de verenigingen 
uit zullen ongeveer 400 konijnen, (dwerg)hoen-
ders, serama’s, sierduiven en cavia’s inzenden. 
Nog nooit zijn er zo vroeg in het seizoen zoveel 
dieren te zien geweest als dit jaar. Deze dieren 
zullen vertegenwoordigd zijn in een groot aan-
tal rassen en kleuren. Van het allerkleinste kip-
je, de Serama, tot het grootste konijn, de Vlaam-
se Reus. 
Tijdens de keuring van de dit jaar gefokte die-
ren mogen zowel de fokkers als het publiek bij 
de keuring aanwezig zijn, en natuurlijk vragen 

stellen aan de deskundige keurmeesters. De 
jongdierenshow is de eerste tentoonstelling na 
het fokseizoen, waar de fokker kan zien of de 
door hem of haar gefokte jonge dieren voldoen 
aan de raskenmerken. Het belooft een prachti-
ge show te worden met bijna 400 dieren. Voor de 
fraaiste dieren zijn prijzen beschikbaar gesteld 
door Tuincentrum De Oosteinde. 
De keuring zal om ongeveer 9.30 beginnen, 
waarna de dieren tot 16.00 uur tentoongesteld 
blijven. 
Iedereen is van harte welkom om de dieren te 
bekijken en om wellicht een idee te krijgen van 
de vele verschillende rassen en kleuren alvorens 
men zelf eventueel tot aanschaf  overgaat. 
Leden van de zes verenigingen kunnen infor-
matie geven over de verschillende dieren en het 
houden ervan. Voor de jeugd is er een knuffel-
hoek aanwezig waar konijnen en cavia’s onder 
begeleiding van leden van de verenigingen ge-
aaid kunnen worden.
Tuincentrum De Oosteinde, Zandlaan 22 te Hille-
gom, Kijk ook op www.deoosteinde.nl.

De Oosteinde Jongdierenshow 
bij Tuincentrum De Oosteinde
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Fysiotherapeut Frank de Rotte werkt samen met 
Schoonheidssalon & Pedicure Praktijk Pleun

Heemstede - Na deze heer-
lijke zomer is het weer tijd om 
wat aan de verzorging van uw 
huid te doen.  Bij Schoonheids-
salon & Pedicure Praktijk Pleun 
kunt u dan ook terecht voor uw 
gezicht, voeten en/of handen. 
Schoonheidsspecialiste en Pe-
dicure Ellen Joan Verduyn deelt 
samen met Fysiotherapeut Frank 
de Rotte het pand aan de Ber-
kenlaan 2A te Heemstede. On-
ze specialisatie is samenwerking 
met het doel, om klanten in een 
zo kort mogelijke tijd klachten 
vrij te krijgen en zich zo energiek 
mogelijk te laten voelen.

Met het merk Juvena, wat af-
komstig is uit Zwitserland, kan 
uw huid weer in een top conditie 
komen. De zon is heerlijk maar 
is geen geschikte mircro-omge-
ving voor de huid.
Met andere woorden het doet 
ook veel afbreuk aan de condi-
tie van de cellen maar met de 
SkinNova Stamcel Technologie 
wat onderzocht is door de on-
derzoekers van Juvena, krijgt uw 
huid de nodige booster om het 
vochtgehalte en de energieba-
lans weer te herstellen.
De bron van een frisse, nieuwe 
huid ligt in de huideigen stam-
cellen en hangt af van de condi-
tie van de micro-omgeving. Hier-
door ontwikkelen de huidcellen 
zich beter, de opname van voe-
dingsstoffen wordt vergroot en 
tegelijkertijd helpt het de ver-
nieuwing van de stamcellen te 
beschermen. Dit absoluut huid-
vriendelijke principe van celver-
nieuwing vindt zijn oorsprong in 
de brandwondencentra waar het 
succesvol wordt gebruikt voor 
het maken van de huid. 
De Pedicure Praktijk heeft sinds 
korte tijd ook haar deuren ge-
opend. U kunt daar terecht voor 
een uitgebreide voetverzorging 
met scrub en massage. Elke 
klant die een nieuwe klant aan-
brengt krijgt 50% korting op een 
voetverzorging. De volle prijs is 
E32,50 met de korting betaalt u 
maar liefst E16,25 voor een be-

handeling. Daarbij zijn er ver-
schillende produkten van het 
merk Dimanche UreumLine te 
koop.
Tevens heeft Pleun een nieuwe 
stijlvolle en frisse huisstijl. Kom 
gerust een keer langs voor een 
drankje om even rond te kijken.
Voor een afspraak bij Schoon-
heidssalon & Pedicure Praktijk 
Pleun kunt u bellen naar 06 50 
57 08 51. Voor de Fysiotherapie 
biedt Frank de Rotte u een uitge-
breide vorm van therapeutische 
behandelingen waaronder or-
thopedische geneeskunde, po-
dokinesiologie, oefentherapie, 
ontspanningstherapie, massage 
en voor een betere zelfregulatie 
bij stress krijgt u een goede in-
structie en advies.
Voor een fysiotherapeutische af-
spraak kunt u bellen naar 06 51 
19 41 84.
Adres: Berkenlaan 2A te Heem-
stede, www.frankderotte.com.

Ook in Heemstede buurt-
bemiddeling zeer succesvol
Heemstede - Voor het bestrij-
den van woonoverlast kiezen 
gemeenten steeds vaker voor 
buurtbemiddeling. In augustus 
dit jaar zetten 207 gemeenten 
vrijwillige bemiddelingsteams in 
(in 2007 waren dat er 77). In de-
ze gemeenten is buurtbemidde-
ling de eerste mogelijkheid om 
burenconflicten op te lossen. Het 
Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid (CCV) ziet 
buurtbemiddeling als een effec-
tief middel tegen overlast door 
buren. Uit onderzoek blijkt dat 
de inzet van zo’n 2.200 vrijwilli-
ge buurtbemiddelaars succesvol 
is: landelijk werd in 2013 gemid-
deld 69% van de zaken opgelost.
 
Slagingskans
Buurtbemiddeling heeft de 
meeste kans van slagen als be-
woners tijdig aan de bel trekken. 
Het motto is dan ook ‘Woonover-
last? Buurtbemiddeling eerst!’. 
Want, in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de overlast waar-
in ruzie niet is geëscaleerd, kun-
nen buren vaak nog een normaal 
gesprek met elkaar voeren. Dat is 
een stuk lastiger als de emoties 
hoog opgelopen zijn en partijen 
aan hun standpunten vasthou-
den. Belangrijk is dus dat men-
sen elkaar weer blijvend durven 
aanspreken én dat ze iets van el-
kaar kunnen verdragen. Een ge-
trainde buurtbemiddelaar kan 
mensen begeleiden om weer met 
elkaar in gesprek te gaan.

 Eigen kracht bewoners
Buurtbemiddeling maakt gebruik 
van de eigen kracht van bewo-
ners. Want als burger ben je ook 
zelf verantwoordelijk voor een 
prettige leefomgeving. Komen 
bewoners er niet zelfstandig uit, 
dan kunnen ze onder de deskun-
dige begeleiding van twee vrij-
willige buurtbemiddelaars ge-
zamenlijk hun probleem oplos-
sen, zonder een beroep te hoe-
ven doen op bijvoorbeeld  poli-
tie, woningcorporatie of gemeen-
te. Bewoners opgeleid tot buurt-
bemiddelaar zetten zich belange-
loos in om burenruzies te helpen 
oplossen.
 
Buurtbemiddeling in
Heemstede
De gemeente, woningcorpora-
ties Ymere,  Elan wonen, Pre wo-
nen, de politie en welzijnsorgani-
satie MeerWaarde hebben sinds 
2009 de handen ineen geslagen 
om ondersteuning te bieden aan 
buren die overlast van elkaar er-
varen.
Ook in de Heemstede is buurt-
bemiddeling zeer succesvol: in 
2013 zijn er 28 meldingen behan-
deld en is 50% van de zaken op-
gelost. Hier zijn 9 vrijwillige be-
middelaars bij betrokken.
 Buurtbemiddeling is onderdeel 
van MeerWaarde. Voor meer in-
formatie kunt u contact opnemen 
met de coördinator via telefoon-
nummer 023-5698883 buurtbe-
middeling@meerwaarde.nl.

Frank de Rotte.Ellen Joan Verduyn.

Jandino Asporaat
‘Hoe dan ook’ in de Luifel
Heemstede - Op vrijdag 12 sep-
tember is Jandino Asporaat met 
zijn nieuwe programma ‘Hoe 
Dan Ook’ te zien in Theater de 
Luifel. Die nieuwe show kondig-
de hij enkele maanden geleden 
als volgt aan: “Er komt ‘Hoe Dan 
Ook’ een nieuwe show. Het gaat 
‘Hoe Dan Ook’ spetteren. Hij zal 
u ‘Hoe Dan Ook’ overdonderen. 
U gaat ‘Hoe Dan Ook’ genieten. 
U moet dus ‘Hoe Dan Ook’ ko-
men. Want hij zal er ook zijn. Hoe 
Dan Ook ...!!!”  
Asporaat werd geboren in Wil-
lemstad en bracht zijn jeugd 
door in de wijk Buena Vista. In 
het begin van de jaren negen-
tig vestigde hij zich met het ge-
zin waarin hij opgroeide in Rot-
terdam. Na zijn schoolopleiding 
werkte hij korte tijd als schilder, 
maar al snel richtte hij zich volle-
dig op stand-upcomedy. En met 
bijzonder veel succes gezien zijn 
uiterst positief ontvangen thea-
teroptredens en een uitverkoch-
te Ahoy van zijn vorige show ‘De 
Revue’ , iets wat geen enkele ca-
baratier tot nu toe gelukt is, op 7 
juni van dit jaar.
Naast zijn werk als stand-up-
comedian schrijft Asporaat mu-
ziek en acteert hij. Op televisie 
is hij inmiddels een graag gezie-
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ne gast. Zo was hij onder meer 
te zien in Comedy At Work, Wie 
Ben Ik, Alles Mag Op Vrijdag en 
natuurlijk in De Dino Show, het 
programma dat in 2013 geno-
mineerd werd voor de Gouden 
Roos.
Ook op muziekgebied verdiende 
hij zijn sporen. Bijvoorbeeld  met 
de single Mijn Liefde, die hij sa-
men met Gerard Joling maakte 
en met platina werd bekroond. 
Aanvang: 20:15 uur; entree: 
21,00 euro. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl , telefonisch op: 
023-548 38 38 of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Herenweg 
96 heemstede.

Caravanterreur minder generaliseren
Ach meneer of mevrouw Oosterkroon wat een  lachwekkend, flauw  en stigmatiserend,  maar vooral 
zuur stukje  heeft u me daar geschreven zeg. Alle clichés over caravans en hun bestuurders die er maar 
te vinden zijn, heeft u wel gevonden en gebruikt.

Het sneue, neerbuigende begin met de “Opel Kadetjes en DKW’s”  die ingeruild zijn voor de Japanner 
en Koreaan   -want natuurlijk rijden alle caravanbezitters alleen in dat soort auto’s-   geeft me toch een 
beetje het gevoel dat u het niet zo goed kunt hebben dat mensen op een andere manier van hun va-
kantie kunnen genieten dan u zelf. En dan uw humor: die Belg met paard in een karretje! Hilarisch, hoe 
komt u erop!!
U beweert maar liefst dat al die vermaledijde caravanbestuurders alleen in de vakantie hun Aziatische 
trekpaarden uit de stal halen om vervolgens met z’n allen één groot gevaar op de weg te gaan vormen 
als ze hun meer dan 1000 kilometer lange tocht gaan ondernemen,  “want ze gaan verder het hele jaar 
door met de fiets naar hun werk”.  
Ja je pikt ze er direct uit: zie je iemand  op de fiets naar zijn werk gaan dan  weet je: het is een cara-
vanrijder zonder rij-ervaring, want autorijden doet hij alleen als hij in de vakantie met zijn caravan  naar 
Frankrijk gaat.
En als ze op pad zijn, dan houdt niet één van die sleurhuttrekkers zich aan de regels. Allemààl rijden 
ze met een slakkengangetje, passeren ze uiterst traag  te pas en te onpas vrachtwagens en houden 
ze geen van allen rekening met achteropkomend,  aanstormend verkeer. En last but not least: ze ste-
ken ook nog eens hun middelvinger op. Wat een verschrikkelijk laag soort van de homo sapiens is dat 
toch, die caravanners!
Maar, net als u, ben ik dit jaar (twee keer zelfs), naar het zuiden van Frankrijk  gereden en dat doe ik 
al zo’n veertig jaar lang. Zonder caravan overigens en ook niet in een Koreaan of Japanner (wat is daar 
trouwens mis mee) maar geheel toevallig met een auto die u, denk ik, wel goed zou keuren.
Gek genoeg echter heb ik totaal  geen last gehad van al die ellende die u hebt moeten meemaken;  
geen middelvinger gezien en niet één keer in de remmen gemoeten voor zo’n wegpiraat met aanhan-
gend hotel: zo’n caravanterrorist.

Misschien, meneer of mevrouw Oosterkroon, zou u wat minder moeten generaliseren, wat minder be-
vooroordeeld de weg op moeten gaan en probeert u eens te accepteren dat een paar incidenten niet  
standaard is voor een hele groep.

Ik wens u nog veel fijne vakanties maar doe u zelf een plezier en gaat u voortaan vliegen naar Frankrijk.
Zo veel relaxter voor u lijkt me.
A. Edelenbos, Heemstede

INGEZONDEN





vandaag zo weergeven. Na af-
loop kunnen we daar met elkaar 
nog over napraten. Op 22 no-
vember in de Oude Kerk Jazz van 
de bovenste plank: ‘Grande Da-
me’ Denise Jannah is echt een 
podiumbeest dat veel interactie 
zoekt met publiek. Ze treedt op 
met het Trio Eric Timmermans, 
dat al jaren bij ons komt. En op 
28 november een man die geen 
verdere introductie behoeft: 
Adriaan van Dis. Die man is zo 
authentiek, een monument. Op 
11 december opent Chris Hinze 
het podium in de Pinksterkerk. 
Chris Hinze is een icoon: wij zijn 
enorm blij dat hij er is. Een ras-
muzikant die over de hele wereld 
reist en muziek maakt met de 
mensen ter plekke. Met mystiek 
en swingend Afrika als inspira-
tiebron zorgt Chris voor een in-
drukwekkend multimediaspek-
takel met filmbeelden en muziek. 
Flip Hammann komt langs in het 
Oude Slot met Krijn ter Braak, 
uitvinder van het tv-program-
ma Zomergasten, op 14 decem-

ber. Zij belichten de literatuur uit 
de oorlogsjaren 1914-18, waar je 
stil van wordt. Dan hebben we 
nog een audiovisuele voorstel-
ling met harpiste Gwyneth Wen-
tink, die ook op de Open Dag 
komt spelen:  de Canto Ostinato 
van Simeon ten Holt. Deze unie-
ke versie met lichtbeelden en 
soundscapes heeft inmiddels  de 
wereld over gereisd. De Canto 
is leeftijdsloos en heeft zich los 
gezongen van ieder genre: het 
grijpt iedereen bij de lurven. En 
dat allemaal  op de dag van de 
zonnewende: de dag waarop het 
licht terugkeert.”
Enige voorproefjes zijn te zien op 
de gratis Open Dag die op 2 lo-
caties plaatsvindt op zondag 21 
september. Van 11.00 – 13.15 uur 
in de Oude Kerk met onder an-
deren Gwyneth Wentink, Quatro 
Ventos en Nikitov en van 14.00 – 
17.00 uur in Theater de Luifel met 
Ellen Dikker, Rayen Panday en 
Maarten Ebbers. Meer informa-
tie op www.podiaheemstede.nl.
Bart Jonker 
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Muziek voor kind & ouder (6 mnd-2,5 jaar)
Heemstede - Jonge kinderen 
leren muziek kennen op een 
speelse, gevarieerde manier en 
kunnen zo zelf ontdekken waar 
ze plezier in hebben. Gezel-
lig vanuit de veilige schoot van 
hun vader of moeder ervaart het 
kind samen met de ouder de ba-
sis van muziek. Speciaal voor de 
baby en dreumes van deze tijd 
heeft docente Sylvia Bijleveld 
liedjes van nu geïntegreerd. U 
kunt ook zelf een liedje aandra-
gen. Muziek voor kind & ouder is 
leerzaam, veelzijdig en legt een 

mooie basis voor verdere mu-
zikale ontwikkeling. Bovendien 
ontmoeten ouders elkaar bij de 
les van 40 minuten en kunnen ze 
napraten met een kopje koffie.
De cursus van 8 bijeenkomsten 
start op woensdag 17 september 
van 9.00-10.00 uur of van 10.00-
11.00 uur bij Casca op de locatie 
van kinderdagverblijf Pierewiet, 
Molenwerfslaan 9, Heemstede. 
Aanmelden kan nu al: www.cas-
ca.nl/cursussen jeugd. Of belt 
u: tel. (023) 548 38 28 kies 1 op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur.

Theater de Luifel
Adriaan: “Op 12 september bijt 
cabaretier Jandino Asporaat 
het spits af met zijn try-out van 
zijn show ‘Hoe dan ook’.  Jandi-
no verdiende zijn sporen  op tv 
met zijn Antilliaanse humor in de 
Dino Show. Ik ben er behoorlijk 
trots op dat we deze show in de 
Luifel hebben, want deze try-out 
is beperkt tot enkele kleine thea-
ters. Een primeur op 26 septem-
ber is de try-out ‘Grande de luxe’ 
van Brigitte Kaandorp. Bijna een 
thuiswedstrijd voor de Haarlem-
se, die een nieuwe show heeft 
waarbij ook oude klassiekers de 
revue passeren. Zeer aan te ra-
den op 3 oktober is het muzikale 
optreden ‘Back to Abbey Road’: 
een eerbetoon aan de legenda-
rische Beatles. Met klassiekers 
door de beste coverband die The 
Beatles het dichtst benadert: 
‘Her Majesty’. Voor de jeugd (6+) 
op 5 oktober ‘Joris en de Draak’ 
door Ida van Dril en Michiel 
Schreuders. Ida van Dril komt 
hier uit de regio en is protegee 
van Fred Delfgaauw, die het stuk 
regisseert. De succesvolle voor-
stelling won de onderscheiding 
‘Het Gouden Ei’ als beste jeugd-
voorstelling van festival De Pa-
rade. Een bijzondere monoloog 
op 5 oktober is ‘De Sunshine 
Show’ van Esther Scheldwacht. 
Deze solovoorstelling werd voor 
het Theaterfestival genomineerd 
met 5 sterren. Het unieke is dat 
het publiek na afloop een toe-
gangsprijs betaalt, wat het de 
voorstelling waard vindt. Op 31 
oktober het cabaretduo Schud-
den  met ‘Per Ongeluk’ bestaan-
de uit Emiel de Jong en Noël van 
Santen, iedere 2 jaar vaste prik in 
de Luifel. Het duo wordt steevast 
genomineerd met de Poelfinario. 
Schudden is uniek cabaret: veel 
fysiek op een locatie. Hun try-out 
‘Tussen het overdonderend Niets 

en het nietige Al’ speelt zich af 
op een perron met diverse type-
tjes. Het lijkt wel of er 10 mensen 
op het toneel staan in plaats van 
2. Ik noem graag Sterk Water, dat 
beschouwd wordt als de beste 
improvisatie cabaretgroep van 
Nederland. Zij komen op 7 no-
vember langs met een geweldi-
ge voorstelling waar het publiek 
ook deel van uitmaakt. Na enke-
le jaren aanwezigheid keert ca-
baretier Eric van Sauers weer te-
rug op het podium met zijn nieu-
we try-out ‘Ontroert’ op 15 no-
vember. Eric is een meesterver-
teller: doorspekt met inhoud en 
hilarische anekdotes. Voor de al-
lerkleinsten (2+) op 7 decem-
ber Dirk Scheele met ‘Z’n leuk-
ste liedjes’. Kinderen raken al-
tijd in de ban van Dirks tomeloos 
enthousiasme. Op 13 decem-
ber Tango Extremo: de zwoe-
le avondvoorstelling ‘Maestros’ 
met gewaagde tangoarrange-
menten. Natuurlijk met de Ar-
gentijnse tango, maar ook de 
maestros uit andere landen ko-
men aan bod. Een voorproef-

je hiervan is te zien op de Open 
Dag op 21 september. Heel be-
langrijk te melden is dat de show 
Eric Koller, die aanvankelijk op 4 
oktober plaats zou vinden ver-
plaatst is naar vrijdag 19 decem-
ber. Eric Koller is kind aan huis 
bij ons en treedt toepasselijk op 
met zijn show ‘Koller blijft thuis’. 
Lovende woorden en 5 sterren 
in de Volkskrant over Vrijdag & 
Sandifort. Met hun show ‘Löyly’ 
die gepeperd is met korte scè-
nes en absurde typetjes,  zijn zij 
op 20 december te zien.”

Het Oude Slot, de Oude Kerk
en de Pinksterkerk
Iris: “Op klassiek gebied begint 
het seizoen met een geweldige 
topper op 4 oktober: de gebroe-
ders Jussen in de Oude Kerk, 
voor het eerst in Heemstede. Lu-
cas en Arthur hebben zo’n lol in 
het pianospelen dat het gewoon 
aanstekelijk is. Van toppers op 
de piano naar een topcellist op 
10 oktober:  Pieter Wispelwey 
begeleid door pianist Paolo Gi-
acometti met een Romantisch 
programma.  Pieter is een muzi-
kant waar je aan ziet en beleeft 
dat hij het heerlijk vindt voor pu-
bliek te spelen. Hij neemt je echt 
mee. Op 23 oktober de museum-
tour met conservator Bart Rutten 
over de indrukwekkende ten-
toonstelling van de Zuid-Afri-
kaanse schilderes Marlene Du-
mas, te bewonderen vanaf sep-
tember in het Stedelijk van Am-
sterdam: Een must see. In deze 
lezing veel extra informatie én 
u kunt vragen stellen.  En dan: 
sopraan Miranda van Kralingen. 
Gratis voor de Vrienden maar 
voor  iedereen toegankelijk. Zij 
trad 25 jaar geleden in het aller-
eerste podiumseizoen op , is nu 
weer terug en vertelt naast haar 
muzikale performance over wat 
er allemaal komt kijken bij zo’n 
grote carrière. Natuurlijk noem 
ik ook weer het zondagochtend-
concert op 2 november in de Ou-
de Kerk, waarbij traditiegetrouw 
de winnaar van het Concours 
van de Amsterdamse Cellobi-
ennale komt laten horen waar-
om hij/zij gewonnen heeft. Ja 
en dan hebben we Liza Ferscht-
man, topvioliste pur sang op 14 
november in de Oude Kerk. Ze 
komt met een solo programma: 
Bach. Muziek tot de essentie te-
ruggebracht. Wat zal dat prach-
tig klinken in de Oude Kerk… Op 
16 november ook de traditiege-
trouwe Cinefiele Matinee. Met 
twee films waarin de positie van 
de vrouw wordt geportretteerd 
in een patriarchale maatschap-
pij: de een gedomineerd door de 
Koran en de ander door de Tho-
ra.  Nu juist actuele maatschap-
pelijke thema’s die het politie-
ke en religieuze strijdtoneel van 

Heemstede –  Nog even en in september barst het nieuwe po-
diumseizoen los. De programmeurs Adriaan Bruin (Theater de 
Luifel) en Iris Haeck (Het Oude Slot, de Oude Kerk en de Pink-
sterkerk) hebben er zin in. Beide programmeurs zijn het er-
over eens: “We hebben een podiumprogramma op een onge-
looflijk hoog niveau, daar kun je alleen van dromen. En dat 
is nog nooit vertoond op deze schaal”. Een vooruitblik op het 
programma in 2014.

Een kijkje in het
nieuwe podiumseizoen

Gwyneth Wentink: (foto: PR).

Canto (foto: Szilvi Toth).

Eric van Sauers (foto: William 
Rutten).

Inzamelingsactie voor nieuwe 
hospice bij Boekhandel Blokker
Heemstede -In september 
houdt Boekhandel Blokker een 
inzamelings- en verkoopactie, 
waarbij de opbrengst gaat naar 
het goede doel: het nieuwe hos-
pice op de grens van Haarlem en 
Heemstede (www.hospicehaar-
lemeo.nl). Van 9 september t/m 
12 september kunnen bewoners 
van Heemstede e.o. dagelijks 
boeken inleveren tussen 10.00 
en 12.00 uur. Plaats: Container 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Deze is ter be-

schikking gesteld door het Haar-
lemse bedrijf Brantjes Data-ver-
nietiging b.v.  Van 13 september 
t/m 21 september kunnen bewo-
ners en bezoekers aan de Bin-
nenweg dagelijks boeken kopen 
en de opbrengst hiervan gaat 
naar het nieuwe hospice, dat 
begin 2015 opnieuw geopend 
wordt, na een grondige verbou-
wing. Van de opbrengst van de 
actie zal o.a. aangeschaft wor-
den een nieuw servies, glazen en 
bestek (voor 2 verdiepingen).
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AZ Voetbalschool weer 
van start bij HBC
Heemstede - Op zondag 7 sep-
tember om 9.00 uur start de ‘AZ 
Voetbalschool in de regio’ op het 
sportcomplex van RKSV HBC. 
De beste E-pupillen uit de re-
gio krijgen van AZ de kans om 
deel te nemen aan de AZ voet-
balschool. 
De deelnemers zijn inmiddels of-
ficieel uitgenodigd door AZ.
De talenten krijgen de moge-
lijkheid om 1 extra training per 
week te volgen, naast de regulie-
re training bij hun eigen vereni-
ging. Zo kunnen de voetballers 
zich meten met de beste leef-
tijdgenoten uit de regio. De al-
lerbeste voetballers maken kans 

op een uitnodiging voor AZ on-
der 12. De anderen hebben een 
fantastische ervaring.
Dat de ‘AZ Voetbalschool in de 
regio’ bij HBC van start gaat is 
geen toeval. De AZ Voetbal-
school maakt deel uit van de 
3-sterren samenwerking die AZ 
onlangs is aangegaan met HBC. 
Het beleid, de organisatie en het 
technisch jeugdplan van HBC 
sluit aan bij dat van AZ. HBC 
fungeert als 3-sterrenvereni-
ging als regionaal voetbalsteun-
punt van AZ. Naast HBC zijn er 
in Noord Holland nog 5 andere 
verenigingen met een 3-sterren 
status.

Jeugd en senioren tennissen 
samen op toernooi TVHBC
Heemstede – Afgelopen zon-
dag was het weer tijd voor het 
gezelligste jeugdtoernooi van 
TV HBC. De nieuwe toernooi-
commissie, Maaike en Natascha, 
hadden dan ook hun handen 
vol om 80 kinderen samen met 
hun vader, moeder, opa of oma 
in te delen. Naast de wedstrijden 
wordt de tijd tussen de wedstrij-
den gevuld met spelletjes. Met 
deze spelletjes kunnen ook pun-
ten worden gescoord die mee 
tellen voor de eindoverwinning. 
Dit jaar was het tafeltennis aan 
de nieuwe ronde tafeltennis ta-
fel, welke hierbij in gebruik werd 
genomen, koekenpantennis 
waarmee met een koekenpan 
en tennisbal de blikjes geraakt 
moesten worden, stokken van-
gen en de bekende bibberspi-
raal. De winnaars van het och-

tendprogramma waarin de jong-
ste jeugd op de baan staat wa-
ren   1e prijs.  Amber Menage  2e 
prijs  Philine van Mierlo   3e prijs  
Tyme Saliha.  De winnaars van 
het middagprogramma, waarin 
de oudste jeugd fanatiek met de 
senior strijd om de punten werd 
gewonnen door 1e prijs. Mau-
rits Hommes  2e prijs  Fleur Ver-
steijnen  3e  prijs Feline van der 
Voort Maarschalk. Na afloop van 
dit toernooi werd een afvalspel 
gespeeld: het TV HBC tennis-
spel  Around The Table, waarin 
alle deelnemers en senioren op 
een baan staan en een lange ral-
ly spelen. Wie mist valt af en zo is 
er een winnaar die met de Grote 
TVHBC beker naar huis gaat. Dit 
jaar gewonnen door Rens Veer-
man  met op de 2e plaats Pie-
ter Parson.

RCH Open Dag wederom succesvol
Heemstede - Vorige week 
woensdag was het werkelijk 
stralend mooi weer en dat was er 
mede oorzaak van dat RCH een 
prachtige Open Dag heeft kun-
nen houden, net als eerder in mei 
van dit jaar. Neem daarbij de op-
komst van 85 kinderen (niet al-
leen RCH spelers) en deze mid-
dag kon niet meer stuk. 
Veel huidige leden hadden 
broertjes, zusjes, vriendjes en 
vriendinnetjes meegenomen om 
aan de hand van diverse leuke 
oefeningen iedereen niet alleen 
wegwijs te maken met het voet-
bal, maar ook op een leuke ma-

nier kennis te laten maken met 
de ruim 100-jarige club. De or-
ganisatie had een heel leuk pro-
gramma klaar staan met allemaal 
(voetbal)oefeningen. Een partijtje 
tegen elkaar is natuurlijk heer-
lijk uitdagend, maar een bal goed 
raken is toch ook wel belangrijk. 
En als diezelfde bal ook de juis-
te richting uitgaat, dan is het he-
lemaal top. Al deze technieken 
kwamen ruim aan bod met dank 
aan de RCH-trainers. Natuurlijk 
is de opzet van deze dag ook om 
nieuwe leden te mogen verwel-
komen en dat is deze dag ruim 
gelukt. Zeker 6 leden hebben 

zich deze dag direct aangemeld 
in de leeftijdscategorie van 4 t/m 
8 jaar. Mochten er kinderen zijn, 
die zich alsnog op willen geven, 
dan kan dat via de vernieuwde 
website van RCH: www.rch-voet-
bal.nl. Een paar keer gratis mee-
trainen behoort ook tot de moge-
lijkheden. Sinds twee weken spe-
len de vele jeugdteams van RCH 
bekerwedstrijden, maar vanaf 13 
september gaan we met de com-
petitie starten. U kunt de verrich-
tingen van alle teams volgen via 
de website. Ook de historie van 
RCH komt ruimschoots aan bod 
op deze site.
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Kennismaken met bewegen voor 65+

Heemstede - In navolging op 
de voorgaande sportkennisma-
kingsperiode worden alle Heem-
stedenaren van 65 jaar en ouder  
uitgenodigd om (weer) in bewe-
ging te komen. Wilt u meer be-
wegen, maar eerst eens proe-
ven aan een bepaalde tak van 
sport, dan zijn deze sportkennis-
makingslessen iets voor u. Als u 
na deze kennismakingslessen lid 
wilt worden van de vereniging 
dan is dat mogelijk, maar zeker 
niet verplicht. 
Uit onderzoek blijkt dat met het 
ouder worden, het op peil hou-
den van fitheid en gezondheid 

steeds belang rijker wordt. Van-
daar dat Sportservice Heemste-
de-Zandvoort  65-plusser’s uit-
nodigt om aan deze beweegac-
tiviteiten deel te nemen om zo 
(weer) sportief actief te worden 
en samen met anderen plezier in 
bewegen te ervaren.
Voor een geringe bijdrage van 
7,50 euro kunt u kennismaken 
met diverse beweegactiviteiten. 
Deze maand starten de kennis-
makingsactiviteiten fithockey bij 
Alliance, Lowimpact looptraining 
bij SV Kennemerrand  en aero-
bics, pilates & conditietraining 
bij gymnastiekvereniging GSV.  

Vanwege de grote belangstelling 
staat de golf lessen bij golfver-
eniging Marienweide ook weer 
op het programma. Daarnaast 
hebben we de FM+ Health club, 
aan de kerklaan in Heemstede, 
bereid gevonden om een aantal 
fitness lessen te verzorgen spe-
ciaal voor 65+’ers. Voor al deze 
activiteiten kunt u zich aanmel-
den.
Meer informatie of aanmelden 
op www.sportserviceheemste-
dezandvoort.nl of neem contact 
op met Steffen van der Pol van 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort,  tel 023 573 46 79.

RCH organiseert Loek Bekkerstoernooi
Heemstede - Zaterdag 6 sep-
tember vindt bij RCH het Loek 
Bekkerstoernooi plaats. RCH or-
ganiseert dit toernooi elk jaar 
weer vol trots, maar vooral met 
veel plezier. Het enthousiasme 
en de gezelligheid op deze dag 
zijn tenslotte niet te evenaren. En 
daar is het Loek ook om begon-
nen.
Zoals u op de foto ziet, reikte 
kleinzoon Youri de wisselbeker 
vorig jaar uit aan het winnen-

de team van HBC, dat dit jaar de 
titel ook komt verdedigen. Daar-
bij hebben we voetballers van 
RCH, Zandvoort, Hillegom en 
Kon. HFC weer bereid gevonden 
om op een sportieve manier de 
voetbalkunsten te komen verto-
nen.
Het gaat om de gezelligheid, 
maar we zijn ook benieuwd aan 
wie Loek op het einde van de 
middag de beker gaat uitreiken. 
Iedere ploeg speelt vier wedstrij-

den, maar niet tegen elke ande-
re deelnemer. 
Toch is de uiteindelijke winnaar 
die ploeg die de meeste punten 
na deze 4 wedstrijden heeft ver-
zameld. We rekenen erop dat ie-
dereen dat op sportieve wijze 
gaat proberen te bewerkstelli-
gen, maar hopen vooral op een 
plezierige middag met elkaar. 
Meer informatie over het hele 
programma op: www.rch-voet-
bal.nl.Fo
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Candle light dinner of ander feestje 
aan boord bij ‘Kapitein Nico’

Gloednieuwe salonboot 
in Haarlemse wateren

Van binnen is de boot voorzien 
van alle comfort zoals een volle-
dige keuken, toilet, verwarming 
, televisie en een professionele 
geluidsinstallatie. Overal is het 
stahoogte en zijn er comfortabe-
le zitplaatsen en aan de achter-
kant bevindt zich een ruim bui-
tendek. Tienpont: “Ik was altijd 
al verknocht aan het uiterlijk van 
de prachtige salonboten zoals je 
die vaak in Amsterdam ziet va-
ren. Nu heb ik dé ideale salon-
boot kunnen bouwen en wil ik 
mijn passie -de liefde voor het 
Hollandse waterlandschap- de-
len met anderen.” 
‘Kapitein Nico’ vaart naast in 
Heemstede, Haarlem en Am-
sterdam ook door ander wateren 
in Noord- en Zuid Holland: “De 
Zaanse schans met al die mo-
lens is ontzettend leuk en van-
af Heemstede zit je binnen drie 
uur al in Amsterdam waar je je 
ogen uitkijkt naar de historische 
grachtenpanden en de Jordaan.” 
De Heemstedenaar vindt het be-
langrijk dat zijn gasten met een 
hapje en een drankje optimaal 
kunnen genieten van de rond-

vaart. Hij verzorgt dan ook aller-
lei catering aan boord. Voorbeel-
den van te boeken rondvaar-
ten zijn: een ‘candle light dinner’, 
wijnproefavond, verjaardag, hu-
welijksvoltrekking, personeels-
uitje, vergadering, huwelijksaan-
zoek of een kinderpartijtje. 
De Heerlijckheid dankt zijn 
naam overigens aan de gemeen-
te Heemstede die vroeger ‘De 
Heerlijckheid Heemstede’ werd 
genoemd. Op de zijkant prijkt 
dan ook het wapen van Heem-
stede. Doordat de boot voorna-
melijk van aluminium is gemaakt 
weegt hij slechts 8500 kilo. De 
aandrijving komt van een 55 PK 
turbo diesel motor die volgens 
Tienpont ‘vrijwel fluisterstil’ is. 
De salonboot is dagelijks te huur 
voor gezelschappen van maxi-
maal twaalf personen. Naast de 
vaste opstapplaats bij het Oude 
Slot in Heemstede aan de stei-
ger bij de Ringvaart zijn er ook 
diverse andere opstapplaatsen 
in Haarlem en Amsterdam mo-
gelijk.
Voor meer informatie:
www.rederijhaerlem.nl.

Heemstede – Voor Nico Tienpont is een droom uitgekomen 
nu zijn salonboot ‘De Heerlijckheid’ klaar is om uit te varen. 
Hij heeft de 12 meter lange boot zelf ontworpen. Zo heeft de 
boot het uiterlijk van een salonboot uit de jaren twintig maar 
als bouwjaar 2014. Zij biedt plaats aan twaalf passagiers en 
heeft een vaste opstapplaats bij het Oude Slot in Heemstede.

Regio - Op de Grote Markt 
van Haarlem is zondag 7 sep-
tember de jaarlijkse Bewust 
Haarlem Markt! Tijdens de-
ze gezellige dag wordt mooi 
zichtbaar hoeveel inspireren-
de activiteiten en initiatieven 
er al zijn in de regio Haarlem 
op het gebied van duurzaam-
heid, bewustwording en ge-
zond leven.  Belangstellenden 
zijn van harte welkom op de 
Grote Markt tussen 11.00 en 
17.00 uur.

Belevingsdag
Het is alweer het zevende jaar 
dat deze manifestatie er is op de 
Grote Markt en er valt weer een 
boel te beleven. Er zijn meer dan 
90 stands met een keur aan ac-
tiviteiten en producten, zoals yo-
ga, elektrische auto’s, aikido, 
coaching, duurzame tassen en 
kleding, zonnepanelen,  massa-
ge, windenergie en alternatieve 
geneeswijzen.

Bij de meeste stands wordt het 
publiek uitgenodigd om iets te 
ervaren. Het is een echte bele-
vingsdag, want wie zich bewust 
wordt wat er allemaal mogelijk 
is, en ziet hoe leuk dat kan zijn, 
wil aan de slag! 

Piazza Viva!
Natuurlijk is er op de markt ook 
het nodige te proeven bij de di-
verse aanbieders van ecologisch 
eten en drinken. Deze zijn te vin-
den op de Piazza Viva! - Plein 
van het Leven - in het hart van 
de markt. Op deze piazza is ook 
het muziek en danspodium en 
je kunt er plaatsnemen aan één 
van de eettafels.

Workshops en optredens
Naast de stands waar van alles 
gebeurt, zijn er ook nog diverse 
gratis workshops, demonstraties 
en optredens. Zo is er de work-
shoptent waar je mee kunt doen 
met workshops als buikdans, Tai 
Chi, meditatie en Chi Kung. Op 
de Piazza Viva zijn er onder meer 
Afrikaanse dans en Capoei-
ra met live percussie en er zijn 
playshops lachyoga en stem-
bevrijding. En op het Dansplein 

is er de gelegenheid om ken-
nis te maken met salsa en tan-
go. Hier geven een aantal tan-
go en salsascholen de hele mid-
dag open workshops en demon-
straties.

Opening markt door 
wethouder 
Om 12.00 uur zal de Bewust 
Haarlem markt officieel worden 
geopend door de nieuwe wet-
houder duurzaamheid Cora-Yf-
ke Sikkema. Na de opening zal 
zij ook nog het jaarlijkse Groene 
Lintje uitreiken. Het Groene Lint-
je is een onderscheiding voor 
mensen of organisaties die zich 
inzetten voor natuur, milieu en 
duurzaamheid. Het Groene Lint-
je wordt sinds 2007 jaarlijks aan 
een Haarlemmer uitgereikt. 

Meer info op:
www.bewusthaarlem.nl. 

Inspirerende activiteiten en initiatieven

Bewust 
Haarlem 
Markt 2014

Informatiebijeenkomst GGZ-programma, 
BigMove: van klacht naar kracht
Heemstede - Op donderdag 4 
september organiseert Nieuw 
Groenendaal een informatiebij-
eenkomst voor iedereen die ge-
interesseerd is in het BigMove 
programma. Deze informatiebij-
eenkomst is gratis toegankelijk. 
Naast een boeiende bijeenkomst 
worden een hapje en een drank-
je verzorgd. Deze bijeenkomst is 
voor toekomstige deelnemers en 
verwijzers uit de zorg.
BigMove is een programma 
waarbij psychologische bege-
leiding gecombineerd wordt 
met bewegen. Tijdens de bij-
eenkomst worden de achter-
gronden, doelstellingen en in-
houd van het programma uitge-
legd. Drs. Christel Deen, psycho-
loge en Inger Magraff, gespecia-
liseerd fysiotherapeut, zullen de 
bijeenkomst leiden en al uw vra-
gen beantwoorden. Nieuw Groe-
nendaal, Sportparklaan 18, van 
16.30 tot 17.30 uur. Deelnemers 
kunnen zich voor de bijeenkomst 
aanmelden op 023 5280806 of 
door het sturen van een mail; in-
fo@nieuwgroenendaal.nl.
Het BigMove GGZ-programma 
is er voor mensen die lichame-
lijke en geestelijke problemen 
hebben. Lichamelijke proble-

men, zoals pijn, overgewicht, sui-
kerziekte, hart- en vaatziekte of 
ziekte aan de luchtwegen gaan 
vaak samen met een depressie 
of angstklachten. 
Bewegen helpt bij het overwin-
nen van lichamelijke en geeste-
lijke problemen en geeft kracht. 
In je eentje is het lastig in be-
weging te komen en het vol te 
houden. Een half jaar lang komt 
u wekelijks bij elkaar met een 
groep mensen met hetzelfde 
doel. U helpt en motiveert elkaar. 
Daarbij wordt u ondersteund 

door speciaal hiervoor opgeleide 
professionals:
Een BigMove-psycholoog voert 
persoonlijke gesprekken en 
helpt u bij het kiezen en berei-
ken van uw doelen. Uw huis-
arts beoordeelt of de activitei-
ten geschikt voor u zijn en blijft 
met u in contact over de voort-
gang. BigMove-begeleiders coa-
chen, motiveren en inspireren tij-
dens de groepssessies. U krijgt 
meer kennis over en invloed op 
uw gezondheid en gaat samen 
bewegen. 
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Woensdag 3 september
Parkinson Café Haarlem en 
Omstreken in Wijkcentrum 
De Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98, Haarlem van 14-
16.00 uur. Gast: Gerwin Nij-
land, beleidsadviseur bij de 
gemeente Haarlem over ver-
anderingen WMO. Toegang: 
2,00. Meer informatie: 023-
5278170 of 5270927.

Woensdag 3 september
t/m 17 september 
Tentoonstelling ‘Arctic’ in 
bibliotheek Heemstede. Ju-
lianaplein 1. De schoonheid 
van verschillende landschap-
pen in o.a Spitsbergen, IJs-
land, Canada en Japan. Gra-
tis te bezoeken. www.andre-
gilden.nl en www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Woensdag 3 september
t/m 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius. Informatie: www.
museumdecruquius.nl.

Woensdag 3 september
t/m 16 oktober
Expositie werk Winnie van 
Soest bij Sanquin Bloed-
voorziening, Boerhaave-
gebouw, terrein KG loca-
tie Zuid, Haarlem. 3e verdie-
ping. Bomen, bossen met veel 
kleur. Open ma-di-do avond 
van 20.15-21.00 uur. Of in de 
ochtend, dan tussen di en vr 
11.15-12.00 uur.

Donderdag 4 september
t/m resp. 21 en 26 september

Thema ‘Op Reis‘ bij Open 
Monumentendagen in 
Waag en Kloostergangen 
te Haarlem. Meer info: www.
kzod.nl, www.haarlem.nl  en 
www.openmonumentendag.nl.  

Woensdag 3 september
tot 7 november

Astri Smits exposeert met 
‘Wondere Waterwereld’ in 
Inloophuis-Kennemerland, 

Wulverderlaan 51 in Sant-
poort-Noord. www.inloop-
huiskennemerland.nl.
                                                      
Vrijdag 5 september
Presentatie boek ‘Puberen 
in de lucht’ van Henk Nij-
dam bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Aanvang 16.00 uur. In dit boek 
beschrijft Henk Nijdam (1920) 
de periode van vlak vóór de 
Tweede Wereldoorlog tot na 
zijn pensionering in 1976, een 
tijd waarin de verkeerslucht-
vaart zich ontwikkelde van de 
kinderschoenen tot een vol-
wassen bedrijfstak die mon-
diaal opererend niet meer 
weg te denken is uit onze sa-
menleving. Tel. 023 5282472,
www.boekhandelblokker.nl.

Strijkorkest Acordes olv 
Ton van Eck en Gonny van 
der Maten in de Bavokerk 
aan de Herenweg 88. Aanv. 
20.00 uur. Na afl oop collecte.

Vrijdag 5 september 
t/m 14 oktober

Expositie José van den 
Hout met collages van di-
verse materialen.  Gemeen-
tehuis Bennebroek, Benne-
broekerlaan 5. De opening is 
donderdag 4 september om 
20 uur. Bezoektijden zijn ma 
t/m vr van 8.30 tot 12.30 en wo 
mi. van 13.30 tot 16.30.

Zondag 7 september

Antiek Brocante Markt in 
de Jan van Goyenstraat. 
Van 11.00 tot 17.00 uur. Met 
muziek door de Spaarnetown 
Jazzband. Meer informatie op: 
brocante@janvangoyenstraat.
nl, www.janvangoyenstraat.nl.

Gallery Odyssey expo-
seert nieuwe kunstwer-

AgendA ken van Carlos Casas en 
nieuwe import uit Cuba 
van 14.00-17.00 uur. Pelikaan-
laan 3 Heemstede - ingang 
vanaf de trapkant. www.gal-
leryodyssey.com.

Tablet Café tussen 13.30-
15.30 uur in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede. Gratis toeganke-
lijk. Meer info: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Maandag 8 september
Groei & Bloei Lisse e.o. 
geeft u de gelegenheid 
om een kijkje te nemen in 
de druivenkassen van de 
heer Hans Meskers in Hil-
legom (Aanvang 19.30 uur). 
Hans Meskers is gepensio-
neerd kweker en heeft kassen 
omgetoverd tot professionele 
maar ook sfeervolle druiven-
kassen. Opgeven kan bij Mary 
Rikkers, 0252-516883 of mrik-
kers@snelnet.net.

Maandag 8 september
en 15 september

Open Repetitie van Con-
certkoor Haarlem. Geïnte-
resseerde zangers en zan-
geressen zijn van harte wel-
kom op de open repetities om 
te komen kijken, luisteren en 
meezingen.
Plaats: Haarlem, Baptisten-
kerk van het Begijnhof, ach-
ter de Jansstraat (tegenover 
de Waalse kerk).
Aanvang repetitie: 20.00 uur.
De deur is open vanaf 19.30 
uur. Voor meer informatie: 
pr@concertkoorhaarlem.nl en 
www.concertkoorhaarlem.nl. 
Tel. 06 520 22 438.

Maandag 8 september
t/m zo 26 oktober

Expositie Jan-Willem Wou-
ters in de foyer van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren.

Dinsdag 9 september
Muzikale middag Konink-
lijk NVVH-Vrouwennet-
werk.
Locatie: Onder de Poort, Out-
gert Pieterslaan 2 in Haarlem. 
Aanvang: 13.45 uur. Meer in-
formatie  op tel. 023 5477486 
en www.nvvh.nl.

Donderdag 11 september
De Koningkerk aan de 
Kloppersingel 57 te Haar-
lem presenteert een heer-

lijke avond ‘Samen zingen 
met het orgel’. Organist: Otto 
Deen, pianobegeleiding Fien 
Bolman.
Meezingen met liederen uit de 
bundel van Johannes de Heer. 
V.a. 19.30 uur. Toegang gratis. 
(collecte). 

Vrijdag 12 september
Jandino Asporaat met the-
atershow ‘Hoe dan ook’.
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Aanvang: 
20:15 uur; entree: 21,00 euro. 
Kaarten via www.podiaheem-
stede.nl, telefonisch op: 023-
548 38 38 of aan de kassa.

Interview Amy Tan bij Boek-
handel Blokker.
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Aan-
vang 20.00 uur. Toegang 7,50 
euro, aanmelden via 023-
5282472.

Zaterdag 13 september
en 14 september
Open Monumentendagen 
in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum. Thema: ‘Op 
Reis’met 3 gratis activiteiten:
een knipworkshop, optredens 
van koren uit de regio en his-
torische rondleidingen door 
het Doelengebouw. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis en vin-
den op beide dagen plaats in 
de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum, Gasthuisstraat 32, van-
af 12:00 uur. Meer informatie 
op www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Zondag 14 september
Klimmuur Haarlem organi-
seert open dag met demo’s 
en clinics, tussen 10.00-18.00 
uur. Locatie: Spaardamse-
weg 120 B (boven de Vomar).
Gratis toegang. Elk half uur in-
troductieles voor 5,- pp. Kinde-
ren dienen onder begeleiding 
van een volwassene te ko-
men. Info: Jelmer Melis, 023-
5259997, 06-26144117, www.
deklimmuur.nl.

Op Wereld Alzheimer Dag 
organiseert de afdeling 
Zuid-Kennemerland van 
Alzheimer Nederland een 
boottocht over het Spaar-
ne. Deelname is gratis; voor 
mensen met dementie en een 
mantelzorger. Van 14.00-17.00 
uur. Aanmelden 023-5311482 
of zkennemerland@alzhei-
mer-nederland.nl.

Vrijdag 19 september
Viering 200 jaar Konink-
rijk op het provinciehuis 
Haarlem. Drie voorstellin-
gen, om 21.00 uur, 22.00 uur 
en om 23.00 uur. Gratis toe-
gang, aanmelden verplicht, dit 
kan tot 12 september via www.
noord-holland.nl/1909.

Zondag 21 september
Jaarlijkse Oogstfeest kin-
derboerderij ’t Molentje, 
Heemstede, nabij bos Groe-
nendaal. 11.00-15.00 uur. o.a. 
biologische producten, actvi-
teiten voor kinderen en een 
hobbymarkt. Wilt u er ook 
staan? Mail: kinderboerderij@
heemstede.nl.

Uniek voorproefje van de 
gezamenlijke podia in 
Heemstede tijdens de open 
dag. In de Oude Kerk tre-
den Nikitov, Gwyneth Wentink 
(Canto Ostinato!) en Quatro 
Ventos op, terwijl ‘s middags 
in Theater de Luifel Maarten 
Ebbers, Tango Extremo, Ellen 
Dikker en Ryan Panday acte 
de présence geven. Entree is 
gratis. Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein 11.00-13.00 uur. Thea-
ter de Luifel, Herenweg 14.00-
17.00 uur.

Donderdag 25 september
TV-opnames EO Nederland 
zingt. Grote of St. Bavokerk in 
Haarlem. Aanvang 19.45, aan-
wezigheid voor 19.30 uur. Gra-
tis kaarten zijn te reserveren 
via eo.nl/nederlandzingt of op 
0900-3002130 (0,25 euro p.m.)

Hagenpreek in 
het duin van 
Aerdenhout

Regio - Op zondag 7 sep-
tember houdt de Advents-
kerk een Hagenpreek in het 
duin. Iedereen is van harte 
welkom. Er is een kindercrè-
che in de Adventskerk aan-
wezig, voel u vrij en beleef het 
mee. De Hagenpreek wordt 
gehouden op de Leeuweri-
kenlaan nr. 12, de toegang is 
vrij voor  alle belangstellen-
den. Na de Hagenpreek is er 
een lichte lunch in het veld. 
Laat u niet weerhouden om 
deze velddienst mee te ma-
ken. Parkeren van auto’s en 
fi etsen op het terrein van de 
Adventskerk. Bij slecht weer 
worden de activiteiten ver-
plaatst naar de kerk, Leeu-
werikenlaan nr. 7, schuin aan 
de overzijde van nr. 12. Aan-
vang 10.00 uur, inloop op ter-
rein circa 10.30 uur. 
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergadering commissie 
Ruimte 11 september

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

Gezocht: ogen en oren in de wijk
Hondenbezitters kennen de wijk en wandelen 
hier dagelijks. Zij herkennen snel wat 
‘gewoon’, ‘ongewoon’ of ‘verdacht’ is. Daarom 
zoekt de politie de samenwerking op met 
hondenbezitters in de gemeenten Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort. Met dit project 
wil de politie de veiligheid en leefbaarheid 
in de wijk vergroten. Dit wil zij doen door de 
samenwerking tussen bewoners, gemeenten 
en politie te verbeteren.

Heeft u een hond en wilt u graag meedoen aan 
het project ‘Ogen en Oren’ dan bent u hierbij van 
harte uitgenodigd tijdens de bijeenkomst op 
woensdagavond  24 september om 20.00 uur 
in de burgerzaal van het raadhuis in Heemstede. De 
politie geeft dan een presentatie over dit project.
 
Tijdens de bijeenkomst worden praktijkvoorbeelden 
getoond waarbij de rol van de burger van 
onschatbare waarde is gebleken. Er wordt advies 
gegeven over hoe u snel in contact komt met 
de politie. Maar ook wat van belang kan zijn 
tijdens het melden van een verdachte situatie 
zoals signalement en kenteken. Verder een 

praktijkvoorbeeld waarbij een diensthond en zijn 
begeleider laten zien wat de hond ‘kan, doet en 
mag’ tijdens zijn werk.
 
Aanmelden
Stuur een e-mail naar postbusveiligheid@
heemstede.nl. Vermeld uw naam, telefoonnummer, 
woonplaats en aantal deelnemers. De avond begint 
om 20.00 uur. Vanaf 19.30 staat de koffie klaar. 
Parkeren kan (gratis) aan de achterzijde van het 
raadhuis (raadhuisplein 1 in Heemstede).
NB. De avond is helaas niet toegankelijk voor uw 
viervoeter.

Evenementenkalender 2015
In overleg met de omringende gemeenten in de 
regio Kennemerland is wederom besloten een 
regionale evenementenkalender samen te stellen. 
Op deze kalender zullen alle meldingen voor grote, 
potentieel risicodragende evenementen geplaatst 
worden. Hulpdiensten zoals brandweer, politie en 
de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen 

en Rampen (GHOR) hebben hiermee een beter 
overzicht over de grote evenementen die in de 
regio worden georganiseerd en kunnen advies 
geven over veiligheid.
Wanneer grote evenementen binnen de regio 
samenvallen kan, in verband met de inzet van 
hulpdiensten, het ongewenst zijn dat deze 
evenementen tegelijkertijd plaatsvinden. In dat 
geval wordt, in overleg met de organisatoren, 
gezocht naar alternatieve data.
 
Evenement melden
Bent u van plan in het komende jaar een 
evenement in onze gemeente te organiseren, doe 
hiervan dan vóór 1 november 2014 melding 
zodat beoordeling kan plaatsvinden. U kunt een 
meldingsformulier opvragen via e-mailadres 
PostbusAJZ@heemstede.nl.
 
Kijk voor meer informatie over het organiseren van 
grote evenementen op www.heemstede.nl.

Op woensdag 10 september van 19.30 tot 
21.30 uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin een positief opvoeden workshop ‘leren 
luisteren’. De workshop is voor ouders met kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en vindt plaats op 

de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.  Heeft u 
interesse voor deze (gratis) workshop, schrijf u 
dan in via www.cjgheemstede.nl. Kijk voor meer 
informatie over de methode Positief Opvoeden op 
www.positiefopvoeden.nl.

Positief Opvoeden workshop 
‘Leren luisteren’



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 1 het vervangen van 

bestaande aanbouwen wabonummer 14465, 
ontvangen 17 augustus 2014. 

- Jan van den Bergstraat 16 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14517, ontvangen 18 augustus 2014. 

- Glipper Dreef 171 het doorbreken van een 
draagmuur wabonummer 14518, ontvangen 18 
augustus 2014. 

- Franz Lehárlaan 105 het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
14577, ontvangen 19 augustus 2014. 

- Raadhuisstraat 42 het wijzigen van de voor- en 
zijgevel wabonummer 14609, ontvangen 19 
augustus 2014. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Matthijs Vermeulenlaan 30 het plaatsen van een 

fietsenschuur en een vlaggenmast wabonummer 
14237, ontvangen 5 augustus 2014. In het 
kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 118 het verwijderen van een deel 

van een dragende muur wabonummer 13651, 
verzonden 1 september 2014. 

- Offenbachlaan 4 het doorbreken van een muur 
wabonummer 13490, verzonden 29 augustus 
2014.

- Reggelaan 18 het bouwen van een erker aan de 
voorgevel wabonummer 13658, verzonden 29 
augustus 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 11 september  2014 
om 20.00 uur, in de Burgerzaal van het Raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent 
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
De vergaderingen commissie Middelen en 
Samenleving komen deze maand te vervallen.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda vergadering commissie 

Ruimte 11 september  2014
- Spreekrecht burgers
- Ontwerp-omgevingsvergunning en 

verhaalsovereenkomst planschade 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (B-stuk)

- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning 2 woningen 
Wilhelminaplein 4-6 (A-stuk)

- Vervanging Kwakelbrug (B-stuk)
- Oplegnotitie Nota duurzaamheid 2012-2016 

(B-stuk)
- Attentieverhogende maatregel 

voetgangersoversteekplaats Kerklaan 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Definitief vaststellen Milieuhandhavingsbeleid 

2014 (C-stuk o.v.v. VVD)
- Renovatie Openbare Verlichting 2014, 
 vaststelling plan (C-stuk o.v.v. VVD)

- Vervangen hoofdpost en telemetrie gemalen, 
start project (C-stuk o.v.v. VVD)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie aan over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
Alle stukken liggen ook ter inzage in de publiekshal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 11 september 2014 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 11 september 2014
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 16 juni 2014
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Drank- en 
horecavergunning
Op 26 augustus 2014 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een drank- 
en horecavergunning voor het uitoefenen van het 
horecabedrijf te verlenen aan De Vleeschhouwerij, 
Raadhuisstraat 28. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene en Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.

Nieuwe 
regelgeving
Handhavingsbeleid 2014 
(Milieudienst IJmond)
Op 27 mei 2014 heeft het college het 
Handhavingsbeleid 2014 (Milieudienst IJmond)  
vastgesteld. Hiermee is het voorheen geldende 
Handhavingsbeleid vervallen. 

Integraal veiligheidsbeleid 2014-2018
Op 26 juni 2014 heeft de raad het Integraal 
veiligheidsbeleid 2014-2018 vastgesteld. 
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

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

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

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

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

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

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

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