
5

Gemeente-
nieuws 

zie 
achterpaGina

tel. 0297-368671      Fax 0297-3429007 juli 2010

0251-674433
www.verspreidnet.nl

BEZORGERS/

Info:
Martin van Ooijen

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR 
ActIEvE EN SERIEuZE

vAKANtIE-
BEZORGERS
vOOR WIJKEN IN hEEMStEdE

EN BENNEBROEK
ALTIJD GOEDE VERDIENSTE!

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

&

BIJ KUNST

Blije bewoners Bosbeek aan de finish.

Bosbeek loopt warm in 
avondvierdaagse
Heemstede – Leg de kop van 
dit stukje maar uit zo u wilt, 
maar vorige week liepen hon-
derdzeven bewoners van Bos-
beek iedere avond bij een lek-
kere temperatuur een avond-
wandeling. De zesde Bosbeek 
Avond4daagse inmiddels en de 
meest succesvolle 4daagse. 

Ze hebben dan ook de mooi-
ste routes in en om Bosbeek. Op 
het landgoed zelf, om de hoek 
Groenendaal in en aan de over-
kant langs de boorden van de 
Ringvaart, die een heel andere 

kant van Heemstede laat zien. 
Niet alleen de 107 bewoners van 
Bosbeek genoten van het wan-
delen, ook de duwers van de 
rolstoelen en de begeleiders van 
de bewoners die nog zelf kon-
den lopen, bij elkaar 120 vrijwil-
ligers en familie van de bewo-
ners.
Woensdagavond, op de rou-
te langs de Glip en de Ring-
vaart, stond slager Sjaak van 
der Werff klaar met zijn over-
heerlijke worst. Dat gaat er al-
tijd in als… worst van Sjaak. 
Opvallend is dat zo weinig bewo-

ners de omgeving goed kennen, 
behalve dan de echte Heem-
stedenaren. Dan is een rondje 
Bosbeek in vier avonden een 
prachtige gelegenheid om de 
omgeving te leren waarderen.
Vrijdagavond werden de wande-
laars ingehaald met de traditio-
nele bloemenhulde van Bloemis-
terij Harry van de Glip. De weg 
naar de finishvlag was feestelijk 
versierd met kleurige vlaggetjes, 
stond de muziek klaar en spel-
de Marja van `t Hull, hoofd zorg 
en dienstverlening, de medail-
les op.

Bewegen
Dat bewegen voor ouderen heel 
belangrijk is, met name in de 
buitenlucht, wordt bij Bosbeek  
in de praktijk gebracht door de 
aanleg van fitnesstuinen. Ge-
ke Doornbos, hoofd activiteiten 
van Bosbeek, vertelt enthousiast 
over die  sportschool met veel 
zuivere boslucht. Vanaf 6 sep-
tember start de afdeling Beuk 
een wandelclub voor bewoners 
die nog wel mobiel zijn, maar 
wel wat hulp nodig hebben. Lo-
pen zonder rolstoel. Daarnaast 
zijn er al activiteiten als het rij-
den met de rolstoeltransportfiets 
die u regelmatig in het dorp kan 
tegenkomen en de veel vrijwilli-
gers die zo nu en dan wandelen 
met de bewoners. Zo blijft Bos-
beek in beweging.
Ton van den Brink 

Bosbeek wandelaars langs de Ringvaart.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Op en top zomer,
maar wel een bui

Bennebroek – Sinds vorige week is het op en top zomer in ons 
land met heerlijke temperaturen. Wel af en toe een wolkendek en 
zelfs een buitje maar dat mag de zomervreugde toch niet dwars-
bomen. En dat doet het ook niet.

Wolken zijn al eeuwenlang inspiratiebron voor schilders en menig 
oude meester maakte er zijn handelsmerk van op doek. Ook foto-
grafen mogen graag een wolkje voor de zon vastleggen. Het levert 
nu eenmaal mooi beeld op!

Ook Daan Hendriks uit Bennebroek is vast die mening toegedaan 
aan de ingestuurde foto te zien. Prachtig! ‘Na regen komt zonne-
schijn’. De foto is gemaakt op dinsdagmiddag 29 juni.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

De voormalige boerderij van buitenplaats ’t Groot Clooster staat 
ten noordwesten van het hoofdgebouw van Hageveld. Water-
partijen begrenzen het boerderijcomplex aan de westzijde en 
aan de noodzijde. De boerderij dateert uit 1850. Het bestaat oor-
spronkelijk uit een woonhuis met een stalgebouw. In 1923 wordt 
het woonhuis uitgebreid met een aanbouw met bijkeuken. Het 
stalgebouw wordt in de jaren twintig van de 20ste eeuw uit- 
gebreid met een bakkerij en een slagerij ten behoeve van het 
seminarie. 
Het woonhuis is in neoclassicistische stijl gebouwd. Karakte-
ristiek is de symmetrische opzet, de gepleisterde, wit geschil-
derde gevels met de rondbogen en de entresol. Het voor- 
malige stalgebouw heeft een traditionele bouwstijl. 
Het complex is tegenwoordig gesplitst in twee woonhuizen. In 
de tuinmanswoning annex boerderij woont nu de familie Har-
ry van Assema. De schuur werd deels slagerij  met ernaast een 

bakkerij ten behoeve van het 
seminarie. In die voormali-
ge slagerij/bakkerij woont nu 
Joachim van Assema met zijn 
vrouw Elise en de kinderen. 
Restaurateur Frits Hazenberg, 
bewoner van de vroegere 
directiebouwkeet,  is  nu be-
zig met een boek over de 
geschiedenis van Hageveld 
vanaf het stenen tijdperk tot 
heden. Bij de laatste verbou-
wing van het hoofdgebouw 
met de aanleg van de par-
keergarage kwamen heel 
oude vondsten naar boven.
De gevels zijn gepleisterd en 
in een crèmewitte kleurstel-
ling geschilderd. De plint is 
zwart geschilderd. De gepleis-
terde rondbogen boven de 
gevelopeningen op de bega-
ne grond worden, ter hoogte 
van het kalf, door gepleister-
de sierlijsten met elkaar ver-
bonden. Noordwaarts van dit 
hoofdhuis staat het voorma-
lige 19de-eeuwse stalgebouw 

(nr. 5). Het is door middel van een terugliggend, plat afgedekt, 
éénlaags tussenlid verbonden met de in de jaren twintig van 
de 20ste eeuw gebouwde bakkerij en slagerij. Beide gebouwen 
bestaan uit één bouwlaag met een kapverdieping onder een 
zadeldak, dat gedekt is met gesmoorde Hollandse pannen. De 
zadeldaken hebben overstekken met gootklossen en windveren. 
De gevels zijn gepleisterd en wit, deels crèmewit, geschilderd.  
De  bakkerij/slagerij heeft aan deze hofzijde centraal in de ge-
vel een entree met een (niet beschermenswaardige) luifel. De 
verdieping heeft een meerruitsraam. Het hoofdhuis en het voor- 
malige stalgebouw worden door middel van een kleine hof van 
elkaar gescheiden. Een laag ijzeren hekwerk scheidt de hof van 
de weg.  Het vm boerderijcomplex, in 1850 gebouwd en in de 
jaren twintig van de 20ste eeuw uitgebreid, heeft bijzondere 
cultuurhistorische waarde vanwege de herinnering aan de oor-
spronkelijke functie van boerderij behorende bij het oorspronke-
lijke buitenplaats ’t Groot Clooster. De uitbreiding met een bak-
kerij en slagerij in de jaren twintig van de 20ste eeuw herinnert 
aan de periode van het seminarie. 
Ton van den Brink

Heemstede – De trots van Heemstede door de gemeente is 
in kaart gebracht met een gemeentelijke monumentenlijst, 
waar eind 2009 een aantal monumenten aan zijn toegevoegd.  
De Heemsteder gaat deze monumenten aan u voorstellen. 
Deze monumentenlijst is tot stand gekomen door ijverig werk 
van de Historische Vereniging Heemstede- Bennebroek, die 
de feitelijke aanzet heeft gegeven  om tot een gemeente-
lijke monumentenlijst te komen. Door de gemeente zijn de 
objecten, meest woonhuizen, voorzien van een bruin infor-
matiebordje met daarop de bijzonderheden van het gebouw. 
Deze bordjes zijn mede gesponsord door de ANWB. 
Beschrijvingen van monumenten vindt u op de website van 
de Historische Vereniging,  www.hv-hb.nl.

Boerderij Hageveld

13-Jarige dievegge
Heemstede - Personeel van 
een drogisterij aan de Binnen-
weg betrapte dinsdagmiddag 29 
juni twee meisjes op diefstal van 
make up-artikelen. De dames, 
een 13-jarig meisje uit Haarlem 
en een 15-jarig meisje uit Aer-

denhout, zijn overgedragen aan 
de politie en meegenomen naar 
het bureau. De 15-jarige bleek 
niets te hebben gestolen en is 
naar huis gestuurd. De 13-ja-
rige bekende de diefstal. Tegen 
haar is proces-verbaal opge-
maakt. Haar ouders zijn in ken-
nis gesteld.

Heemstede – Oranje is door! Dat is nog eens goed nieuws voor 
al die Oranje-fans die zo meeleven. Zelfs Brazilië, toch bekend 
staande als één van de meest sterke voetballanden ter wereld, 
werd geveld. Een prachtig resultaat werd vrijdag behaald door 
‘onze jongens’. Bij het ter perse gaan van deze krant is de halve 
finalewedstrijd al gespeeld en bij het lezen van dit stukje is be-
kend of Nederland ook deze wedstrijd met winst kon afsluiten...
Deze foto werd al eerder gemaakt, net voor de wedstrijd 
tegen Japan zou aanvangen. Het zijn vlnr: Rosanne Hengeveld (11 
jaar), Thomas Dollé (9 jaar), Anna Dollé (11 jaar) en Lotte Dollé (6 
jaar). Michelle Dollé, die de kiek maakte vertelt: “Zoals u kunt zien 
zijn het echte Nederlandse supporters met een vleugje Japans. Ze 
hebben met veel plezier naar de wedstrijden tot nu toe gekeken!”

Na Denemarken, Japan, Slowakije 
ook de Brazilianen geveld!
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Rechter stelt gemeente in het ongelijk
Heemstede - In de langsle-
pende kwestie van de illega-
le bewoning van een bollen-
schuur aan de Leidsevaart is 
nu vonnis gewezen door de 
rechtbank in Haarlem.

Terug in de tijd
In de herfst van 2008 kwam de 
gemeente er achter dat er in 
een oude bollenschuur illegaal 
een aantal appartementen was 
aangebracht die werden ver-
huurd door de eigenaar van de 
Leidsevaart 21. De brandweer 
constateerde gevaarlijke situa-
ties die niet een, twee, drie wa-
ren op te lossen. Daarnaast liet 
het bestemmingsplan bewoning 
op die plaatst niet toe. De ge-
meente bracht tijdelijke voorzie-
ningen zoals brandblussers en 
rookmelders aan en sommeer-
de de bewoners in mei 2009 te 
vertrekken. Een tweede onder-
zoek van de brandweer wees 
uit dat het pand op geen enkele 
wijze voldeed aan de brandvei-
ligheidseisen. De deuren, schei-
dingswanden en het dak on-
voldoende brandwerend waren 
om overslaan van een brand te 
vertragen. De euvels herstellen 
was geen optie, omdat de kos-
ten veel te hoog zouden zijn en 
er toch niet mocht worden ge-
woond volgens het bestem-
mingsplan. De gemeente kon 
weinig anders dan de bewoners 
al dan niet met dwang verwijde-
ren uit de schuur.

Geen bevoegdheid in
Bloemendaal 
Een van de huurders woonde 
nog net op het grondgebied van 
Bloemendaal en ook die werd de 
wacht aangezegd. Hier maak-
te de rechter korte metten mee. 
Zij vond dat Heemstede de be-

voegdheid ontbrak en vernietig-
de alle genomen gemeentelijke 
besluiten richting deze bewoner.  
De overige huurders vonden ter 
recht zitting dat zij door de ge-
meente in de gelegenheid moes-
ten worden gesteld de schuur 
aan te passen aan de brand-
veiligheidseisen en daar vervol-
gens konden blijven wonen. De 
eisers (bewoners) twijfelden aan 
de brandonveiligheid. Wat rest-
te was de uitzetting op grond 
van het Bouwbesluit. Gezien het 
ingebrachte door de gemeen-
te vond de rechter het alleszins 
gerechtvaardigd dat er uitzetting 
had plaatsgevonden.

Overgangsrecht wel van
toepassing
Er bleef nog één kwestie over 
die van het gebruiksovergangs-
recht. Volgens de gemeente was 
er geen aanleiding om de be-
woners, die werden uitgezet, te 
helpen aan vervangende woon-
ruimte of voor het afgeven van 
een bouw en woonvergunning. 
Volgens de gemeente woonde 
er pas sinds 2008 mensen in de 
schuur.
De bewoners konden ech-
ter aantonen dat er wel dege-
lijk, met medeweten van de ge-
meente,  vanaf 1977 werd ge-
woond in de schuur. Zowel de 
politie als het gemeentelijke 
technische bedrijf is al 30 jaar 
geleden wezen kijken. Het tech-
nische bedrijf heeft zelfs in een 
grijs verleden medewerking ver-
leend aan het verbouwen van de 
schuur. Een van de voormalige 
bewoners verklaarde dat hij al 
vanaf 1973 in de schuur woon-
de en de gemeente daarvan op 
de hoogte was. Aan de zijde van 
de gemeente bleef men volhou-
den dat daarvan niets bekend 

was. Volgens de rechter kan het 
bestemmingsplan (van 1988) 
een bestaande situatie niet on-
gedaan maken al was de bewo-
ning illegaal. Het bestemmings-
plan legaliseerde zelfs de illega-
le bewoning.
Hoewel de rechter de ontrui-
ming door de gemeente kan bil-
likken, vindt zij dat de gemeente 
in gebreke is gebleven de bewo-
ners tegemoet te komen.
De gemeente wordt door dit von-
nis gelast medewerking te verle-
nen om de bewoners aan woon-
ruimte te helpen al dan niet op 
dezelfde locatie. Daarnaast is de 
gemeente veroordeeld tot be-
taling van alle kosten van deze 
rechtszaak.

Reactie van de wethouder
Wat de gemeente nu gaat doen 
is gevraagd aan wethouder Pie-
ter van de Stadt. “Wij zijn het 
niet eens met de uitspraak van 
de rechtbank en beraden ons 
op een hoger beroep, maar het 
kan ook zijn dat wij medewer-
king verlenen aan legalisering 
van bewoning. Wij gaan deze 
week met de bewoners in ge-
sprek en gaan overleggen wat 
zij nu willen. Het is denkbaar dat 
de schuur wordt aangepast aan 
alle eisen en dat bewoning dan 
toch mogelijk blijft”
De kosten van een aanpassing 
aan de eisen zullen hoog zijn en 
de vraag is wie dat gaat betalen. 
Tot op heden hebben de erven 
van de eigenaar/verhuurder niet 
erg meegewerkt en het is dan 
ook maar de vraag of zij kie-
zen voor (ver)nieuwbouw of dat 
zij de grond en opstallen verko-
pen aan de huurders of hele-
maal niets doen en de schuur 
de schuur laten.
Eric van Westerloo

Dolenthousiast zijn de klanten van Bakkerij Nol Bertram over 
de stempelactie. Daarmee is iedere maand een Royal Afternoon 
Tea in het Amstelhotel voor twee personen te winnen. Negen 
van de tien klanten doen mee. Dat succes hebben ze bij de Bak-
kerij van Nol Bertram aan de Binnenweg 143 nog nooit mee-
gemaakt. De stempelactie loopt van april tot en met september 
van dit jaar, omdat er voor de klanten veel overlast is vanwege 
de renovatie van de Binnenweg. Gelukkig schieten de wegwer-
kers hard op en gaat het werk veel sneller dan gedacht. Positief 
nieuws dus, maar het is nu nog even doorbijten. De winnaar van 
de stempelactie voor de maand mei is geworden Sander Boon. 
Hij gaat in het luxe Amstelhotel genieten van een echt Royal Af-
ternoon Tea. De actie loopt nog in de maanden, juli en augus-
tus, dus alle klanten kunnen nog veel stempelen en meedingen 
naar de High tea in Juli en augustus. Meegenieten van de aan-
bieding, een slagroomtaartje van 4,95 euro kan zelfs met zes tot 
acht personen.

Winnaar stempelactie 
Nol Bertram

Winnende column en vele anderen 
gebundeld in ‘Dat dan weer wel’
Heemstede – Het zal je maar 
gebeuren. Je stuurt een column 
in voor een columnwedstrijd van 
Libelle en jouw inzending wordt 
als beste beoordeeld! Met ‘Blo-
te voeten in het park’ bleef In-
grid de Bruijn 1500 columnis-
ten voor. Een hele eer als schrijf-
ster Tineke Beishuizen (al ve-
le jaren columnist voor Libelle) 
jouw inzending voorleest tijdens 
een workshop waarin columnis-
ten-to-be handvaten aangereikt 
krijgen voor een goede column. 
Het overkwam Ingrid. De Heem-
steedse timmert al weer een 
tijdje aan de weg als schrijfster. 
Aanvankelijk schreef ze humo-
ristische stukjes over haar gezin, 
haar man en vier jongens die al-
tijd weer voor inspiratie zorg-
den. De eerste van die columns 
bundelde ze samen in ‘Een dag-
je mam’. Gaandeweg bewandel-
de Ingrid ook andere paden, niet 
alleen de gebaande. Zo schreef 
ze ook over minder komische 

zaken als… dementie. Het sloeg 
aan, want met een ontroeren-
de bespiegeling over een da-
me met alzheimer won ze de 
columnwedstrijd. Schrijven met 
een grappige ondertoon is één 
ding, maar empathie opwekken 

voor een verwarde demente ou-
de vrouw is een heel andere tak 
van sport (schrijven). 

Schrijven doet Ingrid graag. In-
spiratie haalt ze zowel binnen 
het gezin als daarbuiten van-
daan. “Bij Albert Heijn, fietsend 
naar school… en ’s nachts op 
bed. Dan moet ik er even een 
aantekening van maken op het 
blokje naast bed.” Zoals het een 
enthousiast columnist betaamt 
is Ingrid altijd bezig met de vól-
gende column. “Soms valt me 
een mooie zin in en dan móet 
ik die gelijk opschrijven. An-
ders raak ik het weer kwijt.” 
Creatieve schrijvers maken ge-
lijk werk van dat soort invallen. 
Want het is hen aan alles gele-
gen boven dat maaiveld van al 
die andere columnisten uit te 
komen. Een column schrijven 
is ook niet zo maar een grappi-
ge anekdote oplepelen. Nee… 
er is een pakkende beginregel 

nodig, een opbouw, ruimte voor 
een of twee glimlachen bij de le-
zer en natuurlijk een fraaie slot-
zin. Met ‘Dat dan weer wel’ heeft 
Ingrid zeer zeker een treffende 
slotzin te pakken. “Ik heb ‘m van 
een van mijn koters die dit altijd 
roept.”
Ze schrijft graag met een hila-
rische ondertoon, een vleug-
je zelfspot en vaak over mannen 
en voetbal. Daarnaast komen in 
het nieuwe boekje ook regelma-
tig recepten voorbij. Als schrijven 
je vak is, lees je graag. Liefst in 
je straatje maar ook thrillers van 
Karin Slaughter laat ze niet lig-
gen. Aan een eigen spannend 
boek is ze nog niet toe, maar dat 
kan de toekomst ongetwijfeld 
nog brengen. Het leven om haar 
heen is nu al spannend genoeg 
en een derde boekje zal er vast 
ook zeker van komen. Inspiratie? 
“Genoeg”, zegt ze. “Gisteren nog, 
ik zat in de tuin en hoorde ineens 
allerlei commotie in de achtertuin 
van de buren. Bleek dat kindlief 
met een buurvriendje papa had 
buitengesloten. Op herhaalde-
lijk roepen – van vriendelijk naar 
dreigend –ging de peuter niet in. 
Uiteindelijk moest pap klaute-

rend via het balkon van de bu-
ren naar zijn eigen dakraam om 
binnen te komen. Peuterlief ver-
schuilde zich onder het bed. Hi-
larisch toch?”

Het boekje ‘En dat dan weer wel’ 
is vanaf heden bij Boekhandel 
Blokker, Primera de Pijp en Key-
zer Sosze te koop (15,95 euro). 
Op de website van Ingrid (www.
ingriddebruijn.nl) is het te be-
stellen. 
Joke van der Zee



Souvenirs in Oude Raadhuis Hoofddorp
Chambre d’amis voor kunstenaars
Regio - De kunstenaars van de 
KOH (Kunstorganisatie Haar-
lemmermeer) presenteert een 
nieuw project ‘souvenirs: Ruimte 
voor de toekomst’. Daarmee wil 
zij mensen bij kunst betrekken 
om een dialoog tot stand te bren-
gen en zo de huiskamers binnen 
te kunnen dringen en een nieu-
we ervaring te laten zien of mee-
maken. In de Kunstenaarsorga-
nisatie Haarlemmermeer zijn 
professioneel werkende beel-
dende kunstenaars uit de Haar-
lemmermeer verenigd. Tot zater-
dag 10 juli wordt er door de kun-
stenaars gewerkt aan de kunst-
werken en kan iedereen het Ou-
de Raadhuis aan de Hoofdweg 
in Hoofddorp binnenlopen, kij-
ken, wat er met de souvenirs ge-
beurt; hierna kan dat van don-
derdag 5 augustus tot 30 au-
gustus. U kunt opnieuw kennis-
maken met uw souvenir. Souve-
nirs worden vaak geassocieerd 
met een leuke tijd en het terug-
verlangen naar die tijd. Verlan-
gen naar andere landen, ande-
re plekken en een eigen verhaal 
hierbij, emotie.

Alvast een tipje van de sluier 
van wat de kunstenaars in pet-
to hebben:
• Loes Verbrugge: Installatie Be-
vroren herinneringen in glas Een 
tiental glasobjecten met daar-
in verwerkt, liefde, verdriet, een 
herinnering etc. 
• Jacqueline van Rosmalen: uit-
gaande van de souvenir als in-
spiratiebron en de ruimte ter 
plekke, een combinatie maken 
van verschillende technieken en 
materialen.
• Yvonne Samson gaat iets met 
geluid en beeld maken waar-
bij een schommelstoel symbool 
staat voor de herinnering, het 
verhaal wordt verteld
• Gerard Passchier wil een in-
stallatie maken met een vierkan-
te koffer waaruit sprieten.
• Iet Rammers en Marleen Koek 
maken een installatie waarbij 
een stukje heelal met de aarde 
en sterren firmanten op de muur 
wordt gemaakt met zwart doek. 
De herinneringen worden letter-
lijk de ruimte in geslingerd om 
ruimte te maken.
• Francisca Janssen heeft diver-

se ideeën een stilleven met sou-
venirs, een hoofd dat uit ver-
schillende lades bestaat waar-
bij in elke lade een herinnering, 
souvenir te zien is. 
• Maria del Carmen heeft als 
hoofdmotief gezelschap spelen 
zoals memorie en touchscreen 
waarbij het publiek interactief 
moet zijn. 
• Lidia Verschoor’s idee een 
stoel met herinneringen die in 
cd hoesjes verwerkt zijn en een 
aantal buizen die aan het pla-
fond moeten hangen gevuld met 
materialen die verleden tijd zijn.
• Steven Blad geeft zijn fotogra-
fische visie op souvenirs.
• Evert de Graaf Bierbrauwer in-
stallatie: twee aan elkaar ver-
bonden grote laden, waarin ge-
vonden stenen en mineralen uit 
Scandinavie en zand wordt ge-
legd, met half zichtbaar ver-
kleurde foto’s.
Het Oude Raadhuis Hoofdweg 
675 te Hoofddorp. Open: dins-
dag tot en met zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. Tot 10 juli en van 
5 augustus tot 30 augustus. Zie 
ook: www.kunst-en-koh.nl .

Excursie ´Leven op zes poten`
Insecten in de Amsterdamse 
waterleidingduinen
Regio - Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert zondag 
11 juli een boeiende natuur-
wandeling ´Leven op zes po-
ten` over insecten in de Amster-
damse waterleidingduinen. On-
telbare soorten insecten zijn er. 
Maar hoe herken je een kever? 
Wat is het verschil tussen een bij 
en een hommel? Is een teek een 
insect? Waarom wel of waarom 
niet? En waarom zien de insec-
ten die onder de bomen leven er 
anders uit dan de insecten van 
de open zandvlakte? 
Er zijn zo veel insecten dat wie 
zich erin gaat verdiepen vaak 
al moeite heeft om de verschil-
len te zien tussen de hoofdgroe-
pen, zoals bijvoorbeeld sprink-
hanen, krekels, wantsen, ci-

caden en vliegen. Om er maar 
eens een paar te noemen. Daar-
om staat deze excursie voor-
al in het teken van de herken-
ning van de belangrijkste groe-
pen. We lopen door verschillen-
de typen landschappen en ont-
dekken wie waar leeft en waar-
om ze zich daar het beste thuis 
voelen. Deze excursie is niet ge-
schikt voor kinderen! 
Vertrek om 12.00 uur bij ingang 
Verzamelen ingang Panneland, 
Vogelenzang. Duur: 2 uur. Deel-
name is gratis. Toegangskaart 
verplicht. Informatie en aan-
melden bij Jacqueline van Kla-
veren, 06-1545 6107. Aanmel-
den verplicht. Er kunnen slechts 
40 mensen mee! Of kijk op  
www.ivn.nl/zuidkennemerland
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Regio - Lekker na het avond-
eten de natuur in. Dat kan op 
vrijdagavond 9 juli van 19.00-
20.30 uur met boswachter Peter 
de Jong van Landschap Noord-
Holland. Tijdens de wandeling 
kunt u ontdekken dat ook in de 
drukke Randstad prachtige ge-
bieden zijn te vinden. 

De Batterij is een restant van 
het Fort aan het Zwet. Het is een 
versterking die Lodewijk Napo-
leon in 1799 liet aanleggen. Het 
Spaarnwouderveen is een oude 
dijkdoorbraak. In de loop van de 
jaren werd het een prachtig na-
tuurgebied. Er groeien bijzonde-
re planten zoals orchideeën en 

heide. We wandelen hier over 
levend veen. Wat er zo bijzon-
der aan is hoort u van de bos-
wachter. Ook vogels trekken on-
derweg de aandacht. Misschien 
zweeft de bruine kiekendief 
langs en zien we de jongen bij 
hun eerste vliegpogingen. Een 
bijzonder stukje natuur in de 
drukke Randstad.

Geef de zomer kleur en maak 
deze tocht mee! Neem een ver-
rekijker mee als u die heeft. 
Startpunt:Het tweede hek vanaf 
het spoor aan de Batterijweg bij 
Halfweg. Deze weg loopt aan de 
noordkant van de spoorlijn van 
Haarlemmerliede naar Halfweg.
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan bij de InformatieWinkel van 
Landschap Noord-Holland, tel. 
088-006 44 55. De kosten be-
dragen 6,50 euro, Beschermers 
betalen 3,50 euro en kinderen 
tot 12 jaar 2,50 euro. Meer infor-
matie op www.landschapnoord-
holland.nl. Alle buitenactivitei-
ten in Noord-Holland staan op 
www.natuurwegwijzer.nl

Spaarnwouderveentje en de 
Batterij bij Halfweg

In deze periode vliegen de jonge 
kiekendieven uit. Foto Ger Tik

‘Geen fietspad door natuurgebied duinen’
Regio - Woensdag 30 juni heb-
ben verontruste wandelaars 
een petitie aangeboden aan de 
Amsterdamse wethouder Eco-
nomische Zaken, mevr. Caro-
lien Gehrels. De wandelaars 
verzoeken af te zien van een 
fietspad door de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (AWD) en 
bovendien het natuurgebied 
de status van exclusief wan-
deldomein te verlenen. Het af-
gelopen jaar haalde “Comité de 
wandelaar heeft geen fiets no-
dig” 14.406 handtekeningen op 
bij de ingangen naar het Am-
sterdamse duingebied.

Aanleiding zijn de plannen om 
een fietspad van twee kilome-

ter door het 3400 hectare grote 
duingebied aan te leggen. Het 
gebied is altijd alleen toegan-
kelijk geweest voor de wande-
laar. Ook buiten de paden mag 
je komen, terwijl dat overal el-
ders verboden is. Zowel het 
Comité, alsmede de hieruit vo-
rig jaar voorgekomen Stichting 
Natuurbelang AWD, vinden het 
onbegrijpelijk dat uitgerekend 
in de AWD een fietspad moet 
komen. In alle Nederlandse na-
tuurgebieden kan je al zowel 
wandelen als fietsen. Wande-
laars ervaren de natuur heel 
anders dan de snelle fietsers. 
Fietsers, en vooral mountainbi-
kers, maken een natuurgebied 
onrustiger, zoals de fietsers 

weer last hebben van het nog 
snellere autoverkeer. Door het 
fietsen nu toe te laten help je 
een uniek recreatieaanbod in 
de Randstad om zeep. De op-
roep in de petitie: “Laat de Am-
sterdamse Waterleidingduin, 
het grootste wandelgebied van 
Nederland, de komende 99 jaar 
rustig en zonder fietspad zijn!” 
is de wens van een apart “wan-
delstatuut”. Nu wordt elke tien 
jaar het wandelprimaat door 
een nieuw beheersplan ver-
lengd, en dat is gevaarlijk, al-
dus de woordvoerder. 
Locale overheden of de provin-
cie proberen steeds een fiets-
pad, in de hoop op een aange-
past beheerplan.    

Excursie Waterleidingduinen
Nationale NachtvlinderNacht op 9 juli
Regio - In de avond en nacht 
van vrijdag 9 juli is heel Neder-
land in de ban van de Nationa-
le NachtvlinderNacht. Op zo-
veel mogelijk plaatsen in Ne-
derland wordt in deze nacht ge-
keken naar nachtvlinders met 
behulp van lakens, lampen en 
stroop. Dat kan in de eigen ach-
tertuin, maar ook met een geor-
ganiseerde excursie. Ook bij u 
in de buurt. Kijk voor een over-
zicht van alle excursies op www.
nachtvlindernacht.nl In de nabije 
omgeving (Waterleidingduinen) 
organiseert Werkgroep KNNV 
een excursie op vrijdag 9 juli. 
Start: Ingang De Oase, 1ste Le-
ijweg in Vogelenzang. Tijd: 21.15 

- 23.30 uur. Aanmelden: Marja 
Koning, tel. 023-5289009 of mar-
ja-franskoning@kpnmail.nl
Een nachtvlinderexcursie is een 
spannende gebeurtenis, want 
wie gaat er nu midden in de 
nacht het bos in, gewapend met 
een pot stroop? Wie spant er een 
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laken in zijn achtertuin en zet er 
een felle lamp bij? Nachtvlinder-
onderzoekers vinden dit soort 
zaken heel gewoon. Ze doen 
het om beestjes met namen als 
agaatvlinder, huismoeder, rood 
weeskind en windepijlstaart te 
lokken. Nieuwsgierig geworden? 
Beleef het mee tijdens de Natio-
nale Nachtvlindernacht. 
De Nationale Nachtvlindernacht 
wordt gecoördineerd door De 
Vlinderstichting en heeft als doel 
om zoveel mogelijk mensen op 
een spannende manier kennis 
laten maken met nachtvlinders 
en tegelijkertijd verspreid in het 
hele land gegevens van nacht-
vlinders te verzamelen.



Carmani nu ook met trimsalon!

‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
in Bibliotheek Duinrand
Bennebroek - Onder de ti-
tel ‘Akelig Braaf & Lekker Stout’ 
gaat het  Zomerleesprogramma 
van start in alle vestigingen van 
Bibliotheek Duinrand, waaron-
der die de Bennebroekse bieb! 
Lekker lezen in de zomermaan-
den voor kinderen van 6 t/m 12 
jaar.
Centraal staan boeken waar-
in de grens tussen goed en fout 
verkend wordt. Wat is braaf, wie 
is stout en waar gaat het één 
over in het ander? Er zijn boe-
ken over lieverds en slechteri-
ken, vechtjassen en vredesdui-
ven, booswichten en brave Hen-
driken. Dus voor elk wat wils! 

Leesheld
De boeken van het Leespro-
gramma staan duidelijk herken-
baar bij elkaar. Wie vijf boeken 

uit het leesprogramma heeft ge-
lezen is een echte leesheld en 
krijgt natuurlijk een heuse on-
derscheiding. Voor deze lees-
held is er een oorkonde en een 
leuke verrassing.

Meedoen
Meedoen kan van 6 t/m 12 jaar 
en is gratis. Kinderen die mee 
willen doen aan het Leespro-
gramma ‘Akelig Braaf & Lekker 
Stout’ kunnen zich opgeven bij 
de informatiebalie van de vesti-
ging Bennebroek, Voor meer in-
formatie:  www.bibliotheekduin-
rand.nl.

De vestiging Bennebroek vindt 
u aan de Bennebroekerlaan 3.
Tel. 023-5847712
bennebroek@bibliotheekduin-
rand.nl
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Living History Kennemerland 
speelt in Bad Pyrmont
Heemstede – Living History 
Kennemerland – theater in his-
torische setting – gaat op uit-
nodiging tussen 1 en 4 juli naar 
Bad Pyrmont, de zustergemeen-
te van Heemstede in Duitsland. 
Aldaar wordt een stuk opge-
voerd op het ‘Furstentreffen’.
Het verhaal vertelt over Frederik 
van Bohemen en zijn vrouw Eli-
zabeth.

Adriaan Pauw en Anna van Ruy-
tenburgh reizen af naar Bad
Pyrmont met een sleutel, die 
Adriaan zal overhandigen aan 
de Gemeinde van Bad Pyrmont.
Elizabeth heeft geen prettig tijd 
gehad op het slot, het spookt 
zegt ze en haar man heeft een 
maitresse...

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

Michael Jackson workshop 
Milly Oosterberg bij RTL
Bennebroek - Vrijdagavond jl is 
de Bennebroekse Milly Ooster-
berg met haar Michael Jackson 
dansworkshops te zien geweest 
in een item van het RTL journaal, 
om 19.30 uur. Milly geeft in Lis-
serbroek speciale Michael Jack-
son workshops. In deze work-
shops kun je van Mill Godlieb 
de speciale ‘Michael Jackson’ 
moves leren.
RTL Nieuws heeft Milly bena-
derd om een Michael Jackson 

Workshop te filmen die zij het 
afgelopen jaar meerdere malen 
gegeven heeft. Dit in het kader 
van ‘een jaar na de dood van Mi-
chael Jackson’.
Zijn sterfdag is 25 juni, vorig 
jaar. RTL maakte daarom een 
item over hoe Michael Jack-
son een jaar na zijn dood nog
steeds ‘leeft’ onder alle lagen 
van de bevolking. In dat item
dus ook de workshop met kin-
deren.

Nordic Walking met begeleiding- extra avondtocht (55+)         
Het lijkt er op dat de warme zomeravonden er aan komen. Heer-
lijk voor bijvoorbeeld een avondwandeling Nordic Walking in de 
duinen. Heeft u al enige ervaring met Nordic Walking, dan kunt 
u iedere woensdagochtend met poles mee lopen door de dui-
nen.
Lekker ontspannen Nordic Walking met eventueel wat aanwij-
zingen door begeleider 
Ad Ulijn. U bent heerlijk buiten in beweging en werkt ook aan 
uw conditie. 
Op woensdagavond 14 juli is er een extra tocht met begeleiding 
van Ad Ulijn. 
Vanaf de Waterleidingduinen in de Zilk lopen we naar de in-
gang van Vogelenzang voor koffie en iets lekkers en muziek van 
hoornblazers. Via een kortere route gaan we terug. Wilt u liever 
korter lopen? Start dan om 19.00 uur bij ‘t Panneland met de an-
dere groep. 
Vertrek om 19.00 uur bij de parkeerplaats Waterleidingduinen 
aan de Joppeweg in de Zilk. Of: voor de kortere wandeling om 
19.00 uur Waterleidingduinen ingang  ‘t Panneland in Vogelen-
zang.
Kosten: 5,- of knip van uw knipkaart. Meer informatie? Bel Cas-
ca: 023 - 548 38 28-1.

Zomerbios voor alle leeftijden bij Casca
In de zomervakantie heeft Casca een speciaal zomerbios-pro-
gramma. In de filmzaal van de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
worden prachtige, ontroerende, spannende, komische of film-
huis films gedraaid op 8 juli, 18, 19 en 26 augustus, en op 1 en 
9 september. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 8 juli is er een heerlijke romantische film in het 
film & lunch programma voor 55-plussers. Na de film wordt er 
in de gezellige foyer gezamenlijk geluncht en eventueel over de 
film nagepraat. Het film & lunch programma is populair, dus geef 
u snel op! Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclu-
sief lunch: 10,00 euro, 65+ betaalt 9,00 euro. Reserveren in ver-
band met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 6 juli. 

Film
Op woensdag 18 augustus is er om 20.00 uur een bijzondere met 
Oscars bekroonde dramafilm. 

Film en lunch voor senioren
Op donderdag 19 augustus is er een mooie film, een waarge-
beurd verhaal, in het film & lunchprogramma voor 55-plussers. 
U kunt genieten van een heerlijke lunch in de gezellige foyer 
van de Luifel en eventueel met elkaar over de film napraten. Veel 
mensen vinden het film & lunch programma leuk, dus bel snel 
om u op te geven!
Tijd van de film & lunch: 10.30- 13.30 uur, entree inclusief lunch: 
10,00 euro, 65+ betaalt  9,00 euro.
Reserveren in verband met de lunch kan tot uiterlijk dinsdag 17 
augustus.

Film
Op donderdag 26 augustus is er om 20.00 uur een dramatische 
boekverfilming.
Op woensdag 1 september is er een romantisch drama om 20.00 
uur.  
Op donderdag 9 september is er een animatiefilm naar een boek 
van Roald Dahl, de film begint om 20.00 uur. De stemmen zijn in-
gesproken door bekende sterren! 

Entree per film: 5,00 euro. Film & lunch voor 55+: 10,00 euro en 
voor 65+ 9,00 euro.
Voor informatie over de titels van de films, alle data en tijden van 
het Zomer Biosprogramma of reserveren kunt u bellen op werk-
dagen van 9 tot 12 uur naar de receptie van Casca de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede: 023-548 38 28 – 1. 
Kijk ook eens op www.casca.nl. 

Activiteiten Welzijn Bloemendaal
Bennebroek – Welzijn Bloe-
mendaal organiseert een duin-
wandeling op 5 juli. U wan-
delt samen met een vrijwillig-
ster door het duingebied. Ver-
trek bij ingang ’t Panneland om 
10.00 uur.
Mocht het vervoer vanuit Ben-

nebroek een probleem zijn, 
dan kunt u dit aan Welzijn
Bloemendaal doorgeven. De 
vrijwilligster kan maximaal drie 
personen meenemen in de
auto, zij vertrekt om 9.50 uur 
van gemeentehuis van Benne-
broek.

Dinsdag 6 juli staat de activiteit 
‘Nordic Walking in de duinen’
op het programma. De wande-
lingen duren ongeveer ander-
half uur. Er wordt geen les ge-
geven.
Start 10 uur vanaf ’t Panneland 
van de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen.
Informatie: tel. 023-584 5300.

Aanstaand
weekend: 

Heemstede Jazz 
met Yvon Weijers
Heemstede - Zondag 4 juli 
is de derde editie van Heem-
stede Jazz op het Wilhemin-
aplein in Heemstede. Dit 
keer weer in de open lucht 
en dat komt goed uit, want 
de weervoorspellingen zijn 
‘tropisch warm’. 

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.
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Wandeling Duinmeren en Donkere Wouden (55+)
Samen wandelen: sportief, gezellig en gezond bewegen in de 
buitenlucht! Twee keer per maand, op donderdag, wandelt een 
groep senioren zo’n 5 tot 9 km. 
Op donderdag 15 juli wandelen we in de Kennemerduinen. 
Een afwisselende wandeling met uiteindelijk aan het strand, bij 
Parnassia, een koel drankje. Via een andere route wandelen we 
terug naar het Koevlak. Vergeet niet extra water en een zonnepet 
mee te nemen in verband met zomerse temperaturen. Denk ook 
aan sokken in uw wandelschoenen om blaren te voorkomen! 
We verzamelen om 10.00 uur op (betaald) parkeerterrein het 
Koevlak, ingang Kennemerduinen aan de Zeeweg in Over-
veen. Kosten 2,00 euro. U kunt per keer meelopen. Graag vooraf 
(telefonisch) aanmelden: tel: 023-548 38 28-1. Denkt u aan uw 
natuurmonumenten- of lidmaatschapskaart? 
De volgende wandeling is op 29 juli en gaat langs de Forten in 
Spaarndam en Spaarnwoude.

Midzomermaaltijd                            
In Eethuis de Luifel kunt u heerlijk eten. Van maandag t/m vrij-
dag tussen 17.15 en 18.45 uur wordt een lekkere maaltijd geser-
veerd, altijd vers bereid door onze eigen kok. 
Op de laatste donderdag van het seizoen – donderdag 15 ju-
li – verzorgt Casca traditiegetrouw weer een lekker driegan-
gen-midzomermaaltijd in Eethuis de Luifel. Liefhebbers van een 
goede maaltijd kunnen in de foyer gezellig samen eten. Als u 
mee wilt eten, geef u dan ruim van tevoren op. Graag willen we 
weten met hoeveel personen u komt. Er kunnen maximaal 50 
personen mee eten. Vanaf 17.15 tot 18.00 uur kunt u aan tafel. 
De tafel staat gedekt voor het aantal personen waarvoor u reser-
veert. Bent u alleen dan zoeken wij, als u dat wilt, een geschikte 
tafelgenoot. U kunt vooraf een aperitief komen drinken. 
Graag ruim van tevoren, maar minimaal één dag van tevoren 
reserveren bij de receptie van de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de tussen 9 en 12 uur, tel: 023-548 38 28 -1. 
Aanvang: donderdag 15 juli - 17.15-18.00 uur in de foyer van de 
Luifel. 
Kosten Midzomermaaltijd 10,00 euro, voor 65+ 9,00 euro en kin-
deren: 7,25 euro.
Het nieuwe seizoen begint op maandag 16 augustus in Eethuis 
de Luifel en dan kunt u weer dagelijks terecht voor een diner. 
Op dinsdag, woensdag en donderdag kunt u hier tussen 12.00-
13.15 uur ook lunchen. Er is wekelijks een ander gerecht in de 
aanbieding.
Kijk voor het reguliere weekmenu en alle andere activiteiten van 
Casca ook eens op de website: www.casca.nl.

Feestelijke middag rond 
‘Overplaats’ Hartekamp
Heemstede - Landschap 
Noord-Holland organiseert op 
zaterdag 10 juli een feestelij-
ke Overplaatsdag. Dan neemt 
Landschap Noord-Holland om-
wonenden mee naar het illus-
tere verleden en de nieuwe toe-
komst van de Overplaats van de 
Hartekamp. Men krijgt een kijk-
je in de keuken van de vroegere 
bewoners en verneemt de plan-
nen die er zijn om de Overplaats 
weer in oude luister te herstel-
len. 

De Hartekamp is bekend door 
de beroemde geleerde Caro-
lus Linnaeus die er enkele ja-
ren gewerkt heeft. Het was toen 

één van de rijkste buitenplaat-
sen van Europa. De Overplaats 
is het deel van de Hartekamp 
aan de overkant van de Heren-
weg en ligt tussen de Heren-
weg, Prinsenlaan, Glipperweg en 
speeltuin de Linnaeushof. Vanaf 
2006 is Landschap Noord-Hol-
land eigenaar van de Overplaats. 
Sindsdien is het oude padenpa-
troon voor zover het kon her-
steld. De historische zichtas van 
het grote huis van de Hartekamp 
naar het voormalige theehuis is 
opengemaakt. Het is een fraai 
punt geworden, waar het ver-
leden tot leven komt. Langs de 
toegangsweg naar de speeltuin 
is een Zwitserse brug gebouwd, 

Door de herbouw van de Zwitserse brug en het ravijn is al iets van de 
allure van vroeger terug. (Foto Landschap Noord-Holland.)

waardoor men net als vroeger 
over de vijver, door het “ravijn” 
de brug ziet. 

Wat gaat er nog meer 
veranderen?
Landschap Noord-Holland gaat 
bijvoorbeeld de tuin van Lin-
naeus zichtbaar maken. Ook 
de historische poortjes, die bij 
de tuin hoorden, worden op-
geknapt. De plek van het oude 
theehuis wil Landschap Noord-
Holland mooi inrichten. En zo 
zijn er nog meer plannen.
Tijdens de Overplaatsdag biedt 
Landschap Noord-Holland ie-
dereen de gelegenheid vragen 
te stellen over de plannen. Land-
schap Noord-Holland heeft de 
financiering rond en wil daarom 
graag met omwonenden toasten 
op het verdere verloop van de 
projecten.

Programma
De Overplaatsdag op zaterdag 
10 juli start om 14.00 uur met 
een lezing van Ad van Unnik van 
de Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek over de ge-
schiedenis en de bewoners van 
de Hartekamp en de Overplaats. 
Daarna volgt een lezing van Sas-
kia Bloemen, projectleider bij 
Landschap Noord-Holland. Tot 
slot een wandeling met uitleg 
over de Overplaats met een toe-
passelijke afsluiting bij het voor-
malige theehuisje.
Aanmelden is verplicht. Bel de 
InformatieWinkel van Landschap 
Noord-Holland, 088-0064455 
(kantooruren en zaterdag) of 
mail uw gegevens naar info@
landschapnoordholland.nl. U 
hoort bij uw aanmelding waar de 
middag gehouden wordt.

Kerkdienst in 
Spaarne
Regio - Zondag 11 juli om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. 
Het is een dienst van Woord en 

Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek. 

Voorganger is pastor de heer 
F. Bossink.  Zang wordt onder-
steund door cantor de heer E. 
Vriens. (communieviering)

Oranjefoto:
Nederland-Brazilië hand in hand
Heemstede – Toen deze foto op de redactie aankwam, was 
de wedstrijd Nederland-Brazilië nog niet gespeeld. Nu 
weten we inmiddels dat Oranje sterker was dan ‘voetbal-
grootmacht’ Brazilië. 
Voor Eric Wildschut uit de Marga Klompelaan Heemstede 
leuke reden deze foto te maken en in te sturen. Hij schreef 
(voor de wedstrijd): “Valeria en ik gaan morgen hand in 
hand de grote wedstrijd zien... In de andere hand een bier-
tje of een glas Cachaca...”

Indonesische 
keuken
Heemstede - Bij Casca worden 
uw smaakpapillen geprikkeld bij 
allerlei verschillende culinaire 
cursussen. Na de zomervakantie 
starten deze weer en er is er voor 
ieders smaak wel één!
Nieuw zijn bijvoorbeeld de cur-
sus Afrikaanse keuken, Grieks-
Turkse keuken, Feestelijke me-
nu’s en Feestelijk vegetarisch, 
of de workshops Engelse Christ-
mas cake of Christmas pudding 
en Deense Kerstcake. 
De eerste culinaire cursus die in 
het nieuwe seizoen start is de 
Indonesische Keuken. Cursis-
ten leren allerlei gerechten uit 
deze keuken op een makkelijke 
en smaakvolle manier bereiden, 
waaronder natuurlijk het samen-
stellen van een rijsttafel. Ook 
andere speciale gerechten ko-
men aan bod en er is aandacht 
voor het gebruik van (uitheem-
se) kruiden. De cursus van 4 les-
sen start op dinsdag 14 septem-
ber van 19.30-22.30 uur en wordt 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede door 
Casca-kok Erna van Garderen. 
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 
uur: tel. 023 – 548 38 28-1 of via 
www.casca.nl. 
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Kofferbakmarkt Bennebroek
Bennebroek - Zondag 18 ju-
li wordt een gezellige kofferbak-
markt in Bennebroek gehou-
den. Op het evenemententerrein 
Middendorp aan de Bennebroe-
kerlaan  staan die dag weer vele 
tientallen uitgeladen kofferbak-
ken met een diversiteit aan ge-
bruikte goederen.
Aan deze markt kan iedereen, 
ongeacht het wel of niet in het 
bezit zijn van een kofferbak, 
deelnemen. Een ideale moge-
lijkheid om overbodig huisraad, 

te krappe kleding of uitgelezen 
boeken van de hand te doen. 
Een standplaats voor een auto 
kost slechts 17.50 euro.
De markt duurt van 10.00 tot 
16.00 uur en zowel de toegang 
als het parkeren is gratis.

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u (dagelijks van 9.00 
tot 17.00 uur) bellen naar: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-24 47 
39/24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Kerkdienst protestantse gemeente
Heemstede - Zondag 11 juli:
Oude Kerk Wilhelminaplein: 
10.00 u. ds. Pieter Terpstra. (van 
zondag 11 juli t/m zondag 22 au-

gustus is er geen crèche en geen 
kinderkring in Heemstede).
Kennemerduin: geen dienst. 
Pinksterkerk: geen dienst.

Vakantie voor Poolse kinderen
Voor PPL (Stichting Polen Project Lesna) zijn de Kinderweek en 
het Kinderweekend de belangrijkste drijfveren van haar bestaan. 

Natuurlijk doen we met veel plezier het inzamelwerk van allerlei 
zaken hier in Nederland en natuurlijk organiseren we met veel ple-
zier transporten naar Polen om het leven daar wat dragelijker te 
maken voor de gemeenschap in Lesna. 

Maar het meest tot de verbeel-
ding sprekende hulp aan het 
plaatsje Lesna in Polen, met 
maar liefst 500 families, die on-
der de armoedegrens leven, 
zijn de kinderen uit die gezin-
nen, die we uitnodigen voor het 
Kinderweekend en de Kinder-
week. De meiden van de Stich-
ting Dreams uit Lesna doen het meeste werk: eerlijk is eerlijk. Kas-
ka en Kasia, met steun van vriendinnen uit Lesna, volgen de kin-
deren, selecteren (helaas, dat moet) en begeleiden hen tijdens de 
voorbereidingen. Ze maken het programma voor het Kinderweek-
end. Ze vragen de troubadour van Lesna voor een avondje zin-
gen rond het kampvuur, bedenken spelletjes op de camping en 
last but not least komt de vuurspuwer van het slot Czocha speci-
aal voor de kinderen in het pikkedonker op de camping zijn show 
opvoeren! De mensen van PPL nemen de tenten mee, helpen met 
de barbecue en laten zich het water in slepen onder luid applaus 
van de dertig kinderen! Vreemde Hollandse ogen dwingen ook wel 
eens ondanks dat de taal een barrière zou moeten zijn; lichaams-
taal kan doorslaggevend zijn bij corrigeren!

PPL neemt de kosten van dit 
weekend voor onze rekening.  
Hetzelfde geldt voor de kos-
ten van de Kinderweek. Vo-
rig jaar hadden de meiden van 
Dreams zelfs sponsors vanuit 
Lesna zelf en voor dit jaar heb-
ben dezelfde sponsors nog niet 
afgehaakt. De transporteur van 
de hulpgoederen heeft onlangs 

ook metterdaad geld gegeven om het organiseren van deze kin-
derfeesten mogelijk te maken.  Maar we hebben veel meer nodig! 
De kosten stijgen, de crisis hakt er aardig in, maar we weten ze-
ker dat onze donateurs ons niet in de steek zullen laten. We heb-
ben met de actie Kinderkerstpakketten in november vorig jaar ge-
zien dat mensen niet terug deinzen voor echte hulp, rechtstreeks 
aan arme mensen. Niks geen vergoeding van kosten voor PPL-ers; 
zij betalen hun trips zelf! 

Uw bijdrage aan PPL gaat rechtstreeks naar onze doelen.

Voelt u zich aangesproken? Maak uw donatie, zelf de hoogte be-
palen, over aan Stichting PPL. 
Bankrekening (ING): 67.44.26.312 t.n.v. Stichting Polen Project 
Lesna.

INGEZONDENStichting Epilepsie instellingen Nederland 
viert Zomerfeest 2010
Heemstede - Stichting Epi-
lepsie Instellingen Nederland 
(SEIN) organiseert jaarlijks een 
zomerfeest voor haar cliënten. 
Bij SEIN wonen cliënten met 
epilepsie, vaak met een verstan-
delijke of lichamelijke beperking. 
De cliënten wonen op locaties 
De Cruquiushoeve in Cruquius 
en Meer en Bosch in Heemste-
de. Omdat veel cliënten niet of 
nauwelijks op vakantie kunnen, 

creëren we een vakantiegevoel 
door ruim een week een groot 
feest te organiseren voor alle 
cliënten. Mede door vele vrijwil-
ligers is dit ieder jaar weer een 
enorm succes. 

Waar en wanneer
De feestweek vindt plaats van 7 
tot en met 15 juli op het terrein 
van De Cruquiuhoeve, Spiering-
weg 801 te Cruquius.

Dit jaar staat het feest in het 
thema van “Reis om de Wereld”. 
Op het programma staan bij-
voorbeeld: optredens van arties-
ten, sport en spel dagen, Cliënt 
optredens, barbecue en als top-
per een echte kermis. De ker-
mis op 13 en 14 juli (14.00-21.00 
uur) staat ook open voor geïn-
teresseerden. Op 14 juli tussen 
14.00 en 17.00 uur is er een rom-
melmarkt. 

Dichtstorten is een open po-
dium voor dichttalent. Wilt u 
ook een eigen gedicht in 
de Heemsteder publice-
ren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Visserstraat 
10, 1431 GJ Aalsmeer. In-
zendingen van foto´s wor-
den niet geplaatst.

Inzicht
Het loslaten van alles

waarvan je denkt
dat het je bezit is
geeft ruimte aan

ieder nieuw begin

 immers…

 niets is blijvend
niets is wat het lijkt

alles is altijd in beweging
nooit is iets hetzelfde

trouw blijven aan jezelf
is durven verliezen!

Ada Lodder

DichtstortenGeslaagd in tweede tijdvak 
College Hageveld

Danny Barnhoorn- Heemstede, Linda van Damme - Cruqui-
us, Sammy Havermans - Hillegom, Rosalie Koevoets - Ben-
nebroek, Ben van Meeteren - Vijfhuizen NH, Pamela Ratche-
va - Heemstede, Niels de Roos - Heemstede, Maartje Veer-
man - Hoofddorp, Felix Verduin - Heemstede, Anna Wijnen - 
Heemstede

Creatief Centrum Bennebroek 
heeft nieuw programma
Bennebroek - Het creatief Cen-
trum biedt ook het komend sei-
zoen een gevarieerd programma 
aan. Bij de meeste cursussen 
zijn nog enkele plaatsen open.
Naast de vertrouwde schilder- 
en tekencursussen als aquarel-
leren, tekenen / schilderen en 
experimenteren met acryl, zijn 
er ook twee nieuwe cursussen; 
schilderen met pastel en  fo-
tografie/beeldbewerking. Op 
ruimtelijke gebied kunt u kie-
zen uit keramiek (handvormen 
en avondatelier), figuratief boet-
seren en model boetseren. Het 

zeer gewilde kinderatelier op de 
dinsdag en woensdag biedt kin-
deren van 6 tot 12 jaar de moge-
lijkheid te tekenen/schilderen of 
te boetseren.
Alle cursussen starten in de 
week van 13 september. Tijd ge-
noeg nog om u aan te melden! 
De cursussen vinden plaats in 
het oude postkantoor aan de 
Duinlaan. Voor meer informatie 
en aanmelding: www.creatief-
centrum.nl of 0646575907.
De nieuwe programmaboekjes 
liggen in de plaatselijke biblio-
theken.

Vrijwilligers gevraagd voor Buitenboel
Heemstede - Casca organi-
seert elk jaar de Buitenboel, een 
actieweek voor kinderen van 6 t/
m 10 jaar in de laatste week van 
de zomervakantie. Van dinsdag 
17 augustus t/m vrijdag 20 au-
gustus beleven de kinderen tus-
sen 10.00 en 15.30 uur avontu-
ren met als thema ‘Stenen Tijd-
perk’. 
Groepjes kinderen gaan hun ei-
gen tent maken en ze kunnen 
zich deze dagen volop uitleven 
met knutselen, speurtocht, veel 
spelletjes en sportieve activitei-
ten en natuurlijk zwemmen in 
zwembad Groenendaal. Ze mo-
gen zelfs één nacht (donderdag) 
in hun tent blijven slapen als ze 
dat willen.
Voor het bouwen van de tenten 
zoeken wij nog oude tentdoe-
ken. Dus heeft u net besloten uw 
oude tent weg te doen, is deze 
niet meer helemaal waterdicht 
of gaat u niet meer kamperen? 
Denk dan graag aan de kinde-
ren van de Buitenboel! Ook als 
u een bedrijf heeft en/of iemand 
weet die oude tentdoeken heeft, 

laat u het ons dan graag weten! 
Casca is voor deze week op zoek 
naar vrijwillig(st)ers, actieve jon-
gens, meiden, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s (vanaf 16 jaar) 
die het leuk vinden om een vast 
groepje van 7 à 8 kinderen on-
der hun hoede te nemen. Maar 
pas op: als je één keer geholpen 
hebt, dan wil je steeds weer: de 
vrijwilligers hebben het met el-

kaar net zo gezellig als (met) de 
kinderen!
Wie zin heeft om mee te helpen 
in de week van 17 t/m 20 augus-
tus, oude tentdoe(en) wil aan-
bieden of meer informatie wil 
over deze vakantieweek met the-
ma ‘Stenen Tijdperk’, kan bellen 
naar Margo Pouw bij Casca. 
Telefoon: (023) 548 38 28 of mai-
len: mpouw@casca.nl.
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Icaris sluit Afrika project af 
met mooie opbrengst

Heemstede - Op basisschool 
Icarus is het Afrika project af-
gesloten met de bekendmaking 
van de opbrengst voor het scho-
lenfonds Kutenda van de Ste-
denband Haarlem-Mutare.
De opbrengst was bijna 3000 
euro! De opbrengst is maan-
dag 28 juni jl bekendgemaakt 
en de cheque is vol trots over-
handigd aan de wethouder van 
Onderwijs Jur Botter. De leerlin-
gen hebben dit enorme bedrag 
opgehaald door middel van ver-
schillende activiteiten. Zij heb-

ben een sponsorloop gehouden, 
er is een kunstverkoop geweest 
en daar was de opbrengst van 
de Afrikadag op 11 juni j.l. 
Wekenlang hebben de kinde-
ren aan het Afrika project ge-
werkt. Zij hebben het Tropen-
museum in Amsterdam bezocht, 
Afrikaanse dansworkshops ge-
had, maskers, hoeden en tas-
sen gemaakt. Op school was er 
een Afrikaanse tentoonstelling-
met allerlei producten uit Mu-
tare, maar ook eigen gemaakt 
kunst en prachtige foto’s. Het 

Afrikaproject op Icarus werd on-
dersteund door de Stedenband 
Haarlem–Mutare en mede ge-
subsidieerd door het NCDO. 

Wethouder Jur Botter is trots op 
het resultaat dat werd behaald 
door de Icaris-leerlingen.

Derde fase project De Watertoren van start

Eerste paal Waterhof geslagen
Heemstede – Afgelopen maan-
dag heeft Thunnissen Groep uit 
Heemstede de eerste paal van 
de in totaal 571 palen geslagen 
van project Waterhof. Waterhof 
is de derde fase van project De 
Watertoren.  
Project Waterhof biedt woon-
plezier in de drie aparte woon-
gebouwen Wig, Dreef en Haven. 
Daarnaast omvat het project 
op de kop van het Wipperplein 
een kleinschalig kantoor met vijf 
kantoorunits van 125 m2 tot 210 
m2. In de onderliggende halfver-
diepte parkeergarage is er voor 
ieder appartement parkeergele-
genheid, evenals een individue-
le berging.

Wig biedt luxe en ruime appar-
tementen tot 139 m2 met uitzicht 
over de bestaande Heemsteed-
se haven maar biedt ook star-
ters een mooie eerste woning. 
Prijzen 162.500 euro tot 422.500 
euro v.o.n.

In woongebouw Dreef biedt 
Elan Wonen comfortabele huur-
appartementen aan in de vrije 
sector.  Huurprijs vanaf 835 eu-
ro per maand. 

Woongebouw Haven kenmerkt 
zich door de mooie ligging aan 
het water en de luxueuze ap-
partementen tot 139 m2 met rui-
me balkons, een aantal zelfs met 
een eigen aanlegsteiger. Prij-
zen 242.500 euro tot 437.500 
euro v.o.n.

Nu tijdelijk 15% korting 
Thunnissen heeft in het ka-
der van de stimuleringsrege-
ling woningbouwprojecten sub-
sidie ontvangen voor het pro-
ject Waterhof. Voor de eerste 10 

geïnteresseerden voor een ap-
partement in woongebouw Ha-
ven bieden wij daarom een kor-
ting aan van 15% op de VON-
prijs. Waarvan 10% als uitgestel-
de betaling met waardegarantie, 
deze wordt verrekend bij de ver-
koop van het appartement.
 
100% verkoopgarantie
huidige woning
Veel geïnteresseerden willen 
eerst hun huidige woning heb-
ben verkocht voordat ze een 
nieuwe woning kopen. Thunnis-
sen biedt kopers daarom de ze-
kerheid van de verkoop van hun 
huidige woning en compenseert 
eventuele dubbele woonlasten.

Voor meer informatie over het 
project, de appartementen of 
het toepassen van de regelingen 
kan contact opgenomen worden 
met Het Makelaarshuys Hofzicht 
uit Hillegom en met Teer, Ridder 
& Strijbis Makelaars uit Heem-
stede. Schipholland Makelaars 
uit Lijnden is de makelaar voor 
het kantoor. 

Meer informatie: www.dewater-
toren-heemstede.nl

Van huis uit ben ik een heel erg ‘lief, aardig, spontaan, tikje verle-
gen en net meisje.’ Let wel, van huis uit. In de loop der jaren ben 
ik gevormd tot de onaardige, kattige, stoere, grote bek hebben-
de bitch die ik nu ben. 
Daarbij ben ik in het oog van veel mensen altijd dronken, verwaar-
loos ik mijn kinderen, kook ik nooit een fatsoenlijke maaltijd en laat 
ik mijn man het huishouden doen.
Daarbij komt dat ik nooit zijn overhemden strijk, nooit zijn kof-
fer inpak als hij op reis gaat. En in de vijfentwintig jaar die we ge-
trouwd zijn heb ik nog nooit een ontbijt voor hem klaargemaakt.
Heel lang geleden, ergens in de 20e eeuw, toen ik nog op de 
lagere school zat was ik het liefste meisje van de klas. Verlegen 
en braaf, nou ja ‘braaf’. Als je mijn onderwijzer uit die tijd om zijn 
mening vraagt, zal hij ongetwijfeld zeggen dat ik een enorm kreng 
was, die de grootste tijd van haar school carrière op de gang heeft 
doorgebracht. 
Klopt wel, dat dan weer wel.
Rond mijn tiende verjaardag werd ik enorm gepest, door twee van 
die bijdehante trutten, die bij mij in de klas zaten. In die tijd deed ik 
er alles aan om bij deze dames in de smaak te vallen. 
Aan het eind van de lagere school had ik een “onder vier ogen ge-
sprek” met mijn moeder. Zij drukte mij op het hart, dat ik, wan-
neer ik deze manier door zou gaan, het niet ver zou schoppen in 
de maatschappij. Ja knikken en in de smaak proberen te vallen is 
leuk, maar het houdt ergens op. Mijn moeder leek het in dit geval 
het beste dat het op dat moment op zou houden.. Dit advies heb 
ik letterlijk opgevolgd. Op het moment dat ik voor de eerste keer 
de middelbare school en een van die twee bijdehante trutten aan 
mij vroeg, of ik vriendinnen met haar wilde zijn, zei ik voor de eer-
ste keer volmondig NEE. 
Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en nog steeds ben ik heel 
diep van binnen dat lieve, aardige, brave, spontane en vooral ver-
legen meisje van toen. 
Nog steeds wil ik door iedereen aardig gevonden worden, helaas 
heeft de ervaring geleerd dat dit niet gaat. Je kunt niet door ieder-
een aardig gevonden worden. 
Wel ga ik altijd heel trouw met ze naar zwemles, schaatsles, 
pianoles, hockeytraining, voetbaltraining en  wedstrijdzwemmen. 
Bovendien sta ik elk weekend langs de lijn als de kinderen moeten 
hockeyen of voetballen, dat dan weer wel.
Ingrid de Bruijn, www.ingriddebruijn.nl

Dat dan weer wel

Deze rubriek is speciaal voor iedere Heemsteder die eens 
wat kwijt wil op papier. Belevenissen, avonturen zelfs, of 
gewoon gedachten. Deel het met de lezer van de Heem-
steder, het zijn er ruim 20.000: een groot publiek dus. Aan 
podiumvrees moet u een broertje dood hebben, aange-
zien het ingezonden verhaal wel van naam dient te worden 
voorzien. De redactie behoudt zich het recht uw verhaal 
in te korten of kan beslissen het niet te plaatsen. Wat u als 
onderwerp kiest is geheel vrij in te vullen... Er is echter één 
voorwaarde: hetgeen u schrijft moet wel een bepaalde link 
hebben met Heemstede of Bennebroek of nabije regio.

Vakantietijden 
Casca
Heemstede - De vakantietijd is 
– bijna - aangebroken. Ook bij 
Casca is dat merkbaar. Veel ac-
tiviteiten zijn afgesloten en de 
start voor het nieuwe seizoen 
wordt voorbereid. In juli en au-
gustus zijn er wel films in de Zo-
mer Bios en er zijn voor senio-
ren excursies. Ook de 55+ wan-
delclubs en fietsclubs gaan ge-
woon door. De nieuwe program-
maboekjes met alles wat er te 
doen is bij Casca en in Thea-
ter de Luifel zijn huis-aan-huis 
in Heemstede verspreid. Mocht 
u deze brochures niet hebben 
ontvangen, dan kunt u ze halen 
bij de locaties van Casca: de Lui-
fel, Herenweg 96; activiteiten-

centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11; de Princehof, Glip-
perweg 57 of bij het Raadhuis en 
de bibliotheek. U kunt zich al tij-
dens de vakantieperiode opge-
ven voor cursussen e.d., infor-
matie opvragen of kaarten voor 
het theater reserveren. 
In de periode van maandag 19 
juli t/m vrijdag 13 augustus is de 
administratie open van 9.00 uur 
tot 12.00 uur. Bellen of langs-
komen kan dan dus alle och-
tenden. Na deze periode kunt u 
voor kaartverkoop of informatie 
weer van 9.00 tot 16.00 uur te-
recht bij de receptie van de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Telefoon: (023) 548 38 28-1.
Natuurlijk vindt u alle informatie 
over cursussen, clubs, activitei-
ten en kinderopvang ook www.
casca.nl.



Regio - De  succesvolle kunst-
mark 2009, zal worden herhaald  
op zaterdag 11 september 2010. 
De kunstmarkt , welke gehou-
den wordt onder auspiciën van 
de Stichting Feestweek Vijfhui-
zen, is een  afzonderlijk onder-
deel van de Vijfhuizense Jaar-
markt, welke ieder jaar dui-
zenden bezoekers trekt van-
uit de hele regio. De organisatie 

streeft naar een markt waar niet 
alleen kunst aangeboden wordt, 
maar waar de diverse kunstvor-
men ook werkelijk gedemon-
streerd worden, zodat de bezoe-
kers zich wanen op het Parijse 
Place du Tertre. Thans hebben 
zich ruim 45 kraamhouders aan-
gemeld, waarvan de helft hun 
kunstvorm tijdens de markt zal 
uitoefenen. Onder hen zijn o.a. 

kunstschilders, beeldhouwers 
zilversmeden en ontwerpers 
van keramiek. Ook zal er een 
gelegenheid zijn voor kinderen 
om hun creativiteit te demon-
streren.
Op de kunstmarkt zijn nog en-
kele kramen beschikbaar. Voor 
inlichtingen en/of aanmelden 
kunstmarktinfo@feestweekvijf-
huizen.nl
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Softbal
Smalle selectie breekt RCH-Pinguins op
Heemstede - Als je met 9 
speelsters aan een wedstrijd be-
gint weet je dat je risico’s loopt. 
Na 4 innings leidde RCH-Pingu-
ins nog met 1-0 tegen Kinheim-
2, maar in de 5e sloeg het nood-
lot toe. Achtervanger Eva Ver-
duijn viel geblesseerd uit, Nina 
Dijkstra nam het catchen over, 
jeugdspeelster Tamara Meeu-
wenoord werd van de tribu-
ne gehaald en in het veld wer-
den verschillende positiewisse-
lingen doorgevoerd. Een reeks 
veldfouten was het gevolg en de 
voor de ranglijst zo broodnodige 
overwinning ging in rook op.

De Heemsteedse thuisclub leek, 
met Daniëlle Kuipers op de heu-
vel, zijn zaken goed voor elkaar 
te hebben. Na 4 innings waren 

er nog maar 2 Kinheimers op 
de honken verschenen, beiden 
na veldfouten die zonder ge-
volgen bleven. Aan de andere 
kant kreeg RCH/P volop kansen 
om de wedstrijd in een vroegtij-
dig stadium te beslissen, maar 
zowel in de 1e als 2e inning 
bleef het bezetten van het 2e 
en 3e honk bij slechts 1 uit zon-
der succes. Maar in de 4e slag-
beurt was het dan uiteindelijk 
raak. Annemarie van ’t Klooster 
sloeg haar 2e van de in totaal 
4 honkslagen in deze wedstrijd 
en het waren Mariska v.d. Kruijf 
en Marieke Wijfjes die haar ver-
der over de thuisplaat brach-
ten. Maar ook nu weer werd on-
voldoende rendement uit de in-
ning gehaald. Met het 2e en 3e 
honk bezet en niemand uit volg-

den 3 vangballen en bleek de 1-
0 voorsprong een te smalle basis 
om de defensieve problemen in 
de daarop volgende Haarlemse 
slagbeurten op te vangen. Zo-
wel in de 5e als 6e inning kon 
Kinheim 3 x scoren op bij elkaar 
4 honkslagen en maar liefst 5 
veldfouten. Ook aanvallend luk-
te er weinig meer. Alleen Daniël-
le Kuipers kon nog 1 x thuis ko-
men na 4 wijd en een honkslag 
van Annemarie van ’t Klooster. 

Dat de 2-6 nederlaag niet op 
het conto van de pitching kwam 
blijkt wel uit de werpcijfers na 7 
innings : 5 x 3 slag, 0 x 4 wijd, 5 
honkslagen en 7 veldfouten. Van  
Kinheimzijde werden slechts 4 
honkslagen, maar ook maar 2 
veldfouten gemaakt.

Groot WK-scherm op de 
Raadhuisstraat
Heemstede - Café de 1ste Aan-
leg en ijssalon van Dam hebben 
de handen ineen geslagen voor 
een groot WK-buitenscherm. 
Indien we winnen van Urugu-
ay, voor de WK finale op zon-
dag 11 juli. Ter hoogte van ijssa-
lon van Dam zal, onder voorbe-
houd van de wat late maar niet 
minder spontaan aangevraagde 
vergunningen, een scherm ge-
plaatst worden van 4 bij 2,5 me-
ter.
Met een heerlijk ijsje of biertje in 
de hand kan dan genoten wor-
den van een unieke finale. Bij 
het drukken van deze krant is 
er nog grote onzekerheid of het 
door kan gaan. Willem van Dam 
en Kees Heger zetten alles op 
alles om de nodige organisatie 

snel neer te zetten. Het scherm 
is in optie genomen, extra bar-
personeel wordt geronseld, de 
Dixie toiletjes zijn besteld en de 
afvalbakken worden geplaatst. 
Wat rest is een Nederlands elf-
tal wat eerst netje Uruguay op-
knapt en een flexibele bereid-
heid van de gemeente Heem-
stede om e.e.a. mogelijk te ma-
ken. Wie op de hoogte wil blij-
ven van de laatste ontwikkelin-
gen kan het beste de twitter vol-
gen van via twitter@ijssalon-
vandam of twitter@1steaanleg.
nl. Met een beetje geluk kun-
nen ijssalon van Dam en de 1ste 
Aanleg u zondag 11 juli ontvan-
gen voor het grootste dorpsfeest 
van het milennium. We houden 
de vingers gekruisd.

Nieuw in Heemstede: RIBS2GO
Heemstede – Er is een nieuwe 
thuisbezorgservice voor heerlij-
ke spareribs in Heemstede, na-
melijk: Ribs2go. Dit is een on-
derdeel van Cozy restaurant 
gevestigd op het Wipperplein 3 
te Heemstede!
Een half jaar geleden is het res-
taurant begonnen met Spare 
ribs op de menukaart te plaat-
sen, dit werd zo’n groot succes 
dat vaste gasten al gingen vra-
gen of ze deze ook konden af-
halen. Op deze manier is het 
idee gegroeid om een bezorg-
service te beginnen. Na een 
goede voorbereiding en een 
rustige start zijn Bob Diven-
dal en zijn vrouw Love van het 
restaurant Cozy en nu dus ook 
Ribs2go vast van plan  door te 
groeien.
“We merkten dat er een goe-
de markt voor een bezorgser-
vice is in Heemstede. Snellere 
bezorging dankzij centrale lo-
catie (Hoofddorp, Bennebroek, 
Vijfhuizen, Zwaanshoek en de 
Cruquius). Wat onderscheidt 
ons nou van andere bezorgser-
vices? Omdat wij echt de lek-
kerste spareribs hebben die 
zo van het botje vallen, waar-
door het lastige kluiven overbo-
dig wordt! Daarnaast bezorgen 
we ook roergebakken gamba’s, 
kippenbouten, een overheerlijk 
biefstuk pepersaus!” 
Bob en Love geven aan dat zij 
de kinderen uiteraard niet ver-

geten: “Speciaal voor gezinnen 
hebben wij onze family ribs.
3 Bakken met spareribs,  sa-
lade, friet, gepofte aardappel, 
knoflooksaus en kruidenboter  
met een gratis kinder-dvd en 
dit voor maar 29,50 euro voor 2 
volwassenen en 2 kinderen.”
Alles word met zorg bereid 
door Bob en ook kunnen er 
veel extraatjes besteld worden 
zoals luxe salade, friet, frisdran-
ken maar ook notenbrownies,  
chocolade mousse en heerlijke 
huiswijnen! Proef ze zelf! “Tot 
nu toe hebben we veel posi-
tieve reacties gehad, zie thuis-
bezorgd.nl en justeat.nl”, aldus 
Bob.

Openingsdagen en
bezorgtijden
Geopend van woensdag t/m 
zondag, van vrijdag t/m zondag 
(bezorgen). Afhalen is natuur-
lijk altijd mogelijk!
Uitbreiden met afhaal BBQ-
pakketten en luxe hapjes be-
hoort tot de mogelijkheden.

Cozy restaurant
Cozy restaurant heeft sinds 11 
juni een vernieuwde menu-
kaart. Met wat meer frisse zo-
merse gerechten en natuurlijk 
ons fameuze 6 gangen menu! 
Dus voor iedereen wat wils! 
Meer info: www.ribs2go.nl Wip-
perplein 3, te Heemstede. Tel. 
023-5478927.

Tweede Kunstmarkt Vijfhuizen
De drukbezochte kunstmarkt in 2009.

Juist extra druk tijdens de zomermaanden
Sensoor Haarlem gaat niet met vakantie
Regio - Sensoor Haarlem is ook 
tijdens de zomervakantie dag en 
nacht bereikbaar voor een ver-
trouwelijk en anoniem gesprek 
via telefoon of chat, voor ieder-
een die daar behoefte aan heeft. 
Elk moment van de dag en de 
nacht zit er een medewerker, die 

tijd en aandacht heeft voor de-
gene die contact zoekt. Het tele-
foonnummer is 023 – 5 471 471. 
De hulpdienst is ook bereikbaar 
via het landelijke nummer 0900 
– 07 67 (5 cent p/m). Chatten 
kan via www.sensoor.nl/haar-
lem. De ene beller mist het vas-

te contact met familie die met 
vakantie is. Een ander vindt het 
gewoon vervelend dat het over-
al zo stil is. Voor velen is ook de 
vakantiestop van een cursus, of 
de tijdelijke afwezigheid van een 
vaste hulpverlener, lastig om 
mee om te gaan.
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Spectaculair bloemencorso op 13, 14 en 15 augustus 

Bloemen in de file
Regio - Het Rijnsburgs Bloe-
mencorso is een van de meest 
spectaculaire bloemenevene-
menten van Nederland. De 65e 
editie van dit unieke bloemen-
festijn heeft als thema ‘Mobiliteit’ 
en trekt ook dit jaar weer door 
Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. 
Op 14 augustus is het dus extra 
uitkijken naar de spectaculaire 
bloemenfile op het parcours!

Bloemen in beweging
Het Rijnsburgs Bloemencor-
so is een familiefeest voor jong 
en oud. De opvallende praal-
wagens staan dit jaar in het te-
ken van ‘Mobiliteit’. Bloemsier-
kunstenaars hebben fleurige 
rijdende vehikels (van wel der-
tig vierkante meter en drie me-
ter hoog) gecreëerd. Zo wor-
den onder andere een bloemen-
trein, bloemenboot en bloemen-

vliegtuig in de optocht verwacht. 
Naar schatting worden er zo’n 
150.000 bloemen in allerleikleu-
ren en vormen gebruikt. Naast 
de praalwagens bestaat de vro-
lijke bloemenstoet ook uit tallo-
ze versierde personenauto’s, ve-
le figuranten en een groot aan-
tal mobiele muziekcorpsen. Een 
echt Hollands bloemenfeest!
De regio Rijnsburg staat bekend 
om haar bloemen-, planten- en 

bloembollenteelt. De vele kwe-
kers, bloemisten en vrijwilligers 
doen ook dit jaar hun uiterste 
best om er een unieke bloemen-
presentatie van te maken. Het 
corso is op vrijdag 13 augustus 
van 19.00 tot 23.00 uur te zien 
in de hallen van Bloemenvei-
ling FloraHolland, Laan van Ver-
hof 3 te Rijnsburg. Op zaterdag 
14 augustus rijdt de bonte bloe-
menstoet vanaf 13.30 uur door 
Rijnsburg, Katwijk en Noord-
wijk. Daarna staan ze het hele 
weekeind op de Koningin Wil-
helminaboulevard in Noordwijk. 
Alle corso-evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Voor men-
sen die niet in de buurt wonen, 
is 14 augustus de beste dag van 
het jaar om bloemenspektakel 
te combineren met een dag-
je strand! Voor meer informatie: 
www.rijnsburgscorso.nl

Het Rijnsburgs Bloemencorso is een vrolijk bloemenspektakel.

‘De asbestketen ontrafeld’

Uit het onderzoek blijkt dat de 
asbestregelgeving theoretisch 
weliswaar sluitend is, maar on-
voldoende is toegesneden op de 
dagelijkse praktijk. Belangrijke 
oorzaak is dat het toezicht vooral 
leunt op het aanvragen van een 
sloopvergunning. In de prak-
tijk gebeurt dit echter vaak niet 
en dan heeft het bevoegd ge-
zag nauwelijks aangrijpingspun-
ten om in actie te komen. Ge-
volg is een aanzienlijke stroom 
illegaal asbest dat zijn weg naar 
de stortplaats vindt. Om deze il-
legale praktijk toch effectief aan 
te pakken biedt samenwerking 
tussen de partners bij themati-
sche ketenhandhaving aanzien-
lijke meerwaarde. 

Het onderzoek is gestart van-
uit het eind van de keten, bij de 
stortplaatsen en milieustraten, 
omdat een groot deel van het 
aangeboden asbestafval door 
de niet-gecertificeerde asbest-
verwijderaars en hun opdracht-
gevers wordt verwijderd, ver-
voerd en gestort. Het in beeld 
brengen van de verschillen-
de schakels in de keten maak-
te het mogelijk om de proble-
men te identificeren en fouten te 
signaleren.

Conclusies
• de asbestregelgeving mist aan-

sluiting op de dagelijkse prak-
tijk;
• het toezicht is te veel gerela-
teerd aan het al dan niet aanvra-
gen van een sloopvergunning;
• het merendeel van het sloopaf-
val wordt verwijderd zonder ver-
gunning, waardoor een aanzien-
lijke stroom van illegaal asbest 
wordt gestort;
• samenwerking tussen de part-
ners bij thematische ketenhand-
having biedt aangrijpingspunten 
om illegale praktijken op effec-
tieve wijze aan te pakken;

Aanbevelingen
• De wet- en regelgeving moet 
meer worden toegesneden op 
de dagelijkse praktijk.
• Gedacht kan worden aan vrij-
stelling - onder voorwaarden 
- voor kleinere verbouwingen, 
een verplichte asbestinventari-
satie bij verkoop van onroerend 
goed van vóór 1994 en het op-
nemen van aanvullende bepalin-
gen in gemeentelijke vergunnin-
gen met betrekking tot onvrijwil-
lig verkregen asbest.
• De partners dienen te werken 
aan het vergroten van de be-
wustwording van de gezond-
heidsrisico’s van het verwijderen 
van asbest, met name bij parti-
culiere opdrachtgevers en de 
aannemers die deze particuliere 
verbouwingen uitvoeren.

Regio - Woensdag 30 juni is het eindrapport ‘de asbestketen 
ontrafeld’ gepresenteerd in Amsterdam. Onder regie van de 
provincie Noord-Holland hebben gemeenten, het Openbaar 
Ministerie, de politie en de VROM-Inspectie samengewerkt. 
Er is onderzoek gedaan naar eventuele misstanden in de as-
bestketen. Het inhoudelijke resultaat is niet goed. 50-80% van 
het asbestafval op onze stortplaatsen heeft een herkomst die 
aanleiding geeft tot nader onderzoek.

16.000 Ziekenhuisopnames 
door verkeerd medicijngebruik

Heemstede - Uit onderzoek 
blijkt dat in Nederland elk 
jaar 16.000 mensen wor-
den opgenomen in een zie-
kenhuis door verkeerd me-
dicijngebruik. Reden voor 
zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis Achmea om in sa-
menwerking met een groot 
aantal apothekers de Me-
dicatie Check in te voeren. 
Verzekerden van 65 jaar en 
ouder die meer dan vijf ver-
schillende medicijnen ge-
bruiken komen hiervoor in 
aanmerking. 

Ook in Heemstede kunt u een 
medicijnencheck laten uitvoe-
ren.
Wilt u meedoen aan de Medi-
catie Check? Meld u dan aan 
bij uw apotheker. De Medica-
tie Check is gratis voor ver-
zekerden van Zilveren Kruis 
Achmea.
Bij de volgende apotheken in 
uw regio kunt u de Medica-
tie Check doen: Heemsteedse 

Apotheek, Binnenweg 98 en 
Bronstee Apotheek, binnen-
weg 206. Ook Apotheek Groe-
nendaal op de Valkenburger-
laan 50 werkt mee aan de me-
dicatiecheck. 

De 65-plussers lopen een ver-
hoogd risico bij medicijnge-
bruik. Kern van de Medica-
tie Check is dat de apothe-
ker in gesprek gaat over het 
medicijngebruik. Wat weet ie-
mand over de eigen genees-
middelen en hoe wordt er mee 
omgegaan? Waar heeft de 
verzekerde last van? De apo-
theker, de huisarts en natuur-
lijk de patiënt zelf nemen het 
medicijngebruik met dit soort 
vragen eens goed onder de 
loep. 

De Medicatie Check is een 
van de vele maatregelen die 
Zilveren Kruis Achmea neemt 
om de kwaliteit van zorg in 
Nederland te verbeteren.

Laatste mogelijkheid aanvraag 
subsidie watergebonden initiatieven

Van 1 juli t/m 31 augustus kun-
nen geïnteresseerden subsidie 
aanvragen voor nieuwe initiatie-
ven in Noord-Holland. 50% van 
de totale kosten kunnen gesub-
sidieerd worden vanuit de rege-
ling Water als Economische Dra-
ger (WED). In totaal komt het 
neer op circa 2.6 miljoen euro 
voor zowel watergebonden be-
drijvigheid als voor waterrecre-
atie. 

Met deze subsidies wil de pro-
vincie onder andere de regio-
nale economie versterken en de 

werkgelegenheid bevorderen; 
extra bestedingen in Noord-Hol-
land genereren en de positie van 
Noord-Holland als maritieme en 
watersportregio versterken. 
De provincie Noord-Holland is 
een waterrijke provincie met 
grote mogelijkheden en capa-
citeit voor creatief en innovatief 
watergebruik.
Dit is de laatste subsidiemo-
gelijkheid uit het programma 
WED.

Programma Water als Economi-
sche Drager

Regio - Komende maanden kunnen Noord-Hollandse ge-
meenten en bedrijven weer een aanvraag indienen voor sub-
sidiëring van watergebonden bedrijvigheid en waterrecreatie.

Noord-Holland wil de economi-
sche mogelijkheden van water 
optimaal benutten. Daarom ver-
strekt de provincie vanuit het 
programma Water als Economi-
sche Drager (WED) subsidies 
aan nautische projecten die de 
economie en werkgelegenheid 
stimuleren. Denk daarbij bijvoor-
beeld aan (openbare) haven-
voorzieningen, kades aan een 
bedrijventerrein, ligplaatsen voor 
recreatievaart en uitbreiding van 
jachthavens. 

Kijk voor meer informatie en de 
Uitvoeringsregeling op 
www.noord-holland.nl, zoeken 
op Water als Economische Dra-
ger. 
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Regio - Bij de behandeling 
van de Kaderbrief 2011 heeft 
de VVD-fractie in de Provin-
ciale Staten van Noord-Hol-
land aangegeven dat zij kri-
tisch wil kijken naar de voor-
gestelde bezuinigingen.

De VVD zal voorafgaand aan 
de begrotingsbehandeling in 
november 2010 het korten van 
specifieke organisaties tegen 
het licht houden en gesprek-
ken voeren met instellingen 
die daar behoefte aan hebben. 
Mogelijk stelt de VVD naar 
aanleiding daarvan accentver-
schuivingen voor bij de begro-
tingsbehandeling.
 
Vanwege terugvallende inkom-
sten vanaf 2011 ziet de VVD be-
zuinigen op zich als zeer nood-
zakelijk, maar wil tegelijker-
tijd voorkomen dat in het wilde 
weg wordt gesnoeid. De VVD 
wil weloverwogen bezuinigen 
in de provinciale geldstromen; 
zodat ook op de lange duur 
de kerntaken van de provincie 
goed kunnen worden uitge-
voerd. Hierbij moet de provin-
cie niet alleen naar andere or-
ganisaties kijken, maar dienen 
GS en PS ook in eigen orga-
nisatie de mogelijkheden voor 
bezuinigingen te verkennen.
 
Maar taken die veel kosten en 
de inwoners van Noord-Hol-
land weinig brengen, of taken 
die beter en dichter bij de bur-
ger door gemeenten kunnen 
worden uitgevoerd; die taken 
moeten volgens de VVD wor-
den afgestoten, zodat meer 
aandacht en geld beschikbaar 

blijft voor de basistaken van de 
provincie.
 
Onder die kerntaken verstaat 
de VVD in overeenstemming 
met het profiel Lodders-plus: 
wegen verkeer en vervoer, 
ruimtelijke ordening, grond- 
en agrarische zaken, econo-
mie, wonen, water, milieu en 
natuurbeheer, aangevuld door 
een kleiner aantal taken op het 
gebied van cultuur, erfgoed en 
sociale infrastructuur. 
 
Instellingen die per brief te ho-
ren hebben gekregen dat hun 
subsidies worden afgebouwd, 
doen er goed aan om te mo-
tiveren waarom zij niet gekort 
zouden moeten worden en hun 
zienswijzen in te dienen bij de 
provincie. Wel is de VVD van 
mening dat instellingen zelf 
ook hard op zoek moeten gaan 
naar alternatieve bronnen van 
financiering, zodat zichtbaar is 
dat deze instellingen eigen ver-
antwoordelijkheid hebben en 
deze ook toepassen.
 
De VVD is vóór het behoud van 
de buurtbussen van Noord-
Holland, en tegen het voorstel 
van GS om de buurtbussen niet 
meer te subsidiëren. De VVD 
ziet het rijden van buurtbussen 
als een cruciale voorwaarde 
voor het bereikbaar en leefbaar 
houden van het Noord-Hol-
landse platteland, en heeft GS 
opgeroepen om haar voorstel 
te heroverwegen. Daarnaast 
vraagt de VVD aandacht voor 
de financiering van de stichtin-
gen Sportservice NH, Sensoor 
en SBO-NH.

POLITIEKE HOEK 

‘Niet in wilde weg snoeien’ 
Statenfractie VVD kritisch 
tegenover bezuinigingen

Uitvoering van start, bussen tijdelijk naar de Parklaan

Stationsplein Haarlem in de steigers 

Ook aan de Kruisweg zijn en-
kele bushaltes. Reizigers kun-
nen vanuit het station de gele 
verwijsborden volgen naar hun 
aansluitende buslijnen. Vanaf de 
Parklaan verwijzen gele borden 
naar het station.
Tot en met december worden de 
Jansweg en het  busgedeelte op 
het Stationsplein opnieuw inge-
richt. Vanaf 5 juli wordt er op de 
Jansweg gestart met het aan-
leggen van de nieuwe busbaan 
en een vrijliggend fietspad. Ook 
de trottoirs worden vernieuwd. 
Vooruitlopend daarop wordt het 

kabel- en leidingennet aange-
pakt. Intussen is er ook begon-
nen met de aanleg van het nieu-
we busstation, wat uitgevoerd 
wordt in duurzaam natuursteen. 
Tot het tweede kwartaal 2011 
werkt men verder aan een on-
derdoorgang tussen het fiets-
souterrain en het station. Het 
fietssouterrain én de opgeknap-
te bestaande fietsenstalling in 
het station, kunnen vanaf no-
vember 2010 (weer) worden ge-
bruikt. De gemeente verplaatst 
vanaf 12 juli een deel van de tij-
delijke fietsenstallingen. De ge-

Regio - Met het project Herinrichting Stationsplein en omge-
ving werkt Haarlem aan een plein waar reizigers en bezoekers 
zich welkom voelen en hun weg kunnen vinden. De uitvoe-
ring gebeurt in fases. De eerste en tweede fase worden tus-
sen juli en december 2010 gelijktijdig uitgevoerd. In deze pe-
riode wordt een nieuw busstation aangelegd op het Stations-
plein en een busbaan op de Jansweg. Aan de Parklaan ligt in 
deze periode een tijdelijk busstation, dat vanaf 11 juli in ge-
bruik wordt genomen.

meente plaatst eerst borden en 
dan hekken om de stallingen die 
worden verplaatst, zodat fietsers 
gewaarschuwd zijn en de gele-
genheid hebben hun rijwiel daar 
weg te halen. 

Bereikbaarheid
De Jansweg is tijdens de werk-
zaamheden afgesloten voor ver-
keer. Het Stationsplein is en blijft 
afgesloten. Door middel van bor-
den worden reizigers, bewo-
ners en toeleveranciers naar hun 
plaats van bestemming geleid. 
Fietsers en voetgangers kun-
nen het werk lopend passeren. 
De parkeergarage van het Sta-
tionsplein blijft gewoon bereik-
baar via de Kruisweg en de Lan-
ge Herenstraat.
Bedrijven en toeleveranciers die 
binnen het werkvak moeten la-
den of lossen kunnen assistentie 
krijgen van één van de beschik-
bare aannemers. 

Volume alarm naderende bus omhoog
Veiligheidsmaatregelen Zuidtangent 

Provincie Noord-Holland heeft 
naar aanleiding van enkele ern-
stige ongevallen in 2009 beslo-
ten onderzoek te doen naar de 
veiligheid van de vrije busbaan 
van de Zuidtangent. Het aantal 
vrije busbanen in de provincie 
groeit en de provincie heeft zich 
tot doelstelling gesteld om het 
aantal verkeersdoden en slacht-
offers terug te dringen. Ondanks 
dat het rapport heeft aangege-
ven dat de vrije busbaan van 
de Zuidtangent in principe een 
veilige constructie is, neemt de 
provincie Noord-Holland de 
maatregelen die in het rapport 
worden voorgesteld grotendeels 
over, of neemt de voorstellen in 

onderzoek om zo de veiligheid te 
verbeteren. 

Maatregelen
De provincie Noord-Holland 
neemt op korte termijn verschil-
lende maatregelen: 
• extra bebording om te voor-
komen dat voetgangers over de 
busbaan lopen;
• het verhogen van het volume 
van het alarm bij een naderende 
Zuidtangentbus;
• het aanpassen van de verkeers-
lichten zodanig dat het risico ver-
mindert dat voetgangers een 
‘tweede’ bus over het hoofd zien; 
• buiten de bebouwde kom de 
oversteekplaatsen voorzien van 

Regio - Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
hebben kennis genomen van het onderzoeksrapport “ver-
keersveiligheid Zuidtangent”. Uit het onderzoeksrapport blijkt 
dat de vrije busbaan van de Zuidtangent een veilige construc-
tie is. Echter, om ook voor de toekomst de veiligheid op peil te 
houden en zo mogelijk te verbeteren, heeft de provincie naar 
aanleiding van het onderzoek besloten verschillende maatre-
gelen te nemen. Zo worden in overleg met betrokken gemeen-
ten verkeerslichten aangepast en het volume van het alarm bij 
een naderende Zuidtangentbus verhoogd. Daarnaast doet de 
provincie onderzoek naar verbeteringen op langere termijn.

extra beveiliging d.m.v. slag- 
bomen.
• het verbeteren van fiets- en 
looproutes naar de bushalte;
• het maken van een fysieke 
scheiding (hekjes) op het per-
ron om te voorkomen dat voet-
gangers zonder uit te kijken de 
busbaan oversteken.

Daarnaast onderzoekt de provin-
cie of het mogelijk is om op een 
aantal plekken in de bebouwde 
kom de snelheid te verlagen. Ook 
wordt onderzocht of kleurge-
bruik op de weg om de verschil-
lende verkeersstromen te schei-
den de overzichtelijkheid voor de 
weggebruikers bevordert. Daar-
naast onderzoekt de provincie of 
het wenselijk en mogelijk is een 
aantal kruisingen ongelijkvloers 
te maken. 
De maatregelen die de provincie 
Noord-Holland neemt, worden 
in samenspraak met de overige 
wegbeheerders en de vervoer-
der voorbereid en genomen. De 
uitvoering van de korte termijn-
maatregelen start na de zomer-
vakantie. 

In de vakantie naar Zorgvrij
Regio - Op Informatieboerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude zijn 
in de zomervakantie diverse ac-
tiviteiten.
Iedere maandag- en vrijdagmid-
dag van 12 juli tot 23 augustus 
kunnen kinderen dierenvliegers 
maken. Vervolgens wordt er ge-
vliegerd in het weiland nabij de 
boerderij. De middag begint om 
13.00 uur met het maken van de 
vliegers en is om 16.00 uur afge-
lopen (5 euro).
In de eerste weken van de va-
kantie (12 juli t/m 23 juli) kan 
van papier een hengelspel wor-
den gemaakt. De twee weken 
daarna (26 juli t/m 6 augustus) 
worden er baddieren gemaakt 
van papier en kurk. In de laatste 
weken van de vakantie (9 t/m 20 
augustus) kan een kleurrijke pa-
pieren vis worden gemaakt. Het 
knutselen is iedere maandag 

t/m vrijdag tussen 13.00 uur en 
16.00 uur (2,50 euro).
Iedere middag rond half vijf wor-
den de koeien naar binnen ge-
haald en gemolken. De boeren 
zijn dan graag bereid om vragen 
te beantwoorden. Bij de boerde-
rij zijn twee speeltuinen en het 
spinnenbos waar kinderen heer-
lijk kunnen ravotten. 
Rond de boerderij zijn diver-
se leuke speurtochten uitgezet 
voor hele jonge kinderen maar 
ook voor wat oudere kinderen. 
De tochten moeten wel onder 
begeleiding van een ouder wor-
den gedaan.
Meer informatie over de speur-
tochten en de activiteiten staan 
op www.spaarnwoude.nl.
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Spaarn-
woude (Velsen-Zuid), tel. 023 – 
5202828.

Grote inzamelingsactie 2010
Lever oude mobieltjes in voor stichting Opkikker
Regio - Stichting Opkikker is in 
2009 gestart met de inzameling 
van oude mobieltjes. Het resul-
taat van deze actie is overweldi-
gend geweest. In totaal werden 
43.349 mobieltjes aangeleverd 
op het kantoor van de stichting 
in Almere-Haven. Voor elk inge-
leverd mobieltje ontvangt stich-
ting Opkikker het prachtige be-
drag van 3,50 euro. Door de ge-
weldige opbrengst van het af-
gelopen jaar konden weer heel 

veel gezinnen met een langdu-
rig ziek kind een fantastische 
opkikkerdag meemaken. Reden 
genoeg om ook in 2010 een der-
gelijke actie op touw te zetten. 
Inmiddels zijn er al ruim 3.000 
dozen voor de inzameling van 
oude mobieltjes verstuurd. Het 
streven is om het aantal inge-
zamelde mobieltjes van het vori-
ge jaar te verhogen en te komen 
tot een absoluut recordaantal. 
In zes maanden tijd zo’n 50.000 

mobieltjes inzamelen, dat is het 
aantal wat de stichting voor 
2010 zich ten doel heeft gesteld. 
Stichting Opkikker doet dan ook 
een beroep op iedereen om mee 
te doen aan deze actie.

Meer informatie over het werk 
van stichting Opkikker, haar 
doelstelling, de opkikkerda-
gen en reacties van gezin-
nen is te vinden op de website  
www.opkikker.nl. 
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Voorkom dierenleed tijdens vakantie
Regio - Zwerfkatten in Grieken-
land, stierenvechten in Span-
je en dansende beren in India. 
Het dierenleed waarmee vakan-
tiegangers tijdens hun vakan-
tie geconfronteerd worden, leidt 
ieder jaar weer tot schokken-
de verhalen. De Dierenbescher-
ming geeft tips voor een dier-
vriendelijke vakantie om zo het 
dierenleed terug te dringen. 

Laat zwerfdieren met rust
In veel Zuid-Europese landen 
wordt u geconfronteerd met 
zwerfdieren. Voer deze dieren 
niet, omdat ze dan afhanke-
lijk raken van de mens. Neem 
de dieren ook niet mee naar 
huis. Zo voorkomt u dat allerlei 
ziekten ons land binnenkomen. 
Wilt u de zwerfdieren echt hel-
pen, neem dan contact op met 
de lokale dierenbescherming of 
Stichting Buitenlandse Asielen 
www.stichtingbuitenlandseasie-
len.nl.

Koop geen (producten van)
exotische dieren
Door een exotisch dier aan te 
schaffen houdt u de wildvang en 
handel in deze dieren in stand. 
Exotische dieren horen niet in 
Nederland, zeker niet als er zo 
veel dierenleed aan kleeft. Ook 
voor producten als ivoor, koraal 
en bijvoorbeeld krokodillen- of 
slangenleren schoenen zijn die-
ren onnodig gedood. 

Boycot stierengevechten
Stierenvechten, dansende beren, 
rodeo’s en circussen met dieren 
zijn schrijnende voorbeelden 
van evenementen waarin dieren 
worden mishandeld en uitgebuit 
voor het vermaak van toeris-
ten. Boycot dit soort evenemen-
ten. Hetzelfde geldt voor het op 
de foto gaan met jonge beertjes, 

aapjes, slangen en andere exo-
tische dieren. 

Meld dierenmishandeling bij
politie
Wilt u iets doen tegen dierenleed 
dat u onderweg tegenkomt? 
Maak dan foto’s of video-opna-
men van de gebeurtenissen en 

laat deze zien aan de lokale po-
litie. U kunt natuurlijk ook con-
tact opnemen met de plaatselij-
ke dierenbescherming. 

Nog meer diervriendelijke
vakantietips
Niet alleen de dieren op uw va-
kantiebestemming verdienen 
aandacht, maar natuurlijk ook 

uw eigen huisdieren. Kijk daar-
om voor nog meer diervriende-
lijke vakantietips op: www.die-
renbescherming.nl/dierenva-
kantie
De Dierenbescherming 
krijgt geen overheidssub-
sidie. Lid worden? Kijk op  
www.dierenbescherming.nl.1

Foto: Dierenbescherming/Robin Utrecht.

ConsultatieBureau voor 
Ouderen naar Haarlem Noord
Regio - Het ConsultatieBu-
reau voor Ouderen van Sint Ja-
cob verhuist per 1 juli 2010 van 
de Briandlaan in Schalkwijk 
naar zorgcentrum Nieuw Delft-
weide, aan de Herman Gorter-
straat,  van Sint Jacob in Haar-
lem Noord. 
Het CBO- Nieuw Delftweide is 
op dinsdagen geopend. 

Heemstede
Het CBO is op woensdagoch-
tend te vinden in de Heemsteed-
se apotheek aan de Binnenweg 
98 in Heemstede.U kunt een af-
spraak maken door te bellen 

met 023-8928980 of mailen: bu-
reauzorgbemiddeling@sintja-
cob.nl . 
Het CBO kan u helpen om ge-
zond te blijven, juist als u wat 
ouder wordt. U krijgt een ge-
zondheidscheck (o.a. bloed-
suikermeting en bloeddruk) en 
uw leefsituatie wordt doorge-
nomen. Wilt u ook weten hoe u 
gezond kunt blijven? Praat eens 
met de wijkverpleegkundige van 
het ConsultatieBureau voor Ou-
deren. Voor een consult kunt u 
een afspraak maken. Een con-
sult duurt ongeveer een uur en 
is gratis.

In zomer geen inloopuren 
Spaarne Ziekenhuis

Regio - In verband met de zomerperiode zullen er in de maan-
den juli en augustus geen inloopspreekuren in het Spaarne Zie-
kenhuis Hoofddorp plaatsvinden. Het betreft de inloopuren voor 
mensen met Coeliakie, Gaucoom, rugklachten, Parkinson en MS. 
Uitzondering hierop is wel de stand van de Nederlandse vereni-
ging van blinden en slechtzienden op de oogpoli. Zij komen op 
donderdag 29 juli en 26 augustus van 9.00 tot 12.30 uur.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de afde-
ling patiëntenvoorlichting van het Spaarne Ziekenhuis (023) 890  
83 60. U kunt bij de afdeling patiëntenvoorlichting terecht voor 
gerichte achtergrondinformatie over gezondheid, ziek-
te en het totale zorgaanbod. Meer informatie vindt u op  
www.spaarneziekenhuis.nl

Gemeenten op bezoek in eigen bedrijf
Regio - “Hartelijk welkom in uw 
eigen bedrijf.” Dat was de ope-
ningszin in het welkomstwoord 
van Jan Nieuwenburg voor een 
gezelschap van vijftig gasten.
Locatie: Paswerk in Cruquius. 
Datum: 30 juni 2010. Bijeen-
komst: een workshop over lo-
kaal sociaal beleid. Gasten: wet-
houders, raadsleden en beleids-
ambtenaren van de gemeen-

ten Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede-Spaarnwou-
de, Heemstede en Zandvoort. 
Zij kwamen op uitnodiging van 
Paswerk in haar bedrijvencom-
plex in Cruquius bijeen. Het be-
drijf is voor die vijf gemeenten 
uitvoeringsbedrijf van landelijke,
sociale regelingen. En om maar 
gelijk duidelijk te maken dat de 
gemeenten gezamenlijk belang 

hebben bij een goed functio-
nerend Paswerk, opende Nieu-
wenburg met deze woorden. 
Nieuwenburg is bekend als wet-
houder van o.a. Sociale zaken 
& werkgelegenheid van de ge-
meente Haarlem. Hij is sinds 
kort ook bestuursvoorzitter van 
Paswerk.

Paswerk organiseerde de work-

Gasten van de gemeenten tijdens de rondleiding door de Paswerk bedrijven in Cruquius.

shop Lokaal sociaal beleid om de 
beleidsmakers van de vijf deel-
nemende gemeenten te infor-
meren over de actueleontwikke-
lingen op het gebied van socia-
le zekerheid, met name de Wet 
sociale werkvoorziening. Het valt 
te verwachten dat het komende 
kabinet besluiten zal nemen over 
wijzigingen in de sociale werk-
voorziening en re-integratieacti-
viteiten. De rol van de gemeen-
ten zal veranderen van uitvoer-
der van sociale wetten en re-
gelingen naar lokaal regisseur 
van sociale participatie. Gast-
sprekers Ray Geerling (consul-
tant sociale zekerheid) en Ar-
jan van Noort (hoofd sociale za-
ken gemeente Haarlem) konden 
elk vanuit de eigen invalshoek 
(landelijk en lokaal) de work-
shopdeelnemers van nieuws 
en informatie voorzien. Vooraf-
gaand aan de workshop namen 
twintig gasten deel aan de rond-
leiding door de Paswerk bedrij-
ven.

Paswerk is een toonaangevend 
re-integratiebedrijf in de regio 
Zuid-Kennemerland. Begonnen 
als traditioneel sociale werkvoor-
zieningbedrijf, is Paswerk inmid-
dels mensontwikkelbedrijf met 
eigen leerwerkbedrijven, zoals 
groen, grafisch, metaal, elektro, 
schoonmaak, catering, verpak-
ken en eigen re-integratie dien-
sten, zoals assessmentcenter, 
academie, detachering en bege-
leid werken. Bij Paswerk zijn bij-
na 1.600 mensen werkzaam.

Werkzaamheden 
aan de 

Cruquiusbrug
Regio - Op 14 en 15 juli voert de 
provincie Noord-Holland onder-
houdswerkzaamheden uit aan 
de Cruquiusbrug op de N201 
tussen Hoofddorp en Heemste-
de. Dit zorgt voor verkeershin-
der op de N201 ter hoogte van 
de Cruquiusbrug in beide rich-
tingen.
De brug over de Ringvaart be-
staat uit twee brugdelen. Bei-
de dagen is het brugdeel rich-
ting Hoofddorp afgesloten van 
’s avonds 20.00 uur tot ’s och-
tends 05.00 uur. Verkeer richting 
Hoofddorp wordt met behulp 
van verkeersborden en verkeers-
regelaars geleid over het ande-
re brugdeel van de Cruquius-
brug. Verkeer richting Heemste-
de ondervindt hierdoor ook eni-
ge verkeershinder. De omleiding 
geldt ook voor fietsers en voet-
gangers.  
Door het afsluiten van de brug 
kan de bus (lijn 57 en 140) rich-
ting Hoofddorp van ’s avonds 
20.00 uur tot ’s ochtends 05.00 
uur geen gebruik maken van de 
halte Cruquiusweg in Heemste-
de; de bus richting Heemstede 
gebruikt deze halte wel. 
In het weekend van 14 en 15 ju-
li kan het verkeer overdag (van 
05.00 uur tot 20.00 uur) in beide 
richtingen ongehinderd gebruik 
maken van de Cruquiusbrug.
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De eerste inzending is van me-
vrouw N. Plesman wonende 
aan de Van Brücken Focklaan 
in Heemstede. 

Met deze foto’s wil ik graag 
anderen mee laten genie-
ten van enkele van mijn ‘tuin- 
diva’s’, schrijft mevrouw Ples-
man. Een leuk, klein detail is 
dat ze de foto’s heeft gemaakt 
met een kleine compact- 
camera die ze voor haar 65e 
verjaardag van haar kinderen 
cadeau kreeg.

De klimroos heet Alberic Bar-
bier en de clematis Madame 
Julia Correvon.

Tuinenwedstrijd weer gestart!
Heemstede/Bennebroek – Een tuinenmin-
nend volkje, dat Heemstede en ook Bennebroek 
heeft prachtige tuinen in huis. Dat is elk jaar 
weer te merken aan de inzendingen voor de tui-
nenwedstrijd die de Heemsteder elk jaar organi-
seert. Succes verdient herhaling en dus ook dit 
jaar een tuinenwedstrijd. Doe mee en win een 
leuke tuinprijs!

Stuur een foto van uw voor- of achtertuin(tje), 
balkon of terras en vertel er in het kort bij 
waarom u trots bent op uw tuin. Graag ook ver-
melding van adres en telefoonummer. Digita-
le foto’s kunnen worden gestuurd naar: redac-
tie@heemsteder.nl Per post kan ook: De Heem-
steder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer ovv 
‘tuinenwedstrijd’.

Mevrouw J.M.J. van Veen van Everdingen, wonende in de Offen-
bachlaan te Heemstede stuurde ons drie foto’s van haar tuin.
‘Ik ben er eigenlijk zelf erg trots op, omdat het moeilijk is om van 
zo’n “pijpenla“ toch iets moois te maken.’

Woensdag 14 juli een rode, groene, gele, blauwe, 
oranje en witte optocht!

Kleurige Rubik’s Cube Night Skate
Regio – Op woensdag 14 ju-
li om 20h00 start de 6de edi-
tie van de Haarlem Night Ska-
te vanaf het fietspad langs de 
ijsbaan in Haarlem. Het thema 
van deze Haarlem Night Skate is 
Rubik’s Cube. Je kent ze wel de 
puzzel in de vorm van een ku-
bus met elk zijvlak in een ande-
re kleur, meestal bestaande uit 
3 rijen van elke 3 blokjes. In to-
taal heeft de kubus zes kleuren: 
rood, groen, geel, blauw, oran-
je en wit! Als deelnemer hoef je 
slechts je kleding aan te passen 
aan één kleur. Je komt dus in het 
rood, groen of etc. Tijdens het 

skaten kun je kledingsstukken 
ruilen met andere deelnemers. 
Wie aan het eind alle kleuren 
van de kubus heeft verzameld 
die wint een prijs! Het meedoen 
aan het thema is natuurlijk leuk 
maar zeker niet verplicht. De 
route gaat dit keer door Bloe-
mendaal, Overveen en uiteinde-
lijk komen we via Haarlem weer 
terug naar de IJsbaan. De unie-
ke en opvallend paarse DJ-Duck 
zorgt ook deze keer voor kleur-
rijke bijpassende muziek. De 
Haarlem Night Skate van 14 ju-
li volgt op de editie van 30 juni 
met startpunt Velsen. Met deel-

nemersaantallen die door de 
magische 400 grens heen scho-
ten een groot succes. 

De zesde Haarlem Night Skate 
vertrekt zoals gebruikelijk vanaf 
de ijsbaan in Haarlem (IJsbaan-
laan 2, gratis parkeren). Het 
Aprés Skeelercafé van Maar-
ten Dam, het restaurant langs 
de ijsbaan, is vanaf 19h30 ge-
opend. Vanaf 19h30 kan men 
ook verzamelen binnen in het 
restaurant of langs het fietspad 
voor de ingang van de ijsbaan. 
Vertrek om 20h00. De ijsbaan is 
naast de auto ook goed met het 

openbaar vervoer te bereiken. 
Station Haarlem-Bloemendaal 
ligt op slechts 2 skeelometers. 
Inschrijven is niet nodig. De rou-
te is ongeveer 20km en heeft zo-
als gebruikelijk een pauzeplaats 
halverwege. Tijdens de pauze is 
ook water en sportdrank te koop. 
Wij zijn rond 22h00 weer terug 
bij onze vertrekplaats. Na deze 
woensdag volgen er nog 4 Night 
Skates, op 1 augustus The Glit-
ter, Glamour en Blingbling Night 
Skate, op 11 augustus The lon-
gest mile Night Skate, op 25 au-
gustus The Black Light Skate. 
De laatste route wordt gereden 
op zaterdag 11 september  The 
Haarlem WHITE Skate.

Als het regent of het wegdek nat 
is, gaat de tocht niet door. Via 
www.haarlemnightskate.nl wor-
den de laatste weersontwikke-
lingen en het al of niet doorgaan 

van de tocht bekend gemaakt. 
Ondanks het niet al te hoge tem-
po is de Haarlem Night Skate be-
doeld voor gevorderde skaters. 
Deelnemers moeten goed kun-
nen sturen en remmen en kun-
nen omgaan met slecht wegdek, 
bruggen en klinkers. Elke deel-
nemer wordt dringend geadvi-
seerd verlichting en voldoende 
bescherming te dragen tijdens 
de tocht: knie-, pols- en elle-
boogbeschermers en een helm. 
De tochten worden georgani-
seerd in  samenwerking met de 
gemeente Haarlem, Sport Sup-
port Haarlem en politie Kenne-
merland. Samen met de vrijwilli-
ge gecertificeerde verkeersrege-
laars van de Haarlem Night Ska-
te wordt gezorgd dat het peloton 
veilig de route kan skaten. Kijk 
voor meer informatie, data, fo-
to’s en routes op www.haarlem-
nightskate.nl 

Ook dit jaar stelt Tuincentrum “de Oosteinde” Hillegom
na keuring weer een mooie tuinprijs ter beschikking.



Heemstede - Het werd zondag-
middag op het Wilhelminaplein 
een echte Summer editie 2010 
van het Heemstede Jazz, met 
warm weer. Een geslaagd jazz 
feest met een start van  Haar-
lem Shuffel, waarna  DJ DaVinci 
en Manolo draaiden, ook tussen 
de acts door.  Equinox, FreeFunk 
en JZZZZZP speelden in de vol-
le zon. Tegen zeven uur werd 
het wat drukker op het Wilhel-
minaplein, want de Heemsteed-
se zangeres Yvonne Weijers trad 
op. Heemstede liep warm voor 
haar bossanova`s, bolero`s en 
jazz. Zelfs toen de thermome-
ter weer tegen de dertig graden 
aangaf. We zijn inmiddels ge-
wend aan warm weer en durven 
zelfs weer te bewegen op die 
heerlijke muziek. Drinkt Heem-
stede nog altijd zijn kopje kof-
fie om acht uur? De unieke kof-
fiebar had er op gerekend. Maar 
de culinaire en ambachtelijke 
slager van de Camplaan, Vree-
burg, zorgde voor een heerlijke 
hap. Wegens het succes van de 
vorige zomereditie zijn ook de 
Oesterman en de Champagne-
bar weer aanwezig. Een heerlij-
ke oester op de ene vuist, een 

mooi glas bubbels in de andere. 
Zomer zoals zomer bedoeld is. 
Jazzberry met latin, hiphop en 
soulful house, goed ingestu-
deerd, lekker afgewisseld met 
hun visie op improvisatie. Waar-
na Hans Dulfer het Wilhelmin-
aplein op zijn kop zette. Met als 
mystery guest Ronald Molendijk, 
dan is het feest compleet. Orga-

nisator, Heemstedenaar Jules 
van Kampen, wist met zijn team 
een jazzmiddag en avond neer te 
zetten, die weliswaar met weinig 
bezoek in de middaguren begon, 
maar zich later revancheerde 
met een volle bak op het Wilhel-
minaplein. Mogen volgend jaar 
de gevels weer terug?
Ton van den Brink 
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Honkbal
RCH-Pinguins weer met 
beide benen op de grond
Heemstede - In een voor de 
ranglijst cruciaal weekend ont-
moetten lijstaanvoerder UVV en 
RCH-Pinguïns elkaar 2 maal. Bij 
een dubbele winst zou de Heem-
steedse ploeg de koppositie van 
de Utrechters overnemen en zou 
een belangrijke stap gezet wor-
den naar het bereiken van de 
promotie/degradatiereeks te-
gen de nummer 8 van de Hoofd-
klasse. Zaterdag, bij de 1e wed-
strijd in Heemstede, leek vlot op 
de 1e overwinning afgekoerst te 
worden, maar na een zenuwslo-
pende verlenging trok UVV in de 
12e inning aan het langste eind. 
Een dag later, in Vleuten, kon het 
inmiddels zwaar gehavende Ra-
cing een stuk minder weerstand 
bieden en werd kansloos verlo-
ren. 

Het begon zaterdag zo mooi. 
Startend werper Chris Mowday 
hoefde op de 3 eerste Utrecht-
se slagmensen slechts 4 ballen 
te gooien om het veld te laten 
wisselen. Opponent Cameron 
Wheeler had daarentegen een 
heel wat moeilijker start. Vrije 
lopen voor Alex Santucci en 
Zamir Lijde en honkslagen van 
Giovanni Valmont en Lex Le-
ijenaar zetten de thuisploeg al 
direct op een 3-0 voorsprong en 
een Heemsteeds feestje leek in 
de maak. Maar Cameron Whee-
ler herstelde zich en hetzelfde 
gold voor zijn slagploeg. Zowel 
in de 3e,4e als 5e inning kwam er 
een Utrechter over de thuisplaat, 
stond het dus 3-3 en kwam er 
een langdurig vervolg met twee  
pitchers die elkaar niets toe- 
gaven. In de tweede helft van 
de 9e inning leek de Racing 
dan toch de winst te pakken 
op de Utrechtse reliever De-
rek Tarapacki, maar met het 2e 
en 3e honk bezet viel met 3 slag 
de 3e nul en kon aan de verlen-
ging worden begonnen. Daar-
in kreeg UVV een aantal goede 
mogelijkheden om de winst te 
pakken, nog steeds op het wer-
pen van Chris Mowday, maar het 
duurde tot in de 12e inning dat 

de beslissing viel. Op doubles 
van Norbert Jongerius en Ma-
thijs Vuister kon eerstgenoemde 
de 3-4 scoren en werd de moe-
gestreden Mowday vervangen 
door Alex Plakke. Ondanks 2 
honkslagen op rij bleef de thuis-
plaat verder schoon, want een 
formidabele aangooi vanuit het 
midveld naar huis verhinderde 
nieuw Utrechts succes. De prijs 
was echter hoog : zowel midvel-
der Mark Smit als catcher Gio-
vanni Valmont raakten bij deze 
actie geblesseerd en de gevol-
gen bleken een dag later.

Zondag in Vleuten bleek Mark 
Smit zijn arm verrekt te hebben, 
kon Giovanni Valmont alleen 
als aangewezen slagman inge-
zet worden, meldde 1e honk-
man Ricky Daal zich ziek af en 
blesseerde Kevin Gerard bij de 
warming-up zijn enkelbanden 
in een niet afgedekt putje van 
de sproei-installatie. Met Chris 
Mowday op het 1e honk en 
coach Nick Heij in het linksveld 
bleef de hoop op een goed resul-
taat tot aan de 4e inning in stand. 

Zamir Lijde tekende voor de 
openingsrun na een 2- honk-
slag en een hit van Giovanni 
Valmont, maar in de 2e Utrecht-
se slagbeurt liet het Heem-
steedse binnenveld zijn starten-
de werper Marcel Timmer 2 x in 
de steek en nam UVV met 2-1 
de leiding. In de 4e inning viel 
de beslissing na 4 honkslagen, 
een geraakt werper en een veld-
fout, alles bij elkaar goed voor 
4 runs en een 6-1 Utrechtse 
voorsprong. Roger Mäkel nam 
het werpen over, deed het met 
0-0-4-1 in 4e inning uitstekend, 
maar zag zijn aanvallers geen 
potten meer breken en nog één 
UVV’er de thuisplaat passeren 
voor de 7-1 eindstand, met het 
volgende resultaat voor de rang-
lijst in de play-offs :

UVV 14-22  TTT 14-12
DSS 14-16  PSV 14-10
RCH 14-16  Hawks 14-8

Volop zomer bij Heemstede Jazz

Heemstede duikelt op de lijst 
van beste gemeenten
Heemstede - Recent publi-
ceerde het weekblad Else-
vier een overzicht van alle 
gemeenten in Nederland en 
beoordeelde op 21 onderde-
len de aantrekkelijkheid als 
woonplaats.

Heemstede eindigde in het over-
zicht op een op zich keurige 17e 
plaats. In 2008 stond Heemstede 
nog op plaats vier net achter La-
ren, Naarden en Bloemendaal.
Ook Bloemendaal kelderde van 

drie naar acht. Heemstede blijkt 
uit het onderzoek van Elsevier 
geen interessante woonplaats 
te zijn voor tweeverdieners zon-
der kinderen. Als woonplaats 
voor jongeren, gezinnen en se-
nioren scoort Heemstede goed 
in de top 50. 

De economische positie van 
Heemstede is zeer matig maar 
dat is bekend, want erg veel in-
dustrie of zakelijke bedrijvigheid 
kent Heemstede niet. Van ouds-

her is Heemstede een forenzen 
gemeente. Wat het gemeente-
bestuur zich wel mag aantrek-
ken is dat ons dorp aan de ver-
keerde kant van de medaille zit 
waar het de verkeersveiligheid 
betreft. Ook de misdaadcijfers 
kunnen veel  beter.

Niet onopgemerkt bleef de 
slechte bereikbaarheid per auto 
van Heemstede. Vooral komen-
de vanuit de Haarlemmermeer is 
de toegang tot Heemstede voor 

velen een dagelijks te nemen ob-
stakel.  Ondanks de aanwezig-
heid van het Groenendaalsebos 
krijgt Heemstede een laag cij-
fer voor recreatieterreinen. Ge-
meenten als Amstelveen, Haar-
lemmermeer en Purmerend wor-
den op dit punt wel als zeer goed 
beoordeeld.

De gemeente heeft veel tijd en 
geld gestoken in de uitbreiding 
van het digitale loket, maar dit 
wordt in het onderzoek slechts 
als redelijk aangemerkt. Als al-
le voor en nadelen van de ge-
meente worden afgezet tegen 
de woonlasten duikelt Heemste-
de naar plaats 117. Er zijn in Ne-
derland dus nog 116 gemeenten 

waar de burger meer waar voor 
zijn of haar geld krijgt. Veldho-
ven in Noor Brabant is de plaats 
in Nederland waar men de beste 
voorzingen krijgt tegen de laag-
ste lasten. Zelfs Haarlem doet 
het hier beter dan Heemstede en 
staat op plaats 46.

Heemstede weet wat haar on-
danks de komende bezuinigin-
gen te doen staat. Doe iets aan 
de verkeersveiligheid, de mis-
daad en zorg voor een mooi re-
creatieterrein in het Manpad-
slaan gebied en houdt de lasten 
daarbij laag. Op naar een posi-
tie in de top 5 van Nederland in 
2010. 
Eric van Westerloo

Yvonne Weijers.
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Van maandag 12 t/m
donderdag 15 juli
• Sonriseweek op het Meer-
veld in de Indische Buurt, 
Heemstede. Sport, spel en 
creatieve activiteiten. Georga-
niseerd door vrijwilligers vanuit 
de Petrakerk, Heemstede.

Donderdag 15 juli
t/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

Tot zaterdag 31 juli
• Expositie Nelleke de 
Blaauw-Ebbing in Over-
bos, Afrikaanse invloeden en 
strandbezoeken. 
Burg. van Lennepweg 35, 
Heemstede. De openingstij-
den zijn van 8.30 uur tot 17.00 
uur.

Juli en augustus
• Beeldgedichten Vera Brug-
geman in Raadhuis van Heem-
stede. Info: www.verart.nl
Iedere laatste vrijdag van de 
maand is er al open huis in de 
Meelfabriek aan de Glipper-
dreef 94. Daar kunt u de ate-
liers bezoeken van Vera Brug-
geman, Lucia Bezemer, Gonnie 
Nierman, Gerard van Velzen, 
Lisanne Marlijn Mariska Pisam, 
Mieke de Groot en de ambach-
telijke bedrijven als de lijsten-
maker Ton van Wijk en Xietje 
die promotiemateriaal maakt.  

Regio

Vrijdag 9 juli
• Op excursie in het Spaarn-
wouderveentje en de Bat-
terij bij Halfweg van 19.00-
20.30 uur met boswachter Pe-
ter de Jong van Landschap 

Agenda
Cultuur

Noord-Holland. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan bij de 
InformatieWinkel van Land-
schap Noord-Holland, tel. 
088-006 44 55. Meer informa-
tie op www.landschapnoord-
holland.nl. Alle buitenactivitei-
ten in Noord-Holland staan op 
www.natuurwegwijzer.nl

• Nationale Nachtvlinder-
Nacht. Werkgroep KNNV or-
ganiseert een nachtvlinder-
excursie vanaf duiningang De 
Oase, 1ste Leijweg in Vogelen-
zang. Tijd: 21.15 - 23.30 uur.
Aanmelden: Marja Koning, 
tel. 023-5289009 of marja-
franskoning@kpnmail.nl

Zaterdag 10 juli
• Orgelconcert. Daniel Za-
retsky uit St. Petersburg - 
Rusland speelt werken van  
Alain, Bach, Gigout, Köhler, 
Kuschnarew en Vierne. Aan-
vang 15:00 uur. 
Kathedrale Basiliek St. Bavo - 
Leidsevaart 146 Haarlem.

• Haarlemse boekenmarkt 
op de Dreef van 9.00 - 16.30 
uur: Speciaal thema: Karl May. 
Voor informatie: Jan Hulle-
man, organisator Boekenmark 
op De Dreef te Haarlem, tele-
foon 06 21211057.

• Gildewandeling met stads-
gids Paul van der Pol langs al-
lerlei plekken in Haarlem die 
iets te maken hebben met de 
schrijver Frederik van Eeden 
(1860 – 1932). Start bij La 
Place (Dreefzicht) en duurt on-
geveer anderhalf uur. Aanmel-
ding is verplicht op telefoon-
nummer 06-16410803 tussen 
9.00 – 10.00 en 18.00 – 19.30 
uur. of gildewandelingen@
g.mail.com. De kosten bedra-
gen 3,00 euro per persoon.

Zondag 11 juli
• Opera en Belcanto con-
cert. Aanvang: 15.00 uur (kerk 
open 14.30 uur) Locatie: Pro-
testantse kerk aan het Kerk-
plein te Zandvoort, Toegang: 
gratis.

• Opening bijenstal Hei-
manshof in Hoofddorp.

• Zomeravondmuziek in 
Grote Bavo Kerk Haarlem. 
Concert door Haarlem zingt. 
Religieuze liederen uit WK-
landen. Start: 19 uuur. Vrij toe-
gang.

• Excursie insecten Amster-
damse waterleidingduinen. 
Vertrek om 12.00 uur bij in-
gang Verzamelen ingang Pan-
neland, Vogelenzang. Duur: 2 
uur. Deelname is gratis. Toe-
gangskaart verplicht. Infor-
matie en aanmelden bij Jac-
queline van Klaveren, 06-1545 
6107. Aanmelden verplicht. Er 
kunnen slechts 40 mensen 
mee! Of kijk op www.ivn.nl/
zuidkennemerland. 

Woensdag 14 juli
• Zondagmiddagpodium 
Jacob in de Hout met een 
optreden van zanger en 
entertainer Peter Dons. Re-
pertoire: Frans Bauer, Wim 
Sonneveld, Corrie Konings, 
Jantje Koopmans, de Haven-
zangers e.a Vanaf 14.00 uur in 
Jacob’s Plaza.
Aanvang: 14.30 uur. Entree: 
4,- euro. Zorgcentrum Sint, 
Zuiderhoutlaan 1 te Haarlem. 
Telefoon: 892 7900.

Zaterdag 17 en
zondag 18 juli
• Haarlems Koor Lokaal 
presenteert de opera Il Pi-
rata van  Vincenzo Belli-
ni. Zaterdag 17 juli (20.00 uur) 
en zondag 18 juli (15.00 uur) 
in De Lichtfabriek, Mincke-
lersweg 2 te Haarlem. Kaar-
ten aan de kassa 22 euro, in 
de voorverkoop 20 euro.
Informatie/kaartverkoop:
hkl.weebly.com of 
koorlokaal@hotmail.com.

Vrijdag 23 juli
• Gratis klassiek zomer-
concert in Openluchtthea-
ter Caprera.
Zeventig talentvolle jonge 
musici uit Engeland zullen 
in Caprera werken van Mo-
zart, McDowell en Tchaikovski 
brengen. 
Het concert in het sprookjes-
achtig mooie openluchtthea-
ter in de duinen is gratis toe-

gankelijk. Meer informatie? 
Kijk op: www. openluchtthea-
terbloemendaal.nl

T/m donderdag 29 juli
• Jacobus van Looy in de 
Kloostergangen van het 
Stadhuis te Haarlem. 
De 14 beeldende kunstenaars 
afkomstig uit de regio (Bever-
wijk, Haarlem en Heemstede) 
en lid van een van de oudste 
kunstenaarsverenigingen van 
ons land, exposeren hun werk 
als eerbetoon aan de schil-
der Jacobus van Looy (1855-
1930). O.a: Jacintha Reijnders, 
Albert Rollich en Norbert Wil-
le. www.kzod.nl  

T/m dinsdag 3 augustus
• Expositie van beeldhouw-
werken in voormalige Ge-
meentehuis Bennebroek. Ben-
nebroekerlaan 5, openingstij-
den: op werkdagen van 8.30 
– 12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 17.00 uur.

Donderdag 5 t/m
zondag 22 augustus
• Voor de expositie ‘Ruimte 
voor de toekomst’ laten kun-
stenaars uit Haarlemmermeer 
zich inspireren door souvenirs; 
herinneringen, verhalen en fo-
to’s van de inwoners van de 
gemeente Haarlemmermeer. 

Kunstenaars gaan van 5 t/m 
22 augustus in het oude raad-
huis aan het werk om kunst-
werken te maken van sou-
venirs. Het Oude Raadhuis 
Hoofdweg 675 te Hoofddorp. 
Open: dinsdag tot en met zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur.
 
T/m vrijdag13 augustus
• Expositie van Franklin 
Meijer in Bibliotheek Haar-
lem-Noord.
Aquarellen. Planetenlaan 170 
te Haarlem. Franklin schildert 
alsof hij door een groothoek-
lens kijkt. Water, land en lucht 
gaan op natuurlijke wijze in 
elkaar over. Het landschap 
staat centraal: slechts spora-
disch lopen er figuren. 
Informatie:
franklinmeijer@planet.nl
Of www.sbhaarlem.nl.

T/m zondag 15 augustus
• Tentoonstelling in Muse-
um de Zwarte Tulp met the-
ma Kardinaal Simonis als 
een van de zonen van de 
Bloembollenstreek. Met diver-
se voorwerpen uit prive eigen-
dommen. Locatie: Grachtweg 
2A, Lisse.

• Expositie Mona Meier 
Adegeest met zomerse kin-
dertaferelen aan het strand. In 
het zorgcentrum Schalkwei-
de te bekijken dagelijks van 
09.00-19.00 uur.
Floris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem. Tel.: 023-8922900.

Tot eind augustus
• Op Informatieboerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude is 
een nieuwe fototentoon-
stelling te zien. Met twaalf 
prachtige foto’s wordt een 
beeld gegeven van Spaarn-
woude en de activiteiten die je 
er kunt doen.
Informatieboerderij Zorgvrij 
ligt aan de Genieweg 50 in 
Velsen-Zuid (recreatieschap 
Spaarnwoude). 

T/m dinsdag 31 augustus
• ‘30 Meter Haarlem als 
Landschap’, foto-expositie. 
Het project 30 meter Haar-
lem als Landschap is uit het 
laatste boek Haarlems Land-
schap, met teksten van Wim 
Vogel en Sieto Flink.
Gast-fotografen zijn Jurriaan 
en Daan Hoefsmit en Fred 
Icke. Eerdere eigen projec-
ten: Bosch en Hovenbuurt, De 
Hout, Haarlemboek, Noord- 
Hollandboek, Tegenlicht. En 
nu dus Haarlems Landschap. 
Bibliotheek Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. De 
toegang is gratis. 
Info: www.sbhaarlem.nl 

T/m zondag 12 september
• Tentoonstelling ‘Damast, 
Het Witte Goud van Haar-
lem’ in het Historisch Museum 
Haarlem. Groot Heiligland 47, 
Haarlem. Tel: 023-5422427, 
www.historischmuseumhaar-
lem.nl

Hanneke van Oosterhout.

Jacintha Reijnders.

Anne Jung.

Kiekendief (Foto Ger Tik).
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

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

•  Hoe kan ik met mijn puber praten 

over seks?

•  Voornemen voorbereiding 

projectbesluit

•  Vergadering commissie voor 

bezwaarschriften - gewijzigde 

agenda

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Heemstede uit top 10 beste gemeenten Forse uitbreiding 
fietsenstalling 
station

Dat was verrassend: Heemstede gedaald van de 3e naar de 17e plaats in de ranglijst van beste gemeenten, waar het weekblad 
Elsevier jaarlijks onderzoek naar doet. Is het nu een stuk minder goed wonen geworden in onze fraaie gemeente?

Vervolg op pag. 2

Het aantal fi etsenstallingen bij het NS-

station Heemstede-Aerdenhout wordt 

met ruim 400 plaatsen uitgebreid. De 

meeste extra plaatsen komen aan de 

Leidsevaartzijde langs het talud van de 

spoorbaan. Daarnaast komt er aan de 

andere kant van het spoor een kleine uit-

breiding van de fi etsenstalling langs het 

voetpad naar de nieuwe wijk Vogelpark. 

Prorail begint op maandag 12 juli met de 

werkzaamheden, die een kleine twee 

maanden duren. Na de zomervakantie 

worden de nieuwe stallingen officieel op-

geleverd. Vanaf dat moment gaan de 

handhavers van de gemeente er ook 

actief op toezien dat de fi etsen in rekken 

geplaatst zijn en niet meer ‘wild’ 

geparkeerd worden.

Tijdelijke stalling
Tijdens de werkzaamheden worden de 

huidige stallingen langs het talud aan de 

Leidsevaartzijde gesloopt. Dit betekent 

dat reizigers hier tijdelijk geen fi etsen 

kunnen plaatsen. Van 12 juli tot eind 

augustus worden hier geparkeerde 

fi etsen verwijderd. Prorail zal dit vooraf 

bekendmaken met borden en labels aan 

fi etsen. Er komt gedurende de werkzaam-

heden een tijdelijke fi etsenstalling aan de 

westkant van het station, achter snackbar 

‘Sprinter’.

Burgemeester Marianne Heeremans nuan-

ceert de cijfers. “Zelf was ik ook verbaasd 

over de uitkomsten. Er is niks veranderd in 

het voorzieningenaanbod in het afgelopen 

jaar, er waren geen grote veranderingen in 

de woonomgeving en onze service werd 

beter gewaardeerd dan het jaar daarvoor. 

Redenen genoeg dus om even bij bureau 

Louter, dat het onderzoek uitvoert, na te 

vragen hoe dit zit. En dan blijkt dat je eigen-

lijk de resultaten van dit jaar niet goed kunt 

vergelijken met voorgaande jaren. Elk jaar 

wordt het onderzoek aangepast en ver-

beterd. De normen waaraan het woongenot 

wordt afgemeten zijn dit jaar weer anders 

dan vorig jaar. Een voorbeeld is de ‘beleving 

van de omgeving’. Voor Heemstede een 

belangrijk pluspunt. Vroeger kwamen hier-

voor drie normen voor in het onderzoek en 

nu nog maar één. Dat is één voorbeeld 

waardoor we minder punten scoren.” 

“Ook is er dit jaar voor het eerst op doel-

groep gemeten, bijvoorbeeld hoe aantrek-

kelijk de gemeente is voor jongeren. Steden 

met een hogeschool of universiteit hebben 

voor deze doelgroep vaak aantrekkelijke 

voorzieningen, die we hier niet hebben. Die 

scoren dus meer punten op dat onderdeel. 

Maar dat betekent niet dat het allemaal 

slechter is geworden in Heemstede. Het is 

hier nog net zo goed wonen als vorig jaar, 

en het wordt alleen maar leuker met de 

vernieuwde Binnenweg, het nieuwe Park 

Meermond en andere plannen die nog uit-

gevoerd worden.”

Daarnaast: aan de top komen is één ding, 

aan de top blijven is altijd lastiger. “Een 17e 

plaats van alle 430 gemeenten is nog altijd 

een zeer goede score. En: als we van 

plaats 234 naar plaats 248 waren gezakt, 

zou niemand dat zijn opgevallen,” sluit de 

burgemeester af. 

En mocht u zich nog afvragen hoe dat zit 

met de nummer 1-postie van Bloemendaal: 

dat is in de categorie ‘mooiste’ woon-

gemeente. Voor het eerst is er dit jaar in 

twee categorieën gemeten: niet alleen de 

beste gemeente maar ook de mooiste. 

Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteit van 

het landschap.

Geen open dag 
Brandweer
Dit jaar vindt er geen open dag van 

de brandweer Heemstede plaats. De 

brandweer heeft besloten dit een 

jaartje over te slaan in verband met 

het 100-jarig bestaan van brandweer 

Heemstede in 2011. Dan is het plan 

om een groot feest te houden.
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De meeste pubers willen best praten over seks, maar niet met hun ouders. Hoe helpt u uw 

kind bij het maken van de juiste keuzes? Het Centrum voor Jeugd en Gezin helpt u graag 

met dit soort vragen. 

Hieronder volgen een aantal tips voor het praten met pubers over seks:

- Weet wat er speelt. Kijk op internet en in folders en boeken.

- Stel open en uitnodigende vragen.

- Praat zelf over seks.

-  Gebruik een aanleiding. Het praat een stuk makkelijker over bijvoorbeeld soa (seksueel 

overdraagbare aandoeningen) als daar net iets over op televisie is.

-  Praat over seksualiteit als u samen met iets bezig bent bijvoorbeeld tijdens het tafeldekken.

- Laat zien waar u het over hebt. Gebruik boeken, brochures of voorbeeldproducten.

- Oordeel niet te snel.

- Blijf op de hoogte van internetgebruik.

- Laat merken dat uw kind altijd bij u terecht kan.

-  Zorg dat de relatie met uw kind goed blijft. Blijf geïnteresseerd en respecteer de privacy van 

uw kind.

Centrum voor Jeugd en Gezin 
Wilt u meer weten over praten met pubers over seksualiteit of heeft u een andere vraag? 

Voor alle vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en 

Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder bent u van harte welkom. U kunt zonder af-

spraak langskomen, bellen of een e-mail sturen. Er zijn geen kosten voor u verbonden aan 

onze dienstverlening. 

Adres:
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD Heemstede, 

telefoon (023) 529 19 14, e-mail: cjg@heemstede.nl

Openingstijden: ma, di, do 09.00-12.00 uur, wo 14.00-17.00 uur

Bron: Rutgers Nisso Groep

Hoe kan ik met mijn 
puber praten over seks?

Vervolg van pag. 1

Dubbeldeks
De extra stallingen langs het talud worden dubbeldeks. Met een simpele handeling kan 

zonder kracht het bovenste rek naar beneden gehaald worden en na het plaatsen van de 

fi ets weer omhoog worden gezet. Dit systeem is momenteel ook in gebruik bij o.a. het 

NS-station Haarlem en station Overveen (zie foto op pagina 1).

Handhaven
Als de uitbreiding van de fi etsenstallingen bij het NS-station gerealiseerd is, gaat de 

gemeente ook strenger toezien op het juist parkeren van fi etsen. Eerst wordt er alleen 

gewaarschuwd met een label aan verkeerd geplaatste fi etsen, daarna zullen de gemeente-

lijk opsporingsambtenaren actief handhaven.

Werk aan de weg   
César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse Dreef
Tot half juli 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van Gilselaan en de 

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. 

Autoverkeer vanaf de Heemsteedse Dreef richting Haarlem-Schalkwijk en het Spaarne 

Ziekenhuis wordt omgeleid via de Johan Wagenaarlaan. Verkeer vanuit Haarlem-Schalkwijk 

kan via één rijbaan in de richting van de Heemsteedse Dreef rijden. In verband met de 

algemene veiligheid geldt binnen het werkgebied een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. 

Voor fi etsverkeer zijn omleidingsroutes aangegeven. 

-  Tot en met 9 juli is het werkgebied afgesloten in verband met het aanbrengen van het asfalt 

en de wegmarkeringen. In de week van 12 tot en met 16 juli worden nog de laatste herstel- 

en opruimwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op 

voor het verkeer. 

Raadhuisstraat
In juli 2010 wordt in de Raadhuisstraat de verlichting en het straatmeubilair vervangen. Deze 

werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

Limburglaan 
Tot half juli worden in de Limburglaan de bestrating en riolering vervangen. De afsluiting van 

het werkgebied wordt met borden aangegeven.

Leidsevaartweg, station Heemstede-Aerdenhout
Op maandag 12 juli start Prorail met de bouw van fi etsenstallingen langs het talud van de 

spoorbaan. De huidige stallingen langs de Leidsevaartweg worden gesloopt.

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor 

fi etsers zoveel mogelijk te beperken. Ter hoogte van de werkzaamheden worden fi etsers en 

voetgangers omgeleid.

Uitgebreide informatie over deze werkzaamheden vindt u op de voorpagina.

Kerklaan, tussen Provincienlaan en Raadhuisstraat
Op woensdag 14 juli 2010 is de Kerklaan, tussen Provincienlaan en Raadhuisstraat, afgesloten 

voor doorgaand autoverkeer. Ter hoogte van de Limburglaan wordt de rijbaan opgebroken in 

verband met rioleringswerkzaamheden. Bestemmingsverkeer voor de Raadhuisstraat en 

Binnenweg wordt omgeleid. Fietsers en voetgangers worden ter hoogte van de Limburglaan 

over loopschotten geleid.

Bewoners en bedrijven op dit gedeelte van de Kerklaan ontvangen binnenkort een brief over de 

afsluiting.

Winkelgebied Binnenweg
Tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (van Julianalaan tot de Bronsteeweg). 

Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen.

-  Tot 30 juli is het gedeelte vanaf de Spaarnzichtlaan tot de Oosterlaan afgesloten voor auto-

verkeer (werkfase 9). Voetgangers (met de fi ets aan de hand) kunnen (waar nodig over 

loopschotten) langs het werkgebied. In deze periode is de Spaarnzichtlaan afgesloten voor 

autoverkeer.

-  Vrachtverkeer met een lengte boven de 10 meter kan niet via de omleidingsroute rijden. 

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

- Langs het Julianaplein is op aangegeven plaatsen een stopverbod ingesteld. 

Meer informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg’ vindt u op www.heemstede.nl

Aanleg brug Van den Eijndekade
In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen gewoon in twee 

richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

Werkzaamheden aan de Cruquiusbrug in de gemeente 
Haarlemmermeer
Op 14 en 15 juli voert de provincie Noord-Holland onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Cruquiusbrug (N201). Beide dagen is het brugdeel richting Hoofddorp afgesloten van 

’s avonds 20.00 uur tot ’s ochtends 05.00 uur. Verkeer richting Hoofddorp wordt met behulp 

van verkeersborden en verkeersregelaars geleid over de N201 in tegengestelde richting. Dit 

geldt ook voor fi etsers. 

Door het afsluiten van de brug kan de bus (lijn 57 en 140) richting Hoofddorp geen gebruik-

maken van de halte Cruquiusweg in Heemstede; de bus richting Heemstede gebruikt deze 

halte wel. Informatie: projectleider van provincie Noord-Holland de heer B. van Geldorp, tel. 

(023) 514 50 73.
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2010.065 het plaatsen van een dakopbouw,  - Bronsteeweg 31

 het wijzigen van de achtergevel,

 het wijzigen van het dak van de berging

2010.144 het veranderen van een draagconstructie - Dinkellaan 15

2010.148 het bouwen van een winkelruimte - Binnenweg 183-185

 met twee woningen

2010.149 het wijzigen van de achtergevel - Fazantenlaan 43

2010.150 het tijdelijk aanpassen van infrastructuur - Herenweg 5

 t.b.v. bouw tijdelijke huisvesting Noordkop

 voor De Hartekampgroep

2010.151 het plaatsen van een berging met veranda - Winterlaan 11

2010.152 het plaatsen van een berging - IJssellaan 19

Voor herstel van Landgoed De Overplaats zijn de volgende vergunningsaanvragen ingediend:

Aanvraag kapvergunning
herstel cultuurhistorische waarden inlopen achterstallige - tussen Glipperweg en

onderhoud beplanting   Herenweg kadastraal bekend  

    C 5074, 4162, 5328, 5331, 4056 

Aanvraag monumentenvergunning
herstel cultuurhistorische waarden inlopen achterstallige - tussen Glipperweg en

onderhoud beplanting    Herenweg kadastraal bekend 

    C 5074, 4162, 5328, 5331, 4056

Aanvraag aanlegvergunning
2010.146 herstel cultuurhistorische waarden - tussen Glipperweg en

 inlopen achterstallige onderhoud beplanting    Herenweg kadastraal bekend 

    C 5074, 4162, 5328, 5331, 4056

Aanvraag sloopvergunning
2010.918 het verwijderen van asbest - Jacob Ruisdaellaan 21

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 8 juli 2010 op 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). 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 2 juli 2010)
2010.092 het plaatsen van een balkonhek - Lindenlaan 34

 op het dakterras

2010.115 het plaatsen van een waterglijbaan - Sportparklaan 16

 bij het Sportplaza Groenendaal

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 8 juli 2010 op maandag tot en met donderdag van 

08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen voorbereiding projectbesluit

Kennisgeving
Door de afdeling Voorbereiding Openbare 

Ruimte is een aanvraag projectbesluit in-

gediend voor de reconstructie van de 

Herenweg. Om de reconstructie van de weg 

planologisch mogelijk te maken is een 

bestemmingsplanwijziging noodzakelijk ten 

aanzien van de delen van de weg die vallen in 

de bestemmingsplannen ‘Geleerdenwijk’ en 

‘Van Merlen’.

In verband hiermee maken burgemeester en 

wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 

1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening het voor-

nemen bekend om de voorbereiding van een 

projectbesluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wet 

ruimtelijke ordening te starten.

Daarbij wordt tevens bekendgemaakt dat er 

geen advies zal worden gevraagd aan een 

onafhankelijke adviseur.

Terinzagelegging
Vanwege de beperkte ruimtelijke impact van 

het projectbesluit en de inspraakmogelijkheid 

bij de vaststelling van het herinrichtingsplan 

wordt de ruimtelijke onderbouwing op dit 

moment niet ter inzage gelegd. Naar ver-

wachting start de formele terinzagelegging in 

juli en de stukken zullen dan 6 weken ter 

inzage liggen. U kunt de stukken dan ook 

inzien op www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook liggen 

de stukken dan ter inzage in de hal van het 

raadhuis.

Het is in deze fase nog niet mogelijk om uw 

mening/zienswijze aan de gemeente kenbaar 

maken, omdat nu eerst het vooroverleg met 

het rijk, de provincie en het Hoog-

heemraadschap Rijnland wordt gevoerd.

Voor nadere informatie over het projectbesluit 

kunt u contact opnemen met de mevrouw 

M. Möller van de afdeling Ruimtelijk Beleid 

onder telefoonnummer (023) 548 58 70.

Vervolg
Nadat het hiervoor genoemde vooroverleg 

heeft plaatsgevonden, zal een ontwerp-

projectbesluit worden vastgesteld en 6 weken 

ter inzage worden gelegd. Op dat moment 

kunt u uw mening/zienswijze aan de gemeente 

kenbaar maken en zal deze worden mee-

gewogen in de defi nitieve besluitvorming. Het 

defi nitieve besluit wordt naar verwachting in 

het vierde kwartaal van 2010 genomen.

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 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 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

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Vergadering commissie voor bezwaarschriften - 
gewijzigde agenda

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 8 juli 2010 om 
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 

20.00 uur   bezwaar tegen een periodieke verlaging van een bijstandsuitkering

- niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de weigering van een bouwvergunning - openbaar -
21.00 uur  bezwaar tegen de verleende bouwvergunning voor een indelings- en

bestemmingswijziging van Herenweg 17 A - openbaar -

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

Verkeersbesluit
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Sumatrastraat 28 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de toekomstige bewoonster (verzonden 1 juli 

2010).

Het besluit ligt vanaf 8 juli 2010 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft in-

gediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

vbestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voor-

lopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 
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Uitschrijving GBA

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA)
Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit 

goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, waarbij 

de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing 

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren is, 

besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon ‘met onbekende 

bestemming’ uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij 

de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW 

gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 29 juni 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

S. Stamatiou, geboren: 09-11-1974, adres: Richard Holplein 1

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken van de 

gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, tel. (023) 548 58 68).

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen per 

17 juni 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

B. Deferme, geboren 31-05-1977, adres: Soendrastraat 18

S.C. Brisacher, geboren 06-11-1977, adres: Soendrastraat 18

M.D. Deferme, geboren 02-12-2003, adres: Soendrastraat 18

E.S. Deferme, geboren 09-08-2006, adres: Soendrastraat 18

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door bin-
nen 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 onderte-
kend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de 
reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aanteke-
nen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u 
niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes 
weken 

na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van 
naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de 
reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft, worden overlegd.

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, 

neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding 

dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt over-

last). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Kapvergunning

Er is een kapvergunning verleend voor 

7 gemeentelijke bomen:

-  Groenendaalkade, ter hoogte van Torenlaan 

13: twee dode eiken (herplant: twee eiken);

-  Van de Spiegellaan, ter hoogte van huis-

nummer 6: een dode esdoorn (herplant: een 

esdoorn);

-  Glipperweg, ter hoogte van de Kwartellaan: 

een dode iep (herplant: een iep);

-  Wandelbos Groenendaal, nabij Herenweg 

20: een kastanje van een slechte vitaliteit 

(herplant: een eik);

-  Wandelbos Groenendaal, op het weiland aan 

de Vrijheidsdreef nabij blauwe wandelroute: 

een populier van een slechte vitaliteit (her-

plant: een populier);

-  Algemene begraafplaats Herfstlaan: een 

kastanje van een slechte vitaliteit (dunning).

De bovenstaande bomen worden verwijderd in 

verband met gevaar voor de directe omgeving.

Collegebesluit 29 juni 2010. Verzonden 7 juli 

2010.

Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 

4.3.5 van de APV het volgende bijzondere ver-

gunningsvoorschrift verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht met ingang 

van de dag na de dag waarop de bezwaar-

termijn afl oopt. Indien gedurende de be-

zwaartermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan, wordt de vergunning 

niet van kracht voordat op dat verzoek is 

beslist.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 

vanaf 7 juli 2010 zes weken ter inzage in de 

publiekshal van het raadhuis aan het Raad-

huisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar 

maken.

Wijziging Legesverordening in verband met 
invoering van de Wabo

Bij besluit van 24 juni 2010 heeft de raad wijzigingen van de tarieventabel bij de Legesverordening 

vastgesteld. Dit in verband met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die per 

1 oktober 2010 in werking zal treden. De wijzigingen treden ook per die datum in werking.

De wijziging van de tarieventabel en het bijbehorende raadsbesluit liggen gedurende 12 

weken ter inzage op het gemeentehuis. 


