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Leuk weekeinde met buitenevenementen
Heemstede – Vorig weekein-
de was in Heemstede al veel te 
beleven met de Monumenten-
dag en de dag voor nieuwe in-
woners op het Raadhuis. In de 
‘tuin’ van het raadhuis leek het 
wel een mini-Linnaeushof met 
tal van leuke kinderactivitei-
ten. En wat was het weer prach-
tig…! Veel mensen waren op de 

been of fiets om van deze doe-
zaterdag te genieten. Ze be-
zochten buitenplaatsen of (an-
dere) monumenten. Dit week-
end is er weer van alles te bele-
ven in Heemstede. Zaterdag or-
ganiseert winkeliersvereniging 
Heemstede Centrum de ‘Leven-
de etalages’. 
In tal van winkel-etalages zijn 

niet van echt te onderscheiden 
beelden te zien. En ze bewe-
gen…! Menselijke beelden dus, 
die gebaseerd op hetgeen de 
winkel verkoopt, schitterende ta-
ferelen uitbeelden. Ook komt u 
levende beelden op straat tegen 
die hun kunsten vertonen.
Dat is gezellig winkelen!
Zondag wordt ook een mooie 

Drukbezochte dag voor nieuwe 
inwoners van Heemstede
Heemstede - Een jaarlijkse tra-
ditie om nieuwe inwoners van 
onze gemeente voor een kennis-
making uit te nodigen werd afge-
lopen zaterdag 8 september druk 
bezocht. Burgemeester Marian-
ne Heeremans lichtte de nieuw-
bakken dorpsgenoten in over het 
reilen en zeilen binnen de ge-
meente. De mogelijkheden van 
sportbeoefening en ook kunst en 
cultuur kwamen aan bod.
Er was een rondleiding door het 
raadhuis en vervolgens konden 
de nieuwe Heemstedenaren  mo-
numenten en buitenplaatsen be-
zoeken. De verschillende poli-
tieke partijen hadden kraampjes 
opgesteld in de hal van het raad-

huis en daar deden bestuurders 
en raadsleden hun best de nieu-
we inwoners voor hun partij te 
interesseren. Een goede moge-
lijkheid om de visie op Heemste-
de van de verschillende partijen 
eens te vergelijken.
Een jong echtpaar uit Delft vond 
het heel fijn wonen in Heemste-
de. Met hun hagelnieuwe appar-
tement in het watertoren plan 
waren zij erg tevreden. Het uit-
zicht op de haven gaf hen het 
gevoel buiten te wonen. “Een au-
to hebben we niet nodig. Wij ko-
men overal met de bus, trein en 
fiets”, stelde het tweetal. Een an-
der paar, een man uit Den Haag 
en een vrouw uit de Verenigde 

Staten, voelde zich na een paar 
maanden Heemstede al direct 
thuis en heeft geen spijt van de 
keuze voor Heemstede.
Er vestigen zich jaarlijks zo’n 
1000 nieuwe inwoners in Heem-
stede. Van hen is een gro-
te groep afkomstig uit de direc-
te omgeving en kennen Heem-
stede al goed. Anderen keren na 
jaren weer terug naar de plaats 
waar zij oorspronkelijk vandaan 
komen.  En klein deel komt van 
verder weg en juist voor hen is 
deze ‘nieuwe burgerdag’ een 
leuke manier om kennis te ma-
ken met Heemstede in al haar 
facetten.
Eric van Westerloo
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dag. De antiek- en brocante-
markt in de Jan van Goyenstraat 
staat dan op de agenda.
Lekker snuffelen tussen spullen 
van heel lang geleden die zo’n 
fijne sfeer ademen. Een gange-
tje rond de kramen met van-al-
les-en-nog-wat kunt u natuurlijk 
lekker afwisselen met een ter-
rasje of een tafel in een van de 
twee restaurants in de straat.
Meer informatie binnen in deze 
Heemsteder!

Afgelopen weekeinde stond in teken van de opengestelde buitenplaatsen en het bekijken van monumenten in diverse 
gemeenten, waaronder ook Heemstede. Door het mooie weer zijn veel mensen te fiets langs de buitenplaatsen gere 
en. Het was druk bij Huis te Manpad. Via rondleidingen konden belangstellenden het prachtige terrein rondom ‘Manpad’ 
bezichtigen met zijn tuinen, slangenmuur en bijgebouwen. Wie de drukte even wilde ontvluchten kon op adem komen in 
het Bennebroekbos. Een van de mooiste plekjes aldaar is de vijver naar ontwerp van Zocher (zie foto). De buitenplaatsen 
waren nu speciaal opengesteld voor publiek in het kader van Monumentendag ‘Groen van Toen’. In het Bennebroekbos 
kunt u elke dag terecht, maar is daarom niet minder speciaal.

Lees verder op pagina 7.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gegevens 
worden niet volledig in de krant 
gepubliceerd; wél naam en woon-
plaats. Anoniem ingezonden brie-
ven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt 
het recht om brieven in te korten 
of niet te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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van 1930

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 31 augustus t/m

6 september 2012)

Huwelijken:
Alexander P. Wierstra & 
Karin Duijts

Geboorten:
Geen

Heemstede - Dit is een foto van de Histo-
rische Vereniging Heemstede en Benne-
broek. Vanaf het water gezien (de Leid-
sche Vaart) en de foto toont de situatie van 
voor 1925, want toen is deze rij huizen ge-
sloopt voor de bouw van de eerste spoor-
weghalte; de huizen zijn de tolgaarders-
woning en het tolhuis aan de tegenwoordi-
ge Leidsevaart, in 1695 gebouwd toen men 
nog geld moest betalen om hier te passe-
ren.In 1915 heft men de tol op en rond 
1925 sloopt men de tolpoort die dus niet 
op deze foto staat, die is vanaf 1931 her-
bouwd als onderdeel van de muur rond-
om de moestuin achter het huidige res-
taurant Groenendaal. In 1927 wordt de 
brug over het water, de Zandvoortselaan-
brug, verbreed voor de bouw van de eer-
ste spoorweghalte. Met de bouw van die 
eerste spoorweghalte is er dus nogal wat 
gesloopt om de haltegebouwtjes goed te 
kunnen zien vanuit Heemstede en Aerden-
hout, er kwam zelfs een klein plein aan de-

ze zijde. De woonwijken eromheen danken 
hun bestaan onder andere aan deze explo-
sieve ontwikkelingen van het spoor en de 
eerste echte treinhalte.
De kademuur op de Leidsche Vaart is nog 
deels te zien anno 2012, beroepsvaart is 
verdwenen en heeft plaats gemaakt voor 
pleziervaart, Pension (hotel) Sweerts en 
achtergelegen bollenbedrijf Thoolen zijn 
respectievelijk gesloopt in 1983 en 1975 
en ter plaatse bouwde men in 1989 de 
huidige Scheerspiegel (officiële bena-
ming Kennemerhaghe). Tussen 1956 en 
1958 sloopte men de eerste spoorweghal-
te en kwam het huidige station tot stand 
en daarmee zijn vrijwel alle oude huizen op 
deze foto ook gesloopt. Een veel bredere 
weg en opener straatbeeld zijn het resul-
taat van deze ontwikkelingen.
Meer informatie bij Historische Vereniging 
Heemstede en Bennebroek en op de web-
site www.stationstationheemstedeaerden-
hout.nl.

Het spoor van toen

Gemiste kans voor de wijk Vogelpark
De kop ‘feestelijke opening Vo-
gelpark’ (op de voorpagina van 
de Heemsteder van woensdag 
5 september) suggereert een 
feestje voor alle bewoners van 
de nieuwe wijk.
Suggereert, want wat blijkt bij 
navraag in de buurt en de ge-
noemde voorzitter in het artikel? 
Het is een feestje voor een van 
de bewonersverenigingen in de 
wijk, namelijk die van het mid-
dendeel.
Voor alle andere bewoners, zo-
wel Schollevaarlaan nieuw als 
oud en de bewoners van de 
Pelkaanlaan was dit feestje 
niet bedoeld. Zij wisten van 
niets en waren ook niet uitgeno-

digd, maar werden wel getrak-
teerd op muziek tot middernacht.
Uit de krant blijkt dat de bur-
gemeester de wijk officieel ge-
opend heeft. De realiteit is dat 
de opening voor een select deel 
van het Vogelpark was.
Van de heer Blomsma, voor-
zitter van de betreffende be-
wonersvereniging, hoorde ik 
dat het teveel moeite en te las-
tig was geweest om de andere 
bewoners(verenigingen) te in-
formeren en uit te nodigen. Te-
meer daar het beeld dat is over-
handigd,  voor zijn bewonersver-
eniging was.    Na nog meer in-
gewonnen informatie is geble-
ken dat noch de burgemeester, 

noch wethouder van de Stadt 
waren geïnformeerd dat het 
feestje niet voor het hele Vogel-
park was. Ook de winkeliers die 
flink hebben gesponsord waren 
hiervan niet op de hoogte. Het 
is een gemiste kans om van de 
wijk ook een wijk te maken. Als 
je, omdat een van de project-
ontwikkelaars iets voor een be-

wonersvereniging wil doen in 
de vorm van het schenken van 
een beeld, alle andere bewoners 
die met die projectontwikkelaar 
niets van doen hebben gehad, 
niet uitnodigt, ben je niet wijk-
gericht bezig.  Het blijft vreemd 
dat in het door hen gemaakte ar-
tikel voor de krant, er gesproken 
wordt over het Vogelpark. Eerlij-
ker was geweest om te spreken 
van de betreffende bewoners-
vereniging.
Lous Smits, Schollevaarlaan 
5 te Heemstede

‘Aan tafel’ bij Cor en Lida

Heemstede – De tuin van Cor en Lida Diependaal aan de Prin-
senlaan in Heemstede is voor een aantal ‘halsbandparkieten’ een 
soort restaurant. Tenminste, de grasgroene vogels komen dage-
lijks zowel ‘s ochtends als ‘s avonds wat te eten halen. Soms gaan 
ze met zijn viertjes ‘uit eten’ en Cor en Lida vinden het maar wat 
gezellig. Ze hopen dan ook dat de parkieten blijven komen!

Reactie Gemeente Heemstede:
“Burgemeester Marianne Heeremans en wethouder Pieter van 
de Stadt begrijpen de reactie. De burgemeester en de wethouder 
waren uitgenodigd door de kopersvereniging om het beeld ‘De 
Vogelaar’ te onthullen, een geschenk van de ontwikkelaar aan hun 
kopers. Beide waren niet op de hoogte van het feit dat het feest 
voor een beperkt deel van de wijk werd gehouden. Het bericht in 
de Heemsteder komt van de kopersvereniging.
Tijdens de onthulling van het beeld sprak wethouder Van de Stadt 
zijn waardering uit voor de bewoners van de bestaande huizen, 
voor hun inzet en tolerantie tijdens de bouw. Hij gaf ook aan dat hij 
en de burgemeester deze bewoners graag willen ontvangen om 
hen te bedanken voor het getoonde begrip.”

Vredeszondag 
in Bennebroek
Bennebroek - Zondag 16 sep-
tember vieren alle kerken van 
Bennebroek en Vogelenzang  
gezamenlijk de Vredeszondag. 
Dit is een oecumenische viering 
in de Jozefkerk in Bennebroek.
Het thema is ‘Energie voor vre-
de’.  Voorgangers zijn pastor Ans 
Dekker en ds. Jolien Nak  en 
een gelegenheidskoor met zan-
gers uit alle vier de kerken zal de 
viering opluisteren. Natuurlijk is 
er ook een programma voor de 
kinderen en zij zullen met elkaar 
nadenken over de schepping en 
de verantwoordelijkheid voor de 
natuur. Het belooft een hele bij-
zondere dienst te worden die om 
10.00 uur begint.

INGEZONDEN
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Brutale 
inbraak door 
‘nepschilders’
Heemstede – Donderdag-
middag 6 september is op de 
Lanckhorstlaan in Heemste-
de op klaarlichte dag (vroeg 
in de middag) ingebroken. De 
bewoonster was thuis en was 
aan de voorkant in haar tuintje 
aan het werken. Aan de ach-
terkant stond haar achterdeur 
open.
Toen zij later in haar huis bin-
nenkwam, bleek er bij haar te 
zijn ingebroken. Een buurtbe-
woonster zag twee mannen in 
witte overalls vanuit de ach-
tertuin in een wit busje stap-
pen. Het busje had een ladder 
op het dak en de mannen za-
gen eruit als schilders. De po-
litie is bij de bewoonster langs 
geweest en kan dit verhaal 
bevestigen. 
Een collectante voor het KWF 
hoorde het verhaal aan over 
de laffe inbraak. De bewoon-
ster kon tot haar spijt geen bij-
drage geven, haar portemon-
nee was gestolen…

Ook voor de vegetarische smulpaap

Nieuwe kaart bij Sanz
Heemstede – Altijd in bewe-
ging, brasserie Sanz. De sfeer-
volle brasserie aan de Jan van 
Goyenstraat heeft sinds de-
ze week een geheel vernieuw-
de a la carte kaart. Wat niet is 
veranderd is de slogan ‘heerlij-
ke gerechten voor een betaal-
bare prijs’. Wie zich goed wil ori-
enteren op de menukaart kan 
een kijkje nemen op de websi-
te (www.sanz.nl) maar beter is 
natuurlijk om gewoon eens te 
gaan proeven. Wel van tevoren 
even reserveren, telefoon 023-
5291892.
Wie houdt van een verrassing, 
kan het dagelijks wisselende 
3- of 6-gangenmenu bestellen. 
Respectievelijk zijn de prijzen 
hiervan 25,- en 29,50 euro.
De kok van Sanz tovert heerlij-
ke vis- en vleesgerechten op ta-

fel, maar wist u dat ook liefheb-
bers van vegetarische gerechten 
prima aan hun trekken komen bij 
Sanz? Wat dacht u bijvoorbeeld 
van  drie bereidingen van geiten-
kaas? U betaalt 7 euro voor dit 
smakelijke voorgerecht.
Ook bij de hoofdgerechten kunt 
u een verantwoorde en heerlijke 
vegetarische keuze maken, de 
lasagna met courgette en pad-
denstoelen bereid, voor 17 euro. 
En dan de nagerechten. Dat is 
altijd zo moeilijk kiezen, vindt u 
niet? Ze zijn namelijk allemaal 
zo lekker! Toch een keuze van de 
drie: Macaron. U geniet van Ma-
caron gevuld met mousse van 
tonkabonen, gegrilde ananas, 
compote van mango en papaya 
ijs (9 euro).
Brasserie Sanz, Jan van Goyen-
straat 31, Heemstede.

Modeshow op 8 oktober
Heropening Kledingboutique Route 26

Toen het pand naast de winkel 
vrijkwam, twijfelde eigenares-
se Petra Roseboom geen mo-
ment. “Het was de kans om de 
winkel groter te kunnen maken. 
Nu hebben we meer ruimte om 
de kleding te presenteren. Daar-
naast hebben we nu een zeer 
grote etalage waar de afgelo-
pen weken al veel mensen op 
af kwamen. Ook in de gezellige 

koffiehoek hopen we veel  klan-
ten te ontvangen.”

Modeshow 8 oktober
Route 26 organiseert haar tradi-
tionele modeshow in dorpshuis 
Vogelenzang op maandag 8 ok-
tober. De laatste modetrends van 
dit najaar worden op de catwalk 
getoond. Ook is er een dansvoor-
stelling van het demoteam Fit-

ness- en Dansstudio Work it Out. 
Na afloop van de modeshow is er 
gelegenheid om onder genot van 
een hapje en een drankje de kle-
ding te passen en verlaat u het 
gebouw met een goedgevulde 
goodybag! Kaarten zijn te koop 
in de winkel en bij  Fitness- en 
Dansstudio Work it Out.

Kledingboutique Route 26
Route 26  verkoopt onder an-
dere de volgende merken: Yaya, 
Esqualo, Romano, Loca, Tra-
montana en Geisha. Naast de 
winkel organiseert Route 26 ook 
kledingparty’s in de winkel of op 
locatie. De kleding is ook ver-
krijgbaar via de webwinkel www.
route26.nl

Bennebroek - Na een verbouwing en uitbreiding van het pand 
is de leuke kledingboutique Route 26 op vrijdag 7 september 
feestelijk heropend. Bij binnenkomst kregen de gasten een 
glaasje Procesco en werd aan hen de nieuwste najaarsmode, 
tassen en accessoires getoond. Nieuw in de winkel is een kin-
derhoek met allerlei leuke meidencadeautjes. Ook is er een 
gezellige koffiehoek te vinden in de kledingwinkel, die is ge-
vestigd aan de Bennebroekerlaan 47.

Britse pub ‘twint’ met 
Cafe de 1ste Aanleg
Heemstede - Het begon met 
een verrassende e-mail in de in-
box van Café de 1ste Aanleg. Ben 
Philpots van de Clarendon’s pub 
in de zustergemeente van Heem-
stede, Leamington Spa, infor-
meerde voorzichtig of er animo 
was om de 1ste Aanleg te ‘twin-
nen’ met zijn pub in Engeland.
Direct werd daarbij vermeld dat 
ze met een delegatie voorne-
mens waren om Heemstede te 
bezoeken om de broederschap 
te bevestigen. Christine en Kees 
Heger van de 1ste Aanleg hebben 
direct enthousiast gereageerd 
en beloofden de Engelse pubei-
genaar en zijn gasten een warm 
welkom. Op zaterdag 15 septem-
ber arriveren zij bij de 1ste Aan-
leg na een lange autorit van 716 
kilometer. Het voltallige team zal 
ze opwachten met een gezel-
lig borreluurtje met mooie hap-
jes en een huisbiertje van de tap, 
het ‘Heemsteedse’ Christinebier.
Die avond blijft het 8 koppige 
Engelse gezelschap te gast bij 
de familie Heger om de plannen 
voor samenwerking te bespre-
ken. De mogelijkheden voor uit-
wisselen van producten en ac-
tiviteiten zal worden besproken. 
Tevens is door eigenaar Heger 
het plan opgevat om de lijn door 
te trekken naar onze Duitse zus-

tergemeente in Bad Piermont.
De zondag is in Engeland de 
belangrijkste pub-dag. De la-
zy Sunday blues formatie ‘Free-
dom wolf’ komt vanaf circa 18 
uur een mooi stukje live mu-
ziek verzorgen. Daarnaast komt 
het Heemsteedse cricketteam 
the fellowship of fairly odd pla-
ces, op uitnodiging van Heger, 
hun welverdiende huldiging in 
ontvangst nemen. De heren mo-
gen uitsluitend verschijnen in 
hun felgekleurde rood/witte col-
berts. Dit cricketteam heeft zich-
zelf ten doel gesteld op zeer bij-
zondere plaatsen hun sport uit te 
oefenen. Op 1 september speel-
den zij tegen het nationale team 
van Andorra op het hoogst ge-
legen cricketveld ter wereld. De-
ze wedstrijd werd gewonnen en 
dat was de eerste keer dat dit 
lukte. Eerder speelden zij al te-
gen Vaticaanstad en tegen IJs-
land. De FFOP heeft de 1ste Aan-
leg als clubhuis en zij genieten 
daar hun teamdiner jaarlijks in 
stijl van het land van de toekom-
stige opponent.
De 1steAanleg nodigt deze zon-
dagmiddag alle Heemstedena-
ren uit hun Engelse gasten de 
hand te komen schudden zodat 
wij  als zustergemeente kunnen 
tonen hoe gastvrij Heemstede is.

Petrakerk
Heemstede - Zondag 16 sep-
tember is er geen dienst in de 
Petrakerk, maar is er een geza-
menlijke startdienst in de Wilhel-
minakerk in Haarlem. De aan-
vang is 10.00 uur en de voor-
ganger is ds. J. Mudde. Er is kin-
deropvang voor de kleinsten. U 
bent van harte welkom in de Wil-
helminakerk, Gedempte Oude 
Gracht 61 in Haarlem. Wijn zoekt liefhebber!

Regio - Voor een passend wijn-
advies kunt u terecht bij Wijn-
huis Prinschenhof te IJmuiden. 
Aanvankelijk alleen op afspraak, 
maar sinds dit voorjaar is de win-
kel van Klaas en Marja Prins ook 
elke vrijdag (11-18) en elke za-
terdag (11-16) geopend.
Als onafhankelijke wijnspeci-
aalzaak is er gekozen voor wijn 
die op de wijnkaart van menig 
restaurant staat, waarbij reke-
ning is gehouden met alle sma-
ken en prijzen.  Of u nu liefheb-
ber bent van een zwoele wijn uit 
de Languedoc onder 5 euro of 
gaat voor een stevige Amarone 
van 30 euro. Bij een afname van 
6 flessen of meer (hoeft niet van 
1 soort) krijgt u altijd een korting 
van 10 procent.
Elke maand wordt een ander 
wijnhuis in het zonnetje gezet. 
In augustus was dit Simonsig uit 
Stellenbosch Zuid-Afrika. Wij-

nen van dit wijnhuis zijn nu elke 
donderdag te bewonderen in het 
RTL-programma “Topchef tegen 
Sterrenchef”.
In september wordt aandacht 
besteed aan Carmen, het oudste 
wijnhuis van Chili. Dit wijnhuis 
heeft een zeer uitgebreid assor-
timent, met vooral aandacht voor 
cépagewijnen.  Dit zijn wijnen 
gemaakt van één druivenras, zo-
als onder andere Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Cabernet Sau-
vignon en Merlot.
U vindt Wijnhuis Prinschenhof 
aan de Frans Naereboutstraat 17  
1971 BM IJmuiden.
Tel. 06-23269000, website: www.
prinschenhof.nl.
Bent u niet in de gelegenheid 
Wijnhuis Prinschenhof te bezoe-
ken, dan kunt u ook terecht bij 
de bestelwebsite www.clubwijn.
nl waar u 24 uur per dag wijn 
kunt bestellen.

Film bij Casca
Heemstede - Op woensdag 19 
september draait er dramafilm  
bij Casca in de theaterzaal van 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. In deze film zoekt de vol-
wassen Jack zonder ophouden 
naar de betekenis van het le-
ven door gebeurtenissen uit zijn 
jeugd. Aanvang 20.00 uur - en-
tree 5 euro. Meer info: 023-548 
38 28 (tussen 9 en 12 uur). 
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Tweerichtingsverkeer noordzijde 
Binnenweg komt er niet
Heemstede - Het college van 
Heemstede gaf wat nieuwtjes 
prijs tijdens het reguliere over-
leg.
De winkeliers toonden geen in-
teresse in een verdere discus-
sie over het weer openstellen 
van het noordelijke deel van de 
Binnenweg voor verkeer in twee 
richtingen. Er zouden tevens zeer 
hoge kosten gemoeid zijn om, 
kort na de renovatie, opnieuw 
het wegdek, fietsstrook en trot-
toirs aan te passen. De discus-
sie over dit onderwerp lijkt dan 
ook gesloten.

Parkeren
Invaliden mogen per één okto-
ber, met gebruikmaking van hun 
invalidenkaart en parkeerschijf, 

twee uur gratis parkeren bij al-
le meters in Heemstede. Hiermee 
volgt ook Heemstede het lande-
lijke beleid op dit punt.
Per 1 oktober kan men in Heem-
stede gebruikmaken van de mo-
biele telefoon om het parkeren te 
betalen. Het voordeel is dat het 
niet alleen gemakkelijk is maar 
er ook per vijfminuten afgere-
kend wordt. Alle providers van 
mobiele netwerken werken hier-
aan mee. Op steeds meer plaat-
sen in Nederland wordt deze 
mogelijkheid geboden en nu dus 
ook in Heemstede.

Haven
Er wordt gewerkt aan een eer-
ste studie om de Haven van 
Heemstede zijn aantrekkelijk-

Televisie vat vlam
Heemstede - De brandweer is 
woensdagavond uitgerukt voor 
een woningbrand in Heemste-
de. Rond tien voor acht kwam de 
melding binnen dat er een tele-
visie in de brand zou staan in de 
Troelstralaan.
Het vuur was snel onder contro-
le maar de brand heeft wel veel 

schade aangericht in de wo-
ning. De televisie en een tafeltje 
zijn naar buiten gebracht. Am-
bulancepersoneel heeft in een 
woning van de buren verderop 
controle uitgevoerd op rookin-
halatie maar uiteindelijk hoefde 
er niemand mee naar het zieken-
huis. Het is nog onbekend waar-
door de televisie in de brand is 
gevlogen.Foto: Michel van Bergen.

Rabobank sluit vestigingen, 
maar komt dichterbij

Regio - “Wensen en behoef-
ten van klanten veranderen. Bij 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken bewegen we mee met de-
ze ontwikkelingen. Zo zien we 
dat er meer gebruik gemaakt 
wordt van telefoon, internet 
en e-mail en dat daarmee het 
klantcontact toeneemt. On-
ze klanten willen bankieren op 
het tijdstip en de plaats dat het 
hen uitkomt. Wij gaan in deze 
beweging mee”, aldus Sabine 
Ophorst, directeur Retail van 
Rabobank Haarlem en Omstre-
ken.    
“Naar aanleiding van een her-
oriëntering op onze dienstver-
lening, sluiten er met ingang 
van 1 januari 2013 drie kan-
toren, te weten: kantoor Zijl-
straat, Rivieraplein en Zand-
voort. Daarnaast breiden we 
onze dienstverlening via de on-
line kanalen telefoon, email en 
internet uit. Wij kunnen ons 
voorstellen dat  klanten zich 
zorgen maken over het slui-
ten van de kantoren, maar we 
bieden volop alternatieven om 
toch dichtbij te blijven. Sterker 
nog; om eigenlijk nog dichter-
bij te komen...” 

Alternatieven zoals
verruimde openingstijden 
en een adviseur op afspraak
“We zijn een coöperatieve 
bank. Dat houdt in dat wij le-
den hebben die mogen mee-
beslissen. Onze leden waren 
het eens met de beslissing tot 
het sluiten van de kantoren, 
maar vonden het wel belang-
rijk dat we als bank zichtbaar 
blijven in die gebieden. Zo zijn 
we tot het besluit gekomen om 
vanaf 1 januari 2013 met mo-
biele adviseurs te gaan wer-
ken, die bij klanten thuis ko-
men of ergens anders met hen 
afspreken voor een gesprek 

over bancaire zaken wanneer 
de online kanalen of een be-
zoek aan 1 van de kantoren 
niet tot de mogelijkheden be-
hoort. Op die manier hou je als 
bank een gezicht. Er zijn klan-
ten die dit belangrijk vinden.” 
Naast de mobiele adviseurs, 
worden vanaf 1 januari spreek-
uren gehouden in Schalkwijk 
en Zandvoort. Onder andere 
in de buurt van het centrum en 
buurtcentrum en in Schalkwijk 
in het Cultureel Centrum en in 
het winkelcentrum. De spreek-
uren worden meerdere keren 
in de week georganiseerd. Hoe 
en waar precies, wordt nog be-
sproken met verschillende par-
tijen.
Ophorst: “Ook gaan we met 
een Geldexpres werken voor 
klanten die minder mobiel zijn.. 
Het geld wordt met deze dienst 
thuis bezorgd. De openings-
tijden voor onze kantoren in 
Heemstede en Haarlem-Noord 
worden vanaf januari 2013 ver-
ruimd. Deze kantoren zijn iede-
re werkdag geopend tot 18.00 
uur en op zaterdag van 09.30 
tot 14.00 uur. Daarnaast zijn 
er nog ons advieskantoor aan 
de Dreef en de vestigingen in 
Bloemendaal en in de Grote 
Houtstraat.”

Geldopnames en waarde
gebonden diensten
Op alle locaties blijft het moge-
lijk om geld te pinnen, te we-
ten in Haarlem, Bloemendaal, 
Zandvoort en Heemstede. Op-
horst: “Over wijzigingen in de 
dienstverlening zoals safe-
loketten informeren wij on-
ze klanten persoonlijk en bie-
den we een alternatief. Mid-
dels bovengenoemde alterna-
tieven verwachten wij iedereen 
te kunnen bedienen waar en 
wanneer het past.”

heid terug te geven. Had de 
haven vroeger een functie bij de 
afvoer van duinzand, tegenwoor-
dig is het alleen een grote plas 
water waar niets te beleven valt. 
De gemeente wil bezien of de 
haven zelf en de oever gebruikt 
kan worden als aanlegplaats 
voor pleziervaartuigen met 
eventueel bijbehorende facilitei-
ten.

Parkeren vrachtwagens
Heemstede kent maar één plek 
waar vrachtwagens legaal mo-
gen parkeren, afgezien van par-
ticuliere terreinen. Dit is langs 
de Cruquiusweg nabij het HBC-
terrein. Er ontstaan regelmatig 
gevaarlijk situaties met auto’s 
en fietsers die de geparkeerde 
vrachtwagens moeten passeren. 
De omvang van de vrachtwagens 
ontneemt de overige gebrui-
kers van deze weg het zicht. In 
de (groen-) strook langs de weg 
gaat de gemeente opstelplaat-
sen aanleggen zodat de vracht-
wagens in een vak moeten par-
keren en daardoor de gevaarlijke 
situatie wordt opgeheven. 
Eric van Westerlo o

De Hartekamp Groep:
Vrijwilligers gezocht voor muziekclub
Heemstede - Iedere dinsdag-
avond, van 19.00 tot 20.00 uur 
is het feest bij de Hartekamp 
Groep. Vier muzikale vrijwilligers 
verzorgen, samen met een groot 
aantal cliënten, een swingend 
muzikaal uurtje. Verschillende 
muziekstijlen staan op het reper-
toire, variërend van Hollandse 
meezingers tot jaren ‘60 popmu-
ziek.  Favorieten zijn “Kom van 

dat dak af” en “The lion sleeps 
tonight”. Cliënten van De Harte-
kamp Groep genieten elke week 
weer op hun eigen manier; door 
mee te dansen, door met veel 
passie mee te trommelen of door 
te zingen en te spelen op een 
keyboard.  Gewoon lekker zitten 
luisteren en kijken mag ook.
Deze succesvolle muziekclub 
van de Hartekamp Groep be-

staat al meer dan vijftien jaar. 
Om te zorgen dat de huidige vrij-
willigers zich echt helemaal kun-
nen richten op het muzikale ge-
deelte van de avond, zoekt men 
vrijwilligers die de cliënten willen 
ontvangen en begeleiden. Vindt 
u het leuk om mensen met een 
verstandelijke beperking een 
gezellige avond te bezorgen? 
Neem dan contact op met Caro-
line Salomonsz of Wilma Onder-
water, coördinatoren  Vrije Tijd 
en Vrijwilligers.
Caroline Salomonsz, tel. 06-
50885651, e-mail: c.salomonsz@
hartekampgroep.nl; Wilma On-
derwater, tel:. 06-46227182, e-
mail: w.onderwater@harte-
kampgroep.nl.
De muziekclub  vindt plaats in 
de aula , locatie de  Hartekamp,  
Herenweg 5 in Heemstede. 
Houdt u niet van muziek, maar 
wilt u wel graag iets betekenen 
voor de cliënten? Neem dan ook 
contact op met een van de coör-
dinatoren, want vrijwilligers zijn 
altijd welkom bij De Hartekamp 
Groep.

Scholier wint iPad 
van B&B Print&Office
Heemstede - En wéér heeft B&B 
Print&Office aan de Binnenweg 
68 in Heemstede een scholier-
gelukkig gemaakt met een fraaie 
prijs. De 14-jarige ECL-scholier 
Tjomme Ligterink kon zijn geluk 
niet op toen hij van de eigenaars 
Bas Ebbeling en Bas van der Wel 
de schitterende iPad3 ontving.
De ECL-scholier was de gelukki-
ge winnaar van de actie die de 
jonge ondernemers hadden op-
gezet om iedereen kennis te la-

ten maken met hun uitgebrei-
de productenassortiment op het 
gebied van printen en kantoor-
artikelen. Net als de vorige actie, 
waarbij een iPod gewonnen kon 
worden, was ook deze actie een 
geweldig succes. Dat bleek wel 
uit de zeer vele ingezonden deel-
nemerskaarten, die ook in deze 
krant als bijlage was ingestoken.
B&B Print&Office denkt al weer 
aan een nieuwe actie. Houd ze 
dus in de gaten!
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Groot feest in Indische buurt

‘Wie is je buurman?’

Zo dachten buurtgenoten Yvon-
ne Garrelts en Dennis van Rhee 
er ook over. Zoveel mensen zie 
je langslopen met hun hondje 
of ’s ochtends in de auto stap-
pen, maar wie zijn ze eigenlijk. 
Zou het niet leuk zijn elkaar wat 
beter te leren kennen. Yvonne 
dacht aan een straatfeest, maar 
dat plannetje groeide uit tot een 

buurtfeest, toen ze hoorde van 
een subsidiepotje waarmee der-
gelijke initiatieven ondersteund 
kunnen worden. Dat overbuur-
man Dennis van Rhee een pro-
fessionele organisator van eve-
nementen is lachen beiden weg 
als toeval, maar mooi meegeno-
men is dat van Rhee vaker met 
dit bijltje heeft gehakt. De Indi-

Heemstede – Een NCRV spotje op de televisie, Caroline Ten-
sen zegt: “Ik heb de hele wereld onder m’n knop, maar ik weet 
niet eens wie er naast me woont”. Dat is misschien wat over-
dreven en zal niet helemaal gelden voor een woonwijk als de 
Indische buurt in Heemstede. Een kern van waarheid valt toch 
niet te ontkennen.

sche buurt telt een bewoners-
aantal van ruim vierduizend, dan 
praat je niet meer over de om-
vang van een straatborrel. “Ach, 
ze zullen ook niet allemaal ko-
men”, merkt van Rhee op, maar 
we rekenen toch op zo’n vijftien-
honderd man. Bovendien zal het 
ook aan het weer liggen en aan 
het aantal bezoekers van buiten 
onze wijk. Want we zijn een gast-
vrije buurt en iedereen is wel-
kom.” 
De planning van een feest van 
de omvang als die van de Indi-
sche buurt is geen kleinigheid. 
Garrelts en Van Rhee belegden 
bijeenkomsten met enkele an-
dere enthousiaste buurtgeno-
ten om de taken te verdelen. “De 
eerste doelstelling is natuurlijk 
om je buurtgenoten te ontmoe-
ten. Verder ontdekten we dat er 
in de wijk veel kunstenaars en 
muzikanten wonen, dus wat is er 
mooier dan het feest op te luis-
teren met zelfgemaakte kunst en 
muziek? Daarnaast willen we de 
link leggen met het oude Indië 
van onze buurtnaam. Dat gaan 
we doen door middel van een fo-
to-expositie in de Valkenburg-
school, op voorwaarde dat we 
over genoeg foto’s beschikken, 
en met lekkere hapjes en origi-
nele muziek uit die regio.”
Waar alle betrokkenen het over 
eens zijn is dat het een buurt-
feest moet blijven, dus werkt ie-
dereen belangeloos mee en is 
het slagen van het feest groten-
deels afhankelijk van de inbreng 
van de bewoners zelf.
 “In de planning staan optredens 
die variëren van klassiek tot pop, 
waarbij soms verrassende com-
binaties te verwachten zijn. Zo-
als een koor dat bestaat uit be-
woners van Meer en Bosch van 
de Stichting Epilepsie Instellin-
gen Nederland (SEIN) en buurt-

Programma, onder voorbehoud, Buurtfeest Indische Wijk 
Heemstede op zaterdag 22 september, locatie Molenwerf-
slaan

13.00 tot 14.00 uur  Puzzel- wandeltocht door de Indische 
wijk vanaf Het Honk aan de Molenwerf-
slaan – leuke prijzen te winnen.

14.00 tot 21.00 uur Diverse optreden van de volgende bands:
  Indische Energy huisband, de buurt-

bands: Band Gedoe, band Deksel, gele-
genheidskoor van SEIN, buurtzangeres-
sen Julia en Didwi, een klassiek optreden 
door Anne en Petra, DJ Gerlof

  Groot terras bij podium door Catering v.d. 
Storm, Toko, terras bij Vita Nova; Laat je 
tropisch fotograferen.

14.00 uur tot 17.00 uur Straatspelen door Casca
 Valkenburgschool opent deuren 
 Workshop & exposities 
 Pierewiet opent deuren
 Springkussen voor de jongste kinderen
 Schminken 
14.30 uur:  Bootcamp door Lifefit
15.30 uur:   Dansworkshop Chawlyn Mesaz/boot-

camp 
16.30 uur:  Bootcamp door Lifefit
  ‘1 stopshopping for Body & Mind’ door 

Nieuwgroenendaal en Tigra
 Diverse braderiekraampjes

genoten”, zegt Yvonne Garrelts. 
“Wel hebben we gezorgd voor 
een professioneel podium met 
een uitstekende geluidinstalla-
tie. Je kunt tenslotte van een tim-
merman ook niet vragen of hij de 
klus klaart met gereedschap van 
de Gamma” aldus Van Rhee. “ 
Er komt een groot terras naast 
het podium, waar onze cateraar 
Martin van de Storm neerstrijkt. 
Dat is mijn vaste cateraar, waar-
mee we goede ervaringen heb-
ben en waarmee we hebben af-
gesproken dat hij buurtprijzen 
hanteert.“
Andere medewerkers aan het 
buurtfeest zijn Casca en het 
Lifefit van Sportcomplex Groe-
nendaal, die beiden onderdeel 
uitmaken van de wijk. Zij zorgen 

voor workshops en demonstra-
ties. Bovendien is speciaal voor 
de kinderen de spelenbus van 
Casca aanwezig.

Het Indische buurtfeest vindt 
plaats op zaterdag 22 september 
van 14.00 tot 21.00 uur, toevalli-
gerwijs ook Nationale burendag. 
Initiatiefneemster Yvonne Gar-
relts: “Het is best een groot eve-
nement geworden, maar je moet 
bedenken dat het geen twee-
de Heemstede Live is. Ook geen 
Koninginnedag of een vlooien-
markt. Het is een feest voor en 
door bewoners van de Indische 
buurt en voor alle mensen die 
het gezellig vinden om langs te 
komen.”
Mirjam Goossens

Bouw nieuwe Vomar 
komt steeds dichterbij
Heemstede - Wethouder Pieter 
van de Stadt (VVD) gaf maandag 
uitleg over de laatste ontwikke-
lingen van het bouwproject Vo-
mar. Ondanks grote bezwaren 
van omwonenden en de pro-
fessionele slag om de arm van 
de wethouder lijkt de realisatie 
slechts een kwestie van tijd. De 
ontwikkelaar van de Vomar, Hor-
ne Vastgoed BV, heeft een groot 
gebied in eigendom tussen de 
Binnenweg en de Eijkenlaan. Zij 
vragen voor dit terrein een wij-
ziging van het bestemmings-
plan. De gemeente dient hieraan 
mee te werken, tenzij er bouw-
kundige bezwaren zijn, de infra-
structuur het niet toelaat of dat 
er wettelijke beperkingen zijn op 
onder andere het gebied van mi-
lieu en geluid. Het lijkt er nu op 
dat er weinig zwaarwegende be-
zwaren zijn om niet mee te gaan 
in de wensen van de Vomar. Uit 
onderzoek bleek dat er in Heem-
stede nog ruimte is voor onge-
veer 1900 vierkante meter aan 
supermarkt-winkeloppervlak. Bij 
de bouw wordt tegemoet geko-
men aan de parkeereisen van 
de gemeente en zorgt de Vomar 
zelfs voor extra parkeerplaat-
sen. De bouw zal in hoogte niet 
veel afwijken van datgene dat 
al in het huidige bestemmings-
plan staat. Als de gemeente het 
plan zou afwijzen staat voor de 
Vomar de gang naar de rechter 
open. Gezien de eisen waaraan 
de Vomar denkt te kunnen vol-
doen maken zij een gerede kans 
een procedure te winnen.
Groot bezwaarpunt op dit mo-
ment is de ingang van de win-
kel aan de Binnenweg. De in-
gang is momenteel veel te klein. 
De naastgelegen panden zijn 
(nog) geen eigendom van Hoor-
ne/Vomar. Voor geld is echter al-
les te koop dus die mogelijkheid 
blijft zeker open. De ingang naar 
de parkeergarage is niet ideaal 
maar daar kan in samenhang 
met de nieuwe ontwikkelin-
gen in en rond het bibliotheek-
gebouw nog een oplossing voor 
komen. De omwonenden, ver-
enigd in de Buurtvereniging Bin-

nenweg Oost, houden vast aan 
een groot aantal bezwaren. Ver-
schillende onderzoeksbureaus 
zouden aan de vragen die zijn 
opgesteld een eigen draai heb-
ben gegeven. De vestiging van 
de Vomar zou voor de omlig-
gende speciaalzaken een aan-
trekkende werking hebben. Met 
een Deka winkel op nog geen 
150 meter stelt men vraagtekens 
in hoeverre een tweede super-
markt kort naast elkaar nog ef-
fect heeft op het bezoek aan an-
dere winkels. Daarnaast bewe-
gen de beide formules zich in 
hetzelfde segment van de markt. 
Ondanks de extra parkeerfacili-
teiten zijn de buurtbewoners van 
mening dat er ook dan nog een 
tekort aan parkeerplaatsen zal 
zijn en vrezen extra parkeerdruk 
in hun toch al overvolle straten. 
Ontegenzeggelijk zullen de om-
wonenden er qua woonomge-
ving en beleving niet op vooruit 
gaan.
Door bij het proces betrokken te 
blijven kunnen zij nog wel hun 
invloed aanwenden om de situ-
atie te verbeteren. De ervaring 
leert echter dat als de gemeente 
zich achter bouwplannen schaart 
deze altijd doorgang vinden. Het 
Vogelpark, het Watertorenplan, 
nieuwbouw Meer en Bosch, uit-
vaartcentrum op de begraaf-
plaats en de verbouw van het 
nieuwe raadhuis. Tegen al de-
ze plannen hebben omwonen-
den zich hevig verzet met als uit-
eindelijk resultaat dat de plannen 
doorgaan. Het moet dus wel heel 
gek lopen wil er op termijn geen 
nieuwe Vomar komen tussen de 
Eijkenlaan en de Binnenweg. 
Op donderdag 13 september 
wordt dit onderwerp behan-
deld in de commissie Ruimte. 
Het voorstel van het college is te 
starten met een haalbaarheids-
onderzoek. De kans is groot dat 
dit onderzoek een opsomming 
wordt van resultaten uit eerdere 
onderzoeken. Informatie en 3D 
animaties zijn te vinden op de si-
te van Hoorne, www.hoornevast-
goed.nl.
Eric van Westerloo
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‘Groen van Toen’ door Connie 
Vlasveld.

Groentinten in De Waag
Regio - Het thema van de lan-
delijke Open Monumentenda-
gen luidde dit jaar “Groen van 
Toen”. Een thema dat het his-
torische gebouw De Waag aan 
het Spaarne (door Lieven de Key 
rond 1597 gebouwd) in feite op 
het lijf is geschreven, gelet op de 
sobere groene tinten in de tra-
ditionele tekenzaal op de twee-
de verdieping en de indrukwek-
kende groene schouw, groe-
ne raamkozijnen en groene te-
gels van de vensterbanken in de 
fraaie expositieruimte op de eer-
ste verdieping
Het thema “Groen van Toen” 
vormde voor de kunstenaars-
vereniging KZOD residerend in 
De Waag in ieder geval een aan-
sporing om hieraan een speci-
ale expositie te wijden. Dit on-
der het motto: zoek het mooiste 
groen! De 10 beeldende kunste-
naars afkomstig uit de gehele re-
gio exposeren hun werk op ori-
ginele wijze waarbij in zowel het 
ruimtelijk werk, foto’s, beelden 
en schilderijen een variatie aan 
groentinten te zien zijn.   
De 10 deelnemende kunstenaars 
zijn Liselot Been, Gosia Bolwijn-
Wiese, Rob van Bruggen, Lizan 

van Dijk, Josee Gouda, Eva van 
Lis, Jacintha Reijnders, Connie 
Vlasveld, Annette Vorderhake en 
Ellen Wolff. De tentoonstelling is 
tot en met zondag 23 september 
te bezichtigen (openingstijden: 
van 13.00 tot 17.00 uur). Voor ver-
dere informatie: www.kzod.nl.
Jan Reijnders 

Afke Spaargaren met ‘groentjes’.

De twee exposanten: Liesbeth van Welbergen en Ton van Ierschot.

Kleurrijke expositie geopend
Bennebroek - In het voormalig 
Gemeentehuis van Bennebroek 
is donderdagavond een bijzon-
der kleurrijke en fraai opgezette 
expositie geopend. Op originele 
wijze stellen de kunstenaars zich 
voor aan het toegestroomde pu-
bliek. Middels de interviewtech-
niek laten de kunstenaars Lies-
beth van Welbergen (beelden) 
en Ton van Ierschot (schilderijen) 
iets van hun bezieling en motiva-
tie blijken. Liesbeth is reeds op 
zeer jonge leeftijd aan het knut-
selen en tekenen geslagen, Ton 
wijst op zijn niet aflatende creati-
viteit, vroeger op papier met tek-
sten/gedichten vooral zijn com-

Herman van Praag over 
God, Religie en ons Brein
Heemstede - De psychiater 
Herman van Praag schreef in 
2011 een boek met de titel ‘God, 
religie en ons brein’. Van Praag 
is niet zo maar een psychiater. 
Hij schrikt niet terug voor tegen-
draadse standpunten en ligt re-
gelmatig in de clinch met zijn 
vakgenoten. Zeker als het gaat 
om zaken als God, religie en ons 
brein. Op 20 september komt hij 
als gast naar Heemstede voor 
een discussieavond.
Van Praag is vooral bekend als 
de man die een brug slaat tus-
sen het werk van de neuroloog 
en de psychiater. Van Praag ont-
dekte hoe chemische stoffen in-
vloed hebben op het mense-
lijk brein. Dat was het begin van 
de zogenaamde psychofarmaca, 
geneesmiddelen om stemmin-
gen en gedrag te beïnvloeden. 
Inmiddels betreurt van Praag de 
grote rol van pillen in de psychi-
atrie. Hij bepleit meer aandacht 

voor psychotherapie en per-
soonlijke begeleiding.
Ook als het gaat om religiosi-
teit neemt van Praag een eigen 
standpunt in.      Recent heeft 
van Praag zich ook in de discus-
sie gemengd over de vraag of 
onze geest - ons hoogst indivi-
duele zelf - helemaal verdwijnt in 
het brein. Hersenonderzoekers 
bestuderen in hun laboratorium 
wat theologen eeuwenlang heb-
ben aangezien voor geestelijke 
beleving. Zij zien dat in feite als 
niets anders dan wat sputteren-
de hersencellen. Een neurobio-
loog als Dick Swaab trekt daaruit 
de conclusie dat God niet in de 
hemel zetelt maar in ons brein. 
Wij zijn ons brein, zo luidt de uit-
dagende titel van zijn boek dat 
inmiddels vele drukken beleeft.
Van Praag stelt daartegenover 
dat bepaalde activiteit van onze 
hersencellen wel kan resulteren 
in religieuze beleving. Maar die 

hersencellen zijn daarvan niet 
de oorzaak. Religiositeit heeft 
geen biologische oorsprong 
maar komt voort uit een psycho-
logische behoefte aan goddelij-
ke aanwezigheid. Juist het brein 
maakt het ons mogelijk die be-
hoefte te bevredigen.
Het past bij van Praag om dit 
standpunt niet behoedzaam 
en vragenderwijs te ontwikke-
len, maar nadrukkelijk en met 
kracht neer te zetten. Bovendien 
is hij een uiterst boeiend spreker. 
Dat belooft dus een interessante 
avond te worden op donderdag 
20 september om 20.00 uur in de 
Pauwehof, achter de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. De 
toegang bedraagt vijf euro.

De Heemstem
Heemstede - Een groep en-
thousiaste vrouwen vanaf 55+ 

zingt één keer per week in 
het koor ‘de Heemstem’. Ge-
repeteerd wordt in het kerk-
je (Amsterdamse School) aan 
de Postlaan in Heemstede op 
woensdagochtend van 10.00 
tot 11.45 uur, ingang links om 
de hoek.
Het repertoire is licht klassiek 
en traditionals in het Frans, 
Duits en Engels. Zij zingen 
meerstemmig, geschoold of 
ongeschoold, u bent van har-
te welkom.
Wilt u meer informatie, bel 
Julia H.M.Olk, 023-5284809.

merciële ideeën uitwerkend, te-
genwoordig met acryl op can-
vas. Op de intrigerende vraag: 
‘Wanneer vind je dat het beeld 
of schilderij, klaar of af is?’ ko-
men beiden tot de slotsom dat 
wanneer het gevoel ‘ja’ zegt, dan 
is het ‘goed’. Dat is nu zo aar-
dig met kunst, het is een emotie-
sport, net zolang doorgaan tot 
het klaar is. Uit de antwoorden 
blijkt dat de kunstenaar zelf de 
finish bepaalt, niet een jury of de 
bezoeker. Uit de vraag: ‘in hoe-
verre werk je vanuit een voor-
beeld, een model, of foto?’, blijkt 
dat Liesbeth af een toe wordt ge-
inspireerd door foto’s, maar Ton 
altijd begint zonder een voorop-
gezet plan, tenzij hij uit een op-
dracht werkt. Het materiaal, de 
kleuren en vooral de vlakver-
deling daarvan openbaren zelf 
een vormtaal. Geholpen door de 
menselijke geest die voortdu-
rend zoekt naar sjablonen ont-
staan er vaak toch herkenbare 
vormen.
Tot slot wijzen beide kunstenaars 
van elkaar het beeld of schilde-
rij aan wat hen het meeste aan-
spreekt.
De expositie ‘kleurrijke abstracte 
kunst’ is nog te zien tot 2 okto-
ber in het voormalig Gemeente-
huis te Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5, postcode 2121 GP.
Geopend maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en op woensdag ook van 13.30 
tot 16.30 uur. Zaterdag en zon-
dag gesloten.

‘T = Weer Vrijdag
Heemstede - Je kan bij ‘T=Weer 
Vrijdag vrijdag 21 september 
chillen, hangen (zonder dat ie-
mand daarover zeurt…), pot-
je poolen, airhockey of WII-en 
op een groot scherm. Op vrijdag 
21 september ga je een ruilspel 
doen. Wie komt met het groot-
ste, grappigste of origineelste 
voorwerp terug? ‘T = Weer Vrij-
dag is altijd in de jongerenruimte 
van Plexat bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede van 
20.00-22.00 uur en bestemd voor 
tieners van 11 tot en met 14 jaar.

MIX-It Disco
Heemstede - De Mix-it Dis-
co gaat zaterdag 15 september 
weer open! Mix-it is dé dance-
avond bij Casca in de Prince-
hof, Glipperweg 57 in Heemste-
de. De muziek wordt goed ge-
mixed, en ook het publiek van 
deze avond is een mix tussen 
mensen mét en mensen zonder 
verstandelijke beperking. Kom jij 
op zaterdag 15 september ook 
weer swingen of wat drinken en 
praten? Iedereen is welkom van 
19.30 tot 22.00 uur. De entree, in-
clusief twee frisdrankjes is 6 eu-
ro. Bel Casca: 023-5483828, e-
mail plexat@casca.nl of www.
casca.nl.
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Wie raadt het juiste gewicht?
Prijzenswaardig lekkere boerenkaas 
bij Het Kaasboerinnetje Heemstede
Heemstede – Voor de wedstrijd 
‘Nederlands Beste boerenkaas-
specialist’ is het aan de Binnen-
weg gevestigde Kaasboerinnetje 
een kanshebber.
Het is een prestigieuze competi-
tie. Het Kaasboerinnetje is daar-
toe voorgedragen door verte-
genwoordigers van de branche. 
Zeker het assortiment boeren-
kaas scoort zeer goed. Het Kaas-
boerinnetje behoort tot de bete-
re speciaalzaken van Nederland. 
De competitie is gestart en deze 
maand komen twee onafhanke-
lijke consumentenjury’s anoniem 
producten kopen en de winkel 

beoordelen. Uiteraard met spe-
ciale aandacht voor boerenkaas. 
Heel spannend dus! Begin ok-
tober heeft de jury de rappor-
ten compleet en worden op ba-
sis van deze beoordelingen de 
3 finalisten vastgesteld. Deze fi-
nalisten worden vervolgens be-
zocht door een onafhankelij-
ke finale vakjury. De einduitslag 
wordt bepaald door de beoorde-
lingen van de consumentenjury 
en de finale vakjury. Tijdens het 
branchefeest Kaas & Delicates-
sen op dinsdagavond 13 novem-
ber wordt in Amersfoort de win-
naar bekendgemaakt.

Wie weet valt Het Kaasboerinne-
tje in de prijzen! Wilt u ook iets 
winnen? Dat kan!
In de specialiteitenwinkel ligt 
een enorme boerenkaas, de 
‘Oudelandse Boeren Meshan-
ger’. Dit is heerlijke ambachte-
lijke boerenkaas, 100 dagen ge-
rijpt en hij dankt zijn naam aan 
het feit dat de plakken zo smeu-
ig zijn dat ze aan het mes blij-
ven hangen!
Raad het gewicht van deze gro-
te kaas en win een kilo van 
deze lekkernij gratis! De 5 bes-
te inschattingen winnen een 
kilo Meshanger.

Heemstede – De zomervakan-
tie is voorbij, de scholen zijn 
weer begonnen en cursussen 
en sportclubs gaan ook weer 
aan de gang. Back to business 
dus! Dat geldt ook voor de re-
dactie die na een rustige zo-
merse periode weer vol aan de 
bak kan met heel veel nieuws! 

Ook nieuws over de tuinen-
wedstrijd. Die is ook weer af-
gerond en samen met Tuin-
centrum de Oosteinde zijn er 
na ampel beraad drie winnaars 
gekozen.
De allermooiste tuin is van Ria 
Terra, Br. Josephlaan te Heem-
stede. De jury roemde het ga-

Winnaars tuinenwedstrijd bekend

zon en de diversiteit aan plan-
ten en bloemen. Op de twee-
de plaats komt de tuin van me-
vrouw H.L. Kuijper-Meynen. Ook 
dit is een afwisselend paradijsje, 
gelegen aan het Spaarne aan de 
Weissenbruchweg te Heemste-
de. Op de derde plek een kleine, 
maar wel heel leuke tuin/terras 
waar bewoonster Caroline Boer-
koel-Van Herwaarde een mooi 
pleintje van heeft gemaakt, om-
zoomd door talloze bloeiers. Zo 

te zien zijn alle winnaars echte 
tuinliefhebsters en werken vaak 
uren per dag in hun tuin. Profi-
ciat allen. De winnaars zijn reeds 
op de hoogte gesteld en worden 
vrijdag 14 september om 10.00 
uur verwacht bij Tuincentrum de 
Oosteinde aan de Zandlaan in 
Hillegom. Voor de nummers 1, 2 
en 3 zijn respectievelijk waarde-
bonnen van 100, 50 en 25 euro 
én een mooi boeket. Met dank 
aan Tuincentrum De Oosteinde.
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Uitdaging
Wat een prachtige televisie 
was het op die momenten dat 
er gestreden werd om de gou-
den olympische medailles. Op 
het puntje van je stoel heb ook 
jij misschien die strijd gevolgd; 
die concentratie, die moed en 
dat uithoudingsvermogen van 
deze geweldige sportmensen. 
Bewondering is het woord dat 
dan bij ons naar boven komt. 
Het appeleert misschien wel 
aan een diep verlangen in ons 
zelf: door ontzegging, trai-
ning, doorzettingsvermogen en 
moed ook dat doel bereiken 
wat diep in ons hart verborgen 
ligt; de diep in onszelf sluime-
rende doelstelling die zo on-
haalbaar lijkt, maar toch niet 
weg te denken valt. Iemand zei 
mij laatst: de grootste overwin-
ning is de overwinning op je-
zelf.

Hoe staat het met jouw zelf-
overwinning? Wanneer haal 
jij je gouden medaille? Heb jij 
ook dat gouden doel gesteld, 
waar je stap voor stap op af-
stevent? Met moed en doorzet-
tingsvermogen? Met een pas-
sie omdat je overtuigd bent dat 
dat je echte voldoening geeft?

Op deze plaats zul je iedere 3 
weken een column lezen over 
jezelf. Tenminste dat zou ze-
ker het geval kunnen zijn. Want 
die columns zullen gaan over 
gesprekken die ik al vele ja-
ren mag hebben met mensen 
die op weg zijn naar een doel, 
maar zichzelf zijn tegenkomen. 
En wie komt zichzelf niet tegen 
in zijn leven? Ieder mens staat 
voor beslissingen of dilem-

ma’s of weet soms niet hoe hij 
of zij verder moet. Gevoelens 
van machteloosheid, verdriet, 
angst, kwaadheid of moede-
loosheid wisselen zich soms bij 
ons af. Niet dat je daarmee op-
eens patiënt bent geworden. 
Helemaal niet. Maar hoe kom 
je ergens door heen op weg 
naar je doel?

Gebrek aan energie, aan zelf-
vertrouwen, aan zelfinzicht of 
twijfel over je relatie, ontevre-
denheid over jezelf, onwetend-
heid hoe je iets aan moet pak-
ken: het zijn allemaal onder-
werpen en soms barrières op 
weg naar een gouden medaille.
Maar door verdieping van zelf-
bewustzijn en met gebruikma-
king van psychologische in-
zichten liggen er sleutels die 
een deur kunnen openen. Ik 
hoop dat je mijn lezer zult zijn. 
Succes alvast naar je eerste 
overwinning.

Piet Bogaart Coaching en 
Consultancy | www.bogaart.nl
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Boekpresentatie ‘Zeg kleine bij’
Heemstede - Er is weer een 
nieuw deel in de informatieve 
prentenboekeserie over dieren 
van het KNNV. Dit deel gaat over 
de bij. De presentatie van het 
boek vindt woensdag 19 sep-
tember plaats op kinderboerde-
rij Het Molentje in Heemstede. 
Pim de Imker vertelt over bijen, 
de auteurs van het boek Vera de 
Backker en Sabine Wisman, bei-
den afkomstig uit Heemstede, le-
zen voor en reiken de prijs van 
de kleurwedstrijd uit. Tijd: van 
14.00 tot 16.00 uur. Toegang vrij.
 
Dit is het achtste deel in de in-
formatieve prentenboekenserie 
‘Zeg kleine...’ voor kinderen van 
3 tot 8 jaar. Een vrolijke serie die 
jonge kinderen op een speelse 
manier kennis laat maken met 
het leven van dieren.
Judith Nieken schreef bij dit die-
renverhaal een leuk meezing-
liedje. Voor leuke doe-opdrach-

ten, tips en links kijk op www.
zegkleine.nl.
Het jaar 2012 is het Jaar van de 
Bij. Bijen spelen een onmisbare 
rol voor mens en natuur. Maar 
wereldwijd gaat het slecht met 
bijenvolken. Als meer mensen 
iets weten van bijen dan kunnen 
ze samen helpen deze insecten 
beter te beschermen.

Lezing over ‘De macht van Facebook’
Heemstede - Ruim zes miljoen 
Nederlanders en nagenoeg een 
miljard wereldburgers vertrou-
wen hun leven en conversaties 
toe aan Facebook. Met een fe-
nomenale kracht poogt Face-
book een nieuwe virtuele we-
reld te stichten. ‘De macht van 
Facebook’ van Peter Oltshoorn 
beschrijft minitieus alle facetten 
van ‘s werelds grootste vrien-
dennetwerk. Peter Olsthoorn 
was in 1995 een van de eerste 
Europese internetjournalisten 
voor onder meer Planet Internet. 
Donderdag 20 september komt 
hij naar boekhandel Blokker in 
Heemstede. Hij vertelt boeiend 
en eenvoudig, met humor en 
zonder kapsones. Aanvang 20:00 
uur. Toegang 5 euro. Reserveren 
gewenst via 023-5282472.

Het boek behandelt verschil- 
lende vraagstukken en onder-
werpen met betrekking tot Face-
book, onderverdeeld in zes de-
len. Ten eerste de vraag: wat is 
de macht van Facebook en wat 
betekent dit voor privacy? Van-
af privacy wordt de sprong ge-
maakt naar marketing: hoe 
maakt marketing hier gebruik 
van. Een gedeelte van het boek 
is geweid aan terrorisme waar 
ik bijvoorbeeld inga op Anders 
Breivik en de aanslag die hij 
pleegde in Noorwegen. Daar-
naast komen ook onderwer-
pen zoals doodgaan en versla-
ving aan bod en wordt er dus 
ingegaan op de maatschappelij-
ke gevolgen van Facebook. Ten 
slotte komen filosofen, technici 
en schrijvers aan het woord over 

hun gedachtes en meningen wat 
betreft Facebook.

Kroongetuige
Heemstede - Zaterdag 
werd de nieuwe span-
nende thriller Kroonge-
tuige van Marc Josten en 
Rob Smits gepresenteerd 
bij Boekhandel Blokker in 
Heemstede. Strafpleiter 
Mr. Gerard Spong nam het 
eerste exemplaar in ont-
vangst.

Rouwcafé blijkt in een behoefte te voorzien
Heemstede - Zaterdag 8 sep-
tember was het dan zover. In de 
foyer van theater de Luifel vond 
het eerste Rouwcafé plaats. De 
ruim 80 aanwezigen woonden 
de aftrap bij van dit initiatief. Be-

denker van het concept, Ria van 
Kleef, ontving de bezoekers met 
een brede lach. De ochtend ver-
liep zoals zij het zich had voor-
gesteld. De gemeente Heemste-
de subsidieerde de aftrap van 

het eerste Rouwcafé en het Dr. 
Vaillant Fonds financierde het 
decor. Van Kleef kon melden dat 
in het vervolg de Kaldi winkel op 
de Binnenweg de koffie ter be-
schikking stelt. De huisartsen en 
uitvaartbranche ondersteunen 
het project door mensen te infor-
meren over het bestaan van de-
ze aanvullende mogelijkheid van 
rouwverwerking. 
Natuurlijk waren er een paar be-
kenden en relaties van Ria van 
Kleef naar de opening gekomen, 
maar vooral ook een grote groep 
mensen die wel eens wilden er-
varen hoe een dergelijke bijeen-
komst verloopt. Het moet ge-
zegd, de ambiance en de mo-
gelijkheid om met anderen, die 
ook een dierbare hebben verlo-
ren, eens een gesprekje aan te 
knopen werd als zeer positief er-
varen. Ervaringen werden uitge-
wisseld en het werd snel duide-
lijk dat er grote verschillen zijn in 
de persoonlijke verwerking van 
rouw. Ook praktische zaken en 

de wijze waarop nabestaanden 
hun leven weer op de rit krijgen 
werd onderling druk besproken.
In de toekomst wordt de mobiele 
bar op verschillende locaties op-
gesteld en worden bijeenkom-
sten georganiseerd. Tijdens de 
bijeenkomsten wordt ook ruimte 
gegeven aan cultuur. De toegang 
en de koffie zijn gratis en dat kan 
omdat er alleen met vrijwilligers 
wordt gewerkt. Het Huisartsen-
cabaret ‘Menig geween is he-
laas iatrogeen’ verzorgde een 
kort optreden met liedjes die op 
de een of andere wijze te maken 
hebben met sterven en rouwen 
maar vooral een lach ontlokte bij 
de bezoekers. Zeker naar aan-
leiding van deze eerste bijeen-
komst is Ria van Kleef vastbeslo-
ten door te gaan met dit project 
om op deze wijze rouwende een 
platform te bieden.

Voor de volgende bijeenkomst 
zie: www.hetrouwcafe.nl.
Eric van Westerloo

Activiteiten 
Welzijn 

Bloemendaal
Bennebroek - Welzijn Bloemen-
daal heeft de komende week de 
volgende activiteiten georgani-
seerd.
Workshop Kledingparty. U krijgt 
persoonlijk kledingadvies wat u 
met uw kleding kunt doen. Hebt 
u een kledingstuk dat nergens 
bij past? Neem het mee, u vindt 
vast wel iets passends. Maandag 
17 september van 14.00 uur tot 
16.30 uur. Kosten: geen. Locatie: 
winkel Route 26, Bennebroeker-
laan 47. Aanmelden en info 023-
5845300.

Maandag 17 september begint 
ook de Cursus aquarelleren. 
Stap voor stap raakt u vertrouwd 
met de technieken, het mengen 
van kleuren en het effect van 
schilderen met waterverf. Aan-
melden: 023-5250366/5845300. 
Locatie: Oldenhove, Dompvloed-
slaan 1 Overveen.

Woensdag 19 september is er 
een presentatie Sociale Media. 
Kom naar de presentatie en laat 
u informeren over social media. 
U kunt zich ook inschrijven voor 
een van de computerworkshops 
die Welzijn Bloemendaal organi-
seert. Aanmelden 023-5845300. 
Locatie: Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek.

Bennebroek - Bij de R.K. 
Parochie Sint Jozef aan de 
Kerklaan 9 in Bennebroek 
zijn Eucharistievieringen op 
woensdag 12 september 
(voorganger pastoor Hen-
driks) om 19.00 uur, vrijdag 
7 september (voorganger 
Pastor Verhaegh) om 09.00 
uur, zaterdag 8 september 
om 19.00 uur  (voorganger 
pastor Kersens) en zondag 9 
september om 10.00 uur is er 
een Vredesdienst.

Voorgangers pastor A. Dek-
ker en Ds. J. Nak en mede-
werking van alle koren. 

R.K. Parochie 
Sint Jozef
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Excursie voor 55-plussers
Heemstede - Casca organi-
seert dinsdag 18 september een 
excursie voor 55-plussers naar 
Amsterdam. Voor een rondvaart 
en een bezoek aan het Scheep-
vaartmuseum. Opgeven uiterlijk 
maandag 10 september.
U kunt de grachten van Am-
sterdam bewonderen tijdens 
een 1 uur durende rondvaart. 
In een luxe rondvaartboot vaart 
u langs de fraaie, imponerende 
grachtenhuizen met klok-, tuit- 
en halsgevels, de zevenbogen-
bruggengracht, de Magere Brug 
over de Amstel, het VOC-schip 
en de haven. Een rondvaart om 
nooit te vergeten! 
Daarna loopt u naar het Scheep-
vaartmuseum. Hier ziet u hoe de 
zee de Nederlandse cultuur heeft 
bepaald. In prikkelende, interac-
tieve tentoonstellingen ontdekt u 

op uw eigen manier 500 jaar ma-
ritieme geschiedenis. Sfeervol-
le objecttentoonstellingen tonen 
het beste uit de vooraanstaande 
collectie. Niemand is te oud voor 
de spannende attractie De Zee-
reis en buiten ligt natuurlijk de 
replica van het beroemde VOC-
schip ‘Amsterdam’. Het Scheep-
vaartmuseum is volledig ver-
nieuwd, maar ademt nog steeds 
geschiedenis, het is een prach-
tig stoer gebouw in het hart 
van Amsterdam. Verzamelen op 
dinsdag 18 september om 9.25 
uur in de hal van station Heem-
stede. Kosten: (inclusief entree, 
boottocht en Cascakosten, excl. 
reiskosten en consumpties) 32 
euro, 65+ 24,50 en houders van 
een Museumjaarkaart 17 euro. 
Opgeven door te betalen uiterlijk 
maandag 10 september.

Open Dag in Theater de Luifel
Heemstede - Het nieuwe sei-
zoen in Theater de Luifel belooft 
veel goeds. Het is weer gelukt 
om een aantal topnamen naar 
Heemstede te halen. Maar niet 
alleen bekende namen passeren 
de revue, laat u ook eens verras-
sen door een nieuw talent of een 
naam die u – nu nog – niets zegt. 
Want dit kunnen de toppers zijn 
van de toekomst.
Op de Open Dag van Theater de 
Luifel op zondag 16 september 
van 14.00 tot 17.00 uur krijgt u 
vast een voorproefje te zien van 
theatervoorstellingen van ko-

mend seizoen. De optredens du-
ren 20 minuten. Entree is gratis. 
Thijs van Domburg is jong ta-
lent en al genomineerd voor de 
Neerlands Hoop 2012 VSCD Ca-
baretprijs. Hij komt vrijdag 22 fe-
bruari naar het theater in plaats 
van Nathalie Baartman. Het pro-
gramma van Nathalie is afgelast 
wegens haar zwangerschap.
Kinderen kunnen deze middag 
naar de voorstelling van Hakim, 
maar ook in de foyer kleurplaten 
inkleuren of geschminkt worden. 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. 

Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 uur Hakim met: Circus Hakim (6+)
14.30 uur Speelman & Speelman: Optimisten
15.00 uur Toneelgroep Dorst: Coco Chanel Revisited
15.45 uur Jan van Maanen: One Jan Show
16.15 uur Evi de Jean: Melodie van een reiziger
16.40 uur  Thijs van Domburg: Van Nare Mensen 

en de Dingen die Kapot Gaan.
17.00 uur Einde programma

Open Dag op 
kinderdagverblijf Pierewiet
Heemstede - In de Indische 
Wijk is door bewoners een feest 
georganiseerd op de landelijke 
Burendag, zaterdag 22 septem-
ber. In deze wijk zit ook Kinder-
dagverblijf Pierewiet, een goe-
de buur! 
Op de Burendag kunnen ge-
interesseerde buurtbewoners, 
maar ook andere belangstellen-
den een kijkje nemen bij kin-
derdagverblijf Pierewiet, Molen-
werfslaan 9 in Heemstede tus-
sen 15.00 en 17.00 uur. Gewoon 
eens op je gemak rondkijken in 
de vrolijke, lichte ruimtes van het 
kinderdagverblijf, sfeer proeven 
en eventueel vragen stellen. Ben 
je in verwachting? Net verhuisd? 
Woon je in de buurt? Of ligt het 
op je route van huis naar werk? 

Kom dan eens kijken! De open 
dag is bedoeld om eens binnen 
een kijkje te komen nemen. Je 
krijgt een rondleiding en hoort 
hoe bij Kinderdagverblijf Piere-
wiet gewerkt wordt. 
Kinderen mogen natuurlijk mee! 
Zij kunnen lekker in het speel-
huis spelen en er is allerlei uit-
daging voor hen. Ze krijgen als 
kleine attentie een molentje mee 
van Brede School de Molen-
werf. Misschien zat je vroeger op 
de Valkenburgschool, nu Brede 
School de Molenwerf, waar het 
kinderdagverblijf deel van uit-
maakt? Een kijkje in de school is 
ook mogelijk!
Meer informatie: bel 023-548 38 
33 of kijk op www.casca-kinder-
opvang.nl.

Vrouwen van Nu
Heemstede - De Vrouwen van 
Nu zijn weer begonnen met brid-
gen, quilten en tuinen en bezoe-
ken woensdag 12 september het 
scheepvaartmuseum in Amster-
dam.
De invulling van de afdelings-
middag op dinsdag  18 septem-
ber is door verhindering van de 
spreker over Hageveld  veran-
derd. Deze middag zal een ken-
nismakingsmiddag worden en er 
wordt een film gedraaid op een 
grootbeeld TV.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 
13.45 uur. Locatie: Molenwerf-
slaan 11 (achterom). Niet-leden 
zijn welkom tegen betaling van 
2,50.
Inlichtingen: 023-5736750, of 
023-5280340.

Spirituele 
beurs

Regio - Nicky’s Place organi-
seert op zaterdag 15 en zon-
dag 16 september in Haarlem 
haar 30ste spirituele beurs. 
De beurs wordt gehouden in 
het Ouderensteunpunt aan de 
van Oosten de Bruynstraat 60, 
2014 VS Haarlem, hoek Wes-
tergracht achter de Bavo Ba-
siliek.Voor iedere bezoeker is 
er een gratis verrassingstasje 
met en lot voor de loterij met 
fantastische prijzen.
Op zaterdag zijn er vier gratis 
lezingen. Met Roelien de Lan-
ge over de vuurvogel en de 
Phoenix.
De mediums, healers, sjama-
nen en paragnosten die aan-
wezig zijn hebben allen ja-
renlange ervaring in het wer-
ken met de spirituele wereld 
zoals kaartleggingen met ta-
rot, contact met overledenen, 
pendelen en fotolezen. Nieuw 
dit keer is een consult met de 
pendel, meridiaanmeting op 
5-D niveau en koffiedik lezen.
Ook aanwezig zijn een ba-
byfluisteraar, dierenmedi-
um, voetreflexologie, iriscopie, 
hand- en armmassage, tenen 
lezen, sjamanistische healing 
op zielsniveau en magnetise-
ren. En natuurlijk handlijnkun-
de en numerologie en leuke 
cadeaus.
De beurs is open van 12.00 
tot 17.00 uur. Toegang 5 euro. 
Consulten maximaal 10 euro. 
Parkeren op zaterdag 1 euro 
per uur, gratis op zondag.
Voor uitgebreide informatie: 
www.nickysplace.nl of bel: 06-
41041509, Nicole van Olderen.

Woensdag-
middagclub
Heemstede - Op woensdag 
19 september gaan de kinde-
ren bij de Woensdagmiddagclub 
van Casca allerlei verschillen-
de haardecoraties maken. het is 
ook voor jongens! 
De woensdagmiddagclub is elke 
week van 13.30 tot 15.15 uur bij 

Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 
in Heemstede. Kinderen kunnen 
hier vooral veel knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 4 euro, een 
kaart voor 10 keer kost 35 euro. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren aanmelden: 023-548 38 
28 – kies 1. Voor meer informa-
tie: www.casca.nl.

Verschillende vormen van dementie
Heemstede - Dementie kent 
vele verschillende hersen- 
aandoeningen als oorzaak. Dat 
thema staat centraal in het eer-
ste Alzheimer Café Heemste-
de van het nieuwe seizoen. De 

invloed die lichaam en geest 
op elkaar hebben, wordt uitge- 
legd door klinisch geriater me-
vrouw H. van der Jagt van het 
Spaarneziekenhuis. Zij bena-
drukt het belang van goed on-

derzoek en goede uitleg. Er is 
gelegenheid tot het stellen van 
vragen.
Het Café vindt plaats op 18 sep-
tember in gebouw Stichting Wel-
zijn Ouderen, Lieven de Keylaan 
24; aanvang 19.30 uur; toegang 
gratis.

Heemstede - Op woensdag 26 
september, aanvang 19.30 uur, 
organiseert het Steunpunt Vrij-
willigerswerk in Raadhuis Heem-
stede in aanwezigheid van wet-
houder Jur Botter de bijeen-
komst: ‘In Veilige Handen’ over 
preventie van seksueel grens-
overschrijdend gedrag in vrijwil-
ligerswerk.
Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag komt voor, ook in het vrij-
willigerswerk. Wat voor maatre-
gelen kunnen organisaties ne-
men en waar kunt u terecht voor 
hulp en advies?
Het doel van de themabijeen-
komst ‘In Veilige handen’ is, om 
organisaties die met kinderen of 
met mensen met een verstande-
lijke beperking werken, bewust 

te maken van het risico op mis-
bruik en ander grensoverschrij-
dend gedrag. De eerste stap is 
het onderwerp bespreken. Die 
stap kunt u zetten door mee te 
doen aan deze themabijeen-
komst!
Na afloop van deze avond heeft 
u voldoende informatie om het 
onderwerp binnen uw eigen or-
ganisatie op de agenda te zetten, 
weet u waar u op kunt letten bij 
het aannemen van nieuwe vrij-
willigers en hoe u kunt handelen 
als er toch iets gebeurt.
Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door Steunpunt Vrij-
willigerswerk Heemstede in sa-
menwerking met Sportservice 
Heemstede-Zandvoort en is mo-
gelijk gemaakt door de gemeen-
te Heemstede. Aanmelden kan 
tot donderdag 20 september bij 
het Steunpunt  Vrijwilligerswerk: 
jvanduin@casca.nl.

Bijeenkomst:  ‘ In 
Veilige Handen’
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Bijensterfte op netvlies 
minister-president
Regio – Tweede Kamerlid Esther 
Ouwehand heeft vrijdag samen 
met imker Pim Lemmers (Heem-
stede) een bijenhotel geplaatst 
aan de Hofvijver, pal voor het 
raam van de (toekomstig) minis-
ter-president. Daarmee heeft de 
Partij voor de Dieren het belang 
van de bij direct in het zicht ge-
bracht van “Het Torentje”. 

Pim Lemmers trekt met zijn bij-
en door Nederland om tijdens 
het Jaar van de Bij extra aan-
dacht voor de bij te vragen en 
mensen bewust te maken van 
het nut van deze belangrijke be-
stuiver. De imker hoopt dat het 
belang van de bij met deze actie 
ook eindelijk eens doordringt tot 
het Torentje. 

Co Leuven

GroenLinks Heemstede:
Huub van Vliet vertrekt, 
Co Leuven treedt aan
Heemstede - Huub van Vliet, 
sinds 2008 lid van de gemeen-
teraadsfractie van GroenLinks 
in Heemstede wordt per 1 okto-
ber opgevolgd door Co Leuven. 
Door een onverwachte verhui-
zing naar Hoofddorp kan Huub 
niet langer aanblijven als raads-
lid. Huub’s vertrek is lastig voor 
de fractie, omdat zij op het ter-
rein van de commissies samen-
leving en middelen met grote in-
zet voor de fractie optrad in de 
raad.  De fractie zal Huub’s en-
thousiasme en vasthoudendheid 
enorm missen. 
Gelukkig is Co Leuven bereid om 
een vliegende start te maken en 
de komende anderhalf jaar (tot 
de volgende verkiezingen) te ge-
bruiken om continuïteit aan de 
fractie te geven. Als geboren 
Heemstedenaar, ooit onderwijzer 
en later succesvol onderzoeker 
en directeur in het bedrijfsleven, 
heeft hij een groot sociaal hart 
en veel internationale praktijk-
ervaring, onder andere via PUM, 
een aan het VNO-NCW verwan-
te organisatie die het midden- 
en kleinbedrijf in ontwikkelings-
landen ondersteunt. Co Leuven 
is bestuurslid van Stopoz. Om-
dat een lid van de Raad niet te-

vens bestuurslid kan zijn van het 
bestuur van de openbare scho-
len in Heemstede heeft hij die 
functie per direct neergelegd. Co 
Leuven is getrouwd, heeft twee 
kinderen en een kleinkind. Spe-
ciale aandacht voor mensen die 
aangewezen zijn op steun van de 
overheid, eerlijke verdeling van 
welvaart, een groene en schone 
leefomgeving en een betrokken 
en integere overheid, thema’s 
waarmee GroenLinks zich al ja-
ren profileert in de Raad, zullen 
ook de resterende raadsperiode 
voor Co Leuven belangrijke ijk-
punten zijn.   

Politiek Café, veel van hetzelfde
Heemstede - Op donderdag-
avond 6 september werd een po-
litiek café georganiseerd in ca-
fé de 1ste Aanleg. Onder leiding 
van burgemeester Heeremans 
werden drie onderwerpen be-
sproken, zorg, wonen en Euro-
pa. Het kon ook moeilijk anders 
maar de vertegenwoordigers van 
de aanwezige partijen dreun-
den hun verkiezingsprogram-
ma op en weken geen millime-
ter af van wat hun leiders tijdens 
de vele debatten eerder al naar 
voren brachten. Zittend VVD-ka-
merlid Mark Habers bleek over 
de meeste dossierkennis te be-
schikken. Hij staat dan ook niet 
voor niets op nummer negen op 
de VVD-kieslijst. Zijn CDA-col-
lega Michel Rog deed niet voor 
hem onder en ook hij komt ze-
ker in de kamer als de nummer 
vijf op de CDA-lijst. Apart was 
de aanwezigheid van Marit Maij 
(PvdA). Als dochter van voorma-
lig staatsecretaris Hanja Maij-
Weggen (CDA) kiest zij dus voor 
een andere partij dan die haar 
met de paplepel is ingegoten. 
Met haar 38e plaats op de PvdA-
lijst zal het nog spannend wor-
den of zij wordt gekozen. Frank 
van Oirschot vertegenwoordig-
de D66. Hij speelde als inwo-
ner van Heemstede een thuis-
wedstrijd, maar kon de aanwe-
zigen niet echt overtuigen waar 
D66 het verschil maakt. Helaas 

voor GroenLinks had men niet 
de sterkste kandidaat laten op-
draven. Gewapend met een sta-
pel spiekbriefjes wist Christiaan 
Kwint geen samenhangend en 
consistent verhaal voor het voet-
licht te krijgen. Als nummer 22 
op de lijst van GroenLinks is hij 
geen kandidaat die kan rekenen 
op een plaats in het parlement.
Discussieleider Heeremans be-
gon sterk door te stellen: cij-
fers zijn goed maar visie is beter. 
Gaat het over zorg en wonen dan 
vervalt men toch al snel in cijfers 
zoals het aantal jaren van ren-
teaftrek, percentages aan huur-
verhoging, modaal inkomen en 
de hoogte van de eigen zorgbij-
drage. De VVD kwam met iets 

nieuws namelijk het belasting-
vrij schenken van geld door ou-
ders aan hun kinderen als die 
een huis kopen. Ongetwijfeld 
zal dit ook in hun programma 
staan, maar dit item kwam nog 
niet eerder prominent naar vo-
ren tijdens de TV- debatten. Het 
CDA pleitte voor een vlaktax van 
36%. De PvdA wil verder nivelle-
ren en de hypotheekrenteaftrek 
stapsgewijs beperken tot 22 %. 
Bert van der Kuyl, bezoeker van 
de avond had een eigen idee om 
de woningmarkt op gang te krij-
gen. “Laat de mensen een huis 
kopen en hun huidige woning in 
de verkoop doen. Houdt de 6% 
overdrachtbelasting instant. Als 
het oude huis binnen een jaar 
niet is verkocht dan ontvangen 
deze mensen het bedrag van de 
overdrachtsbelasting terug. Met 
dit geld kunnen zij dan de dub-
bele lasten gedurende dat jaar 
betalen.”  De politici gingen di-
rect in de verdediging en vallen 
terug op hun partijprogramma 
en durven niet echt de discussie 
aan. D66 wil best aan een Euro-
pese president en gaat het ver-
ste in hun steun aan Europa. Het 
CDA waakt voor onze eigenheid 
binnen Europa en de VVD wil 
niet alle macht aan Brussel ge-
ven. De PvdA heeft geen moeite 
het begrotingstekort nu te laten 
oplopen als het later maar weer 
gaat dalen. De sprekers spraken 

vooral voor hun eigen aanhang 
want 80% van de bezoekers was 
al betrokken bij een van de par-
tijen als lid, raadslid, bestuurs-
lid of wethouder. Burgemees-
ter Heeremans hield de spre-
kers kort en wist binnen de af-

gesproken tijd alle onderwer-
pen bespreekbaar te krijgen. 
Het was een leuke afwisseling 
van de stroom TV-debatten maar 
wie voor echt iets nieuws kwam, 
kwam bedrogen uit. 
Eric van Westerlo o
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Willinkschool gerenoveerd
Bennebroek - Terwijl de leer-
lingen genoten van een welver-
diende zomervakantie heeft het 
interieur van de Willinkschool 
een flinke verbouwing onder-
gaan. De afgelopen zes weken is 
met man en macht gewerkt aan 
de vernieuwing van het hoofdge-
bouw van de Willinkschool. Het 

karakteristieke gebouw, dat da-
teert uit 1904, kon van binnen 
best een goede lik verf gebrui-
ken. Ook zijn plafonds en vloe-
ren vervangen. In de nieuwe ko-
zijnen zit dubbel glas, wat sa-
men met de al eerder geplaats-
te zonnepanelen het energiever-
bruik flink terug zal dringen. Een 

mooie kroon op dit alles is de 
nieuw geplaatste keuken, waar 
de eerste schooldag de ouders al 
gezellig met elkaar van een kop 
koffie konden genieten. Kortom, 
het team, de ouders en de kin-
deren zijn blij om weer aan een 
nieuw schooljaar te beginnen in 
zo’n mooi fris gebouw.

Kaashuis Tromp Nederlands 
Beste Kaasspeciaalzaak?

Heemstede - Jaarlijks strijden 
de beste kaasspeciaalzaken 
om de titel Nederlands Bes-
te Kaasspeciaalzaak. Keeshuis 
Tromp van de heer F. Captein is 
uitgeroepen tot halve finalist in 
de Nationale Competitie ‘Ne-
derlands Beste Kaasspeciaal-
zaak 2013’.
 
Halve finalist in de Nationa-
le Competitie word je niet zo-
maar. Daar gaat een strenge 
winkelkeuring aan vooraf. Al-
leen de 25 állerbeste kaasspe-
ciaalzaken komen voor deze 
prestigieuze wedstrijd in aan-
merking. Zij maken kans op 
de eretitel ‘Nederlands Beste 
Kaasspeciaalzaak 2013’ en de 
bijbehorende wisseltrofee, het 
Gouden Kaasmes.
De Nationale Competitie start 
in september. Dan worden alle 
halve finalisten bezocht en be-
oordeeld door twee deskundi-
ge en onafhankelijke vakjury-
teams. Deze vakjury komt op 
een willekeurig moment in de 
winkel en let vooral op de vi-

sie van de ondernemer en de 
onderscheidendheid van de 
winkel. Daarnaast komen za-
ken als hygiëne, assortiment, 
personeel en performance aan 
bod. De basiskwaliteit van de 
winkel is al eerder vastgesteld 
namelijk tijdens de Kwaliteits-
certificering Foodspecialitei-
tenwinkels. Toen is de winkel 
op ruim 120 belangrijke punten 
gecontroleerd. En daar scoorde 
deze speciaalzaak dus ook zeer 
goed in.
De vijf winkels die het beste 
scoren gaan door naar de fina-
le en worden opnieuw bezocht 
in de maanden oktober en no-
vember. Ditmaal door twee fi-
nalevakjuryteams en zes kriti-
sche, anonieme consumenten. 
Zij zijn samen verantwoordelijk 
voor de einduitslag, die op 13 
november bekend wordt ge-
maakt tijdens het Branchefeest 
Kaas & Delicatessen in Theater 
De Flint in Amersfoort.
De lijst met alle halvefinalisten 
vindt u op www.foodspeciali-
teitenwinkels.nl.

Kinderopvang bij Casca
Heemstede - Bij Casca Kin-
deropvang probeert men kinde-
ren een goede start te bieden. 
Het is een Heemsteedse kinder-
opvangorganisatie met een kin-
derdagverblijf, twee peuterspeel-
zalen en op 7 locaties buiten-
schoolse opvang bij basisscho-
len. De organisatie biedt opvang 
aan kinderen tussen de 0 en 12 
jaar. 
Als lid van Brancheorganisa-
tie Kinderopvang is Casca Kin-
deropvang ook actief bezig met 
haar eigen ontwikkeling op het 
gebied van kwaliteit, professi-
onaliteit en transparantie in de 
kinderopvang. Zij bieden kinde-
ren een veilige en stimulerende 
omgeving, waarin zij uitgedaagd 
worden de wereld te ontdekken 
en zich te ontwikkelen. 
Op het KDV en de PSZ werken 
de medewerkers regelmatig met 
thema’s die zijn uitgewerkt in 
allerlei activiteiten uit het pro-
gramma Uk en PUK. Uk en Puk 
is een totaal programma (VVE, 
vroegschoolse educatie) dat 

zich richt op de brede ontwikke-
ling van kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Binnen de organisatie werken 
ze met Positief Opvoeden (Tri-
ple P methode). Positief opvoe-
den geeft informatie, tips en hulp 
bij allerlei opvoedvragen.
Bent u op zoek naar een plek 
voor uw kind dan kunt u terecht 
bij Kinderdagverblijf Pierewiet, 
dat deel uit maakt van ‘de Mo-
lenwerf’, Brede school voor kin-
deropvang, onderwijs en welzijn. 
Pierewiet heeft prachtige, rustig 
ingerichte groepsruimtes en een 
vernieuwd speelplein. Bovendien 
heeft Pierewiet een aparte groep 
voor baby’s. U kunt ook terecht 
bij een van de peuterspeelzalen, 
de Paddestoel of Pluizebol. 
Is uw kind ouder dan 4 jaar, 
dan kunt u gebruik maken van 
de Buitenschoolse Opvang van 
Casca. De BSO locaties bevin-
den zich op loopafstand van de 
basisscholen.
Kijk voor meer informatie op on-
ze website www.casca-kinder-
opvang.nl of bel 023-5483812.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. 
Foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Alarm!

Mug op rechts!
Ik beraad:
Slag links,

Mug kwaad.
Mug midden in,

Geen zin.
Bij de hand

Ochtendkrant.
Ik meppum
en Hebbum

Vuil geld
Aangeslagen bedragen

verzwijgen het verkrijgen
van gewassen kapitaal

verworven zonder moraal
op de vingers getikt
door vadertje Fiscaal

Kijkend op een Zwitsers klokje
weet iedereen hoe laat het is...

Bart Jonker

Muzikale start op de 
Prinses Beatrixschool
Heemstede - Op vrijdag 7 sep-
tember was er vooral een muzi-
kale noot te horen op de Prin-
ses Beatrixschool. Muziekschool 
Holland verzorgde deze muzika-
le dag. De leerlingen werden in 
de gelegenheid gesteld om met 
hun eigen instrument het podi-
um te betreden. Daarna werd 
de school verrast met een heus 
concert van de vakkundige mu-
ziekdocenten. Als afsluiting werd 
het schoollied, speciaal geschre-

ven door de muziekschool Hol-
land,  luidkeels gezongen
De leerlingen van de groepen 5, 
6, 7 en 8 volgden hierna diverse 
workshops waarbij zang, piano, 
gitaar, basgitaar, drums en trom-
pet werden aangeboden. Doel 
hiervan is kinderen al op jonge 
leeftijd te stimuleren om een in-
strument te gaan bespelen. 
De Prinses Beatrixschool kijkt te-
rug op een zeer geslaagde mu-
ziekhappening.



Heemstede - Een bloemenman in hart en nieren, dat 
is Han van Baekel. Hij verdiende zijn sporen in het 
bloemenvak met een vaste standplaats op de Grote 
Markt in Haarlem en naderhand in de Grote Hout-
straat. Iedere morgen vroeg, en dat al bijna 30 jaar 
lang, gaat hij naar de veiling. Om zes uur zet hij zich 
achter de knoppen van de veilingklok en een paar 
uur later staan de bloemen in zijn kiosk. Door het 
direct inkopen op de veiling en geen tussenhandel 
te gebruiken kan hij zijn bloemen voordelig aanbie-
den. Van Baekel heeft zijn zaak overgenomen van 
Rob van Looij die al jaren op de hoek van de Jan van 

Goyenstraat zijn bloemen verkocht. Al een aantal ja-
ren is de zaak nu van Han van Baekel. Hij dacht na 
over de toekomst van zijn zaak. Het werd de hoogste 
tijd om de oude bloemenstal een facelift te geven. 
Uiteindelijk werd besloten er een hele nieuwe winkel 
van te maken. Uiteraard had de gemeente een kast 
vol met bouwkundige- en welstandseisen, maar toen 
deze waren ingewilligd stond niets de bouw meer in 
de weg. In een recordtempo is er iets moois neer-
gezet. De gebruikte bouwmaterialen zijn duurzaam 
er is vloerverwarming en een internet-aansluiting en 
natuurlijk gas, licht en water.

De pui kan helemaal of gedeeltelijk open, wat in ons 
klimaat geen overbodige luxe is. De medewerkers 
beschikken nu over eigen sanitaire voorzieningen. 
Van Baekel heeft zich aangesloten bij een keten van 
600 bloemenzaken die onder de naam Topbloemen.
nl bestellingen aannemen die dan op een andere 
plaats door een collegabloemist worden bezorgd. 

Hierbij komt het internet hem nu goed van pas. De 
nieuwe zaak krijgt ook veel meer ruimte waardoor er 
nu ook bruid- en grafwerk kan worden gemaakt. Van 
Baekel heeft een ‘kampioen’ arrangeur van rouw-
arrangementen in huis. “De eerste bestelling heb ik 
al binnen“, zegt Han trots. “Ik ben sowieso een heel 
blij mens want mijn klanten zijn heel trouw. Als Haar-
lemmer keek ik aanvankelijk met enige reserve naar 
de inwoners van Heemstede, maar het zijn hartstikke 
leuke mensen en ik voel mij hier helemaal thuis.”  

Zondag opening
Zondag 16 september is de feestelijke opening van 
de nieuwe zaak. Gelijktijdig wordt in de Jan van Goy-
enstraat de jaarlijkse brocante en antiekmarkt ge-
houden. Dus aan belangstelling zal het niet liggen en 
Han kennende zal hij glunderen van oor tot oor en 
met trots zijn nieuwe zaak laten zien. 

Eric van Westerloo.

Han van Baekel 
in zijn nopjes met 
zijn nieuwe bloemenshopbloemenshop

Hierbij komt het internet hem nu goed van pas. De 

bloemenshop
Hierbij komt het internet hem nu goed van pas. De 

bloemenshopbloemenshopbloemenshop

WIJ GEVEN VAN 16 T/M 22 SEPTEMBER

NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW!!!
Aanstaande zondag 16 september: 

Opening nieuwe bloemenkiosk in de Jan van Goyenstraat.
De opzet was een Italiaans/Franse krantenkiosk te realiseren, dat is mede door het mooie ontwerp 

van K.P.G . A rchitecten en het vakmanschap van Timmertechniek uit Assendelft 
volgens de schoonheidscommissie heel goed gelukt.

Zondag om 14. 00 uur opent wethouder Christa Kuiper de nieuwe bloemenkiosk van Han van Baekel.

Iedereen is welkom om na de opening een klein drankje en hapje te nuttigen 
onder de klanken van het zeer gewaardeerd Haarlems mannenkoor 'Ampzing'.

Openingsstunt:
         

20 ROOSJES VOOR MAAR 1,00 EURO.
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Muziekfeest bij Club Bambino
Heemstede - Kinderdagverblijf 
Club Bambino had zaterdag een 
muziekochtend voor de kinde-
ren en ouders. Met een stralen-
de zon en prima temperaturen, 
onder genot van koffie, limonade 
en koek begon het feest.

Er waren drie workshops en door 
middel van trompetgeschal werd 
ieder half uur gewisseld van 
workshop. Na deze workshops 
wisten de ouders ook meteen 
waarom muziek zo belangrijk 
is voor hun kinderen. Bij iede-
re workshop werd namelijk ook 
een stuk pedagogische achter-
grond meegegeven.
Het is bijvoorbeeld goed voor de 
motorische ontwikkeling; bij zin-
gen beweeg je, doe je gebaren of 
je danst. Door middel van liedjes 

beweeg je bewust je armen, be-
nen en/of handen.
Muziek geeft een gevoel van ge-
borgenheid (met z’n allen, her-
kenning) en veiligheid (b.v. op-
schoot).
Muziek is creativiteit (bewegen 
of knutselen, ontdekken van mu-
ziekinstrumenten).
Maar het allerbelangrijkste is 
plezier hebben met muziek!
Buiten stond na afloop een 
springkussen en een hapje en 
een drankje klaar. De specta- 
culaire afsluiting was toch wel 
dat de Jong Damiate jeugdband 
het grasveld op kwam marche-
ren en verschillende liedjes ten 
gehore bracht.
Het was een zeer geslaagde 
muziekochtend bij Kinderdag-
verblijf Club Bambino.

Yvonne Weijers in Jazzklup van Beinum
Regio - Woensdag 19 septem-
ber treedt Latin & Jazz zangeres 
Yvonne Weijers op met haar vaste 
pianist Cajan Witmer met wie ze 
ook haar cd All Night Long heeft 
opgenomen. De Rotterdammer 
Han Slinger speelt contrabas 

en Ruud Eeuwen speelt saxo-
foon. Het optreden is van 19.00 
tot 22.00 uur. Het optreden is in 
Brasserie van Beinum is aan het 
Klokhuisplein in Haarlem, naast 
de Philharmonie. Meer weten? 
Zie www.yvonneweijers.nl. Yvon-

ne Weijers heeft ook een nieuwe 
facebook bandpagina gemaakt. 
Als je deze even ‘leuk vindt’ kun 
je ook op de hoogte blijven van 
haar optredens en ander muziek-
nieuws. Zie  www.facebook.com/
yvonneweijerszangeres.

Heemstede – Else Schaaij is 
een ervaren docente dwars-
fluitles. Zij geeft voor kinderen 
en volwassenen zowel indivi-
duele les of groepsles, voor al-
le niveaus. De lespraktijk bevindt 
zich aan de Zandvoortselaan te 
Heemstede.
Muziek maken is reuze leuk het 
geeft plezier en ontspanning, je 
schijnt er nog ook nog slimmer 
van te worden! Je moet namelijk 
verschillende dingen tegelijker-
tijd doen. In je denken, voelen en 
willen word je geactiveerd.
Samen spelen is erg belangrijk. 
Dat kan ook in combinatie met 
andere instrumenten.
Het plezier staat voorop. Twee 
keer per jaar wordt naar een uit-
voering toegewerkt.
De beste leeftijd om met dwars-
fluit les te beginnen is rond een 
jaar of 6 a 7.
Eerder kan wel in overleg, er zijn 
kinderfluiten voor de allerklein-
ste beginners.
Else geeft privéles (30 min.) per 
week en les in  groepjes (min. 2 
leerlingen en max. 4 leerlingen) 
per les.
Ook is er de mogelijkheid om 
een strippenkaart aan te schaf-
fen (10 losse lessen van 60 min.)
Zij is afgestudeerd aan het Con-
servatorium in Utrecht en geeft 

al jaren met veel plezier les.
Naast haar lespraktijk aan huis 
(Zandvoortselaan Heemstede) 
geeft Else ook les aan de mu-
ziekschool te Den-Haag (het 
Koorenhuis). Bel gerust voor 
een gratis proefles of advies, 06-
42096302. Of bezoek de website 
www.elseschaaij.nl

Inloopavond Mahjongclub Bamboe Acht
Heemstede - Zin in een uitda-
gend spel met ontelbare moge-
lijkheden? Verdiept u zich dan 
eens in mahjong, ‘het spel der 
1000 wonderen’. Graag nodigt 
Mahjongclub Bamboe Acht u uit 
om in uw directe omgeving eens 
kennis te maken met dit intrige-
rende gezelschapsspel (of denk-
sport) tijdens een inloopavond 
op dinsdag 18 september vanaf 
19.10 uur.
Mahjong is een oud Chinees 
spel, dat in viertallen wordt ge-
speeld met 144 stenen. Elk van 
de spelers probeert zo snel mo-
gelijk een winnende combinatie 

- ‘mahjong’ - te maken (met 14 
stenen).
In Nederland zijn ongeveer twin-
tig mahjongverenigingen. Eén 
van die verenigingen heeft zijn 
thuishaven in deze buurt: Bam-
boe Acht. Op dinsdagavond 
speelt de vereniging in De Prin-
cehof, Glipperweg 57-59 in 
Heemstede.
Met ongeveer veertig perso-
nen spelen ze het mahjongspel 
volgens de Chinese Mahjong 
Regels (MCR) en de vereniging 
wil graag groeien. Mahjong is 
bij u misschien bekend als 
computerspel, maar alleen de 

naam en de stenen komen over-
een.
Op de 35 Bamboe Acht-avonden 
spelen de leden met en tegen el-
kaar. En hoewel het een span-
nend, individueel spel is, met 
strategie, berekening én geluk, 
houden ze de gezelligheid hoog 
in het vaandel.
Geïnteresseerd? Kijk dan op 
website www.bamboeacht.nl of 
bel 023-5845271. Als u al mah-
jongspeler bent, dan kunt u na-
tuurlijk direct meespelen.
Voor wie het spel wil leren, wor-
den er cursussen gegeven. Op 
de site vindt u alle informatie.

Opening nieuw seizoen Cruquius 
concerten met het Lendvai String Trio
Regio - De concerten in de 
Waterschapszaal van Muse-
um de Cruquius gaan weer van 
start met als eerste op zater-
dag 29 september het Lendvai 
String Trio.

Ook in het komende sei-
zoen presenteert de stichting 
CruquiusConcerten kamermu-
ziek op internationaal topni-
veau. Er is een gevarieerd pro-
gramma samengesteld met ge-
weldige musici. Zo komt Han-
nes Minnaar twee keer, een 
keer met het Van Baerle Trio en 
een keer als solist. De 4e sym-
fonie van Mahler wordt ge-
presenteerd. En wat te den-
ken van het Lendvai String Trio, 
bekroond met de Kersjesprijs, 
een prachtige hobo-avond met 
Pauline Oostenrijk en einde-
lijk terug de virtuoze fluitist Jed 
Wentz met Musica ad Rhenum 
of een liedrecital met de Win-
terreise en natuurlijk het Os-
iris Trio. En nog meer, kijk en 

luister op de website naar mu-
ziekvoorbeelden en interviews. 
Maar kom vooral ook de musici 
live beluisteren, want dat is de 
ware muziekervaring.

De opening van het nieuwe sei-
zoen, zaterdag 29 september 
a.s. om 20.15 uur in Museum 
de Cruquius zal verzorgd wor-
den door het geweldige Lend-
vai String Trio. 
Het Lendvai String Trio bestaat 
uit violiste Nadia Wijzenbeek, 
altvioliste Ylvali Zilliacus en cel-
liste Marie Macleod. Sinds het 
debuut in Wigmore Hall in 2006 
heeft het trio een druk schema 
vol concerten op de grote po-
dia door heel Europa. Zo werd 
het verschillende malen terug-
gevraagd voor een optreden 
in Wigmore Hall, trad het op in 
King’s Place, het Barbican en 
de Purcell Room in Londen, het 
Concertgebouw in Amsterdam 
en Berwaldhallen in Stockholm. 
De concerten van het trio wor-

den frequent uitgezonden door 
de Nederlandse, Zweedse en 
Engelse radio. Het trio werkt re-
gelmatig samen met andere ar-
tiesten; recente hoogtepunten 
waren onder andere concerten 
met hoboïsten Alexei Ogrint-
chouk en Nicolas Daniel, pia-
nisten Paolo Giacometti,  Alas-
dair Beatson en Martin Sturfält.

Programma zaterdag
• H. Purcell - 3 Fantasien
• J. Rontgen – Op. 76 
• J. Francaix - Trio a Cordes 
• L. v. Beethoven - Strijktrio Op. 
9 nr. 3 

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website www.Cruquius-
Concerten.nl of via de kassa 
van schouwburg de Meerse in 
Hoofddorp via 023-5563707. De 
toegangsprijs voor alle con-
certen is verlaagd naar 21 eu-
ro (i.v.m. de btw-verlaging naar 
6%). Er zijn nog kaarten be-
schikbaar voor dit concert.

Dwarsfluitles
Word slimmer door muziekles

Buurt Binnenweg Oost zegt 
‘nee’ tegen grote Vomar
Heemstede - “We willen een 
massaal ‘nee’ laten horen”, aldus 
de actiegroep Buurtgenoten Bin-
nenweg Oost. De groep protes-
teert tegen de nieuwe plannen 
van supermarkt Vomar om zich 
te vestigen op het binnenterrein 
tussen Binnenweg en Eikenlaan. 
Donderdag 13 september verga-

dert de commissie Ruimte over 
dit plan. De ‘buurtgenoten’ zijn 
zeer geschrokken naar aanlei-
ding van de maquette die is ge-
maakt van de nieuwe Vomar- 
vestiging en vrezen 3.700 au-
tobewegingen per dag extra 
door de Eikenlaan en over het 
binnenterrein langs de tuingrens 

van de bewoners. Daarnaast 
zien ze 5 tot 6 vrachtwagens per 
dag hen een weer via de smalle 
Eikenlaan ook niet zitten.
De actiegroep zal voor het ge-
meentehuis donderdag aan-
staande om 19.30 uur luid stem-
men tegen de komst van de 
Vomar.



Inmiddels is deze markt een begrip in de omgeving geworden, 
mede door het grote succes en de verscheidenheid aan 
kramen. Ook dit jaar zal er weer een ruim aanbod zijn van 
kristal, glaswerk, kandelaars, mooi linnengoed, oud zilver, 
sieraden, kleine en grotere meubels, gesto� eerde stoelen, 
restaurateurs en prachtige haard attributen. 
De diversiteit aan kramen, de kwaliteit van de aangeboden 
waar, de live muziek en de gezelligheid van de Jan van 
Goyenstraat, maken de sfeer wel heel bijzonder.

Kortom, een markt die je absoluut niet wilt missen!

Deze zomer wordt er voor de 6e maal
de Antiek Brocante markt in de

Jan van Goyenstraat georganiseerd.
Deze markt zal zijn op zondag 16 september 2012

van 11.00 – 17.00 uur.

Je waant je bijna even in Frankrijk
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Druk bezochte open dag bij RCH
Heemstede - RCH, Ajax, Oran-
je, Real Madrid, Feyenoord, Bar-
celona, Arsenal; van al deze ver-
enigingen liepen voetbaltalenten 
afgelopen woensdag over het 
kunstgrasveld van RCH. Het was 
de tweede Open Dag van RCH 
dit jaar. Speelplezier bij en ge-
moedelijkheid van RCH moesten 
alle ouders, maar vooral de kin-
deren enthousiasmeren om toch 
vooral bij RCH te komen voetbal-
len. De vereniging is al behoor-
lijk gegroeid in het aantal jeugd-
teams vanaf de Racertjes tot en 
met de D’s, maar hier en daar is 
het nog wat krap in het aantal 
spelers voor een compleet team. 
Bij de F- en E-teams zijn toch 
minimaal 8 kinderen nodig (jon-
gens en/of meisjes).

Op dit moment heeft RCH 5 F-
teams en 7 E-teams ingeschre-
ven. 
Met een Open Dag probeert 
RCH al die teams met minimaal 
8 spelers/speelsters te vullen. 
Gezien de geweldige opkomst 
(jeugdcoördinator Wilco Eindho-
ven was aangenaam verrast door 
het grote aantal kinderen), mag 
men wel de hoop uitspreken dat 
er weer veel nieuwe leden bij-
gekomen zijn. Ook bij de racert-
jes zijn jongens en meisjes van 
harte welkom als nieuwe lichting 
naar de F.
Tijdens bal schieten, slalommen, 
strafschoppen, partijvorm, voet-
balkegelen en andere spelvor-
men, waarbij het laddertje niet 
mag ontbreken, konden de kin-

deren hun kunsten in techniek, 
lichaamshouding en ook bal-
vaardigheid vertonen. Het gaf 
al snel aan dat zich diverse ta-
lenten onder de Heemsteedse 
jeugd bevinden.

Er zijn na deze dag in ieder geval 
7 nieuwe leden bijgekomen en er 
zijn maar liefst 20 inschrijfformu-
lieren uitgedeeld. Er waren meer 
dan 120 kinderen. Mocht u ech-
ter de Open Dag gemist hebben, 
dan bestaat er altijd nog de mo-
gelijkheid een aantal proeftrai-
ningen mee te maken. Dat zou 
op de maandag- of woensdag-
middag kunnen. Kijk voor de tij-
den op www.rch-voetbal.nl. Voor 
meer informatie over RCH kunt u 
uiteraard ook terecht op de site. 

Kon. HFC houdt de 
punten in Haarlem
Regio - Echt gemakkelijk ging 
het niet aan de zonovergoten 
Spanjaardslaan. Tegenstander 
Westlandia is geen hoogvlieger, 
maar zit wel degelijk in elkaar. 
In een uiterst sportieve wedstrijd 
kreeg zowel Westlandia als HFC 
binnen luttele minuten de kans 
de score te openen.
Dat het HFC was dat al na vijf 
minuten op voorsprong kwam 
was een opsteker en doorkruis-
te de plannen van Westlandia. 
De grillige linkerspits Lionel Fre-
derik passeerde zijn opponent 
en gaf een lage voorzet. Martijn 
Tjong-A-Njoek had geen moeite 
met het afronden, 1-0.
Spits Marcel de Bruijn van West-
landia kon de stand vrijwel di-
rect gelijk trekken maar zijn hal-
ve omhaal belandde recht in de 
handen van doelman Van der 
Werff. Na een nieuwe aanval van 
HFC kreeg Bart Nelis een pri-
ma kans van afstand uit te halen 
maar schoot de bal hoog over. 
Hetzelfde overkwam hem ook 
in de tweede helft. Nelis stond 
weer op zijn vertrouwde plek op 
het middenveld en de weer her-
stelde Carlos Opoku keerde te-
rug in het centrum en maakte 
een betrouwbare indruk. Een van 
de uitblinkers bij HFC was nieu-
weling Donny Verdam. Hij strooi-
de met zuivere passes en was 
niet te beroerd om ook verdedi-
gend veel werk te verzetten. 
Kansen ontstonden over en weer. 
Ook al een nieuweling, linksach-
ter Vincent Volkert passeerde op 
volle snelheid zijn tegenstanders 
en leverde een strakke voorzet 
af. Als hij wat meer durf toont 
en voldoende rugdekking krijgt 
van zijn medespelers kan deze 
jongeling voor extra aanvallen-
de impulsen zorgen. Westlandia 
was in de afwerking onrustig en 
onzuiver. Er had zeker meer in 

gezeten voor de ploeg uit Naald-
wijk. Zij kwamen na rust beter uit 
de kleedkamer dan HFC en het 
was dan ook niet vreemd dat na 
een paar minuten terecht de 1-1 
op het bord kwam.

Een afgemeten voorzet werd 
door de vrijstaande Danny de 
Jel perfect ingekopt. HFC kwam 
weer bij de les en nog geen drie 
minuten later pikte Bart Nelis de 
bal op bij een korte corner, pas-
seerde twee, drie regenstan-
ders en prikte de bal onbereik-
baar voor doelman Leerdam in 
de verre hoek, 2-1. HFC verzuim-
de door te drukken en het nood-
lot slaat dan vaak toe. Te hard in-
grijpen van Opoku leidde tot een 
strafschop voor Westlandia. Nick 
Keyzer verzilverde dit buiten-
kansje, 2-2. De 500 toeschou-
wers verzoenden zich al met een 
gelijkspel, maar rekendendaarbij 
niet op Donny Verdam.
Hij bediende vanaf de middel-
lijn de scherp staande Martijn-
Tjong-A-Njoek die op snelheid 
zijn tegenstander liet staan en 
doelman Leerdam omspeelde en 
zo voor de 3-2 zorgde.
Met nog tien minuten te gaan 
wilde Westlandia nog wel even 
aanzetten maar HFC liet het zo-
ver niet komen. Er ontstond nog 
meer ruimte voor de HFC-aan-
vallers en Lionel Frederik maakte 
daar dankbaar gebruik van. Net 
niet in buitenspelpositie nam 
hij de bal mee tot de achterlijn, 
omspeelde zijn tegenstander en 
schoot de bal tegen de doelman. 
De terugspringende bal druk-
te hij alsnog tegen het net, 4-2. 
Voor HFC een nuttige en ver-
diende overwinning. Aanstaan-
de zondag wederom een thuis-
wedstrijd voor HFC en wel tegen 
Hilversum. 
Eric van Westerlo o

Heemstede - Zondag 9 sep-
tember was het eindelijk zover, 
na lang trainen en voorbereiding 
zijn Mark Heijne, Jeroen Moes-
bergen, Patrick Jeroen van Weel-
de, Thijme van Brunschot, Jef-
frey Schout en Sjoerd Lochten-
berg samen met twee suppor-
ting dames Roos Pels en Floor 
van Bergen, op weg gegaan naar 
Hellendoorn waar de zwaar-
ste run van de wereld voor het 
eerst werd gehouden. Met 18 ki-
lometer en 23 hindernissen een 
superzwaar parcourc. Met 3500 
deelnemers en een wachtlijst 
van ruim 1100 personen.
 De mannen hebben het alle-
maal volbracht binnen de ge-
stelde tijd, door modder, zwem-
baden, klimheuvels, containers 
gevuld met water, autobanden, 
hindernissen die je maar kunt 
bedenken, niets was te zwaar. 
Diepe respect voor Team Ram-
bo, een eenheid met de motiva-
tie om te knallen en dit is ze alle-
maal gelukt.

Team Rambo voltooit zwaarste run ter wereld

Instrument 
huren

Regio - De Stichting Al-
gemeen Muziekfonds ver-
huurt muziekinstrumenten 
zonder winstoogmerk. Aan-
staande zaterdag, 15 sep-
tember, zal SAM van 13.00 
tot 17.00 uur aanwezig zijn 
op de Open Muziekdag van 
HART in de Egelantier in 
Haarlem.
Voor meer informatie:
www.muziekfonds.nl.



Heemstede - "Che piacere!" (Wat een 
genoegen!) Het mooie van Heemste-
de is dat het over diverse specialitei-
tenzaken beschikt. Met de Italiaanse 
specialiteiten van De Pasta Box haalt 
Heemstede in een handomdraai het 
overheerlijke en culinaire Italië in huis. 
De Heemsteder sprak met Tony Weir, 
eigenaar van delicatessenzaak De Pasta 
Box en restaurant Delizia.

Tony, van huis uit Brits, heeft op diverse 
plaatsen in de wereld al naam gemaakt 
als vermaarde chef-kok in diverse res-
taurants en is daardoor thuis in diverse 
wereldkeukens. Hij was onder andere 
werkzaam in de grote restaurants van 
Groot-Brittannië, aan de Côte d'Azur in 
Antibes in Frankrijk, Valencia in Spanje, 
Padova in Italië, maar ook in het Hilton 
restaurant te Amsterdam. Stuk voor stuk 
veeleisende restaurants waar alles top-
kwaliteit moet zijn en waar met minder 
geen genoegen wordt genomen.
Ondanks zijn veelzijdigheid en ervaring 
in wereldkoken, verpandde Tony zijn 
hart aan de Italiaanse keuken. Hij leerde 
de originele pesto maken in Genua en 
de leerde de receptuur van de authen-
tieke Bolognesesaus in een klooster 
in Bologna. "De Italiaanse keuken is 
synoniem aan passie en echtheid: de 

gerechten zijn in balans en bestaan uit 
louter verse producten", legt Tony uit, 
"Dat maakt de Italiaanse keuken tot een 
van de gezondste en meest veelzijdige 
keukens ter wereld." 
Met al zijn ervaring begon Tony in 2000 
met Delizia in het voormalige pand van 
het 'Okshoofd'. Aanvankelijk was Delizia 
alleen een delicatessenzaak, gericht op 
authentieke Italiaanse producten die 
nauwelijks in Nederland verkrijgbaar 
waren en voorbereide Italiaanse ge-
rechten. Eigenlijk was Tony een 'traiteur' 
voor de Italiaanse keuken. Dit bleek een 
schot in de roos: vele klanten wilden 
Tony inhuren als zogenaamde 'home-
cook': een kok die thuis bij de mensen 
komt koken. Tony wilde eigenlijk alleen 
in een eigen keuken werken en besloot 
een deel van Delizia in te richten als res-
taurant en niet zonder succes. De ruim-
te van het restaurant ging wel ten koste 
van de 'delicatessenverkoop'. Daarom 
besloot Tony hiervoor een aparte zaak 
op te richten: dit werd De Pasta Box. 
De Pasta Box bevond zich aanvankelijk 
in het voormalige pand van koffi  ezaak 
Kaldi aan de Raadhuisstraat, maar ver-
huisde spoedig naar een groter pand 
aan de overkant waar een winkel met 
woon-ideeën was gevestigd. Wie De 
Pasta Box binnentreedt, komt binnen 

in 'la vera Italia', het ware Italië. Alle 
denkbare Italiaanse specialiteiten en 
delicatessen zijn hier te vinden: diverse 
Italiaanse vleeswaren en kaassoorten, 
verschillende soorten balsamicoazijn 
uit Modena en diverse kwaliteitsolijf-
oliën uit alle windstreken van Italië, 
zoals bijvoorbeeld Toscane en Ligurië. 
Ook een uitgebreide selectie Italiaanse 
wijnen, aperitieven en likeuren, zoals 
bijvoorbeeld de Limoncello, de be-
roemde Italiaanse citroenlikeur. Artike-
len die ook leuk zijn om iemand cadeau 
te doen: De Pasta Box maakt er een 
mooi verpakt verrassend geschenk van, 
alsof het rechtstreeks uit Italië komt! En 
natuurlijk het uitgebreide assortiment 
Italiaanse vers bereide traiteurgerech-
ten voor alle gangen: van voorgerecht 
(antipasti) tot nagerecht (dolci). 'Veri 
sapori!'- echte smaken!
Daarnaast richt De Pasta Box zich op 
kleine Italiaanse lunchgerechten, die 
u daar kunt gebruiken, zoals bijvoor-
beeld verschillende Italiaanse crostini. 
Ideaal voor bijvoorbeeld zakenlunches. 
Maar ook voor een authentieke es-
presso of cappuccino kunt u bij De 
Pasta Box terecht. Voor elk wat wils 
dus! Tony heet u graag van harte wel-
kom in een van zijn zaken. A presto 
- tot gauw! Meer informatie kunt u 

vinden op: www.depastabox.nl en 
www.restaurantdelizia.nl.

Bart Jonker

bij De Pasta Box en Delizia!

• Geitenkaas met honing

• Gerookte zalm

• Carpaccio van ossenhaas

• Buff elmozzarella met zeezout

• Kippenlevertjes met knofl ook

• Gegrilde courgette met rode peper

• Aubergine met pecorino

• Tomatensalsa

• Geroosterde paprika in balsamico azijn

• Taleggio kaas (rich in fl avour)

Raadhuisstraat 64a
2101 HH Heemstede  •  023-528 89 52

Italiaanse topgeneugten

Heerlijke crostini!
NU IN DE AANBIEDING:

3 soorten crostini met glas prosecco 
of crodino (non-alcoholisch) voor 

€8.50

Knip de bon 
uit en lever in!

• Gorgonzola dolce met peer

• Tonijnsalade

• Vitello tonato

• Prosciutto di Parma

• Gemarineerde gamba’s

• Olijventapenade met rucola

• Krabsalade

• Artisjokkensalade

• Gemarineerde ansjovis

• Verse vijgen met Parmezaanse kaas

Meenemen of gezellig in De Pasta Box

✂

✂
www.depastabox.nl
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Geen cash in de Bibliotheek
Regio - De Bibliotheek Haar-
lem en omstreken heeft van-
af 3 september gekozen voor 
een gebruiksvriendelijk (betaal)
concept, een Bibliotheek zon-
der contant geld. Veiligheid voor 
zowel klant als personeel staat 
daarbij voorop. Door te stoppen 
met contant geld zullen bank- 
en personeelskosten verlagen 
en wordt bijgedragen aan een 
beter milieu.
Leengeld en boetes kunnen met 
pin of chip betaald worden bij 
de betaalautomaat. Hier kan ook 

een tegoed gekocht worden voor 
prints of kopieën. Dit tegoed kan 
op de bibliotheekpas gezet wor-
den. Niet-leden ontvangen een 
geprinte tegoedbon.
De Bibliotheek werkt er hard aan 
om betalingen via internet door 
middel van IDEAL in de loop van 
2012 mogelijk te maken voor 
haar klanten. De Bibliotheek 
hoopt met het cashless betaal-
systeem in alle vestigingen te 
zorgen voor meer efficiency, met 
een positief effect op kosten en 
kwaliteit van de dienstverlening.

Programma Stichting De Baan
Regio – Het nieuwe program-
maboekje van de Haarlemse 
Stichting De Baan is uit. Hierin 
staan het aanbod aan vrijetijds-
besteding voor iedereen met een 
verstandelijke beperking.  Op 
het programma staan naast ou-
de, vertrouwde  ook een aan-
tal nieuwe activiteiten:  zwemles 
voor het A-diploma voor kinde-
ren in de basisschoolleeftijd, een 
cursus sociale vaardigheden en 

fysieke weerbaarheid voor tie-
ners en een ontmoetingsgroep 
voor volwassenen met homo-
seksuele of lesbische gevoe-
lens.  Benieuwd naar het com-
plete aanbod? Vraag het boek-
je aan bij stichting De Baan via 
telefoonnummer 023-5314463 
of stuur een e-mail naar team@
stichtingdebaan.nl. Het is ook te 
bekijken op www.stichtingde-
baan.nl.

Spaarneveer: al 800 overtochten per dag
Regio - Al veel Haarlemmers 
hebben het Spaarneveer, het 
voet/fietspontje over tussen de 
Belgiëlaan en de Spaarnelaan 
gevonden. Dinsdag werden 800 
fietsers overgezet. Zoveel pas-
santen had men zo snel na de 
ingebruikname op 30 augustus 
nog niet verwacht. Het is duide-
lijk dat het veer voorziet in een 
behoefte.
De Fietsersbond is blij met de-
ze nieuwe verbinding over het 
Spaarne. Het is niet alleen een 
leuke verbinding, maar ook een 
snelle. Met de op- en afritten 
aan beide kanten van het pontje 
is de overtocht sneller gemaakt 
dan verwacht. Het pontje verkort 
de omrijdtijd voor fietsers sterk: 
niet meer via de drukke Schouw-
broekerbrug of Buitenrustbrug-
gen, maar een verkeersveili-
ge route tussen Schalkwijk en 

Haarlem-Zuid, de binnenduin-
rand en de kust. Het is niet al-
leen een recreatieve route, maar 
ook een belangrijke schoolroute. 
Veel middelbare scholen zijn in 
Haarlem-Zuid gevestigd; de Vrije 
School ligt juist in de Europawijk. 

De bezwaren vanuit de wijk Zui-
derhout tegen het pontje heeft de 
Fietserbond nooit begrepen. Het 
pontje vaart dagelijks. Door de 
week van 7 tot 19 uur, zaterdag 
van 8 tot 19 uur, zondag van 9 tot 
19 uur. De overtocht is gratis.

Alcohol-
controles

Regio - In de zomerperiode 
controleert de politie in Kenne-
merland weer extra op het rij-
den onder invloed van alcohol. 
Ook tijdens de 24-uurs surveil-
lances wordt menig drankrij-
der van de weg gehaald, die 
opvalt door gevaarlijk rijge-
drag. De verkeerspolitie blijft 
in elk geval de komende perio-
de extra controleren op het rij-
den onder invloed, omdat het 
“echt noodzakelijk is”, aldus 
chef Verkeerspolitie Patrick van 
der Vis. “Wij maken ons zorgen 
over het grote aantal drankrij-
ders in onze regio. Ondanks de 
verscherpte maatregelen die er 
door de overheid zijn genomen, 
zoals bijvoorbeeld het alcohol-
slot, de recediveregeling en 
LEMA en EMA-cursussen (zie 
www.cbr.nl), halen we ook bij 
kleinere alcoholcontroles vaak 
nog tientallen drankrijders van 
de weg.” 
De afgelopen twee weken wer-
den er in Kennemerland maar 
liefst 87 drankrijders uit het ver-
keer gehaald. “Van beginnend 
bestuurder tot hoogleraar, van 
automobilist tot bromfietser: 
het verbaast ons dat ondanks 
de grote gevaarszetting er nog 
steeds mensen met een slok op 
gaan rijden. Als er een ernstig 
ongeval gebeurt, veroorzaakt 
door een drankrijder, spreekt 
iedereen er schande van, maar 
toch laten vrienden, familie en 
overige omstanders mensen 
met een slok op gewoon achter 
het stuur stappen. Ook krijgen 
we bij de meldkamer wel eens 
een telefoontje binnen van een 
bezorgde vriend, oom of tante 
die niet willen dat hun dierba-
re gaat rijden met een slok op. 
Dan kunnen wij daar ook ac-
tie op ondernemen, maar nog 
vaak ontbreekt die sociale con-
trole, die van levensbelang kan 
zijn. Mensen kunnen voor dit 
soort zaken 0900-8844 bel-
len, of zelfs 1-1-2 als zij een 
drankrijder zien rijden. Wij ho-
pen dan ook dat steeds meer 
mensen drankrijders willen 
weerhouden om met een slok 
op te gaan rijden, want ver-
keersongevallen met als oor-
zaak drank, gaan meestal ge-
paard met zwaar letsel.”

Dienst in 
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten 
Stichting Epilepsie Instellingen 
Nederland in gebouw De Rank 
op terrein De Cruquiushoe-
ve leidt ds Hetty van Galen zon-
dag 16 september de viering om 
15.00 uur. Het is een viering met 
medewerking van de zang- en 
spelgroep. U vindt De Rank aan 
de Spieringweg 101 in Cruquius.

Collecteweek 
Nierstichting

Regio - Een nierpatiënt moet er 
veel voor over hebben om een 
beetje normaal te leven. Zo is het 
niet vanzelfsprekend om te wer-
ken, te sporten of om ergens naar 
toe te gaan. Dit thema staat cen-
traal in de landelijke campag-
ne waarvoor de Nierstichting aan 
de vooravond van de Nationale 
Collecteweek de aftrap geeft. De 
campagne brengt het verhaal van 
een nierpatiënt tot leven, zodat 
mensen weten voor wie zij geven. 
In heel Nederland gaan van 16 tot 
en met 22 september zo’n 80.000 
vrijwilligers van deur tot deur om 
donaties in te zamelen voor de 
Nierstichting.  
‘Wat heb jij over voor een nierpa-
tiënt? Steun de Nierstichting’. On-
der deze noemer brengt de Nier-
stichting de campagne onder de 
aandacht. Zo gaat zij in een ra-
dio- en televisiecommercial in 
op de impact van een nierziek-
te om mensen ervan te overtui-
gen dat zij een juiste keuze ma-
ken door de Nierstichting te steu-
nen. Ook bestaat de mogelijkheid 
een gift te doen via sms. Dit kan 
door ‘NIER’ te sms’en naar 4333, 
waarbij één sms overeenkomt 
met een eenmalige gift van 2 eu-
ro. Daarnaast zet de Nierstichting 
haar website - www.nierstichting.
nl/collecte - en de sociale media 
in om zo veel mogelijk mensen te 
bereiken.

Ambassadeur Joeri Verlinden, 
Olympisch topzwemmer, collec-
teert.

Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 16 septem-
ber is pastor Alie Hoekman om 
10.00 uur voorganger tijdens de 
dienst in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp. De zang wordt on-
dersteund door het koor Cantate 
Domino uit Haarlem. Het is een 
avondmaalviering.

Laatste Haarlem Night Skate in wit
Regio – Zaterdagavond 15 sep-
tember is de laatste Haarlem 
Night Skate van het seizoen. Zo-
als ook de laatste twaalf sei-
zoeenn zal ook dit jaar de afslui-
ting volledig in het wit zijn. De 
organisatie roept alle deelne-
mers op om deze laatste avond 
in het wit te komen. In het verle-
den kwamen de deelnemers als 
judoka’s, piloten, kapiteins en in 
nog vele andere witte creaties. De 
start van de Haarlem Night Skate 
is om 20u00 en om 22u00 zijn de 
deelnemers na 20 kilometer weer 
terug. Deelnemen aan de Night 
Skate is gratis en inschrijven is 
niet nodig. Deelnemers kunnen 
zich bij de start aansluiten en zo 
twee unieke uren op skates en 
skeelers door de stad meemaken. 
Eén keer per 14 dagen wordt een 
Haarlem Night Skate gehouden. 
De Night Skate is geen tourtocht 
of wedstrijd, het is een sociaal ge-
beuren voor jong en oud.
De Haarlem Night Skate vertrekt 
zaterdag 15 september om 20.00 

uur vanaf de ijsbaan in Haarlem 
en de deelnemers zijn rond 22.00 
uur weer terug. De route is on-
geveer 20 kilometer. Vanaf 19.30 
uur kunnen deelnemers zich ver-
zamelen. Er zijn bij de ijsbaan 
voldoende gratis parkeerplaat-
sen aanwezig. De ijsbaan is ook 
goed te bereiken met het open-

baar vervoer. Zo is station Bloe-
mendaal op slechts 1 skeelo-
meter en station Haarlem om 3 
skeelomers. Deelnemers kunnen 
elkaar ook ontmoeten op de fa-
cebookpagina van de Haarlem 
Night Skate. Verder is alle infor-
matie terug te vinden op de web-
site: haarlemnightskate.nl. 
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Trij ntj e Oosterhuis in het Patronaat
Regio - Na de succesvolle ont-
vangst van haar nieuwe single 
‘Happiness’ en de release van 
haar nieuwe album “Wrecks We 
Adore”, wordt het voor Trintje 
Oosterhuis de hoogste tijd voor 
een clubtour door Nederland. 
Ze trapt die tour op woensdag 

19 september af in het Haarlem-
se Patronaat. Aanvang half ne-
gen, een kaartje kost 22,50 eu-
ro. Voor het allerlaatste nieuws 
omtrent Trijntje Oosterhuis, haar 
nieuwe album en de shows, zie 
site: www.trijntje.nl. Entreekaar-
ten: zie www.patronaat.nl.
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Regio - Zo’n twintig keer per 
jaar staat Landschap Noord-Hol-
land met een promotiekraam op 
evenementen in Noord-Holland. 
Vrijwilligers bemannen de kraam 
en de doelstelling is om nieuwe 
beschermers (donateurs) te wer-
ven evenals het vergrote van de 
naamsbekendheid.
Er zijn nog vrijwilligers nodig. 
Wanneer u beschikt over con-
tactuele vaardigheden, minimaal 
twee keer per jaar op een evene-
ment wilt staan en bij voorkeur 
zelf beschermer bent bij Land-
schap Noord-Holland, dan is 
zo’n vrijwilligersbaan misschien 

iets voor u. U ontvangt reiskos-
tenvergoeding en kunt jaarlijks 
mee met een speciale excursie 
van het promotieteam.
Landschap Noord-Holland be-
schermt natuur en landschap in 
de provincie. Er zijn zo’n 80  ter-
reinen in Noord-Holland in ei-
gendom en bijna duizenden vrij-
willigers actief. Daarnaast heeft 
LNH 40.000 donateurs.
U bent u van welkom een keertje 
vrijblijvend mee te komen naar 
een evenement naar keuze, bij-
voorbeeld bij Fort Krommenie-
dijk op zondag 16  september 
aanstaande.

Regio - Zo’n twintig keer per iets voor u. U ontvangt reiskos-

Word lid van het promotieteam 
Landschap Noord-Holland

Reünie Haarlemse
Groente- en Fruithandelaren
Regio - Terwijl de eerste groen-
te- en fruitspeciaalzaken ruim 
honderd jaar geleden hun op-
wachting begonnen te maken en 
in de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw hun hoogtepunt 
kenden, zijn de laatste groen-
tespeciaalzaken succesvol be-
zig aan een comeback. Kwaliteit, 
een ruim assortiment en per-
soonlijk advies wordt weer op 
prijs gesteld door veel consu-
menten.

De ‘HAGEFO’, Haarlemse Groen-
te- en Fruit Organisatie, be-

hartigt de belangen van deze 
groentespeciaalzaken en is be-
gin jaren zeventig voortgekomen 
uit een fusie van drie bonden: 
De Katholieke bond ‘St. Mar-
cus’ (1918), de algemene bond 
‘Onderling Belang’ van 1915 en 
de Christelijke bond. Het tota-
le ledenbestand van deze drie 
bonden samen was in de jaren 
veertig-vijftig zo’n 600 leden uit 
Haarlem en de omringende re-
gio. Al deze ‘groenteboeren’ wa-
ren aangewezen op de Haarlem-

se groentemarkt die in 1908 ver-
huisde van de Turfmarkt naar de 
Koudenhorn en die in 1967 naar 
de Waarderpolder werd ver-
plaatst. De Haarlemse veiling, 
waar tuinders uit de regio hun 
producten lieten veilen, was ge-
vestigd op de hoek van de Kou-
denhorn en het Donkere Spaar-
ne en werd al in 1963 verplaatst 
naar de Waarderpolder, waar tot 
1980 werd geveild. 
Terwijl nu de HAGEFO, in sa-
menwerking met de landelijke 
organisatie ADN, kennis deelt 
over marketing, personeelsbe-

leid, bedrijfsadviezen en derge-
lijke was dat vroeger wel wat an-
ders. Toen moest er samen nog  
‘geknokt’ worden voor een paar 
vrije dagen en sociale voorzie-
ningen voor zelfstandigen, ter-
wijl werknemers al lang hun 
wettelijke vakantiedagen en so-
ciale voorzieningen  hadden 
‘veroverd’. Een klein voorbeeldje 
hiervan overgenomen uit de no-
tulen van 1946 van een van  de 
voorlopers van de HAGEFO: ‘On-
derling Belang’. 

Vakantie 
Wat voor vele werknemers in an-
dere bedrijfstakken heel gewoon 
was, was voor de groente- han-
del niet weggelegd; enkele da-
gen vrij.  Vakantietijd voor de 
anderen, was altijd een slechte 
tijd voor de omzet, weinig winst 
en lange werkdagen. Als je als 
wijkrijder de euvele moed had te 
zeggen: “Mevrouw ik kom mor-
gen niet, ik ga een dagje uit” dan 
werd dit zeer dikwijls met ‘ont-
stemming’ begroet.
Na veel vergaderen werd er be-
sloten om gezamenlijk (alle drie 
de bonden) drie dagen vakantie 
te nemen. De hele groentehan-
del lag drie dagen plat, letterlijk 
en fi guurlijk. Drie dagen geen 
winkelbel te horen, niet de hele 
dag langs de straat sjokken met 
paard en wagen of bakfi ets, drie 
dagen vrij om met familieleden 
uit te gaan of lekker te luieren.
Het publiek heeft hiervan ge-
lukkig ook iets geleerd en be-
grepen, dat ook de kleine zelf-
standige recht had op vakantie. 
Volgens het jaarverslag laten de 
groentehandelaren dit recht zich 
niet meer ontnemen en willen in 
de toekomst ook zeker weer ten-
minste drie dagen vrij.
In 1947 had men weer drie da-
gen vrij in de maand septem-
ber. Dit keer trok de groentehan-
del verder weg en in het verslag 
werd gesproken over een ver-
kapte “Haarlemse groentemarkt” 
in Valkenburg.  
Gelukkig zijn er nog groentehan-
delaren die dit kunnen navertel-
len en zij gaan dit zeker doen op 
de reünie die gehouden wordt 
op zondag 30 september  in de 
Zoete Inval in Haarlemmerliede. 
(Oud)-leden die bekend zijn bij 
het bestuur van de vereniging 
hebben onlangs een uitnodiging 
voor deze reünie ontvangen, an-
dere oud-collega’s kunnen zich 
aanmelden bij secretaris Jos 
Bulters jr., tel.  023-5373271 of 
023-5386960 of via e-mail: in-
fo@agfbulters.nl.

Projectzangers gezocht
Regio - Projectkoor 023 on-
der leiding van dirigent Felix 
van den Hombergh zoekt erva-
ren zangers voor een komend
project met oude muziek uit de 
Spaanse barok. Vooral man-
nen worden aangemoedigd 
zich te melden. Audities zijn 
op vrijdagavond 14 septem-
ber. Een beperkt aantal repe-
tities vindt plaats in Overveen 
op wisselende dagdelen van-

af eind oktober. Zangers wor-
den geacht thuis de muziek
in te studeren en alle repetities 
aanwezig te zijn. De afsluiten-
de concerten met orkestbe-
geleiding zijn op 9 en 10 fe-
bruari 2013. Kosten voor deel-
name aan het hele project be-
dragen 140 euro.
Meer informatie over audities, 
data en opgeven op www.pro-
jectkoor023.nl.

Suzanne Roels 
zingt Franse 
liederen
Regio - In de met een prachti-
ge akoestiek gezegende Luther-
se kerk in Haarlem zingt Suzan-
ne Roels uit Heemstede zondag-
middag 23 september Franse lie-
deren van Fauré, Chausson, Du 
Parc en Hahn. Liederen die zij dit 
najaar gaat opnemen voor haar 
eerste eigen cd. Zowel op de cd 
als tijdens het concert wordt zij 
op piano begeleid door Maarten 
Hillenius. Aanvang: 15.00 uur. 
Kassa open vanaf 14.30 uur. Toe-
gangsprijs: 15 Euro. Adres: Lu-
therse Kerk, Witte Herenstraat 

22, 2011 NV Haarlem.  Reser-
veren is gewenst, gezien het 
beperkt aantal plaatsen. Stuur 
daarvoor een email naar suzan-
na@zangeres.net onder vermel-
ding van ‘Les Bijoux’. Zie ook: 
www.suzanneroels.nl.

Inbrekers gestoord
Regio - In de nacht van 
maandag op dinsdag zijn in-
brekers gestoord tijdens zijn 
werkzaamheden in een wo-
ning aan de Zuidlaan in Aer-
denhout. De bewoner hoor-
de rond 0.45 uur geluid in zijn 
huis en zag iemand met een 
zaklamp rondlopen. Nadat de 
bewoner hard schreeuwde 
gingen de inbrekers er van-
door. Het is niet bekend hoe-
veel inbrekers er waren. 

Een optreden van Projectkoor 023 in juni dit jaar.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 28 september
• Schilderijen van Ma-
ry Donkersloot in het raad-
huis van Heemstede aan het 
Raadshuisplein.

Tot en met 29 september
• Marijke Ardon (schilderij-
en), Gerda Cook-Bodegom 
(schilderijen), Jur Fortuin 
(mozaiekobjecten), Engeli-
na Zandstra (schilderijen) 
en Ilona Hendriks (schil-
derijen) exposeren in Gale-
rie Het Kunstbedrijf, Raad-
huisstraat 56 a in Heemstede, 
woensdag t/m zaterdag 13.00 
- 17.30 uur.

Agenda
Cultuur

Tot en met 2 oktober
• De expositie ‘kleurrijke 
abstracte kunst’, werk van 
Liesbeth van Welbergen en 
Ton van Ierschot in het voor-
malig Gemeentehuis te Ben-
nebroek, Bennebroekerlaan 5.

Muziek
Zondag 16 september
• Theeconcert met vrou-
wenkoor Malle Babbe in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede, 15.00 
uur. Entree gratis, collecte na 
afloop.

Zaterdag 22 september
• Samen zingen in de In-
dische buurt tijdens groot 
buurtfeest met koor van 
Meer en Bosch. Oefenda-
tum koor: zondag 16 septem-
ber van 19.30 tot 20.30 uur in I 
Meer en Bosch. Info: Hetty van 
Galen, tel. 023-5588393 of via 
e-mail: hvgalen@sein.nl.

Theater
Zondag 16 september
• Open dag in Theater de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede, 14.00-17.00 uur.

Diversen
Zaterdag 15 september
• Officiële opening en Open 
Dag Afscheidshuis Brok-
king & Bokslag uitvaartbe-
geleiding aan de Herenweg 
92 in Heemstede, 12.00-17.00 
uur.

• Levende etalages Winkel-
centrum Heemstede Cen-
trum, van 11-17 uur. Ook beel-
den op straat. Een activiteit van 
winkeliersvereniging Centrum.

Zondag 16 september
• Brocante- en Antiekmarkt 
op de Jan van Goyenstraat 
Heemstede van 11-17 uur met 
tal van kramen. Een activiteit 
van winkeliersvereniging Jan 
van Goyenstraat.

• Bezoekers Clarendon’s 
pub in de zustergemeente 
van Heemstede, Leaming-
ton Spa, zijn in Café de 1ste 
Aanleg aan de Binnenweg. 
Met live muziek vanaf 18.00 
uur en huldiging Heemsteeds 
cricketteam.

Dinsdag 18 september
• Inloopavond Mahjong-
club Bamboe Acht in De 
Princehof, Glipperweg 57-59 
in Heemstede, vanaf 19.10 
uur. Informatie: www.bamboe-
acht.nl.

Woensdag 19 september
• Boekpresentatie ‘Zeg 
kleine bij’ van de Heem-
steedse auteurs Vera de 
Backker en Sabine Wisman 
op kinderboerderij Het Molen-
tje in Heemstede, 14.00-16.00 
uur.

Donderdag 20 september
• Lezing door Peter Olst-
hoorn over ‘De macht van 
Facebook’ bij boekhandel 
Blokker aan de Binnenweg in 
Heemstede, 20.00 uur. Reser-
veren: 023-5282472.

• Herman van Praag spreekt 
over ‘God, Religie en ons 
Brein’ in de Pauwehof, ach-
ter de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein in Heemstede, 20.00 
uur.

Zaterdag 22 september
• Buurtfeest Indische Wijk 
Heemstede, van 13.00 uur tot 
21.00 uur. Locatie: Molenwerf-
slaan, muziekoptreden buurt-
bewoners, hapje en drank-
je en diverse creatieve work-
shops, stand, dansworkshop 
en een spetterende afsluiting.

Regio
Exposities

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om 
Haarlem’, schilderijen van 
Jacqueline Emmens in Bi-
bliotheek Noord, Planetenlaan 
170 in Haarlem. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Van 15 tot en met 
27 september
• Reizende fototentoonstel-
ling ‘Nergens zoals hier’ in 
het Oosterpark in Haarlem. In-
formatie: www.nergenszoals-
hier.nl.

Tot en met 23 september
• Expositie ‘Groen van Toen’ 
in De Waag aan het Spaarne. 
Informatie: www.kzod.nl.

Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw 
in Haarlem’ in de Hoofd-
wacht, Grote Markt 17, Haar-
lem. Iedere zaterdag en zon-
dag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf, 
Elly van Heiningen en Meet 
Gerritsen op de Sanquin 
Bloedbank, Boerhaavelaan 22 
in Haarlem.

• Expositie en Wandelrou-
te ‘Buitenplaatsen rondom 
de Haarlemmerhout’ in Zui-
derhout, Beelslaan 9 in Haar-
lem.

Tot en met 31 september
• Schilderijen van Annet 
Koper in het Kennemer Gast-
huis locatie zuid.

Patryk Listos snijdt kool op zijn 
knieën in een veld van de laat-
ste Nederlandse zuurkoolpro-
ducent, G. Kramer & Zonen in 
Zuid-Scharwoude. Fotograaf: 
Maria Hermes.

Tot en met 11 oktober
• Fototentoonstelling Open-
luchtzwembad De Hout-
vaart in bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 Haarlem. Te 
zien tijdens openingstijden, 
gratis toegang. Info: www. 
bibliotheekhaarlem.nl

Tot en met 13 oktober
• Fototentoonstelling “Kun-
nen wij hier werken?” - Po-
len in Polderland. In het 
Noord-Hollands Archief in de 
Janskerk Haarlem. Info: 023-
5172761.

• Tentoonstelling KNH in 
Galerie KNH, Gedempte He-
rensingel 4 Haarlem. Open, 
vrijdag en zaterdag tussen 13-
17u. O.a. Werk van Hans Elsas 
uit Heemstede.

Tot en met half  oktober
• Expositie schilderwerken 
Bert Maurits in Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 te Santpoort Noord.
Zie: www.bertmaurits.nl,
www.inloophuiskennemer-
land.nl.

Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Len-
te-poëzie’ in Museum de

Zwarte Tulp in Lisse. Informa-
tie: www.museumdezwarte-
tulp.nl.

Muziek
Zondag 16 september
• Openluchtconcert Ken-
nemer Jeugd Orkest op het 
voorterrein van het landhuis 
Elswout, 14.00 uur. Entree gra-
tis. Informatie: www.kenne-
merjeugdorkest.nl.

Woensdag 19 september
• Yvonne Weijers in 
Jazzklup van Beinum aan 
het Klokhuisplein in Haarlem, 
19.00-22.00 uur. Informatie: 
www.yvonneweijers.nl.

• Trijntje Oosterhuis in het 
Patronaat in Haarlem, 20.30 
uur. Informatie: www.patro-
naat.nl.

Zondag 23 september
• Suzanne Roels zingt Fran-
se liederen in de Lutherse 
Kerk in Haarlem, 15.00 uur. In-
formatie: www.suzanneroels.
nl.

Diversen
Zaterdag 15 september
• Laatste Haarlem Night 
Skate start 20.00 uur ijs-
baan in Haarlem. Informatie: 
www. haarlemnightskate.nl.

Zaterdag 16 en
zondag 16 september
• Spirituele beurs Nicky’s 
Place in het Ouderensteun-
punt aan de van Oosten de 
Bruynstraat 60, 12.00-17.00 
uur. Informatie: www.nickys-
place.nl.

Woensdag 19 september
• Informatieavond over de 
overgang met Renate Dor-
restein in het Spaarne Zie-
kenhuis in Hoofddorp.
Aanmelden: www.spaarnezie-
kenhuis.nl.

Donderdag 20 september
• Debat-avond in museum 
Het Dolhuys in Haarlem over 
zin en onzin van psychiatri-
sche diagnoses, 19.30 uur. In-
formatie: www.hetdolhuys.nl.

Zaterdag 22 september
• Buurtfeest Indische Wijk, 
Molenwerfslaan in Heem-
stede, 14.00-21.00 uur. Vanaf 
13.00 uur wandeltocht vanaf 
Het Honk. Informatie: heem-
stedefeest@gmail.com.

Zondag 30 september
• Reünie Haarlemse Groen-
te- en Fruithandelaren in de 
Zoete Inval in Haarlemmer- 
liede. Informatie: 023-5373271 
of info@agfbulters.nl.

Zaterdag 13 oktober
• Whisky & Rum aan Zee in 
Holiday Inn IJmuiden Seaport 
Beach.
Informatie: www.whiskyenru-
maanzee.nl.

Openluchtconcert 
Kennemer Jeugd Orkest
Regio - Het Kennemer Jeugd 
Orkest (KJO) onder leiding van 
Matthijs Broers geeft op zondag 
16 september om 14.00 uur een 
gratis openluchtconcert op land-
goed Elswout te Overveen. Tij-
dens dit concert op het voor-
terrein van het landhuis Elswout 
speelt het Kennemer Jeugd Or-
kest een combinatie van licht 

klassieke muziek en filmmuziek. 
Op het programma staan onder 
andere de ‘Kindersymfonie’ van 
Leopold Mozart, Polovtsiaan-
se Dansen van Alexander Bo-
rodin en Pirates of the Caribbe-
an, filmmuziek van Klaus Badelt. 
Het concert duurt ongeveer drie 
kwartier. Meer informatie: www.
kennemerjeugdorkest.nl.



U kunt nog  
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#H12 groot succes

Parkeren? 
Betaal vanaf 1 oktober met uw mobiel! 

Wethouders in de wijk
21 september in serviceflat de Rozenburg (bij station)

Het door de gemeente ondersteunde jongerenevenement #H12 is een groot succes gebleken. Jongeren tussen 12 en 18 jaar 
konden zaterdag 8 september deelnemen aan diverse activiteiten als kratstapelen (zie foto), panna-knock-out en diverse 
workshops. Tot volgend jaar bij #H13!

Parkeren in de winkel-
gebieden Binnenweg/
Raadhuisstraat en 
Zandvoortselaan 
wordt vanaf 1 oktober 
eenvoudiger door 
mobiel parkeren. Met uw 
mobiele telefoon betaalt 
u de parkeertijd via een 
telefoonnummer, sms of 
app. Voordeel hiervan is dat u geen contant 
geld, chipknip of pinpas meer nodig heeft om 
te parkeren. 

Na de proef in het voorjaar zetten de wethouders 
het spreekuur voort. Eén keer in de twee maanden 
kunt u op locatie, ergens in Heemstede, in gesprek 
met Jur Botter, Christa Kuiper en Pieter van de Stadt. 
Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon 
binnenlopen.  

Het eerstvolgende spreekuur is op vrijdag 21 
september tussen 10.00 en 12.00 uur in serviceflat 
De Rozenburg aan de Zandvoortselaan 84. (Dit is 
tegenover het NS-station Heemstede-Aerdenhout). U 
wordt van harte uitgenodigd om langs te komen en 
van gedachten te wisselen met de wethouders!

Het afrekenen kan met elk type mobiele telefoon en via 
elke telefoonprovider. Om van mobiel parkeren gebruik 
te kunnen maken, moet u eerst een keuze maken uit een 
van de vele aanbieders. (dit zijn op het moment o.a. Euro-
Wallet BV, Parkline en Parkmobile, Yellowbrick, Sunhill 
Technologies, SMSParking, My Order/Rabobank).

Wanneer u zich heeft aangemeld, gaat het betalen via uw 
mobiel vanaf 1 oktober als volgt: 
U geeft de code van de parkeermeter, kenteken en de 
begintijd door aan de aanbieder. Bij terugkomst geeft 
u de eindtijd van de parkeersessie in. U hoeft dus niet 
van tevoren in te schatten hoeveel tijd u denkt nodig te 
hebben. Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl. 

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

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

Sociale zaken: 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek. 

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



Agenda’s en verslagen van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl

Wijkschouw omgeving station
U stemt toch ook op 
12 september? 

Op donderdag 27 september houdt de gemeente 
Heemstede in samenwerking met de politie 
een schouw in de Bloemenbuurt, Dichtersbuurt 
en Vogelpark. Gezamenlijk inventariseren zij 
of er nog knelpunten zijn nadat het reguliere 
onderhoud en de handhavingsacties zijn 
uitgevoerd. 

Dit doen zij in het gebied rondom het station. De wijk 
wordt beoordeeld op de thema’s: schoon, heel en veilig. 
Tijdens de schouw wordt dan gelet op de bestrating, 
straatmeubilair, groen, zwerfvuil, hondenpoep, graffiti, 
speelvoorzieningen en fout parkeren. Als u bewoner 
bent van deze wijk kunt u knelpunten die het algemeen 
belang van uw buurt aangaan aan ons melden via 
wijkschouw@heemstede.nl. Op woensdag 12 september zijn de 

verkiezingen voor de Tweede Kamer. Alle 
praktische informatie over de verkiezingen 
vindt u op www.heemstede.nl/Politiek en 
organisatie/Verkiezingen 2012.

Stemmen: neem ook uw  
legitimatiebewijs mee
Omdat u in Heemstede in elk willekeurig 
stemlokaal binnen de gemeente kunt stemmen, 
is het van belang dat u naast uw stempas ook 
een geldig legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw 
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identificeren mag u 
niet stemmen
Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas 
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse 
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige 
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het 
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen. 
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan 
mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Meer weten over deze wijkschouw?
Neem contact op met Dick Nieuweboer, adviseur 
openbare orde en veiligheid, telefoon (023) 548 57 45 
of via e-mail dnieuweboer@heemstede.nl.

Prinsenlaan Tot half oktober 2012 worden op de 
Prinsenlaan diverse werkzaamheden uitgevoerd voor 
de realisatie van een 30km/uur-zone:

Fase 1: 3 t/m 21 september 
Aanleg parkeervoorzieningen in de Prinsenlaan en 
Glipperweg. In deze periode wordt op wisselende 
gedeelten van de rijbaan gewerkt. Het werk zorgt voor 
beperkte verkeershinder.

Fase 2: donderdag 13 september van 8.30 tot 16.30 
uur 
Aanleg verkeersdrempel kruising Prinsenlaan/
Prinsessenhof. 
Autoverkeer van en naar de Prinsessenhof is niet 
mogelijk. Aanwonenden zijn per brief geïnformeerd.

Fase 3: 17 t/m 29 september
Verkeersplateau Prinsenlaan tussen Kadijk en 
Floradreef. 
De Prinsenlaan is in deze periode afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Op de Herenweg, Glipperweg en 
Glipper Dreef staan omleidingsroutes aangegeven.
Tijdens een deel van deze fase kunnen bewoners van 
de Kadijk en Talmastraat hun woning alleen per auto 
bereiken via de kruising Kadijk/Herenweg. De wijk 
Prinseneiland is dan alleen bereikbaar via de Dr. J.R. 
Thorbeckelaan.

Fase 4: 1 t/m 5 oktober
Aanleg inritconstructie Glipperweg
De Prinsenlaan is in deze periode afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Op de Herenweg, Glipperweg en 
Glipper Dreef staan omleidingsroutes aangegeven.

Werk aan de weg

Fase 5: 8 t/m 12 oktober
Aanleg parkeervoorzieningen ter hoogte van 
Prinsenlaan 48 t/m 56. Het werk zorgt voor beperkte 
verkeerhinder.

Parkeerterrein raadhuis/ Burghavepad Van 29 
september tot en met 7 oktober 2012 wordt het grote 
parkeerterrein achter het raadhuis voorzien van asfalt. 
Het terrein is in deze periode niet toegankelijk. In 
verband met de werkzaamheden wordt het zuidelijke 
deel van het Burghavepad, tussen Van Merlenlaan en 
raadhuis (inclusief de brug), afgesloten.

Burgemeester Van Lennepweg In verband met 
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester 
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden 
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg - 
Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De 
werkzaamheden duren tot eind september 2012. 

Afsluiting Prinsenbrug Haarlem Van 24 september 
tot en met uiterlijk 12 november 2012 is de 
Prinsenbrug in Haarlem afgesloten voor alle verkeer. Er 
zijn omleidingsroutes ingesteld. 
Kijk voor actuele informatie op www.haarlem.nl/
prinsenbrug.nl.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van 
uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub of 
naschoolse opvang? Voor al uw vragen over 
opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt u 
terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 
In het CJG komt alle kennis over opvoeding en 
opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers 
weten de weg naar de juiste instantie en helpen 
u graag bij het vinden van het antwoord op uw 
vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD  Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl



Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Hugo de Vriesplein 14 het kappen van een populier 

2012.237 
ontvangen 31 augustus 2012

-  Beethovenlaan 66 het kappen van 2 berken 2012.233 
ontvangen 28 augustus 2012

-  Dinkellaan 16 het kappen van een berk 2012.234 
ontvangen 28 augustus 2012

-  Jeroen Boschlaan 6 het kappen van een es 2012.235 
ontvangen 30 augustus 2012

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 13 
september 2012 tot en met donderdag van 08.30 
- 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter 
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). 
 
 

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 7 september 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Bankastraat 25 het kappen van een berk 2012.218
-  M. Vaumontlaan 17 het kappen van een lijsterbes en 

een iep 2012.228
-  Hugo de Vriesplein 14 het kappen van een populier 

2012.237
- Herenweg 154 het kappen van een beuk 2012.217
-  Johan Wagenaarlaan 23 het kappen van een blauw 

spar 2012.231
- Glipper Dreef 199 het kappen van 6 eiken 2012.225

Verleende omgevingsvergunning 
(verzonden 10 september 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Binnenweg 205-207 het verwijderen van een 

draagmuur, vervangen van de entreepui en plaatsen 
reclame 2012.201

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 
13 september 2012 van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 

08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden 
kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie: ’Bezwaar 
maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.

Start voorbereidingsprocedure monu-
mentenvergunning
-  Herenweg 21C een woning splitsen in 2 woningen 

2012.178

Het ontwerpbesluit tot verlening van de 
monumentenvergunning ligt vanaf 13 september 
2012 6 weken van maandag tot en met donderdag 
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 
- 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 
Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 
1. U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente 
kenbaar maken. Neem voor meer informatie contact 
op met de heer J. van Wanum van de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 55.

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 20 september 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

-  20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
gehandicaptenparkeerplaats - niet openbaar -

-  20.30 uur bezwaar tegen de weigering handhavend 
optreden m.b.t. een gebouwde dakkapel aan de 
Alberdingk Thijmlaan 22 - openbaar -

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 

aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, tel. 
(023) 548 56 07.




