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www.brantjeswijn.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

Afsluiten overweg laantje 
van Alverna sleept voort
Heemstede - De rechter in 
Haarlem was duidelijk in zijn uit-
spraak. De overweg die ProRail 
min of meer heimelijk in oktober 
2014 heeft afgesloten, moet van 
de rechter weer open.
Een klinkende overwinning voor 
de Fietsersbond en Wandel-
net. Beide organisaties maken 
zich hard om de overweg ten-
minste voor fi etsers en voetgan-
gers open te houden. Ook de ge-
meente Heemstede kan zich vin-
den in de uitspraak. Verantwoor-
delijk wethouder Pieter van de 
Stadt voerde overleg met Pro-
Rail en de twee organisaties om 
te komen tot een innovatieve be-
veiligingsoplossing.
Met de gerechtelijke uitspraak 
in de hand legde de gemeente 
ProRail een dwangsom op van 
5.000 euro per dag als de over-
weg niet na 1 juli niet weer is 

opengesteld. ProRail tekende 
protest aan en gaat in beroep 
bij de Raad van State. Hangen-
de het proces heeft ProRail een 
voorlopige voorziening gevraagd 
om niet voor 1 juli, en niet nadat 
de Raad van State een uitspraak 
heeft gedaan, actie te hoeven 
ondernemen. De Raad van Sta-
te heeft hierop positief gerea-
geerd en de gemeente Heemste-
de verzocht om hangende de zit-
ting en de uitspraak van de Raad 
van State geen dwangsom op te 
leggen. De gemeente, bij mon-
de van de wethouder, verklaarde 
tijdens de raadsvergadering van 
25 juni dat de gemeente het als 
een goed gebruik acht een ver-
zoek van de Raad van State in te 
willigen.

Uit een publicatie van Wandel-
net en de Fietsersbond blijkt 

dat staatsecretaris Mansveld 
een bedrag van 5 miljoen eu-
ro beschikbaar heeft gesteld 
om te werken aan nieuwe be-
veiligingsoplossingen voor over-
wegen zoals bij het laantje van
Alverna. De twee verenigingen 
zijn het niet eens met het niet
innen van de dwangsom en wil-
den dat in een hoorzitting bij 
de commissie beroep en be-
zwaar van de gemeente op 2 ju-
li aanvechten. ProRail bleek geen
personeel beschikbaar te heb-
ben die daarbij aanwezig kon 
zijn. De zitting gaat niet door en 
wordt over de zomer heen ge-
tild. In het verlengde van dit al-
les ligt nog een aanvraag van 
ProRail om het gedeelte weg, 
dat volgens de rechter als open-
baar moet worden aangemerkt, 
te onttrekken aan het wegen-
net. Dit is een gemeentelijke be-
voegdheid. Ook dit zal niet eer-
der behandeld worden alvorens 
de Raad van State uitspraak 
heeft gedaan.  
Eric van Westerloo

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Tour de France door Heemstede, 
wie heeft foto’s?
Heemstede – Aankomend 
weekend barst de Tour de France 
los. Of beter gezegd: de renners 
gaan van start uit Utrecht. Ne-
derland was al vaker gastland 
waar de start werd georgani-
seerd voor het Franse evene-
ment. Wie weet nog dat de Tour 
in 1954 zelfs door Heemstede 
raasde? De eerste etappe (Am-
sterdam-Brasschaat-Antwer-
pen) voerde door onze gemeen-
te. Het peloton fi etste langs de 
Zandvoortselaan tussen Zand-

voort en Heemstede op 8 ju-
li 1954. Niet voor te stellen van-
daag-de-dag op deze drukke 
route. Hoewel… in Utrecht slui-
ten ze ook fl ink wat verkeers-
aders af voor het gewone ver-
keer. Wie heeft nog foto’s van dit 
opmerkelijke sport-feit van 8 ju-
li 1954? Reacties naar redactie@
heemsteder.nl Foto’s kunnen 
worden gescand op het kantoor 
aan de Camplaan 35. Graag van 
tevoren een afspraak maken via 
023-8200170.

Oproepje: 

Smaakmakers in Heemstede
Heemstede – Over smaak valt niet te twisten. 
Dat is een feit. Ook een feit is dat Heemstede op 
gebied van smaak veel te bieden heeft. In win-
kels, op sportclubs en qua evenementen. Af-
gelopen zaterdag onder een fraaie blauwe he-
mel konden Heemstedenaren en andere bezoe-
kers genieten van ‘De Smaak van Heemstede’. Tal 
van lekkernijen konden worden geprobeerd. Ook 

smaakvolle niet-eetbare artikelen werden gepre-
senteerd. Zoals… op de kraam bij Boekhandel 
Blokker het fantastische (retro-)kookboek van 
niemand minder dan actrice Sophia Loren. Nee, 
ze was er zelf niet om te signeren (zou wat zijn!) 
maar het boek maakt alleen al door de kaft een 
geweldige indruk. Kijk verder in deze krant voor 
foto’s en tekst van Ton van den Brink.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
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

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 5 juli, dhr. M.Lock 
(Giesenburg).             
Crèche.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 5 juli, dienst in de 
Pinksterkerk (Camplaan 18) 
om 10.00 uur met ds. P.I.C. 
Terpstra.

 www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 5 juli, 10.00 uur.
Ds. M.A. Smalbrugge
Zondag 12 juli, 10.00 uur.
Prof. Dr. M. Wisse (Vianen)
Zondag 19 juli, 10.00 uur. Ds. 
Gerard van Zanden (Pesse)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 5 juli, 10.00 uur, onder-
wijsdienst over geloof en belij-
den. Spreker: dhr. J. Oosterom.
Koffi e en lunch na afl oop.

Zondag 12 juli, geen bijeen-
komst.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Cloosterweg toen en nu (17)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s, het 
straatnamenboek van de HVHB 
en het Noord Hollands Archief.
We gaan vanaf nu verder met 
deel 2 van de Camplaan en be-
ginnen vanaf het punt waar we 
in deel 1 geëindigd zijn, Cam-
plaan 22 en kijken vanaf dat 
punt naar de overkant.
De toenfoto is een ansichtkaart 
uit de jaren 40 en geven ons al 
een boomrijke Camplaan te zien. 
We kijken richting Raadhuis-
plein. Hoewel de naam Cam-
plaan al langer bestaat is deze 
naam offi cieel bevestigd in een 
vergadering van de gemeen-
teraad van 24 oktober 1907. De 
Camplaan is één van de oudste 
wegen van Heemstede. In een 
akte van 1545 komt de naam al 
voor.
De Camplaan heeft ooit deel uit-
gemaakt van de Binnenweg, die 
oorspronkelijk liep van de He-
renweg naar Hillegom. Deze weg 
liep via de Binnenweg, Cam-
plaan, de Glip en Bennebroek. 
Tussen 1881 en 1917 heeft over 

de Camplaan de stoomtram ge-
reden, die o.a. een halte had op 
het Wilhelminaplein.
Vanaf volgende week gaan we 
de winkeltjes in dit deel van 
de Camplaan behandelen. De-
ze hebben voor een groot deel 
aan 1 kant van de Camplaan ge-
staan.
De nufoto van Harry Opheikens 
van jun 2015 laat u de vergelij-
king zien, zoals het beeld nu is. 
De bomen zijn aardig gegroeid.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

In de rubriek ‘Kunst in Heemstede’ die Remco van den Berg voor 
onze krant verzorgt is vorige week een tweetal foutjes geslopen.

Het gaat om de ‘4 seizoenenbank’, die op de Binnenweg is te 
vinden. De naam van de ontwerpster in het artikel is niet goed
gespeld. Die moet zijn: Sytske van Gilse (en niet Sijtse van Ilse).
Zij is woonachtig in Heemstede in plaats van Haarlem, de stad 
die per abuis als woonplaats werd vermeld.

De redactie

KUNST HEEMSTEDE

in

RECTIFICATIE
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Lahnemann, nu ook aannemer

“Leuk om totale verbouwing 
in eigen hand te houden”
Heemstede - Loodgietersbedrijf 
J.W. Lahnemann doet nu ook 
aannemerswerk. Zo deed Bob 
Lahnemann al de gehele verbou-
wing van een pand aan de Ha-
venstraat 12 waar hij het elektra 
vernieuwde, het stucwerk deed, 
schilderde, kortom, een ou-
de woning weer helemaal klaar 
maakte voor de toekomst om 
vanaf 1 augustus weer verhuurd 
te worden. Bob Lahnemann had 
vroeger al een timmerbedrijf en 
was een bekende in de aanne-
merswereld, tot hij zich speciali-

seerde in loodgieters- en instal-
latiebedrijf aan de Limburglaan, 
nu een kleine twintig jaar gele-
den. Maar het aannemerswerk 
bleef trekken, het is zo leuk! Bij 
de verbouwing van een winkel-
pand aan de Binnenweg stond 
een totale renovatie op het pro-
gramma. Te beginnen met de 
oude houten vloer die vervan-
gen wordt door beton. De win-
kel moet deels worden vergroot 
en er komt een gang in voor 
de aparte opgang naar boven 
waar een appartement gebouwd 

wordt. Een leuke klus waar Bob 
als vakman ten volle van geniet. 
“Het is leuk om de totale ver-
bouwing in eigen hand te hou-
den.” Boven de winkel komt een 
appartement van een kleine 80 
vierkante meter met twee slaap-
kamers, toilet en badkamer, een 
royale woonkamer met een bal-
kon van 8 meter. Voor de mede-
werkers van Lahnemann is het 
ook een klus waar zij plezier aan 
beleven, lekker afwisselend en je 
leert weer van een ander. 
Ton van den Brink 

Feest voor de bewoners 
van 50-jarig Kennemerduin
Heemstede, 12 juni 2015 - 
Woonzorgcentrum Kenne-
merduin bestaat dit jaar 50 
jaar. Dat werd gevierd met 
een feestweek vol met activi-
teiten. Het jubileumfeest be-
gon voor de bewoners al op 
22 april met een luxe diner. 
Op die datum was het precies 
50 jaar geleden dat Kenne-
merduin geopend werd. 

Feestweek met
kraampjesmiddag en concert
De feestweek van 21 tot en met 
27 juni zat vol met leuke activi-
teiten. Op woensdag 24 juni was 
er een kraampjesmiddag waar-
bij iedereen vanaf 14:00 uur van 
harte welkom was  om een kijk-
je te nemen. Daarnaast waren er 
nog diverse activiteiten voor de 
bewoners, zoals een verwenmid-
dag, ritjes met een paardentram, 
een ijsmiddag en een high tea. 
Zaterdag 27 juni werd de feest-
week afgesloten met een con-
cert van het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest voor alle be-
woners en hun naasten. Onder 
leiding van dirigent Dick Ver-
hoef speelde men La Celebra-
zione van Andriessen. De Piet 
Hein Rhapsodie, Fly me to the 
moon , Love is killing me, een 
lekker Glenn Miller sfeertje met 
het nummer Oh so quiet , even 
omhoog kijken met Duke Elling-
ton met Heaven, Beautiful Thing, 
een concert tussen prachtige 
beuken als decorum, het bracht 
een zeldzame sfeer in de voor-
tuin van Kennemerduin. Ieder-
een genoot dan ook zichtbaar. 
Daar werd dan ook een lekker 
drankje op genomen.

Kennemerduin van 1965 
De aanloop naar de bouw van 
Kennemerduin begon al in 1954 
toen de Stichting Kennemerduin 
tot stand kwam met als doel een 
bejaardenhuis op te richten. Na 
veel zoeken viel het oog op het 
terrein van Kennemerduin waar 
op dat moment in het landhuis 
een verzorgingshuis voor gehan-
dicapten van de Stichting Uni-
cum gehuisvest was.  Enkele ja-
ren later lukte het om het geld 
bijeen te brengen dat nodig was 
om Kennemerduin te bouwen. 
Toch duurde het nog acht jaar 
voordat het bejaardenhuis kon 
worden geopend. Een van de ob-
stakels was dat gehandicapten-
opvang Unicum een nieuwe lo-
catie moest zoeken voordat het 
landhuis kon worden afgebro-
ken en men met de nieuwbouw 
kon starten. Begin 1965 arri-
veerden de eerste bewoners. Op 
donderdag 22 april 1965 open-
de de echtgenote van de Com-
missaris van de Koningin het 
gereformeerde bejaardenhuis 
Kennemerduin dat aan 110 be-
jaarden een plaats bood. In 1988 
vond een ingrijpende verbou-
wing plaats: de vleugel aan de 
achterzijde werd met de grond 
gelijk gemaakt  om plaats te 
maken voor een nieuwe aan-
bouw met veel ruimere kamers 
met meer voorzieningen. Daar-
na volgde de renovatie van het 
hoofdgebouw, waarbij alleen de 
wanden en het plafond overeind 
bleven. De officiële heropening 
was in april 1990, tegelijk met  
het zilveren jubileum van het 
tehuis.
Ton van den Brink

Kinderactiviteit bij Tuincentrum De Oosteinde 
Insectenhotel en dierentuintje maken
Regio - Een leuke nuttige 
knutselactiviteit voor kinde-
ren in de regio Meer en Bol-
lenstreek en Kennemerland is 
het maken van een insecten-
hotel. Op zaterdagmiddag 4 ju-
li gaan jongens en meisjes in 
het tuincentrum De Oosteinde 
in Hillegom een insectenhotel 
maken. Daarnaast gaan ze van 
een melkpak een dierenfiguur 
maken waarin tuinkers groeit. 
Deze activiteit wordt aangebo-
den door Wereld Natuur Fonds 
Meer en Bollenstreek en Ken-
nemerland, in samenwerking 
met Tuincentrum de Oosteinde 

in Hillegom. Insecten zijn heel 
belangrijk in de natuur en heb-
ben allemaal een veilige plek 
nodig om te wonen. Met om-
gebouwde wijnkistjes gaan de 
kinderen een pracht van een 
‘woning’ voor ze maken. En ver-
der kunnen ze hun fantasie op 
de vrije loop laten terwijl ze van 
een leeg melkpak een dierenfi-
guur maken die als minimoes-
tuin gebruikt kan worden. Ter 
decoratie zijn er dierenplaatjes 
die ze op het pak kunnen plak-
ken. Eenmaal klaar met knutse-
len vullen ze het pak met pot-
grond en wat zaadjes van de 
tuinkers. Zo hebben ze hun ei-
gen eetbare ‘dierentuintje’.
Een keer grabbelen (altijd prijs!) 
is ook inbegrepen. Veel materi-
alen worden door het tuincen-
trum gratis ter beschikking ge-
steld voor het goede doel, waar 
de gehele opbrengst aan ten 
goede komt. 

Wat zijn de bijzonderheden?
Vooraf aanmelden is verplicht! 
Kijk op www.deoosteinde.nl 
voor de routebeschrijving naar 
het tuincentrum.
Je kunt vanaf 13.00 uur bij de 
activiteit terecht, die ongeveer 
duurt tot 16.00 uur. De kos-
ten zijn voor rangers 4,- euro 
en voor niet-rangers 5,- euro. 
Neem a.u.b. gepast geld mee 
en vergeet natuurlijk je Ranger-
paspoort niet! 
Meer informatie? Bel 0172-
518929 tussen 19.00 en 21.00 
uur, of mail meerenbollen-
streek@wnfregioteam.nl.

‘Gemeentelijk minimabeleid nadrukkelijker 
onder de aandacht brengen’
Heemstede - Wethouder Chris-
ta Kuiper zag de motie van vier 
partijen als een steun in haar rug. 
Op initiatief van GroenLinks en 
de PvdA werd tijdens de raads-
vergadering van 25 juni een mo-
tie gepresenteerd. Collegepartij-
en HBB en het CDA sloten zich 
daarbij aan. De motie behels-
de de opdracht aan het college 
om de minima in Heemstede nog 
beter op te sporen en betrokke-
nen te informeren welke finan-
ciële steunmogelijkheden er zijn. 
Heemstede ontving van het Rijk 
dit jaar 50.000 euro ter bestrijding 
van de armoede in met name ge-
zinnen. In 2014 werd op deze 
post ook al geld overgehouden.
Volgens de indieners van de mo-
tie zullen er, net als in andere ge-

meenten, ook in Heemstede in-
woners zijn die recht hebben 
op een financieel steuntje in de 
rug maar zich niet melden. Vaak 
uit schaamte, maar veelal ook 
door onwetendheid. De motie 
roept op om met de inzet van al-
le middelen te proberen ook deze 
groep te bereiken. In 2014 heb-
ben 115 inwoners zich gemeld 
maar hoeveel dat er hadden kun-
nen zijn weten noch de gemeen-
te noch de raadsleden. Wethou-
der Kuiper legde uit dat er al veel 
is gedaan maar dat niet alle in-
formatie uit privacyoverwegin-
gen (door bijvoorbeeld de be-
lastingdienst) wordt vrijgege-
ven. Een mooie rol is weggelegd 
voor de scholen. De leerkrach-
ten zien vaak als een van de eer-

ste dat het met kinderen of een 
gezin niet helemaal goed gaat. 
Ook verenigingen ontvangen 
signalen, maar wat doe je daar 
mee? Het opnemen in de jaarlijk-
se schoolgids kan een mogelijk-
heid zijn om ouders te laten we-
ten hoe zij in aanmerking kunnen 
komen voor een financieel steun-
tje via de gemeente. Uiteindelijk 
steunden alle fracties in de raad 
de motie en werd deze unaniem 
aangenomen. De wethouder 
zegde toe een huis-aan-huisfol-
der op te stellen, melding te doen 
in HeemstedeNieuws en actief te 
blijven zoeken naar mogelijkhe-
den om inwoners die in stille ar-
moede leven op te sporen en ver-
der te helpen.
Eric van Westerloo
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Nieuw concept in winkelen: Studio & Store
Heemstede - Op 20 juni is Stu-
dio Henke geopend. Natasja 
Henke, modeontwerpster met 
een kleermakersachtergrond en 
oprichter van het label Henke, 
introduceert een nieuw concept 
in winkelen: Studio & Store, dus 
een atelier en winkel in één.

In de winkel vindt u de kleding-
lijn Henke, een reconstructed la-
bel. Reconstructing  houdt in dat 
bestaande kleding wordt om-
getoverd in een nieuw kleding-
stuk.  Zo worden voor de zomer 
herenoverhemden: jurken, tu-
nieken en rokken.  Het bijzon-
dere aan dit concept is, naast 
de aanwezige kledingstukken,  
een item op vraag en smaak sa-
mengesteld  kan worden. U kunt 
zelf de stoffen (en dus overhem-
den) uitkiezen en de jurk, rok of 

tuniek wordt voor u persoonlijk 
gemaakt. Studio HENKE gaat uit 
van de eigenheid van de drager 
en niet vanuit een snelle trend of 
laatste modegril.  Van alle kle-
dingstukken is er maar een van 
op de wereld, dus wat u ook aan-
schaft: uniek is het zeker. 

Ook kunt u langskomen met be-
staande kledingstukken waar 
u aan gehecht bent of geen af-
stand van kan doen,  er zal in 
overleg worden bekeken of het 
kledingstuk naar nu vertaald 
kan worden. Denk bijvoorbeeld 
aan dat prachtige jasje van vijf-
tien jaar geleden, het zondagse 
pak van opa of  de leuke te grote 
jurk van moeders uit de jaren ze-
ventig.  Laat je verrassen naar de 
mogelijkheden om deze stukken 
in een geheel nieuw jasje te ste-

ken.  Studio Henke zal het voor u 
vervaardigen.
Het concept is in 2009 geboren 
tijdens een lang verblijf in Italië, 
waar je op markten stapels afge-
dankte kleding kan vinden. Hier 
groeide  het besef van de over-
produktie in o.a. de kledingindu-
strie.  Wat begon als een tassen-
lijn gemaakt uit kledingstukken 
uit de jaren zestig en zeventig , 
welke trouwens gescout werd 
voor Cloud Nine tijdens de Milan 
Fashion week,  is uitgegroeid tot 
een kledinglijn.
Het is een kledinglijn die geen 
rekening houdt met trends of 
modegrillen, maar een collec-
tie die meegroeit. Zo worden er 
twee collecties per jaar gemaakt 
waar elk jaar nieuwe model-
len aan toegevoegd worden en 
bestaande modellen eventueel  
worden aangepast. 

Daarnaast neemt Studio Henke 
opdrachten aan voor kleding op 
vraag/maat, met een specialisa-
tie op het gebied van patronen 
uit de vorige eeuw, voornamelijk 
jaren 20 en 50.

U bent welkom op de Raadhuis-
straat 63 in Heemstede. De Stu-
dio & Store is donderdag en vrij-
dag open van 10.00uur-17.30uur, 
zaterdag van 10.00uur-17.00uur. 
Woensdag is Studio Henke op 
afspraak open. Kijk ook op:
www.studiohenke.com.

“Het was een fantastisch straatfeest”

Heemstede – Zondag 28 juni 
was het een mooie dag. Die dag 
werd in de Bosboom Toussaint-
laan een straatfeest nieuwe stijl 
gehouden. Buurtgenoten aten 
gezellig met elkaar en de nadruk 
lag op ontmoeting. Wat kunnen 

we betekenen voor elkaar als 
buurtbewoners? Van het lenen 
van een kruiwagen tot het hel-
pen bij een steunkous; de buurt 
vindt het heel belangrijk dat er 
voor elkaar wordt klaar gestaan. 
Tijdens het feest van zondag 

werd ook een kennismakings-
spel gedaan en met elkaar ging 
men op zoek naar oude verhalen 
van de straat.  “Het was een fan-
tastisch straatfeest”, aldus Kit-
ty van Pel namens de organisa-
toren. 

Atletiek
Merel opnieuw kampioen 
van Nederland
Heemstede – Op zondag 28 ju-
ni in Breda is de Heemsteedse 
Merel van de Marel kampioen 
van Nederland geworden in haar 
klasse. Tijdens het NK voor meis-
jes junioren B stond er afgelopen 
zondag op het sportcomplex AV 
Sprint in Breda veel op het spel. 
Er viel namelijk een ticket voor 
deelname aan het EYOF in Ge-
orgië (Tbilisi) te bemachtigen. 
Ondanks dat Merel van der Ma-
rel favoriet was voor de eindze-
ge, was de spanning vooraf erg 
groot. Concurrente Jasmijn Lau 
was ook één van de kansheb-
bers en zij had ook haar zinnen 
gezet op deelname aan de EY-
OF. Aangezien er slechts 1 meis-
je voor Nederland op de 1500m 
mag worden uitgezonden, werd 
het een “kat en muis Pokerspel” 
van de bovenste plank.
Na de eerste ronde liepen, tot 
ieders verbazing, Merel en Jas-
mijn op grote achterstand, ter-
wijl geen van beide initiatieven 
ondernam het gat voor de ander 

dicht te lopen.
Met nog slechts 600m te gaan 
barste de race pas echt los. Me-
rel versnelde richting de staart 
van het peloton, op de huid ge-
zeten door Jasmijn, die op haar 
geen centimeter toe gaf.
Een indrukwekkende inhaal 
“race in een race” voltrok zich 
onder de ogen van het toejui-
chende publiek. Twee meisjes 
die tot het uiterste gingen! 
De laatste bocht richting de fi-
nish uitkomende liep Merel nog 
altijd op kop van het veld en uit-
eindelijk wist ze die plek tot het 
einde toe vast te houden.
De ultieme krachtsinspanning 
over 600m werd Jasmijn in de 
slotfase net iets te veel. Vlak 
voor de streep werd zij weer in-
gehaald door twee atletes. Hier-
door moest zij helaas genoegen 
nemen met de ondankbare 4e 
plaats. Merel zal tijdens de EY-
OF in Georgië Tbilisi (25 juni – 3 
aug) de eer voor Nederland gaan 
verdedigen op de 1500m.
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Joop van Riessen bij 
boekhandel Blokker

Heemstede - Zaterdag 4 juli 
kun je schrijver Joop van Riessen 
ontmoeten  voor een gesprek en 
een gesigneerd exemplaar van 
zijn nieuwe boek De IRT-infil-
trant, van 14.00 tot 16.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede. De IRT-infil-
trant is een onthullende politie-
roman gebaseerd op Van Ries-
sens ervaringen in de IRT-affai-
re. Als Anne Kramer, chef Zwa-
re Criminaliteit bij de Amster-
damse politie, opdracht krijgt de 
moord op een officier van justitie 
op te lossen én het nieuwe Inter-
regionale Recherche Team Hol-
lands Glorie te gaan leiden, komt 
ze terecht in schimmige toestan-
den. Stukje bij beetje ontdekt ze 
dat er, onder het mom van de 
bestrijding van de georganiseer-
de misdaad, grote hoeveelheden 
drugs het land worden binnen-
gesmokkeld onder regie van po-

litie en justitie. Intussen meldt 
Willem de Leeder zich als kroon-
getuige en krijgt Anne een nieu-
we liefde. De IRT-infiltrant is een 
spannende én onthullende po-
litieroman over omstreden op-
sporingsmethoden, deels geba-
seerd op de eigen ervaringen 
van oud-hoofdcommissaris Joop 
van Riessen Als dat geen mooi 
vakantieboek is! Toegang vrij.
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Dichtstorten
Blindedarmontsteking

ik ga heel erg gebukt
onder mijn heden

Sterfbed te koop
nauwelijks gebruikt

Ab’s levensmotto
wie a zegt

moet ook b zeggen

In therapie
ik durf geen ja te zeggen

Aankomdieet
omdat mijn vriend me niet

ziet staan

Euthanasie-arts
ik heb zoiets van: 

als ik maar bezig ben

Relatietherapie 3
ik generaliseer te veel over 

uitzonderingen,
hoor ik net

Gelovig
wat wil jij later worden

als je dood bent? 

In gesprek
maar genoeg over mij
laten we het over mijn

kinderen hebben

Bankdirecteur
maar je krijgt er wel veel

voor terug

Bureaucratie
de stuurgroep is ontspoord

Psycholoog met sabbatical
hij zat teveel in mijn hoofd

Ex-huisarts
hij haalde T.B.C. en de 

hockeyclub van zijn dochter 
net iets te vaak door elkaar

Open relatie
mijn vrouw gaat vreemd

en ik niet

Kaal en alleen
eerst had ik haar

maar nu niet meer

Blind date
geef je nummer even

in braille

Artsen met grenzen
wij behandelen alleen patiën-

ten met lokale klachten

Marc van der Biezen

Expositie ‘Afslag Leyduin’ op Huis Leyduin
Heemstede – Onlangs is op Huis Leyduin de 
expositie ‘Afslag Leyduin’ geopend. De expositie 
toont werk van drie kunstenaars van De Vishal in 
Haarlem. Thema van de expositie is landschap-
pen: het verdwenen landschap in foto’s, ima-
ginaire polderlandschappen in acrylverf en het 
landschap van patronen en structuren in papier.

De expositie is t/m 8 september op werkdagen 
te bezoeken van 11.00 tot 15.00 uur. In juli is Huis 
Leyduin op werkdagen geopend van 10.00 tot 
12.00 uur. De entree is 2,50 euro.
 
U vindt Huis Leyduin aan de Leidsevaartweg tus-
sen nummer 49 en 51, Heemstede.

Klapstoelconcert van 
Harmonie St. Michaël
Heemstede - Op weg naar de 
zomer gaat Harmonie St. Micha-
el ook dit jaar weer de wijken in 
om buiten te spelen. 
Vanavond, 1 juli, speelt de har-
monie voor de bewoners van 
de Hartekamp aan de Heren-
weg 5 in Heemstede. Het is 
natuurlijk ook toegankelijk voor 
alle andere belangstellenden, dit 
gezellig buitenconcert.

De leukste zomerse deuntjes 
komen voorbij maar ook beken-
de melodieën uit de film Frozen 
en How to train your dragon. 
Kortom een muzikale avond bij 
u om de hoek in een sfeervolle, 
bosrijke omgeving. U bent wel-
kom vanaf 19.30 uur voor de aula 
op het Hartekampterrein. Neem 
uw klapstoel en kom luisteren!  
Het concert is gratis.

Van wie is deze fietssleutel?
Heemstede – Voor het redac-
tiekantoor van De Heemste-
der is een fietssleutel gevonden. 
Aan de sleutelhanger bungelen 
twee vrolijke figuurtjes. Hoort de 
grappige sleutel met hanger bij 
een kinderfiets of bij een volwas-
sene die gewoon van een grap-
pige sleutelhanger houdt? In 
ieder geval mist iemand een 
fietssleutel, dat is zeker. De sleu-
tel is van het merk Axa.
Op te halen bij het kantoor aan 
de Camplaan 35 Heemstede. 
Even bellen voor de zekerheid 
kan ook: 023-8200170.

Reanimatietraining dankzij 
‘Vindingrijk Geleerdenwijk’
Heemstede - Al weer 1,5 jaar 
geleden werd op initiatief van 
een aantal gemotiveerde buurt-
bewoners in de Geleerdenwijk 
een nieuw initiatief geboren. Vin-
dingrijk Geleerdenwijk! Onder 
het motto ‘Van je buurt moet je 
het hebben’ vond op 15 decem-
ber 2013 de eerste bijeenkomst 
plaats. De gedachte achter dit 
mooie initiatief is dat buurtbe-
woners met elkaar het wonen 
in de wijk nog mooier maken. In 
het korte bestaan van Vinding-
rijk Geleerdenwijk zijn de bewo-
ners hier met elkaar zeker in ge-
slaagd. Zo was er in april van dit 
jaar een druk bezochte workshop 
bijeenkomst met workshops over 
fotografie, eten bij de buren, sa-
men groen aanpakken en een in-
ternet bijeenkomst. Hieruit voort-
vloeiend zijn er in de Geleer-
denwijk al een aantal fotogra-
fie workshops geweest en be-
zit de wijk inmiddels een heuse 
eigen Geleerdenwijk minibiblio-

theek! Het nieuwste wijkinitiatief 
was een Reanimatie training. Een 
van de bewoners van de Geleer-
denwijk is als EHBO instructeur 
verbonden aan de EHBO vereni-
ging Hemstede. Speciaal voor de 
bewoners werd er op dinsdag 23 
juni in basisschool de Ark een 
reanimatie training verzorgd. 13 
buurtbewoners waren aanwezig 
bij deze training, Onder de be-
zielende leiding van instructeurs 
Kees Beerthuizen en Casper van 
Gastel werd de aanwezigen ge-
leerd hoe te reanimeren met ge-
bruikmaking van de AED (Auto-
matische Externe Defibrillator). 
Omdat de instructeurs zijn aan-
gesloten bij de Nederlandse Re-
animatieraad werd de gezellige, 
maar vooral leerzame avond, af-
gesloten met het uitreiken van 
de officiële NRR Reanimatie di-
ploma’s. Mede dankzij de cur-
sus hebben de bewoners hun 
eigen wijk weer stukje veiliger 
gemaakt!

Doe mee en win waardebonnen 
van de Oosteinde

Tuinenwedstrijd 
van start!

Heemstede – Ook dit jaar organiseert de Heemsteder in sa-
menwerking met Tuincentrum de Oosteinde een wedstrijd voor 
de mooiste tuin. Maar… ook kleurrijke terrassen, een keurig 
hoekje met mooie border of een netjes bijgehouden kantoor-
tuin kunnen meedingen! Als het maar een lust voor het oog is.
En… de allerfraaiste tuin wordt gewaardeerd met een prima 
cheque van 125,- te besteden bij Tuincentrum de Oosteinde in 
Hillegom. 

Doet u ook mee? Dat mag met uw eigen tuin(tje) zijn of draag de 
tuin van uw buren voor! Stuur meerdere foto’s naar: redactie@
heemsteder.nl en vergeet niet adres en telefoonnummer mee 
te sturen.
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www.casca.nl

Vorige week is de nieuwe 'Casca 
Nieuws' weer in uw brievenbus 
gevallen.  In deze krant staan 
niet alleen nieuwtjes, interviews 
en leuke weetjes, maar ook een 
overzicht van alle clubs, cursus-
sen en activiteiten die vanaf eind 
augustus/begin september van 

start gaan. Cursussen om even 
helemaal iets anders te doen, uw 
hoofd leeg te maken of juist uw 
hersens te laten kraken. Cursus-
sen en clubs, die altijd goed zijn 
voor  iedere week een leuk uitje of 
waarbij u uw interesse deelt met 
andere bezoekers. 

Seniorenfit 60+
Een cursus voor mannen en vrou-
wen, die actief en fit willen blijven. 
Maar ook met plezier met elkaar in 
beweging blijven. Ieder kan op zijn 
eigen niveau de oefeningen doen, 
voor soepele spieren en gewrich-
ten of een betere coördinatie, con-
ditie en balans, op muziek met of 
zonder materiaal. Tot slot wordt 
een sport of spel gedaan. Met een 
kop koffie of thee erbij wordt na de 
les nog gezellig nagepraat.

Schrift en schrijvers in de oud-
heid 
In deze cursus legt kunsthistorica 
Diana de Wild uit hoe de oudste 
schriften, het spijkerschrift en de 
hiërogliefen, zijn ontstaan. Ze ver-
telt hoe deze schriften in elkaar 
zaten, waarop en waarmee ge-
schreven werd en hoe het schrift 
aangeleerd werd. Daarnaast leest 
u verschillende teksten (in verta-
ling!) uit het oude Nabije Oosten 
en Egypte.

Klassieke Mythologie
Docent  Henk Huurneman laat 
u in deze cursus kennis maken 
met de Grieks/Romeinse goden- 
en heldenwereld. De onderwer-
pen worden steeds geïllustreerd 

en toegelicht aan de hand van 
kunstwerken van 800 voor Chr. tot 
heden. Bij elk thema worden pas-
sages gelezen uit de mythologi-
sche verhalen zoals ze zijn verteld 
door Griekse of Romeinse auteurs 
als Ovidius, Vergilius, Homerus 
en de tragediedichters - steeds 
in een moderne vertaling. Ook de 
achtergronden van de mythologie 
komen aan bod: waarom de ver-
halen ontstonden en waarom ze 
nog steeds aanspreken. Daarbij 
komt een stukje psychologie om 
de hoek kijken, met name uit de 
school van Jung.

Nieuwe energie en kracht met 
Kundalini Yoga
Kundalini Yoga  is een combinatie 
van yoga, meditatie en het zin-
gen van mantra’s. Het brengt u 
in contact met uzelf als eenheid. 
U voelt zich compleet, leert uw 
grenzen kennen en uw toekomstig 
potentieel. Fysiek houdt het u in 
vorm en maakt u soepel en sterk. 
Het geeft ontspanning, kracht en 
nieuwe energie en verbetert de 
weerstand.  Kundalini Yoga is een 
investering in uw gezondheid, 
welzijn en bewustzijn. Een inspi-
rerende ervaring. Docente is Deva 
Mandeep.

"Ik kijk er iedere week naar uit"
Een belangrijk onderdeel van het 
Casca-programma bestaat naast 
cursussen uit clubs of soosactivi-
teiten, net hoe je het wilt noemen. 
Wat ze gemeen hebben is dat 
mensen op een vast moment van 
de week samenkomen voor de 
gezelligheid, voor het delen van 

interesses, het ontmoeten van 
bijvoorbeeld buurtgenoten, sa-
men kaarten, schaken, creatief 
bezig zijn, biljarten, wandelen, 
fietsen of muziek maken en dat 
meestal met ontvangst door vrij-
willigers/gastvrouwen of -heren. 
Kortom: om wekelijks een paar 
gezellige uurtjes te hebben!

Houdt uw kind van muziek, spor-
ten, knutselen, natuur, techniek? 
Dan zit het goed bij de Buiten-
schoolse Opvang van Casca 
Kinderopvang. De BSO-kinderen 
kunnen bij ons kennismaken met 
veel verschillende inspirerende 
activiteiten.  De BSO organiseert 
allerlei workshops en projecten. 
Onlangs hebben ze van journa-
listen een workshop 'Hoe maak 
je een krant' gehad, ze deden 
een GPS tocht, bezochten een 
sprookjesvoorstelling en gingen 
naar een kunstschilder waar ze 

verschillende technieken moch-
ten uitproberen.
In de vakanties worden activitei-
ten met een thema aangeboden 
en gaan de kinderen er met de 
pedagogisch medewerkers op 
uit. Wist u dat u bij Casca ook 
incidentele vakantie-opvang af 
kunt nemen? Vraag eens naar de 
mogelijkheden. Belt u hiervoor 
met Sasja Prins op woensdag en 
vrijdag, tel. (023) 548 38 12 of  
e-mail: sprins@casca.nl. 
Meer informatie vindt u op: 
www.casca-kinderopvang.nl.

Casca zoekt begeleiders voor de 
Gezond Natuur Wandelingen op 
regelmatige en vrijwillige basis 1 
of 2 keer per maand. U kunt een 
wandelgroep begeleiden tijdens 
de aantrekkelijke, laagdrempe-
lige Gezond Natuurwandelingen 
op landgoed Leyduin op woens-
dag van 10.00 - 11.00 uur. Elke 
week wordt op dezelfde plaats 
en tijd verzameld voor een gratis 
wandeling van een uur. De route 

kan variëren en de wandeling 
gaat altijd door. Onderweg wordt 
af en toe even stil gehouden om 
te genieten van de omgeving. Na 
de wandeling is er koffie en thee. 
Per groep zijn er twee vrijwilligers 
nodig. Zij maken deel uit van een 
sportieve, enthousiaste groep 
vrijwilligers en krijgen goede on-
dersteuning. 
Meer informatie bij  Marja Tol: 
mtol@casca.nl. 

Kinderen van alle leeftijden kun-
nen bij Casca terecht: van Kin-
derdagverblijf tot jongerenruimte 
Plexat. Cursussen, clubs, Casca 
heeft altijd wel iets leuks te doen 
na school! Na de zomer starten 
alle activiteiten weer: Kinder-
disco, Knutselclub, Kook- en 
bakcursus, Tekenen en schetsen 
of - schilderen, Typvaardigheid, 
Houtbewerking en Plexsport.  Kijk 
voor meer info op www.casca.nl.

Op de laatste donderdag van 
het seizoen verzorgt Eethuis de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede,  
traditiegetrouw weer een lekkere 
driegangen-midzomermaaltijd. 
Op het menu staat: Kip-ana-
nascocktail - Lof met ham en kaas 
uit de oven, Aardappelkroketjes, 
Beef Stroganoff, Gemengde Sa-
lade - Proeverij van desserts.  
U kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.30 uur. Om 17.45 uur kunt u 
aanschuiven aan de stamtafel, 
speciaal voor wie alleen komt, 
maar wel samen met anderen wil 
eten. Reserveren kan tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf: belt u 
hiervoor op werkdagen tussen 9 
en 13 uur: tel. (023) 548 38 28 
kies 1. Het diner kost e9,75.  Het 
nieuwe eethuis-seizoen begint 
op maandag 10 augustus. U bent 
dan weer van harte welkom.

Nieuwe Casca Nieuws komt uit

Een aantal cursussen uitgelicht:

Clubs: het andere gezicht van Casca

Casca BSO: leuke activiteiten na school,
maar ook voor vakantie-opvang!

Wandelt u graag? 
Wilt u uw enthousiasme voor wandelen in de 
natuur overbrengen op andere mensen?

Casca en Kinderen: 
voor en mét elkaar!

Eethuis de Luifel: 
Midzomermaaltijd
Donderdag 9 juli

Voor alle activiteiten kunt u 
zich telefonisch aanmelden op 
werkdagen tussen 9 en 13 uur: 
tel. (023) 548 38 28 kies 1. Voor 

cursussen en clubs is opgeven 
zeer eenvoudig via de web-
site: www.casca.nl. U kunt ook 
mailen: info@casca.nl.

Informatie om aan te melden:
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Geek: “Ik kom oorspronkelijk 
uit de reclamefotografie. Je fo-
tografeert bij wijze van spreken 
de ene keer een kopje koffie, en 
daarna een bedrijfspand. Daarin 
draait het om de boodschap van 
een bedrijf of een persoon die je 
vertaalt naar beeld. Ik heb een 
eigen studio in Amsterdam, die 
ik tevens verhuur. Eigenlijk zit ik 
ook ’n beetje in het vastgoed.”
Tom: “Ook wij maken gebruik 
van een fotograaf. Ik had het er 
laatst nog over met een collega, 
hoe snel dat in ons vakgebied 
is veranderd. Niet eens zo lang 
geleden werkten we op kan-
toor met strookjes met een enkel 
fotootje en de vraagprijs erbij. 
Als je nu ziet wat er allemaal mo-
gelijk is, tot en met filmpjes. Kijk 
maar op Funda. De huizen zien 
er zo gelikt uit, ze lijken zo uit de 
VT Wonen te komen.”
Geek: “Styling is nog belang-
rijker geworden voor de ver-
koop van een huis, lijkt mij. Je 
haalt alle persoonlijke items er-

uit, zodat iedereen zich ermee 
kan identificeren. Maar soms is 
het zo esthetisch in beeld ge-
bracht, dat je niks wijzer wordt. 
Het is allemaal super wide 
angle en 360 graden shots. Is dat 
nog wel reëel?”
Tom: “Nou, dat ben ik met je 
eens, je moet de mensen niet het 
idee geven dat een kamer een 
balzaal lijkt, terwijl het de afme-
ting van een postzegel heeft. De 
fotografie moet eigenlijk over-
eenkomen met wat je ter plekke 
gaat aantreffen. Maar een echt 
gespecialiseerde fotograaf weet 
dat wel. Ben jij ook actief in de 
huizenfotografie?”
Geek: “Nee, alleen incidenteel, 
omdat het, zoals je zegt, een 
apart vakgebied is geworden. 
Mensen fotograferen is mijn spe-
cialiteit, vooral gewone mensen.
Ik vind het leuk om simpele din-
gen speciaal te maken. Waar kan 
jij enthousiast van worden?”
Tom: “We zijn druk bezig met het 
nieuwbouwproject Havendreef. 

Heemstede – Verschillende vakgebieden of toch raakvlakken? 
De Heemsteder schuift aan de keukentafel met twee verschil-
lende personen die met elkaar in gesprek gaan. We drinken 
koffie met makelaar Tom Heijmeijer en bedrijfsfotograaf Geek 
Zwetsloot, beiden woonachtig in Heemstede.

Er komen appartementen aan de 
haven van Heemstede en terras-
woningen langs het Heemsteeds 
kanaal en een aantal traditione-
le woningen. Dat zijn voor een 
makelaar de krenten in de pap, 
een soort jongensdroom als je 
die opdracht krijgt. De terras-
woningen zijn meer trendy en 
de andere woningen worden 
gebouwd in de Heemsteedse, ja-
ren dertig stijl. Naar die bouwstijl 
is veel vraag, ze zijn degelijk en 
met oog voor detail.”
Geek: “Ik vind dat gebied ernaast 
juist spannend, niet zo behou-
dend. Ik begrijp best dat klassie-
ke woningen beter in de markt 
liggen, vooral in Heemstede, 
maar qua vormgeving doet dat 
niet zoveel voor mij.”
Tom: “Grappig dat je dat zegt, 
want je hoort ook dat men dat 
bouwproject op de plek van de 
Olijftak te massaal vindt en de 
steensoort te donker. Zo zie je 
maar dat smaken verschillen. 
Hoe is het met de ontwikkeling 
op jouw vakgebied?”
Geek: “Nou ja, tegenwoordig is 
fotografie steeds meer een com-
municatiemiddel geworden. Het 
gaat er niet zo zeer om wat er 
op staat, maar hoe het er op 

staat. Uitstraling is heel belang-
rijk. Als ik in een bedrijf kom, 
voel ik gelijk de sfeer. Meest-
al weerspiegelt de receptioniste 
feilloos de bedrijfscultuur. Is het 
meteen jij en jou of is het: gaat 
u daar maar even zitten, dan 
zal ik kijken of de directeur tijd 
heeft. Nou dan weet je het al. 
Dat ik overal kan rondkijken is 
heerlijk, want ik ben gewoon 
nieuwsgierig van nature, vooral 
naar mensen. Jij zit toch ook in 
een people business?”
Tom: “Ik zit absoluut in een 
people business. Ik krijg nog 
altijd een kick als ik zie dat 

mensen gelukkig zijn met hun 
nieuwe huis. Dat blijft spannend, 
het is toch vaak een emotioneel 
moment in iemands leven.”
Geek: “Dat herken ik wel, ik 
heb altijd een soort van gezon-
de plankenkoorts bij het maken 
van een fotoreportage. Soms 
ben je het niet helemaal eens 
met de klant over hoe je hem 
in beeld gaat brengen. Dus is 
goede communicatie belang-
rijk, want je wilt uiteindelijk men-
sen blij maken met het resul-
taat. Wat dat betreft hebben wij 
allebei  een prachtig beroep!”
Mirjam Goossens

Op bezoek bij de brandweerka-
zerne in Hoofddorp, dinsdag 23 
juni, geeft het team ‘Brandvei-
lig Leven’ een verhelderende uit-
leg over de stand van zaken op 
dit moment en wat de brand-
weer gaat doen om het risico 
van brand te verkleinen. Mauri-
ce Kauffman legt uit dat de ver-
zekeraars veel meer brandscha-
des afwikkelen dan dat er bran-
den bij de brandweer worden 
gemeld. Dit komt omdat de be-
woners zelf de brand op tijd we-
ten te blussen. Maar wat te doen 
als het toch helemaal mis gaat? 
De Veiligheidsregio Kennemer-
land is een project gestart om 
de bewustwording onder de be-
volking van onze regio te bevor-
deren. Zij bezoeken scholen in 
de groepen 4 en 7/8 en leggen 
op een toegankelijke manier uit 
wat te doen bij brand en wat je 
kunt doen om die te voorkomen. 
Een goede en bekende vlucht-
route weten is daar één van. Hoe 
kom ik bij brand uit mijn huis? 
Waar liggen de sleutels, kan ik 
door een raam naar buiten, hoe 

waarschuw ik mijn medebewo-
ners? En raad als: sluit deuren en 
ramen achter je, spreek een ver-

zamelpunt buiten de woning af 
en bel 112.
Proeven en ervaring hebben uit-
gewezen dat na het ontstaan 
van brand ongeveer 3 minuten 
nodig zijn om de woning te ver-
laten. Dat is heel erg kort en op 
dat moment is de brandweer nog 
niet aanwezig. Het simpel op-
hangen van rookmelders is iets 

waardoor be-
woners niet 
in hun slaap 
worden ver-
rast. Het 
team Brand-
veilig Leven 
heeft een 
aantal am-

bassadeurs opgeleid. Deze wor-
den ingezet om huisbezoeken af 
te leggen.
In eerste instantie gaan zij, als de 
bewoners dat wensen, langs bij 
inwoners van 65 jaar en ouder 
en bij inwoners die bekend zijn 
in de gemeentelijke WMO-admi-
nistratie.  Punten van aandacht 
zijn naast de vluchtroute en de 

aanwezigheid van brandmelders, 
de manier waarop met elektrici-
teit wordt omgegaan. In veel ge-
vallen is de oorzaak van brand 
het onbeperkt belasten van één 
stopcontact via verschillende 
verlengsnoeren. Ook een laptop 
of computer geeft warmte. Stof 
die een computer of wasdroger 
binnenin verzamelt, kan bij over-
verhitting vlam vatten. Elektri-
sche dekens worden vaak opge-
vouwen waardoor de bedrading 
binnenin kortsluiting kan veroor-
zaken. Kaarsen laten branden, 
al rokend in slaap vallen of de 
schoorsteen niet laten vegen kan 
zomaar een brand veroorzaken. 
Een prima initiatief van de brand-

weer om te gaan werken aan 
bewustwording bij menigeen, 
zodat gevaarlijke situaties hope-
lijk zijn te voorkomen. Als het dan 
eens mis mocht gaan is het goed 
te weten hoe te handelen. Het 
doel is om het jaarlijks het aantal 
dodelijke slachtoffers en gewon-
den in Nederland terug te drin-
gen. Minder branden, minder 
slachtoffers en minder schade is 
het motto van de bandweer. Bent 
u benieuwd of u ook in aanmer-
king komt voor een gratis wo-
ningcheck neem dan contact op 
met brandweer Kennemerland 
via www.brandveiligleven@vrk.
nl of bel 023-5674002. 
Eric van Westerloo

Brandveilig leven: tips door brandweer Kennemerland
Regio - Het merendeel van de slachtoffers bij brand valt te 
betreuren bij woningbrand. Het aantal ongevallen bij brand 
neemt de laatste jaren toe. Dit heeft volgens de brandweer 
verschillende oorzaken. De bevolking vergrijst. Ouderen blij-
ken meer kwetsbaar te zijn bij een woningbrand. Veelal ligt dat 
aan hun fysieke gesteldheid. Ouderen wonen ook steeds lan-
ger thuis waardoor de kans op een onverwacht ongeluk toe-
neemt. Ook in de woningbouw is door het gebruik van veel 
kunststof materialen en de goede isolering bij nieuwbouw een 
oorzaak dat brand zich snel kan ontwikkelen. 

Aan de keukentafel met….
Tom Heijmeijer en Geek Zwetsloot
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LEUKE ZAKENLEUKE ZAKENLEUKE ZAKEN
Iedereen die er deze winter warmpjes bij wil zitten en geen 
zin meer heeft om de oude kozijnen te schilderen, kiest 
eenvoudig voor Kumaro kunststof kozijnen. 

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

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

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

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

Haal met een Décork 
kurkvloer natuur in huis

Er warmpjes bijzitten met Kumaro kunststof kozijnen

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

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

Stookdemonstratie speksteen kachels bij De Schouw

Tatoeage verwijderen bij
Medisch Lasercentrum Haarlem
Regio - Bij Medisch Lasercentrum Haarlem kunt u terecht 
voor het verwijderen van uw tatoeage. Er wordt gewerkt met 
de Q-Switched Nd-YAG die de nieuwste ontwikkelingen presen-
teert in het verwijderen van tatoeages.
Tijdens uw eerste bezoek wordt een test gedaan om te zien hoe 
uw huid reageert, om u zo de meest effectieve behandeling te 
kunnen geven. Een behandeling met deze laser is minder pijnlijk 
dan andere behandelopties. De kosten zijn afhankelijk van de 
aandoening en het te behandelen gebied. Maak een afspraak 
voor een gratis en vrijblijvend consult bij de dames van Medisch 
Lasercentrum Haarlem.
In juli ontvangt u een korting van 20%!

Botox, fillers, RSS eyes en peelings

Cosmetisch arts bij salon Lyanel
Heemstede - Voor en tren-
dy kapsel, een heerlijke mas-
sage, huidverbeterende ge-
zichtsbehandelingen, pedi-
cure, een kleurtje opdoen on-
der de zonnebank, definitief 
verwijderen van haren, cou-
perose, steelwratjes en pig-
mentvlekken kon u al terecht 
bij Lyanel, maar nu ook voor 
behandelingen uitgevoerd 
door een arts. Zoals TCA-pee-
lings voor littekens en voor 
het verminderen van rimpels 
door fillers en botox.

Want steeds meer vrouwen en 
mannen willen mooi oud worden 
en er fris uit zien. Een groeiend 
aantal mensen maakt gebruik 
van cosmetische behandelingen. 
Populaire injectable-behande-
lingen zijn bijvoorbeeld het ver-
minderen van rimpels met bo-
tox of natuurlijk afbreekbare fil-
lers. Behandeling met collageen 
stimulerende fillers is ook moge-
lijk. Volumeverlies van het gelaat 
kan worden hersteld en het ge-
laat kan worden gelift. Ook is het 
mogelijk om de lippen te accen-
tueren. Daarnaast zijn er behan-
delingen voor overmatig transpi-
reren, acne, littekens, pigment-
vlekken en migraineklachten. 
Op dit gebied is Lyanel een unie-
ke samenwerking aangegaan 
met een zeer ervaren cosmetisch 
arts, Elly Alizadeh-Buijtelaar. El-
ly heeft haar studie geneeskun-
de genoten aan de Vrije Univer-
siteit van Amsterdam. Als zelf-
standig arts werkt zij op diverse 
locaties in klinieken. Zij is lid van 

Voor

de NVCG en BIG geregistreerd. 
Voor een behandeling op maat 
en een natuurlijk ogend resul-
taat zal de cosmetisch arts u 
graag adviseren bij de keuze van 
uw behandeling. De arts zal mi-
nimaal 1x per maand in de sa-
lon aanwezig zijn. Dit is voor de 
komende maanden donderdag 
23 juli en op vrijdag 28 augustus. 
Op bovenstaande data heeft Ly-
anel een mooie aanbieding na-
melijk: Botox 1 zone nu 109 euro 
in plaats van 149 euro.
In de esthetische geneeskun-
de wordt Botox vooral gebruikt 
voor de behandeling van frons-
rimpels, kraaienpootjes en voor-
hoofdslijnen. Maar ook bijvoor-
beeld migraine en overmatig 
zweten kunnen worden behan-
deld.

Ongeveer drie dagen na de be-
handeling is het eerste resultaat 
zichtbaar. Het optimale resultaat 
kunt u ongeveer twee weken 
na de behandeling verwachten. 
Het cosmetisch effect blijft ver-
volgens drie tot zes maanden 
behouden.
Naarmate de behandeling va-
ker wordt herhaald, zal het effect 
langer aanhouden. De behan-
delingen met Bocouture werken 
tevens preventief tegen het (ver-
der) ontwikkelen van expressie-
rimpels.

Wilt u hiervoor een afspraak ma-
ken of meer informatie hier-
over, bel 023-5295987 of kijk op  
www.lyanel.nl. Salon Lyanel is 
gevestigd in de Sumatrastraat 12 
te Heemstede.

Na

Rayonteamkampioenschappen 
turnen voor GSV Heemstede

Heemstede - In de laatste wed-
strijd van het seizoen mochten 
de beste meisjes van het ray-
on in de D1 en 4de divisie een 
extra wedstrijd turnen. De bes-
te 5 meisjes van rayon Kenne-
merland streden tegen de bes-
te meisjes van de andere 4 ray-
ons van regio Noord Holland. Per 
team waren er 5 meisjes; 4 meis-
jes mochten op ieder toestel tur-
nen en de beste 3 cijfers telden 
mee voor de totaalscore.

In de eerste wedstrijd turnde 
voor GSV Heemstede Damitha 
bij de instappers en Cindy bij de 
jeugd 1 meisjes. Bij de instap-
pers mocht Damitha alle toestel-
len turnen en dat kwam de groep 
ten goede; twee keer de beste 
score, 1 x tweede en 1 keer de 

derde score in de groep, dus al-
le cijfers telden mee. Ook Cindy 
was de beste uit haar groepje; 3 
x de hoogste score en 1 tweede 
plaats. Voor het eerste sprong ze 
een half in half uit over de pe-
gasus en ook daarmee kwam ze 
als hoogste uit. Door deze hoge 
cijfers kwam Cindy met de jeugd 
meisjes op de tweede plaats en 
het team van Damitha op de 4de 
plaats te staan.
In de tweede wedstrijd kwam 
Irene de Vries in actie. Normaal 
heeft ze deze teamgenootjes 
als tegenstanders en nu moes-
ten ze het met elkaar doen. Ook 
vandaag turnde ze weer een he-
le stabiele wedstrijd, met 2 x de 
hoogste score. Zeker door de 
sterke wedstrijd van Irene kwam 
haar team op de 1ste plaats te 

staan. De laatste wedstrijd waar-
in ze voor GSV Heemstede turnt, 
zij gaat hogerop bij een andere 
vereniging trainen.
In de derde wedstrijd kwamen 
de pupillen 2 in actie met Ires 
van Iperen van GSV. Zij turnt 
dit jaar voor het eerst in niveau 
D1 en daardoor ook haar eer-
ste teamwedstrijd. Dat merkte je 
in de zenuwen die ze niet overal 
onder controle kreeg. Bij de vloer 
vergat ze onderdelen te doen, 
die ze normaal gesproken goed 
doet. Ook dit groepje kwam op 
de vierde plaats te staan.
In de laatste wedstrijd kwa-
men de senioren in actie. Om-
dat hier onvoldoende deelneem-
sters waren in de vierde divi-
sie, mocht Rivka uit de vijfde di-
visie haar oefeningen aanpas-
sen en op dit niveau meedoen. 
’s Morgens kwam er nog een af-
melding, waardoor ook Vera uit 
haar bed gebeld is om toch nog 
mee te doen. In dit niveau moe-
ten er 2 salto’s op de vloer ge-
daan worden en 2 acrobatische 
elementen op de balk; helaas 
viel Rivka er na de radslag van-
af. Vera turnde een super oefe-
ning op de brug, die het hoog-
ste gewaardeerd werd. De groep 
kon blij zijn met deze 2 toppers 
uit de vijfde divisie!

Zomerfoto

Zomerse pioenen
Heemstede – Een van de mooiste zomerse bloemen is wel de 
pioenroos. In meerdere kleuren tegenwoordig te krijgen. Niet al-
leen de grote bloemen zijn een lust voor oog en tuin, wie close-
up kijkt, ziet dat de binnenzijde heel delicaat is. Een kunststukje!
Over de pioen–paeonia: het bekendst zijn boerenpioenen. 
De plant vind het prettig om in halfschaduw te staan en houdt 
van bemeste grond. Voed ze jaarlijks bij, de plant zal u dan 
jarenlang blijmaken met grote ‘rozen’ in deze tijd van het jaar. 
Een aanwinst voor in de tuin.
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Behandeling gemeentelijke 
kadernota meer dan een hamerstuk
Heemstede - De laatste ver-
gadering van de gemeenteraad 
voor de zomervakantie leek op 
papier een ‘vluggertje’ te wor-
den. Het pakte anders uit. In de 
kadernota wordt een beeld ge-
schetst van de financiële situa-
tie voor de komende 4 jaar en is 
de basis voor de begroting 2016. 
Het blijkt dat er al jaren aan het 
einde van het jaar geld overblijft. 
Ook de komende jaren wordt op 
een klein positief saldo gere-
kend. De oppositiepartijen had-
den meer ambitie van het colle-
ge verwacht.
Zij willen, als er toch voldoende 
geld blijkt te zijn, dit op voorhand 
vast uitgeven. Zij vertelden hun 
wensen in een motie. Het hui-
dige college benut het geld dat 
dit jaar overblijft onder meer om 
de achterstand in het onderhoud 
van de openbare ruimte weg te 
werken. Ook wordt geld gesto-
ken in het verminderd gebruik 
van bestrijdingsmiddelen om on-
kruid te verwijderen. 
De oppositie, D66, PvdA en 

GroenLinks, ziet kansen voor 
de burgerparticipatie (Haven), 
duurzaamheid, cultuur, minima-
beleid, mantelzorgers en vrijwil-
ligers, winkelvisie en verkeers-
veiligheid. Zij vraagt het college 
voorstellen te doen om het geld 
te gaan uitgeven. Dit schoot bij 
Cees Leenders (VVD) in het ver-
keerde keelgat. “Als de oppositie 
denkt dat het anders moet, kom 
dan zelf met concrete voorstel-
len en schuif het niet af op het 
college. Deze kadernota is door 
het college opgesteld en is dus 
hun mening. Als zij een andere 
in gedachten had, dan had zij dit 
wel opgenomen in de kaderno-
ta.” Tussen nu en 2019 kan nog 
van alles gebeuren dat een na-
delige invloed heeft op het re-
sultaat. De collegepartijen HBB, 
VVD en CDA wezen erop dat de 
door de oppositie aangedragen 
voorstellen al in behandeling zijn 
of komen. Dat zijn de momenten 
voor de oppositie om met wijzi-
gingsvoorstellen te komen. Ook 
bij de behandeling van de ko-

Heemstede – Ieder zingt zijn 
eigen lied, elke vogel begint de 
dag met zingen voor wie het ho-
ren wil. Mensen doen dat soms 
onder de douche of neuriën wat 
op weg naar hun werk of nog 
verder. Ieder mens kan zingen. 
Denk je dat je niet kan zingen 
dan is aansluiting bij een zang-
koor een mooie manier om er 
achter te komen of je kan zin-
gen. Meestal valt dat reuze mee. 
Eenmaal die stap gezet volgt er 
een tijd van kennismaken met de 
zangkunst. Een beetje techniek 
leren, dat gaat in een koor bij-
na vanzelf, want je bent niet al-
leen. Je staat er van versteld hoe 
snel je ingeburgerd bent. Vooral 
bij kerkmuziek zingen kan je al 
snel echt meedoen, zeker bij de 
eenvoudige liederen. Een goeie 
dirigent als Rob Draijer helpt je 
in het begin lekker op weg. Om 
zoals dat vogeltje vrij te zingen! 
Het Bavokoor Is een enthousiast 
gemengd koor dat bestaat uit 35 
leden en op zoek is naar uitbrei-
ding van het koor. Zowel man-
nen als vrouwen, die van mooie 
en inspirerende muziek houden, 
zijn van harte welkom. Naast 

Nederlandse muziek wordt er 
ook in het Latijn, Engels, Duits 
of Frans gezongen. De repetities 
zijn niet alleen leerzaam maar 
ook gezellig en vinden plaats op 
de dinsdag  van 20.00 tot 22.00 
uur in de H. Bavokerk te  Heem-
stede. Het nieuwe seizoen start 
weer op dinsdagavond 18 au-
gustus. Het Bavokoor staat sinds 
september 2014 onder de leiding 
van dirigent Rob Draijer, met aan 
het orgel Wim Rijkhold Swagers 
Meesters. Proefrepetities bijwo-
nen is mogelijk. Kijk op www.
hbavo-heemstede.nl of bel met 
Agnes Martens tel. 023-5280895 
voor nadere informatie.

5 juli feestelijke viering
In de Bavokerk aan de Heren-
weg is er op 5 juli om 10 uur een 
feestelijke viering, waarin het 
zangkoor zich presenteert met 
de Deutsche Messe van Franz 
Schubert,  alsmede de Cantique 
de Jean Racine, gecomponeerd 
door G. Fauré. Er is de laatste 
weken heel enthousiast gerepe-
teerd op deze mooie mis waar-
in ieder koorlid zich kan uitleven. 
Ton van den Brink 

Atheneum College Hageveld
te Heemstede

Lijst geslaagden VWO 2015 
(tweede tijdvak)

mende begroting is volop ruim-
te voor deze partijen om geld an-
ders te besteden. 
Marie-José de Greef (PvdA) ver-
dedigde de motie door erop te 
wijzen dat het college niet snijdt 
in haar eigen vlees door niet op 
personeel te bezuinigen. Zij vond 
dat er onvoldoende is gekeken 
naar wat eerdere bezuinigingen 
hebben aangericht. De twee be-
leidsvoornemens van het colle-
ge (infrastructuur en onkruid) 
zijn in de ogen van de opposi-
tie volstrekt onvoldoende. Her-
mans (CDA) bracht in dat de 
het CDA kan instemmen met de 
conservatieve wijze waarop het 
college begroot. Ook deze par-
tij staat achter het collegestand-
punt om de burgers niet verder 
te belasten. “Wij staan best open 
voor de wensen van de oppositie 
maar op dit moment zijn er nog 
te veel onzekerheden”,  besloot 
hij zijn inbreng. Leenders (VVD) 
vindt de houding van D66 nog-
al tegenvallen. “U wilt geld uit-
geven wat er niet is“, hield hij de 
D66-fractie voor. “Ik hoor u ook 
niet over lastenverlichting voor 
de burgers.” Van Zon (D66) vindt 
het vreemd dat de gemeente al-
tijd geld overhoudt en vindt het 
juist prima om eens verder te kij-
ken. Johan Maas zag dat de mo-
tie het niet zou halen en suste 
de vergadering met de opmer-
king dat de motie alleen wat ex-
tra licht wilde laten schijnen op 
de komende begrotingsbehan-
deling. Namens het college ont-
raadde wethouder Van de Stadt 
de motie. “Wij zijn van de daden 
en wat u ontgaat, is dat wij gaan-
deweg het jaar talloze verzoeken 
krijgen voor kleine investeringen 
vanuit de bevolking. Door onze 
gezonde financiële positie kun-
nen wij daar iets mee doen. Met 
alleen de oppositie vóór werd de 
motie verworpen. 
Eric van Westerloo

5 juli feestelijke viering in 
Bavokerk aan de Herenweg

Mooie gift voor Inloophuis
Heemstede - Bij de Rotary Road 
Masters is door de Rotary club 
Heemstede-Bennebroek het 
geweldige bedrag van 10.180,- 
euro bijeen bijeengebracht voor 
Inloophuis Kennemerland te 
Santpoort. Tijdens dit prachtige 
fundraise-evenement is door de 
deelnemers, onder leiding van 
kunstenaar Ton van Ierschot, ook  
een bijzonder schilderij gemaakt.
Stichting Inloophuis Kennemer-
land biedt een veilige en laag-
drempelige plek voor (ex) kan-
kerpatiënten en hun naasten om 
datgene te doen, te kiezen of te 
vragen waar op dat moment be-
hoefte aan is. Het geld  zal  ge-
bruikt worden voor de te starten 
kindergroepen in september a.s, 
respectievelijk van 6-12 en 12-
18 jaar. Kinderen die te maken 
hebben met kanker in het gezin 
zijn van harte welkom. Inloop-
huis Kennemerland biedt hen 
een plek waar zij zich veilig kun-
nen voelen en met leeftijdsgeno-
ten in eenzelfde situatie contact 

kunnen hebben. Begeleiders, 
met ruime ervaring op het ge-
bied van rouw- en verlies bij kin-
deren, gaan deze groepen pro-
fessioneel ondersteunen. Om-
dat gevoelens waar je mee rond-
loopt soms niet makkelijk te ui-
ten zijn, maakt de kidsclub (van 
6-12 jaar) gebruik van werkvor-
men zoals schilderen, kleien, 
knutselen, verhalen voorlezen en 
muziek.De jongerengroep van 
12-18 jaar zal meer in het teken 
staan van de ontmoeting, maar 
ook muziek of film maken beho-
ren tot de mogelijkheden.
Meer informatie? Bel 023-
8885367 of mail: info@inloop-
huiskennemerland.
Aan een bezoek aan het Inloop-
huis zijn geen kosten verbonden. 
Voor deelname aan een aantal 
activiteiten wordt een kleine bij-
drage gevraagd. Het Inloophuis 
is geheel afhankelijk van spon-
soren en donaties.
Voor openingstijden: www.in-
loophuiskennemerland.nl.

Kelvin Blom (Hoofddorp), Emma Pier (Hoofddorp),
Sam van der Plas (Haarlem).
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‘Verbeteren van voetbalkwaliteiten en heel veel plezier’

Barcelona Clinic bij RCH in augustus
Heemstede - Van 10 t/m 14 au-
gustus organiseert Sport Net-
working in samenwerking met 
RCH Heemstede een uniek voet-
balkamp. Er worden voor de-
ze week speciaal trainers vanuit 
Barcelona ingevlogen om jon-
gens en meisjes in de leeftijds-
categorie 6 t/m 18 jaar te trainen 
volgens de MBP (Making Better 
Player) methode. 
Het vijfdaagse voetbalkamp 
staat in teken van het verbeteren 
van je voetbal-kwaliteiten, heel 
veel plezier en is ook toeganke-
lijk voor vriendjes en vriendin-
netjes die bij een andere vereni-
ging voetballen! 

Dit speciale vijfdaagse voetbal-
kamp is dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur en boekt u voor 250,- 
euro. Dat is slechts 50,- euro per 
dag voor een beleving die uniek 
te noemen is! Dit is inclusief een 
dagelijkse lunch, Nike sportte-

nue (t.w.v. 50,- euro), een certi-
ficaat en een verrassing aan het 
einde van de week.

Voor meer informatie en aanmel-
den kunt u terecht op de website 
www.sportnetworking.nl. Afsluitende turndemo van GSV 

Heemstede geweldig succesHeemsteedse talenten winnen Nederlands 
kampioenschap judo voor teams!
Heemstede - Duco van den 
Reek en Thomas Remstedt uit 
Heemstede hebben 27 juni sa-
men met hun teammaatjes van 
de Kenamju wedstrijdselectie, 
de Nederlandse jeugdcompeti-
tie voor teams gewonnen. In het 
team zaten maar liefst drie judo-
ka’s die vanuit Kenamju Heem-
stede bij Meester Martin begon-
nen zijn. Want ook Matthijs van 
der Neut, inmiddels woonachtig 
in Vijfhuizen, maakt deel uit van 
het winnende team. 

Zaterdagochtend 27 juni, 05.00 
opstaan en om 06.00 in de team 
bus op weg naar Nijmegen, waar 
de judoka’s om  07.45 werden 
verwacht voor de weging. Nadat 
de judoka’s gewogen hadden 
was het tijd voor een warming up 
en teambespreking waarna de 
eerste wedstrijd tegen judo A7, 
kampioen van Noord Nederland 
van start ging. Erg spannend, 
want bij judo wordt gewerkt met 
een dubbel eliminatie systeem. 
Dat houdt in dat je met een ver-
liespartij maximaal nog derde 
kunt worden en met een twee-
de verliespartij lig je er uit. Na 
een zenuwslopende wedstrijd 
behaalde het team van Kenam-
ju een 3-2 overwinning waar-

door ze zeker waren van de hal-
ve finale. Hierin versloegen ze de 
kampioen van Oost Nederland 
(Thag) met maar liefst 4-1, waar-
na de finale tegen Haaglanden, 
een combinatieteam uit Zuid 
Holland, op de planning stond. 
De finalepartijen zouden pas in 

de middag starten, waardoor de 
zenuwen flink toenamen, maar 
om 14.00 uur was het dan zover. 
De eerste NK finale ooit voor het 
-12 jaar team van Kenamju. De 
finale werd gewonnen met 3-2 
waarmee het kampioenschap 
voor 2015 binnen was! 

Stichting Saamhorigheidsfonds Heemstede 
in de bres voor geweld tegen vrouwen
Heemstede - Steeds weer lezen 
we berichten over geweld tegen 
vrouwen. Het gebeurt in Neder-
land, vaker in India en Pakistan, 
maar ook in Indonesië. Vooral in 
landen met een hardnekkige tra-
ditie van mannelijke dominan-
tie. Enkele Heemstedenaren en 
Haarlemmers vonden dat het tijd 
werd om daar wat tegen te doen. 
Ze zochten naar een groep die 
zich inzet voor versterking van 
de positie (‘empowerment’) van 
vrouwen en meisjes in hun land. 
Ze kregen contact met Vivi, een 
Indonesische vrouw die een drij-

vende kracht is in de groep Pe-
rempuan Mahardhika (‘Vrije 
Vrouwen’). Deze groep heeft cir-
ca zeventig vrijwilligers en enke-
le part-time betaalde krachten in 
tien afdelingen, verspreid over 
meerdere Indonesische eilan-
den. De vrouwen zoeken regel-
matig de publiciteit, bijvoorbeeld 
met demonstraties op straat 
en in sociale media. Ze probe-
ren wetten te verbeteren, heb-
ben een steunprogramma voor 
slachtoffers van seksueel ge-
weld, geven training aan groe-
pen meisjes, en werken samen 

met vakbonden en studenten-
verenigingen.

Vanaf begin dit jaar steunt Ne-
derlandse groep het Indonesi-
sche programma tegen seksu-
eel geweld. Dit gebeurt via de 
Stichting Saamhorigheidsfonds 
Heemstede e.o., die heeft toege-
zegd elk kwartaal een beschei-
den bedrag over te maken. En 
Perempuan Mahardhika rappor-
teert elk kwartaal over de voort-
gang. Voor meer informatie of 
als u een bijdrage overweegt: 
m.m.verberk@hetnet.nl 

Heemstede - Traditiegetrouw laten de meisjes, die 2 x per 
week turnen, hun oefeningen zien aan de ouders en belang-
stellenden. In 4 groepen werd gestart op brug, balk, lange mat 
en plankoline. Op de brug en balk werd met twee kinderen te-
gelijk gewerkt. Dit geeft soms een extra moeilijkheid, vooral als 
het niet helemaal tegelijk gaat.

Na de 4 rondes werden de trampoline, ringen en matjes voor 
de acro klaar gezet. De kinderen mochten nu op hun favoriete 
onderdeel turnen. Dit leverde hele mooie oefeningen op. Op de 
trampoline wisselden de streksprongen, overslagen en salto’s 
zich in snel tempo af.  De ringoefeningen werden door alle kin-
deren afgesloten door een salto achterover. Op muziek werd tot 
slot de acro-demo gedaan. Gelukkig waren Mirre, Eva en Chris-
ta van de wedstrijdgroep bereid de meisjes te ondersteunen bij  
handstanden. De  vierde ondersteuner werd Marjolein, knap 
gedaan hoor en dat in korte tijd dat zij bij de groep hoorde. Als 
laatste werden de kasten neergezet en sprongen de meisjes 
van 3 kanten tegelijk over de lengte en breedte. 

Ondertussen was het 18.00 uur geworden en kwamen de wed-
strijd-meiden opgemarcheerd voor hun duowedstrijd. Er wa-
ren door Monique koppels van twee meisjes gemaakt. Iedereen 
liet haar oefening zien en daarna werden de punten bij elkaar 
opgeteld. Buiten hun normale oefening was het mogelijk extra 
punten te verdienen door onderdelen te herhalen. Zo kwam het 
dat Vera 10 punten extra kreeg voor haar 11 verschillende kip-
pen in de oefening. Per duo werd er ook een originaliteitsprijs 
uitgereikt; dit was voor het duo dat er het leukst uitzag, aange-
past aan elkaar. Deze werd uitgereikt aan Mirre en Nikki.
Al met al was het een leuke afsluiting, al waren er ook gelui-
den te horen dat er volgend jaar weer een demo gegeven moest 
worden.
Rest mij niet meer dan de bestuursleden te bedanken voor hun 
aanwezigheid en alle juryleden, teltafel, assistenten, leiding en 
de fotograaf te bedanken voor hun medewerking.





 
18   de Heemsteder  •  1 juli 2015

Smaakmakers in Heemstede!
Smaakbeleving op Binnenweg Raadhuisstraat
Heemstede – Zoet, zuur, zout, we kennen ze maar 
al te goed, daar hoef je niet geheimzinnig over te 
doen, als je hartigheid proeft noem je dat unami. 
Keurslager Peter van der Geest had deze smaak 
te pakken met zijn worsten uit de Auvergne waar 
vooral tijm en rozemarijn die aan de varkensworst 
die heerlijke smaak geven. 
Hij en veel andere ondernemers lieten het publiek 
afgelopen zaterdag tijdens ‘De Smaak van Heem-
stede’ kennismaken met heerlijkheden. Ook bij Ba-
tifol een unami ervaring met hamburgers zo van de 
BBQ die gestookt werd met berkenhout en waar 

het vlees gebraden wordt op de hele rand. Topsla-
ger Ton de Wit had een indrukwekkende barbecue 
oven staan waarin de  lekkerste vleessoorten ge-
braden werden. Daar drink je biologische wijnen 
bij van Gall& Gall, die nu in alle soorten en smaken 
te koop zijn. Was het tien jaar geleden nog moei-
lijk om het predicaat biologisch te krijgen, nu veel 
gronden pesticiden vrij gemaakt zijn, is het aanbod 
groot. Mede door de opkomst van Chili waar door 
de droge lucht het biologisch wijn maken gemak-
kelijker wordt gemaakt. De Raadhuisstraat wordt 
een culinair centrum en rond de dorpspomp wordt 
het steeds gezelliger met al die terrasjes. Hou-
weling wordt steeds verser en frisser, bij de Pas-
ta Box proef je de passie voor  Italiaans eten en 
dat smaakt! Bij Boekhandel Blokker kookt moeder 
Sophia Loren met dezelfde passie als ze haar he-
le leven speelde. De jeugd ontdekte bij Tummers 
het spelletje `truffel raden`, ruiken, proeven, testen, 
raden, ijstaart winnen. Een topdag voor de Raad-
huisstraat Binnenweg als de smaakmakers van 
Kennemerland.
Ton van den Brink   

Heemstede – Het is echt zomer! De zon warmt alles op en brengt 
deze week zelfs temperaturen van 30 graden! Heerlijk om dan in een 
schaduwhoekje van de tuin te zitten. Niet te druk maken en alles lek-
ker aan u voorbij te laten komen. Een koel drankje op uw eigen ter-
ras, genietend van uw tuin. Dat kan mevrouw Antoinette Lefebvre 
van de Hobbemakade 2 uit Heemstede ook doen! Zij stuurt deze fo-
to’s in van een kleurrijke en mooie tuin. “Ik besteed elke dag wel een 
uurtje aan onderhoud”, vertelt ze. Zij is dan ook de ‘tuinman’! Wel is 
Antoinette een beetje zorgelijk over het uitblijven van regenbuien: 
“Op het ogenblik is alles kurkdroog, dus een hoge waterrekening. 
Verder veel kijkplezier”, sluit ze positief af. 

Heeft u ook zo’n fi jne tuin waarin u heel wat uurtjes doorbrengt? 
Werkend maar daarna genietend? Vertel er over in de Heemsteder. 
Alle mooie tuinen worden gepubliceerd en de allermooiste maakt 
kans op een aantrekkelijke prijs die Tuincentrum de Oosteinde be-
schikbaar stelt: 125,-. 
Meedoen is makkelijk: Stuur een aantal foto’s op naar redactie@
heemsteder.nl en vermeld uw contactgegevens en iets over uw 
tuin(hobby).

 

“Veel kijkplezier maar hoge waterrekening”
Tuinenwedstrijd
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Auto eindigt in voortuin
Heemstede – Een automobilis-
te is maandag aan het begin van 
de middag met haar voertuig in 
een voortuin terecht gekomen. 
De vrouw wilde haar wagen nog 
even wat beter neerzetten in de 
Fazantenlaan toen het helemaal 
mis ging. De vrouw gaf gas in 
plaats van te remmen. Raakte de 
bosjes en hekwerk aan de voor-
kant van de tuin en kwam tegen 
een grote boom die in de tuin 
stond tot stilstand.

Ambulance en politie kwamen 
met spoed ter plaatse om assi-
stentie te verlenen. De vrouw 
raakte bij het ongeval niet ern-
stig gewond ze is uitvoerig door 
ambulancepersoneel in haar wo-
ning gecontroleerd.

De wagen zal door een ber-
gingsbedrijf uit de tuin worden 
gehaald. De bewoners van het 
getroffen huis waren door het 
voorval behoorlijk geschrokken.
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Honkbal
RCH-Pinguïns en Quick 
Amersfoort delen de punten 
Heemstede - Veel stond er voor 
beide ploegen niet meer op het 
spel, maar dat was aan de wil 
om te winnen niet af te zien. Zo-
wel Quick als RCH bewaarden 
het beste voor hun eigen thuis-
publiek en dat werd zowel in 
Amersfoort als Heemstede ge-
waardeerd. Alleen onderaan de 
ranglijst, waar ook Sparks en 
Blue Devils de punten deelden, 
blijft het spannend. De Haarlem-
mers hebben een marge van 4 
punten, maar met nog 12 wed-
strijden te gaan, waaronder 4 te-
gen de Devils, is de veilige haven 
nog niet in zicht.

De punten waren de eerste 5 in-
nings in Amersfoort duur. De pit-
chers, Danny Stolk bij Quick en 
Hylke van Viersen bij RCH, had-
den hun zaken goed op orde en 
toen de Racing na 5 slagbeur-
ten met 1-2 leidde door runs 
van Donny Hamelink in de 1e 
en Jimmy de Jong in de 2e in-
ning, wees nog niets op nade-
rend onheil. De offensieve op-
risping van de Amersfoorters in 
hun 6e slagbeurt kwam dan ook 
aan als een mokerslag. Na 2 x 4 
wijd en 5 honkslagen stond het 
5-2 en deed Hylke bij volle hon-
ken en 1 uit de heuvel over aan 
Robin van Eis. Na een nieuwe 
vrije loop en een OSv8 stond het 
7-2 en moest voor een afstraffing 
gevreesd worden. Maar Robin 
hield de deur in de 3 resterende 
innings op slot en zag de achter-
stand nog wat verkleind worden 
toen Koen Werkman in de 8e in-
ning door Ferd van Stekelenburg 
met een double over de thuis-
plaat werd gebracht voor de 7-3 
eindstand. 

Ook in Heemstede bleef het lang 
spannend. Wel trok de thuis-
ploeg direct fel van leer op het 
werpen van Jos de Jong, waar-
door het al in de 1e slagbeurt 1-0 
werd na honkslagen van Donny 
Hamelink en Koen Werkman, 
maar daarna zakte de aanvals-
drift. Bij de thuisploeg regeer-
de Dion Steyl als een vorst op 
de heuvel, waardoor de smalle 
marge met gemak onaangetast 
bleef. En wat bij Hylke van Vier-
sen een dag eerder in de 6e in-
ning gebeurde, overkwam nu de 
gerenommeerde Jos de Jong in 
de 5e Heemsteedse slagbeurt. 
Op een spervuur van honkslagen 
scoorde RCH maar liefst 6 maal 
en kon freewheelend naar een 
uiteindelijke 11-1 overwinning in 
8 innings toegewerkt worden. 
Grote man van de wedstrijd was 
Dion Steyl met 7-4-3-1 in 7 in-
nings. Op reliever Lars Werkman 
kon Quick in de 8e inning de eer 
nog redden, maar dat mocht de 
pret niet drukken. Ferd van Ste-
kelenburg was weer eens de uit-
blinker aan slag met 3 basehits, 
waaronder 2 doubles, maar de 3 
singles van zowel Donny Hame-
link als  Duco Nuyten mochten 
er ook zijn. 

De stand:
Quick 24-26
RCH 24-20
Sparks 24-10
Blue Devils 24-6

Komend weekend speelt RCH de 
derby tegen Sparks. In tegenstel-
ling tot eerdere programmering 
wordt zaterdag bij Sparks ge-
speeld en zondag bij RCH, beide 
malen vanaf 14.00 uur. 

Brugklastraining bij Praktijk de Lente
Een goede start op een nieuwe school

“Spanning en onzekerheid kun-
nen zeker meespelen als je in-
eens bij de ‘kleintjes’ hoort in 
plaats van bij de oudste kinde-
ren van de school”, vertelt Sas-
kia Beukman, haptonoom/ trau-

ma therapeut en mede eige-
nares van Praktijk de Lente. “Je 
loopt op de gang letterlijk tegen 
de lange lijven van medescholie-
ren op en dat kan best intimide-
rend zijn. Hoe profileer je jezelf 
en welke houding neem je aan? 
Ga je bijvoorbeeld bij een be-
paalde groep staan of toch lie-
ver niet? Moet je goed opletten 
tijdens de les of is dat niet ‘cool’? 
Kan je wel of niet zomaar een le-
raar aanspreken en hoe doe je 
dat dan? Tijdens de brugklas-
training komen al deze aspec-
ten aan bod en gaan we oefenen 
met elkaar.”

Multidisciplinaire aanpak
“In kleine groepjes en in een vei-
lige omgeving worden de kinde-
ren op speelse wijze voorbereid 
op de brugklas. Bijzonder aan 
de brugklastraining van Praktijk 
de Lente is de multidisciplinaire 
aanpak. Ik werk samen met een 
psychologe en een osteopaat, 

Heemstede – De schoolmusical zit erop en de feesten ook. 
Voor alle kinderen van groep 8 breekt een spannende tijd aan. 
Ze gaan immers de basisschool verlaten en ruilen hun ver-
trouwde omgeving in voor de brugklas. Vrijwel alles verandert: 
het schoolgebouw, de leraren en de klasgenoten. De een heeft 
daar meer moeite mee dan de ander. De brugklastraining van 
Praktijk de Lente kan uitkomst bieden om veel onzekerheden 
weg te nemen.

waardoor we voor elk kind de fo-
cus kunnen leggen op wat hij of 
zij nodig heeft.”
Wie heeft er baat bij een brug-
klastraining? Saskia Beukman: 
“Ik denk dat alle nieuwe brug-
klassers er hun voordeel mee 
kunnen doen, maar vooral kin-
deren die het op sociaal-emo-
tioneel gebied lastig vinden om 
contact te maken. Ze krijgen 
praktische handvatten op aller-
lei gebied: opkomen voor jezelf, 
zelfvertrouwen opbouwen en 
uitstralen, omgaan met moeilijke 
situaties en met de rol van de so-
ciale media zoals Facebook. Het 
geeft kinderen die volop in ont-
wikkeling zijn  een voorspronge-
tje bij een belangrijke fase in hun 
leven waarin veel gebeurt.”
De brugklastraining bestaat uit 
drie sessies van een dagdeel:  op 
10, 11 en 12 augustus en/of op 
17, 18 en 19 augustus. De kosten 
bedragen 175 euro. Aanmelden 
kan via: training@praktijkdelen-
te.nl. Aan het eind van de trai-
ning is in overleg een gesprek 
met terugkoppeling naar de 
ouders mogelijk.

Groepspraktijk de Lente, Val-
kenburgerlaan 73, Heemstede. 
Telefoon: 023-5470950.
Mirjam Goossens

Heemstede - De cricketclub 
Heligoland Pilgrims uit Duits-
land  vond eindelijk in cricket-
land echte tegenstanders in de 
oud-Rood en Wit cricketers uit 
Heemstede, die net zo gek zijn 
op het spelen op vreemde plaat-
sen onder soms gekke omstan-
digheden, vandaar hun naam: 
The Fellowship of Fairly Odd Pla-
ces Cricket Club. De Pilgrims, 
enkele jaren geleden opgericht 
door cricketfanaten waarvan er 
eentje ook nog helemaal `ver-
rückt` is van het Noordzee-ei-
land Helgoland. En laat dit eiland 
nou beschikken over een veld 
waarop je cricket kan spelen! Ze 
stelden gelijk een Atlantic Cup in 
met sponsor Erdinger Alkoholfrei 
waar ze de, voor de Duitsers al-
thans nu al legendarische, FFOP 
uitnodigde. In de cricketwereld 
kent iedereen de cricketers uit 
Heemstede en omgeving. Vroe-
ger speelde het team bij cric-
ketclub Rood & Wit in Haarlem, 
nu speelt de vriendengroep een 
keer per jaar een wedstrijd op 
een bijzondere plek. Begin juni 
speelden ze op Helgoland, waar 
ze grandioos ontvangen werden 
door the Pilgrims die net nieuwe 
jasjes hadden gekregen in groen 
en wit, een leuk contrast met de 
rood en witte van de FFOP. Want 
als de bestuursleden Erik Bouw-
meester en Michel Bakker de ze-
ventien spelers eens per jaar op-
roepen voor de strijd, laat ieder 

lid alles uit zijn handen vallen om 
direct te boeken voor die onbe-
kende bestemming. Er moet  ge-
speeld worden, dat  is dan gelijk 
hun enige training per jaar, naast 
de sociale verplichtingen ver-
derop in het jaar, maar dat zijn 
noodzakelijke uitspattingen om 
het moreel hoog te houden. 

Wedstrijd Helgoland 
“The best cricket I have ever 
played in my whole life”, zo sprak 
een senior Pilgrim in het week-
end van 6 en 7 juni. Hij bedoel-
de zowel sportief als sociaal. Het 
sportieve is door gewone ster-
velingen niet te controleren, het 
vraagt een academische studie 
om te kunnen beoordelen hoe 
die hazen lopen en hoe ze ook 
nog tellen, het sociale lijkt op 

mysterieuze ceremonies, als het 
zingen van cricketliederen, het 
koesteren van de mascotte, een 
rubber eendje en het houden 
van speeches in elke aanwezi-
ge landstaal. De Heligoland Pil-
grims wonnen op eigen bodem 
hun 3rd Erdinger Alkoholfrei At-
lantik Cup. FFOP cc-speler Ro-
bert Kottman sloeg een centu-
ry (100 runs)! Volgend jaar speelt 
FFOP cc tegen het nationaal elf-
tal van Albanië, het zal ze moge-
lijk hun derde vermelding in de 
Wisden Cricketer’s Almanac, de 
bijbel van de cricketers, opleve-
ren. Eind dit jaar verschijnt een 
jubileumboek van de Rood en 
Witters die in de afgelopen tien 
jaar mondiale bekendheid kre-
gen met hun cricket op de meest 
gekke plaatsen tegen soms on-
mogelijke tegenstanders.
Intekenen?
Stuur een mail naar:
ffop.cc@live.nl.
Ton van den Brink 

Heemstede verliest eervol 
cricketwedstrijd op Helgoland



 

Kinderactiviteit
Zaterdag 4 juli Insectenho-
tel maken en mini-dierentuin-
tje samen met WWF-rangers 
ism Tuincentrum de Oostein-
de, dit is ook de locatie. Van 
13.00-1600 uur. Rangers be-
talen 4,- en niet-rangers 5,-
. Meer informatie? Bel 0172-
518929 tussen 19.00 en 21.00 
uur, of mail meerenbollen-
streek@wnfregioteam.nl.

Kindertriathlon 
Zaterdag 4 juli Kindereve-
nement op en rond sportpark 
Groenendaal. Verkeer rond 
het parcours tussen 10.30-
13.30 uur niet mogelijk. Meer 
info bij gemeente Heemstede: 
023-5485607. Zie ook Heem-
stedeNieuws 24 juni.

Klusochtend
Kom In Mijn Tuin
Zaterdag 4 juli 10.00-12.30 
uur. Ieder welkom. Ingang 
Groenendaalse bos Herenweg,
tegenover de Manpadslaan. 

Muziek
T/m 5 juli Koorbiënnale 8, 
‘Zingen anno nú’ Festival met 
diverse koren, vocalistensem-
bles en workshops in Haarlem 
en Amsterdam. Meer informa-
tie, data en inschrijving voor 
de workshops op www.koorbi-
ennale.nl. Kaarten via de cen-
trale dagkassa in de Philhar-
monie, tel. 023-5121212, per 
e-mail kassa@theater-haar-
lem.nl of via de VVV-ticket-
box aan de Grote Markt 2 in 
Haarlem.

Zondag 5 juli Klassiek con-
cert met sopranen Claudia 
Biermann en Vanja Schoch. 
Begeleiding pianist Ernst 
Paul Fuchs. In de Oranje-
rie te Elswout. Tijd: 11.00-
12.15 uur. Bekende du-
etten en liederen alsook
pianostukken. Kaarten à 17,50 
euro via mail: ja.vanderveldt@
kpnmail.nl.

Maandag 6 juli Candy Dul-
fer met Larry Graham (bassist 
en zanger van ‘Sly & the Fa-
mily Stone) in Patronaat Haar-
lem. Zijlsingel 2. Aanvang 
20.30 uur, deuren geopend va 
19.30 uur. Kaarten: 27,50 eu-
ro ( voorverkoop) en 30,- aan 
de deur. Info: 023-5175858 of 
www.patronaat.nl.

Puzzelruilbeurs
Woensdag 8 juli bij Sint Ja-
cob in de Hout (Grand Ca-
fé), Zuiderhoutlaan 1 Haar-
lem. Kom langs met uw leg-
puzzels (complete puzzels). 
13.30-15.00 uur. Toegang: 1,- 
euro. Info: 023-8927900.

Schrijversbezoek
Zaterdag 4 juli is schrijver 
Joop van Riessen bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 te Heemstede. Hij ver-
telt over zijn nieuwe boek ‘De 
IRT-infi ltrant. 14.00-16.00 uur.
Toegang vrij. Info: 023 5282472 
of www.boekhandelblokker.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m 3 juli Rob van Es expo-
seert bij Sanquin Bloedvoor-
ziening, Boerhaavelaan 32c
te Haarlem. Veel tulpenfoto’s.

T/m 5 juli Zeven beeldend 
kunstenaars van het Kunste-
naars Collectief Velsen ex-
poseren in de Waag, Spaar-
ne Haarlem. Open do t/m zo: 
13.00-17.00 uur. Zie ook: www.
kunstenaarscollectiefvelsen.
nl, www.kzod.nl  en www.fa-
cebook.com/kunstzijonsdoel. 

Donderdag 9 juli t/m 2 au-
gustus Kunstenaars uit de 
Haaglanden exposeren in de 
Waag, Haarlem. ‘Zomerse 
reisimpressies’, uitwisselings-
expositie, organisatie: KZOD 
en Arti-Shock.

Brigit Klatser.

Zaterdag 18 juli t/m 20 au-
gustus Werk van KZOD-
leden in de Galerie Arti-Shock 
in de Schoolstraat 26, Rijswijk. 
Zie www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunstzijonsdoel  en 
www.galerie-arti-shock.nl.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s  in 
hun werk zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen 
en imaginaire landschappen. 
Op werkdagen: 11.00-15.00. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede. 

Zomermarkt 
Zondag 5 juli Zomermarkt in 
centrum Zandvoort met ‘meet 
and greet’ Hesdy Gerges en 
Denise Kielholz, topspor-
ters op gebied van kickbok-
sen. Met demo’s en zelf onder
leiding van een instructeur te 
kickboksen. Vanaf 13.30 uur.
Info: www.kmgevents.nl en  
www.zandvoortpromotie.nl.

AgendA
Regio - Veel mensen weten 
het niet maar kickboksen is 
sport nummer twee in Neder-
land. Sport nummer één is na-
tuurlijk voetbal. Om kickboksen 
wat meer onder de aandacht te 
brengen aan een breder publiek 
organiseert KMG Events een 
‘meet and greet’ met Hesdy Ger-
ges (world heavyweight champi-
on kickboksen) en Denise Kiel-
holtz (wereldkampioene kick-
boksen/Muay Thai).
Deze ‘meet and greet’ vindt 
plaats op zondag 5 juli tijdens de 
zomermarkt in Zandvoort. Ieder-
een kan persoonlijk kennisma-
ken met Hesdy en Denise, op de 
foto, een handtekening vragen of 
gewoon even een praatje maken 
met deze twee topsporters. De-
nise Kielholtz gaat uitgebreid in 
op haar MMA debuutwedstrijd 
die op 27 juni in Zurich (Zwitser-
land) heeft plaatsgevonden.

Verder worden er boks- en 
MMA-demonstraties gegeven 
en krijgt het publiek de kans om 
zelf te ervaren hoe het is om de-
ze sport te beoefenen. Dit na-
tuurlijk alles onder begeleiding 

van ervaren instructeurs. De 
meet and greet begint ongeveer 
om 13.30 uur op het Raadhuis-
plein in Zandvoort.
Een must voor elke sportliefheb-
ber!

‘Meet and greet’ kickboksers Hesdey Gerges
en Denise Kielholtz

Zomermarkt in Zandvoort op 5 juli

Opening door wethouder Christa Kuiper 

In nieuwe tandartspraktijk 
Herenweg gaat het om passie
Heemstede - Afgelopen zater-
dag opende wethouder Chris-
ta Kuiper de nieuwe tandart-
senpraktijk op de Herenweg 
103A. In deze praktijk, met de 
naam ‘Tandartsen aan de Heren-
weg’, komen de tandartsprak-
tijken van Ad Merkx, Fenja Gri-
entschnig en Marcel Spek sa-
men. Ook de voormalige praktij-
ken van Aad Zonnenberg en Ka-
rel Vreeburg gaan in de nieuwe 
praktijk op.  

Merkx, Griëntschnig en Spek, al-
le drie woonachtig in Heemste-
de, gaan in de praktijk werken. 
Het zijn drie heel verschillende 
tandartsen van verschillende ge-
neraties, maar met één duidelij-
ke overeenkomst: de passie voor 
de tandheelkunde. Ze werken 
vanuit een grote betrokkenheid 
bij hun patiënten en gaan uit van 
hun wensen.
Door samenvoeging van praktij-
ken hebben de tandartsen kun-
nen investeren in de nieuwste 
apparatuur. Daarmee voldoet 
de praktijk aan de laatste eisen 
en richtlijnen op het gebied van 
hygiëne. Zo zijn er gescheiden 
looplijnen voor personeel en pa-
tiënt, zoals dat in een moderne 
praktijk hoort.

‘Tandartsen aan de Herenweg’ 
biedt alle soorten behandelin-
gen aan. Behalve de standaard-
controles en -behandelingen va-
rieert dat van orthodontie voor 
zowel kinderen als volwasse-

nen, behandeling van tandero-
sie (slijtage) tot het plaatsen van 
implantaten en een uitsteken-
de service voor patiënten met 
kunstgebitten. Maar ook patiën-
ten met wensen op het gebied 
van cosmetische tandheelkunde 
of zelfs cosmetische aangezicht-
schirurgie (ooglidcorrecties en 
dergelijke) kunnen bij de prak-
tijk terecht. Eén behandelkamer 
is speciaal ingericht voor (lichte-
re) chirurgische behandelingen. 

Voor de patiënten is het ook 
prettig dat de mondhygiënis-
te voortaan in dezelfde praktijk 
werkzaam is, zodat goede af-
stemming mogelijk is en afspra-
ken gecombineerd kunnen wor-
den. De tandartsen van de nieu-
we praktijk denken dat patiënten 
profi teren van kennis en ervaring 

die in deze praktijk is gebundeld. 
Omdat er in Nederland vaste ta-
rieven gelden hoeven ze echter 
niet meer dan elders te betalen 
voor de reguliere behandelingen. 
Het voordeel van een grotere 
praktijk is ook dat bij spoedge-
vallen een collega-tandarts een 
behandeling kan overnemen.

De verbouwing aan de Heren-
weg heeft zo’n acht weken ge-
duurd. Het geheel maakt een 
stijlvolle en moderne indruk,  
waar patiënten zich - mede 
dankzij alle vertrouwde gezich-
ten - snel ‘thuis zullen voelen’. 

Tandartsen aan de Herenweg, 
Herenweg 103a, Heemstede.
Telefoon: 023-7601320.
www.tandartsenaandeheren-
weg.nl 
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 1 juli 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Raadsbesluiten 
25 juni 2015

In deze uitgave:
- Aanleg extra 
 ligplaatsen boten
- Overlast vogels

Heemstede op vierde plaats beste 
gemeenten van Nederland 

Extra ligplaatsen voor boten
In 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening 
Openbaar water vastgesteld en is er gestart met 
de aanleg van ligplaatsen voor pleziervaart in 
Heemstede. Begin 2015 is het gevoerde beleid 
geëvalueerd met de ligplaatshouders en de 
gegadigden op de wachtlijst. Hieruit bleek onder 
andere dat er nog locaties zijn waar extra ligplaatsen 
kunnen worden aangelegd of waar aanpassingen 
nodig zijn.

Op de volgende locaties zijn extra ligplaatsen 
aangelegd: 
- Jacob van Ruisdaellaan; 
- Vondelkade;

Ook dit jaar scoorde Heemstede weer goed in het jaarlijkse Elsevieronderzoek naar gemeenten met een optimale 
mix van wonen, werken, recreatie en cultuur, een harmonieus leefklimaat, rust en ruimte.

- IJssellaan (komen beschikbaar in het najaar van 
2015 in verband met werkzaamheden aan de 
oever).

De toewijzing van deze extra ligplaatsen gebeurt 
aan de hand van de bestaande wachtlijst. 

Lange wachtlijst
Per ligplaatslocatie in Heemstede zijn gemiddeld 
16 wachtenden. De totale wachtlijst bevat op 
dit moment meer dan 100 aanvragen. Als u een 
ligplaatsvergunning aanvraagt, houd er dan 
rekening mee dat het enkele jaren kan duren 
voordat u hiervoor in aanmerking komt.



Vacature Top 3 
Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Medewerker Verkoop
Samen met andere vrijwilligers richt u de Unicef 
verkoopstand aantrekkelijk in en verkoopt u 
wenskaarten, relatiegeschenken, kalenders, agenda’s 
en speelgoed.

Vrijwilliger IT systeembeheerder 
Het technisch op orde houden van hard- en 
softwaresystemen, beheer van de website en 
e-mailboxen, het ontwikkelen van voorstellen voor 

aanpassingen, upgrades en uitbreidingen. Komt u 
dit team versterken?

Collecte Organisatoren
Bent u een organisatietalent? Heeft u tijd voor en na 
de collecteweek in september of oktober en wilt u 
een onmisbare bijdrage leveren aan het Pr. Beatrix 
Spierfonds of de Dierenbescherming? Dan is de 
functie van collecte organisator echt iets voor u!

Overlast vogels
Inwoners vragen soms aan de gemeente om 
iets te doen aan overlast door meeuwen. Omdat 
eigenlijk alle vogels door Europese wetgeving 
beschermd zijn, hebben gemeenten maar beperkte 
mogelijkheden om overlast van vogels effectief 
tegen te gaan.

Geef kauwen, meeuwen en 
duiven geen eten! 
Deze vogels hebben geen extra voer nodig. Over-
matig voeren is niet alleen ongezond voor vogels, 
maar het trekt ook andere ongewenste dieren aan.

Aanbieden van afval langs de weg 
Losliggend afval werkt als een magneet op vogels. U 
kunt overlast op de volgende manieren voorkomen:
- Voor gebruikers van gele huisvuilzakken: Bied uw 

huishoudelijk afval in gesloten zak(ken) alleen op 
donderdagochtend aan. 

- Voor gebruikers rolemmers/ bedrijven: Bied uw 
afvalcontainer alleen met gesloten deksel aan op 
de vastgestelde inzameldag. Plaats geen losse 
afvalzak(ken) naast de container.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
Spreekuur zomervakantie, 4 juli t/m 16 augustus: 
iedere dinsdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur, 
Telefoon:  023-5483824
Website:  www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
E-mail: vrijwilligerspunt@casca.nl

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere 

procedures)
- Prinsenlaan 45, het uitbreiden van de berging 

en een overkapping op de patio, wabonummer 
23720, ontvangen 15 juni 2015

- Amstellaan 10, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23756, 
ontvangen 15 juni 2015

- Spinozalaan 5, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 23764, ontvangen 16 juni 2015

- Erasmuslaan 10, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 24189, ontvangen 16 juni 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Johan Wagenaarlaan 54, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
24188, ontvangen 17 juni 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Raadhuisstraat 49, het vervangen van de 

winkelpui, wabonummer 22481, ontvangen 6 
mei 2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 35, het plaatsen van 

spandoekreclame, wabonummer 23225, 
verzonden 26 juni 2015

- Ir. Lelylaan 6, het bouwen van een berging en 
inrichten terrein, wabonummer 21623, verzonden 
26 juni 2015

- Binnenweg 21, het maken van een opgang 
voor een bovenwoning en splitsen bestaande 
bovenwoning in 2 woningen, wabonummer 

23079, verzonden 26 juni 2015
- Hugo de Vriesplein 6, het maken van twee 

muurdoorbraken, wabonummer 23227, 
verzonden 26 juni 2015

- Amstellaan 7a, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 23025, 
verzonden 26 juni 2015

- Laan van Bloemenhove 17, het doorbreken van 
een muur, wabonummer 23141, verzonden 26 
juni 2015

- Spaarnzichtlaan 19, het plaatsen van een 
tuinkist en erfafscheiding, wabonummer 20688, 
verzonden 26 juni 2015

- Herenweg 115, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 22297, verzonden 26 juni 2015

- Cruquiusweg 29, het plaatsen van een spandoek, 
wabonummer 23156, verzonden 26 juni 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
Te verwijderen bomen:

- 1 dode lijsterbes, op de middenberm van de 
Glipper Dreef, ter hoogte van de Achterweg

- 1 dode es op het Jozef Israëlsplein
- 2 elzen, ter hoogte van Amer 8 en 19, aangetast 

door de wilgenhoutrups

- 1 dode eik, ter hoogte van Eikenlaan 20
- 1 els aan de Havenstraat-oost, aangetast door de 

wilgenhoutrups
- 1 dode treures aan de Vrijheidsdreef, ten noorden 

van Burgemeester Van Rappardlaan 3
- 1 dode eik, ter hoogte van Groenendaalkade 3. 

(herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 76. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Nieuwe regelgeving
Verordening loonkostensubsidie 
Participatiewet Heemstede 2015

 Op 28 mei 2015 heeft de raad de Verordening 
loonkostensubsidie Participatiewet vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale Ge-
meenteblad via www.zoek.oficielebekendmakingen.nl



Gedichten van de Prinses Beatrixschool
Heemstede - Sinds vorig jaar heeft de 
Prinses Beatrixschool een plusklas. De 
plusklas bestaat uit leerlingen van de 
groepen 5 t/m 8. Dit jaar op woensdag-
ochtend werken de kinderen aan een be-
paald project. Frederik uit groep 5 heeft 
twee mooie gedichten gemaakt. De dicht-
soorten die hij heeft geoefend waren: 
anafoor, omarmend rijm, limerick, snel-
sonnet, naamdicht, haiku, clerihew, elfje, 
copla en gebroken rijm. Hiernaast kunt u 
zijn limerick en gebroken rijm lezen.

Limerick: Een limerick heef vijf regels en 
het rijmschema A-A-B-B-A. Het aantal 
lettergrepen is bij voorkeur als volgt:
Regel 1: 9
Regel 2: 9
Regel 3: 5
Regel 4: 5
Regel 5: 9

Gebroken rijm: Niet alle regels hoeven te 
rijmen. Het heeft als rijmschema A-B-A-
C of A-B-C-B

Ik hou heel erg veel van mijn ouders,
Ik zie ze niet over mijn schouders.

Ze zijn super lief
En niet agressief.

Voor een kind zijn ze schapenhouders.

In maart vier ik mijn verjaardag.
Dit jaar werd ik negen.

Het is een dag dat ik de hele tijd lach
Ik zou elke dag wel jarig willen zijn.

Ik was in maart jarig.
Dus ik ben ik negen.

Ik word inmiddels groot.
Want mijn leeftijd is weer gestegen.

Kinder-
hoek

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

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

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

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

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

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

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

Raadsbesluiten 25 juni 2015
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

- Voorjaarsnota 2015, inclusief effecten mei-
circulaire

- Motie “Concrete maatregelen bereiken doelgroep 
minimabeleid”

- Kadernota 2016-2019, inclusief effecten mei-
circulaire

- Vatststellen onderwerpen voor extra schriftelijke 
toelichting in de Begroting 2016

- Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening
- Jaarrekening 2014 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/

IJmond: Heemstede 2015

- Intentieverklaring inrichtingsplan Haven
- Benoemen plaatsvervangend leden CDA in 

raadscommissies

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Gewijzigde agenda vergadering commissie voor 
bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 2 juli 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaren tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een 

  uitbreiding van een woonhuis aan de 
  Belle van Zuylenlaan 7 - openbaar - 

Het bezwaar tegen een opgelegde last onder 
dwangsom in verband met het ongedaan maken 
van sluiting van de spoorwegovergang ter hoogte 

van Laan van Alverna wordt, in tegenstelling tot 
eerdere publicatie, niet behandeld op deze zitting 
van de commissie bezwaarschriften. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen per 08 mei 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- J.T. Jamora, geboren op 14-08-1991, 
 adres: Eerelmanstraat 14

- R. Jansen, geboren op 30-04-1965, 
 adres: Jhr. Mr. J. Loudonstraat 16

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
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).
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