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1620 Euro met ‘Rennen voor de 
bijen’ voor Kinderenboerderij
Heemstede - De kinderen we-
ten precies wat er gebeurt is met 
de bijenstal en de bijenkorven 
die erachter stonden. Die zijn al-
lemaal in de fik gegaan, aange-
stoken door enkel jongens, nee, 
het waren geen meisjes! Op de 
plek waar de ruimte stond waar-
in imker Pim Lemmers samen 
met de kinderen de honing kon 
slingeren, waar de jeugd in een 
glazen vitrine kennis kon maken 
met het bijenleven, op de geha-
vende vloer van vuile tegeltjes 
zitten de kinderen van de Bre-
de School de Molenwerf nu op 
strobalen en luisteren ze naar 
de verhalen van elkaar. Dat bij 
de bijen de koningin de grootste 

is,  onmisbaar voor alle bijen die 
de hele dag maar heen en weer 
vliegen van bloem naar bloem 
en terug naar de “stal”. Die kor-
ven zijn er nu niet meer. Anne 
vertelt over de sponsorloop. Alle 
klassen deden mee.  De kinde-
ren van de kinderopvang Piere-
wiet en alle klassen van de Val-
kenburgschool. Samen zijn ze 
de Brede School de Molenwerf. 
Anne weet nog hoe hard ze al-
lemaal gelopen hebben om zo-
veel geld bij elkaar te rennen. Ze 
haalden bij elkaar 4328 euro`s 
op, daar gaan ze in september 
een jubileumfeest van vieren. 
Dat was al afgesproken, maar 
ze liepen ook voor een nieuwe 

bijenstal. Vandaar dat ze een 
cheque van 1620 euro kwamen 
aanbieden aan de beheerder 
van de Kinderboerderij, Ingrid 
Schenk en aan het bestuurs-
lid van de Vrienden van de Kin-
derboerderij Het Molentje, Cees 
Langeveld. Daar zijn ze heel blij 
mee, niet alleen met die centjes, 
maar ook omdat de belangrijk-
ste gasten van de kinderboerde-
rij,  kinderen, zo betrokken zijn 
bij het wel en wee, van de die-
ren. Of het een hangbuikzwijn 
is, dat pasgeboren geitje of de 
bijen. Daar wilden ze graag voor 
rennen. De gemeente zorgt voor 
de nieuwbouw van de verloren 
stal met de educatieruimte en 
wil dat maken in de stijl van de 
andere gebouwen op de kinder-
boerderij. Cees Langeveld maakt 
zich nog zorgen over de be-
veiliging, een sprinklerinstalla-
tie, camera`s en alarmering. Dat 
kost al gauw 10.000 euro, helaas 
nodig, zo is gebleken. Je moet je 
eens voorstellen wat je allemaal 
voor leuke dingen met dat geld 
zou kunnen doen. Maar de be-
trokkenheid van de Valkenburg-
school, de acties van Patisserie 
Tummers en het Pannenkoek-
huis de Konijnenberg zijn hart-
verwarmend en hoopvol voor 
een nieuwe bijenkolonie die 
gelukkig  toch weer op de kin-
derboerderij van Groenendaal 
terugkomt, zo liet imker Pim 
Lemmers ons weten. 
Ton van den Brink

Drie kleine kleutertjes met veel geld voor de bijtjes.

Hoera voor de nieuwe bijenstal.

De zomer is volop aanwezig in ons land. Iedereen ge-
niet dan ook op zijn manier van het weer. Zoals ook deze 
libelle. Marco van Kampen uit Heemstede stuurde ons 
deze foto en schreef: ‘Deze libelle zat even lekker van de zon te 
genieten op onze druif’.

Zomer in ons land

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

5.50
4 stuks

Duitse
biefstukken

met GRAtIs saus
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930
P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws

(redactie@heemsteder.nl)

In herinnering Corrien Visser
Heemstede - Op 24 juni j.l. 
is Corrien Visser op 67-jarige 
leeftijd onverwachts overle-
den.
Corrien heeft in de loop der 
jaren veel mooie foto’s inge-
stuurd naar “de Heemsteder”. 
Foto’s die altijd betrekking 
hadden op de ‘kleine dingen’ 
in de directe omgeving, zo-
als bloemen in de eigen tuin 
aan de Blekersvaartweg, zwa-
nen en meerkoeten in de vaart 
voor het huis, paddestoelen in 
de Leiduinen, etc. 
Steevast voorzag ze de door 
haar gemaakte foto’s van bon-
dig, leuk en informatief com-
mentaar. 

Velen zullen haar met haar 
man Joop vergezeld van haar 
camera tegen zijn gekomen in 
de duinen waar ze samen zo 
graag kwamen.

Corrien werd in Hillegom ge-
boren, maar verhuisde na 
haar trouwen naar Heemste-
de. Hier ging ze wonen in het 
historische pand aan de Ble-
kersvaartweg 7 met haar man 
Joop, die hier werd geboren. 

Ze heeft het al die jaren op 
deze plek zeer naar haar zin 
gehad. De laatste 25 jaar van 
haar werkzame leven heeft 
Corrien als receptioniste ge-
werkt bij Bosbeek aan de Glip-
perdreef.
De afgelopen weken is geble-
ken uit de vele reacties, die 
de familie mocht ontvangen, 
dat veel mensen erg hebben 
genoten van haar vele inge-
zonden foto’s en teksten de 
afgelopen jaren. We zullen 
haar inzendingen missen.

Gezocht: Herinneringen over Het Overbos
Heemstede - In 1968 opende 
zorgcentrum Het Overbos, on-
derdeel van Stichting Sint Ja-
cob, in Heemstede de deuren 
voor haar eerste bewoners. Nu, 
een kleine 43 jaren later, maakt 
het zorgcentrum plaats voor een 
nieuw, modern Overbos. Voor-
dat de deuren sluiten, organise-
ren wij nog één keer een gran-

dioze open dag met het thema 
“Over Het Overbos”. Eén van 
de onderdelen van die dag is 
een tentoonstelling van het be-
gin tot het heden van Het Over-
bos. Voor deze tentoonstelling 
zijn wij op zoek naar anekdotes, 
verhalen, foto’s, films en voor-
werpen vanaf het begin van Het 
Overbos.  

Heemstede 
Jazz

Volop zomer bij Heemste-
de Jazz schrijft Ton van den 
Brink in de Heemsteder van 
7 juli. Maar wie er in de mid-
dag bij is geweest weet dat 
het veel beter kan. Vooral 
vroeg op de dag heerste er 
een onaangename sfeer. 

Meer bewakers en perso-
neel dan bezoekers. Som-
bere zwarte schermen ga-
ven een gevangenisgevoel. 
Via één ingang naar binnen 
en naar buiten en vrouwen 
werden daarbij op onvrien-
delijke wijze gedwongen hun 
handtassen te openen. Een 
kwart flesje water dat men-
sen mee namen die van ver 
op de fiets kwamen was al 
een misdaad.

Doe het een volgende keer 
anders. Net als bij Haarlem 
culinair. Gewoon alles open, 
beveiliging niet nodig, dan 
krijgt Heemstede een echt 
leuk evenement.
 
Joost Cornet,
Rembrandtlaan 4,
Heemstede

INGEZONDEN

Websites maken
Heemstede - Computers ma-
ken het leven mooi en makke-
lijk. Contact onderhouden met 
vrienden, winkelen, geldzaken 
beheren, misschien doet u deze 
zaken al dagelijks. Het maken 
en beheren van een eigen web-
site is dan vast een leuke uitda-
ging voor u. Of misschien heeft 
u een eigen bedrijf waarvoor 
een website een prachtig com-
municatie-middel is. 
Casca biedt cursussen websites 
maken aan met verschillende 
programma’s. 
Nieuw zijn de cursussen Web-
site maken in HTML vervolg en 
Website maken met Web Easy. 
Met de cursus Website in HTML 
– basis leert u in praktische oe-
feningen de mogelijkheden om 
in HTML een complete websi-
te te maken. Daarbij gebruikt u 
freeware (gratis programma’s), 
die u thuis zelf kunt installeren. 
HTML (Hyper Text Markup Lan-
guage) is de achterliggende taal 
van een website. Er wordt aan-
dacht besteed aan het webge-
schikt maken van afbeeldingen. 
Thuis oefent u door het staps-
gewijs uitwerken van een eigen 
website, of door te spelen met 
de oefeningen uit het boek. In 
de les is genoeg ruimte om de 
vorderingen met de eigen site te 
bespreken. We gaan er van uit 
dat u de basisvaardigheden in 
computergebruik en Windows 
beheerst. De cursus Website 
in HTML –basis start op dins-

dag 14 september van 19.00 tot 
22.00 uur. 
Heeft u de basiscursus al ge-
volgd of u beheerst al de begin-
selen van HTML ( en CSS) dan 
is de nieuwe cursus Website in 
HTML – vervolg heel geschikt 
voor u.
In deze vervolgcursus krijgt u 
individuele begeleiding bij het 
maken van uw eigen website, 
of bij het verder werken in het 
cursusboek, als 6 lessen voor u 
niet genoeg was. Extra: het stap 
voor stap maken van een galerie 
van afbeeldingen en hoe schrijft 
u een goed leesbare tekst voor 
het web. Deze vervolgcursus 
start op dinsdag 2 november 
van 19.00 tot 22.00 uur. 
Voor beginners is er de cursus 
Website met Web Easy. In deze 
cursus leert u  werken met Web 
Easy. Stap voor stap maken we 
een website. Webpagina’s ma-
ken, afbeeldingen en tekst toe-
voegen, grafische effecten toe-
voegen, uploaden en publiceren 
op het Internet. U leert ook de 
website onderhouden. Een beet-
je kennis van Windows is nodig: 
bestand opslaan, bestand ope-
nen e.d.  De cursus Website met 
Web Easy start op donderdag 4 
november van 13.30-15.30 uur.  

Alle computercursussen worden 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Aanmelden kan van maandag 
t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 
uur, bel: 023 – 548 38 28-1 of via 
www.casca.nl. 

Bent u misschien getrouwd in 
de kapel van Het Overbos, hebt 
u misschien een menukaart in 
uw bezit of weet u een leuk of 
minder leuk verhaal? Wij zou-
den graag met u in contact wil-
len komen. De tentoonstelling 
hopen we begin maart 2011 
te houden, maar tijd gaat snel, 
vandaar nu al de oproep. 

U kunt overdag een bericht ach-
terlaten bij de receptie van Het 
Overbos, Burgemeester van 
Lennepweg 35, 2101 RE Heem-
stede, telefoon 023 892 8900.
U kunt ook via e-mail het.over-
bos@sintjacob.nl reageren.  
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Dirty trics van het onderhandelen. 
Een boek vol valkuilen en successen
Heemstede - Er zijn veel boe-
ken geschreven over “onder-
handelen”  en er zullen nog veel 
boeken over verschijnen. Meest-
al gaat het dan over win-win, 
open kaart, eerlijk, en zo moet 
het spel eigenlijk ook gespeeld 
worden, maar de Heemsteedse 
organisatie-adviseur George van 
Houtem komt in zijn praktijk heel 
andere zaken tegen. Genoeg om 
er een boek over te schrijven en 

zie… in april verscheen zijn Dir-
ty tricks van het onderhandelen.  
In mei doken radioprogramma`s 
en NOS TV al op dit opmerkelij-
ke boek. Een boek voor onder-
handelaars over een nieuwe re-
gering in het Binnenhof, tot kin-
deren die niet meer uitkomen 
met  hun zakgeld. De politicus, 
leraar, burgemeester en bode, 
iedereen onderhandelt dage-
lijks in gesprekken waarin me-
ningen verschillen en tegen-
strijdigheden overbrugd moe-
ten worden met mensen die el-
kaar nodig hebben. Het is geen 
theorieboek met een baanbre-
kende aanpak waarmee je elke 
onderhandeling wint.  Het is een 
praktijkboek waarin beschreven 
de meest voorkomende fasen 
van het onderhandelingsproces 
beschreven worden met de be-
langrijkste geschreven regels en 
de dirty tricks, de ongeschreven 
regels.  De valkuilen als je de 
agenda van iemand waarmee je 
onderhandelt niet kent. 
Praktijkverhalen
Een prachtig geval van twee be-

stuurders van een voetbalclub, 
de voorzitter die de jeugd van 
de nieuwbouwwijk al ziet ko-
men tegenover zuinige penning-
meester die de rentelasten ziet 
groeien. 
Hoe handig informateur Herman 
Wijffels in 2007 een kabinet tot 
stand bracht tussen  Balkenen-
de en Bos, nadat ze elkaar in de 
verkiezingscampagne hard had-
den aangevallen.  Was die aan-

pak vaker gehanteerd, zoals bij 
de kwestie Afghanistan waar-
door het echt spaak liep, dan 
had dit ook hier kunnen wer-
ken.  Hoe Jurgen Schrempf van 
Daimler Benz en Bob Eaton van 
Chrysler bij de aanvang van de 
fusie al in een impasse geraak-
ten over de naam van het nieu-
we concern. Schrempf stelde 
voor dit onderwerp voorlopig 
niet te behandelen, maar eerst 
alle onderwerpen als aandelen-
verhouding en managementpo-
sities in te vullen. Na maanden 
was alles geregeld en dreigde 
Schrempf alles terug te draai-
en als de naam Daimler Chrys-
ler niet geaccepteerd werd. De 
directiesecretaresse die maar 
geen opslag krijgt, helaas, nie-
mand dit jaar. Als ze kenbaar 
maakt, waarvoor zij die salaris-
verhoging nodig heeft, een ver-
dere studie, dan zijn er wel mo-
gelijkheden want dat valt onder 
opleidingskosten. Het boek leest 
met zijn toegankelijke verhalen 
uit zijn praktijk heel gemakke-
lijk, net als de verklarende tek-

sten die voor iedereen duide-
lijk zijn. George van Houtem is 
vennoot van Holland Consul-
ting  Group, getrouwd met Jet 
de Jong,  begeleidt onderhan-
delingen, bemiddelt bij conflic-
ten en coacht op onderhande-
lingen vaardigheden en technie-
ken. Afkomstig uit Amsterdam 
woont sinds drie jaar in Heem-
stede, vlak bij het station, gaat er 
nooit meer weg, dat station vlak-

bij is heel handig. Hij is nu al be-
nieuwd hoe de onderhandelin-
gen over zakgeld gaan als zijn 
kinderen zover zijn. 
Boekhandel Blokker op de Bin-
nenweg heeft dit boek dat geld 
kan opleveren voor de lezer in 
voorraad. Te koop zonder tricks.
Ton van den Brink

Sint Jacob en AM tekenen 
ontwikkel-overeenkomst
Bouwvergunning
Het Overbos aangevraagd
Heemstede - Zorg en service 
aan ouderen en sociale infra-
structuur samenbrengen. Dat is 
het doel van Sint Jacob en AM. 
Sint Jacob en AM hebben op 
6 juli 2010 de ontwikkel- en re-
alisatieovereenkomst gesloten 
voor het plan Het nieuwe Over-
bos in Heemstede. Anitra Lou-
wers, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Sint Jacob en Ro-
nald Huikeshoven, directeur AM 
Noord-Holland, tekenden deze 
overeenkomst. 

Sint Jacob, AM en Syntrus 
Achmea zijn al geruime tijd be-
zig met planontwikkeling voor 
Het Overbos. Zorgcentrum Het 
Overbos in Heemstede zal ge-
heel worden vernieuwd. Het 
Overbos is onderdeel van Stich-
ting Sint Jacob en wordt ver-
nieuwd volgens de visie van 
Stichting Sint Jacob op ou-
derenzorg. In dit plan worden 
wonen, zorg, service en sociale 
infrastructuur samengebracht.

Februari 2010 heeft het Colle-
ge van B&W van Heemstede in-
gestemd met de verdere uit-
werking van het door Sint Ja-
cob voorgestelde plan voor Het 
Overbos. Dit besluit is ook aan 
de raadscommissie voorgelegd. 
Begin 2010 heeft Sint Jacob de 
plannen gepresenteerd aan be-

woners en omwonenden van 
Het Overbos. 

Bouwvergunning eerste fase
Het afgelopen half jaar is hard 
gewerkt om het ontwerp gereed 
te maken voor de aanvraag van 
een bouwvergunning eerste fa-
se in juli 2010. Er is onder meer 
verder gekeken naar parkeer-
behoefte,  zonlichttoetreding 
en schaduw rondom het ge-
bouw, waterberging, flora & fau-
na, bouwlogistiek, etc.. Start van 
de bouw wordt verwacht na de 
zomer van 2011.

Plaatsing en contouren
Sint Jacob is trots op het mooie 
en haalbare plan dat er nu ligt 
voor moderne zorg voor oude-
ren in het nieuwe Overbos en de 
wijk. De verwachting is dat de 
gemeenteraad na de zomer ak-
koord kan geven voor de eerste 
fase van de bouwvergunning. 
Dan worden de stukken door 
de gemeente ter inzage gelegd. 
De bouwaanvraag 1e fase gaat 
voornamelijk om de plaatsing en 
contouren van het gebouw. 
In de tussentijd werkt Sint Ja-
cob samen met  haar partners 
AM en Syntrus Achmea verder  
aan de interne indeling van het 
gebouw en daarmee aan goede 
zorg en service voor ouderen in 
Heemstede. 

Anitra Louwers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Sint Jacob en 
Ronald Huikeshoven, directeur AM Noord-Holland, tekenden de over-
eenkomst.

Heemstede - Je talenten ont-
wikkelen en interesses delen 
geeft vaak veel plezier. Gewoon 
doen waar je goed in bent of 
wat je leuk vindt geeft naast 
plezier ook veel voldoening. El-
kaar ontmoeten, je gedachten 
verzetten en heerlijk ontspan-
nen kan bij één (of meer!) van 
de korte of langere cursussen bij 
Casca.

Senioren kunnen naast het re-
guliere programma deelnemen 
aan activiteiten die speciaal 

voor 55-plus zijn georganiseerd. 
Muziek maken in Casca’s Huis-
orkest, zingen in een koor, to-
neelspelen, maar ook Mahjong, 
Klaverjassen, schaken, biljarten 
of bridgen, voor beginners of ge-
vorderden, voor iedereen is er 
wel een leuke cursus.

Nieuw zijn de verschillende cur-
sussen Toneelspelen, basis en 
productie. 
Uitgebreide informatie vindt u in 
de jaarbrochure die in juni huis-
aan-huis bezorgd is. Heeft u de-

ze niet ontvangen dan kunt u 
hem even ophalen bij één van 
onze locaties: de Luifel, Heren-
weg 96, activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
de Princehof, Glipperweg 57, 
Heemstede of bij het Raadhuis 
of de bibliotheek. Maar ook op 
de website www.casca.nl vindt u 
alle informatie.

Vanaf eind augustus en begin 
september beginnen de cursus-
sen weer. U kunt zich nu al op-
geven, telefoon: 023-548 38 28-
1 op werkdagen van 9.00-12.00 
uur of via de website.
Gun uzelf zo’n leuke cursus en 
schrijf u in!

Haal meer uit jezelf



se folkmusic zal de markt sie-
ren. In de Oude kerk is om 16 
uur (let nop eenmalig gewijzigde 
aanvangstijd)een optreden met 
Onvervalste dixieland en jazzkra-
kers door de Spaarnetown Jazz-
band (Toegang 5,- euro. Kinde-
ren tot 12 jaar gratis). De op-
brengst is voor restauratie en 
onderhoud van de kerk.

Prijzen winnen
Nieuw is de historische puzzel-
tocht die tijdens de kunstmarkt-
dagen in Spaarndam kan worden 
gelopen, een initiatief van de His-
torische Werkgroep Spaarndam. 
De puzzeltocht is te verkrijgen 
op Westkolk 30 bij Truus Ken-
ter. Hier staat ook de bus waar 
de antwoorden van de opdrach-
ten van de puzzeltocht in kunnen 
worden achtergelaten. De tocht 
is ook geschikt voor kinderen. 

De prijs bedraagt 1,- euro. Na-
dat de kunstmarktdagen zijn af-
gesloten worden de beste puz-
zelaars beloond met een prijs.
Maar ook zonder puzzeltocht 
zijn er op de markt prijzen te 
winnen. Iedere bezoeker kan 
op een kaartje naam en adres 
achterlaten. Rond 16 uur op de 
laatste marktdag (14 augustus) 
worden door Marga Kranen-
donk, een vertegenwoordiger 
van de dorpsraad, de winnaars 
geloot, die met een fraai kunst-
werk van René de Graaf of een 
CD van Paul Marselje naar huis 
gaan. Deelname is kosteloos en 
niet alleen voor de degenen die 
een aankoop doen. Iedereen kan 
meedoen

Markt: 10.00 tot 17.00 uur
Marktmuziek: 10:30 tot 16:30 
uur
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Bart Landheer exposeert 
bij Sanquin Bloedbank
Regio - Tot 1 oktober exposeert 
fotograaf Bart Landheer bij San-
quin Bloedbank in Haarlem por-
tretten van jongeren uit Haar-
lem, Bonaire, Saba en St. Eus-
tatius. Naast portretten zijn er 
ook monumentale landschap-
pen, natuur en onderwater foto-
grafie te zien.
Bart Landheer (1956, Design 
Academy Eindhoven) is gefasci-
neerd door kleur, licht en vorm. 
Zijn foto’s kenmerken zich dan 
ook door rijke kleuren en een 
intense aandacht voor het on-
derwerp. Zijn portretten raken 
de kern met nadruk op schoon-
heid en plezier, zijn landschap-

pen kenmerken door sterke gra-
fische lijnen en sfeer. Bijzonder 
zijn de “fundraising photograp-
hy” projecten die Bart en zijn 
echtgenote Jacqueline geheel 
belangeloos doen. Hun fotogra-
fie staat dan ten dienste van het 
werven van fondsen van jonge-
renorganisaties. Hun foto’s wor-
den gebruikt voor het maken 
van kalenders die lokaal worden 
verkocht. Zo zijn zeer recen-
te portretten (mei 2010) te zien 
van jongeren in hun toekomstig 
droom-beroep op lokatie op Sa-
ba en St. Eustatius, of dierbaar-
ste plek in Haarlem voor de jon-
geren van Flinty’s. 

Zilveren Kruis Achmea Loop 2010
Eerste bedrijventeams hebben

zich aangemeld
Regio - Op zondag 26 september is het weer zo-
ver, dan valt voor de 26e keer het startschot voor 
Haarlems grootste ééndaagse sportevenement, de 
Zilveren Kruis Achmea Loop. 
U kunt met uw bedrijf deelnemen aan de aparte 
bedrijvencompetitie, de Zilveren Kruis Achmea 
Bedrijvenloop.  De halve marathon, de Infopunt 
Zorg 10 km of de 5 km, voor iedere collega is er 
een passende afstand. Met start/finish in hartje 

Haarlem op de Grote Markt, ontvangst en verblijf 
in de Philharmonie en de sportieve teampresta-
tie is deelname aan de Zilveren Kruis Achmea 
Bedrijvenloop de ideale combinatie voor een 
mooie dag met uw collega’s.

Voor meer informatie en/ of inschrijven met één 
of meerdere teams kunt u terecht op:
www.zilverenkruisachmealoop.nl 

Zaterdag 17 juli eerste aflevering: 

Spaarndamse kunstmarkt viert 
veertigste editie

Kunst op straat. In de begin ze-
ventiger jaren wist men niet wat 
men zag. Televisieploegen kwa-
men langs om het unieke feno-
meen te filmen. ‘Van gewest tot 
gewest’, een destijds populair 
programma, besteedde in 1972 
zelfs een hele aflevering aan de 
Spaarndamse kunstmarkt. Waar 
andere kunstmarkten door de 
jaren heen veranderden in halve 
braderieën, bleef men in Spaarn-
dam trouw aan het opgebouwde 
imago: nationale kwaliteit in een 
dorpse omgeving, met goede 
muziek en zonder patatkramen. 

Meer dan veertig kramen en
mooie terrassen
Dit jaar viert de kunstmarkt in 
Spaarndam dus zijn veertigste 

editie. Tegenwoordig staat de 
kunstmarkt op de Westkolk. Van 
tien kramen groeide de markt 
uit naar meer dan veertig kra-
men. De kwaliteit is nog steeds 
hoog en kunstenaars staan in 
de rij om er te mogen staan. Ie-
dere week is er goede straatmu-
ziek en een concert in de naast-
gelegen Oude kerk. Het oude 
beschermde dorpsgezicht en de 
terrassen van café Spaarndam 
en restaurant Het Stille Water 
dragen beslist bij aan de sfeer.

Oude en nieuwe gezichten
Op de altijd drukbezochte eer-
ste zaterdag wordt het ook dit 
jaar weer een feest van herken-
ning en verrassing. Er zijn naast 
vertrouwde gezichten weer veel 

nieuwe kunstenaars. Harry Age-
ma (1946, Amsterdam) woont in 
Bergen NH en is een multidis-
ciplinair beeldend kunstenaar. 
Hij volgde zijn opleiding (do-
cent beeldend en Nederlands) 
aan de Hogeschool Holland 
en studeerde in 1984 af. Age-
ma heeft 25 jaar zijn lichaams-
ritme en de daarmee verbonden 
lijnen en vormen van zijn han-
den als beeldend uitgangspunt. 
Soms maakte hij een ‘uitstap-
je’ naar een ander item, zoals 
bij: ”Het woord verbeeld“, waar 
hij bij 500 gedichten 500 schet-
sen maakte en daaruit weer een 
15 werken koos die hij grafisch 
‘vertaalde’. Hij exposeert natio-
naal en internationaal en is aan-
gekocht door: musea, kunstuit-
lenen, galeries, ministeries, be-
drijven en vele particulieren. 

Feestelijke muziek 
voor een jubileum
Bij een veertigste editie hoort 
feestelijke en voor de markt ver-
trouwde muziek. Bij de Three 
Craws is dat in vertrouwde han-
den. Hun fraaie Ierse en Schot-

Regio - Het was 1970 toen Leen Spierenburg, een destijds 
bekend kunstenaar uit Spaarndam, samen met een aantal 
andere kunstenaars het idee opvatte, om kunst op straat te 
brengen, toen iets totaal nieuws. Tien Haarlemse en Spaarn-
damse artiesten stalden hun werken in marktkramen uit op 
(toen nog) de Spaarndamse Oostkolk. Een piepjonge trouba-
dour Paul Marselje werd gevraagd er zijn liedjes te laten ho-
ren. Spierenburg zelf maakte die eerste markt niet mee, maar 
zijn weduwe Gerda maakte van de markten een succes.



Regio - De provincie Noord-
Holland heeft deze zomer een 
nieuwe fietsroute uitgezet in 
het gebied tussen Hoofddorp 
en Amstelhoek. Een bijzondere 
route, omdat hij niet alleen langs 
mooie dorpen en landschappen 
gaat, maar ook langs de werk-
zaamheden voor de omlegging 
van de provinciale weg N201. 
Dit is het grootste infrastructure-
le werk dat de provincie Noord-
Holland op dit moment uitvoert, 
met een tunnel onder de Ring-
vaart in de Haarlemmermeer en 
een aquaduct onder de Amstel 
bij Uithoorn en Amstelhoek. 

Het gebied waar de route door 
heen voert, kenmerkt zich door 
(inter)nationale bedrijvigheid, 
een rijke geschiedenis, bijzon-
dere landschappen en dorpen. 

De route leidt langs de Genie-
dijk (onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam), Schiphol, 
de Ringvaart, het Amsterdam-
se Bos, Aalsmeer en Uithoorn, 
de Bovenkerkerpolder en de 
Amstel. De fietsroute passeert 
daarnaast op een aantal pun-
ten de nieuwe weg in aanbouw. 
Fietsers krijgen op deze manier 
een indruk van de werkzaam- 

heden die worden uitgevoerd. 
Op diverse plekken langs de 
route staan informatieborden. 
Op de borden wordt een beeld 
geschetst van de omgeving en 
de geschiedenis van de plek. 
Ook staat er een korte beschrij-
ving van het werk dat de provin-
cie daar uitvoert, soms met bij-
zondere weetjes.

De fietsroute wordt gratis ver-
spreid via de gemeenten Am-
stelveen, Aalsmeer, Haarlem-
mermeer, Uithoorn en De Ronde 
Venen en de VVV’s van de des-
betreffende gemeenten. U kunt 
de route ook downloaden via 
de website van Projectbureau 
N201+: www.201.info. 
 
N201+
De provincie Noord-Holland 
realiseert de vernieuwing van 
de N201 in het gebied tussen 
Hoofddorp en Amstelhoek. In 
het project wordt samengewerkt 
met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, 
Haarlemmermeer en Uithoorn. 
De nieuwe weg verbetert de 
leefbaarheid, bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid in het gebied 
en levert een bijdrage aan het 
versterken van de economische 
kracht van de regio.
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Kijk op het werk met nieuwe afwisselende 
fietsroute door Noord-Holland

Nicoline Snaas Jazzcombo 
in de Stompe Toren
Regio - Vanwege het succes vo-
rig jaar zal op zondag 18 juli het 
Nicoline Snaas Jazzcombo we-
derom een optreden verzorgen 
in de Stompe Toren. Hun pro-
gramma: “Blue in Green” bevat 
niet alleen jazznummers, maar 
ook pop- en improvisatieuit-
stapjes.

Het combo bestaat uit: Chris-
tian Doepke, piano; Marjolein 
Kempen, dwarsfluit en Nicoline 
Snaas, zang. Ervaren muzikan-
ten die de inspiratie van het mo-
ment kleur geven.
Aanvang: 14.00 uur. Toegang is  
gratis. Locatie: Stompe Toren, 
Kerkweg, Spaarnwoude.

Start proef experimentele huurlocaties in binnenstad

Haarlem zet de OV-fiets op straat

Nieuw aan de huurlocatie is dat 
OV-fietsen in de buitenlucht in 
een standaard staan. Ook nieuw 
is dat de huurder alleen zijn OV-
fietspas voor een chiplezer hoeft 
te houden. Zonder verdere voor-
bereiding kunnen houders van 
een OV-fietspas op deze ma-
nier een OV-fiets huren. Ande-
re abonnees moeten eerst hun 
chipcode koppelen aan hun pas 
met behulp van de online help-
desk van www.023ov.nl, een 
website waarop alle informatie 
over deze proeflocatie is te vin-
den.

Testen op houdbaarheid
De proef met de straatstallin-
gen loopt tot eind september en 
moet uitwijzen of dit nieuwe ty-
pe huurlocatie werkt voor OV- 
fiets. Ook gebruiksvriendelijk-
heid, technische werking, be-

heer en onderhoud van stalling 
en fietsen worden getest. Tij-
dens de proef is het Haarlem-
se Ecosol in de buurt. Mede-
werkers van Ecosol zorgen voor 
controle en onderhoud van de 
fietsen, zijn telefonisch bereik-
baar bij problemen, en houden 
gedurende de proefperiode pre-
cies bij hoeveel assistentie en 
onderhoud nodig is.
Ook wordt onderzocht wat de 
verschillen zijn in het gebruik 
van de stalling aan het Hout-
plein, vlak buiten het centrum, 
en de stalling aan het Verwulft 
in het hart van de stad.

Heel Haarlem bereikbaar
per OV-fiets
‘Haarlem is er trots op deze in-
novatie in de stad te kunnen 
presenteren.’ Aldus wethou-
der Rob van Doorn. ‘Wie met de 

Regio - Op 9 juli heeft de Haarlemse wethouder Rob van 
Doorn van mobiliteit en duurzaamheid de eerste zelfservice 
straatstalling van OV-fiets in gebruik genomen. Dat deed hij 
door een OV-fietspas voor de chiplezer in een speciaal ge-
programmeerde fietsenstandaard te houden. Klepje openen 
om de fietssleutel te pakken en wegrijden. Haarlem beschikt 
nu over twee straatstallingen, bestaande uit vier fietsenstan-
daards met elk twee fietsen. Ze staan los op straat, op het Ver-
wulft en het Houtplein bij belangrijke bushaltes. Zo kunnen 
buspassagiers hun weg in Haarlem gemakkelijk vervolgen per 
OV-fiets. De ingebruikname is de start van een proef om te 
kijken of dit type huurlocatie een geschikte manier is om OV-
fiets in de binnenstad aan te bieden. De gemeente Haarlem 
ondersteunt de proef in haar streven klimaatneutraal te zijn 
in 2030.

trein of snelbus komt, kan snel 
verder reizen per OV-fiets en zo 
is elk plekje in de stad goed be-
reikbaar voor openbaar vervoer- 
reizigers. Zo zijn er steeds min-
der redenen om de auto te ver-
kiezen, en dat is goed voor de 
luchtkwaliteit, de gezondheid 
en besparing op fossiele brand-
stoffen.’ Voor NS OV-fiets is het 
nieuwe type stalling ook een be-
langrijke doorbraak.
Directeur Kaj Mook: ‘OV-fietsen 
op straat vallen meer op dus no-
digen eerder uit tot gebruik. Bo-
vendien is dit een goedkope en 

mooie oplossing. Waarbij we na-
tuurlijk ook heel trots zijn op de 
gebruikersvriendelijkheid van 
deze huurlocaties. Voor de bin-
nensteden zouden straatstallin-
gen een mooie oplossing kun-
nen zijn dus we zijn heel be-
nieuwd naar de resultaten van 
de proef.’

Over NS OV-fiets
OV-fiets is de makkelijke huur-
fiets voor het laatste stukje van 
de reis. Vanaf het station, of een 
ander overstappunt, kan de rei-
ziger zijn weg vervolgen per OV-
fiets. Met OV-fiets biedt NS de 
reiziger vervoer van deur-tot-
deur. Klanten van OV-fiets kun-
nen snel en makkelijk, zonder 
borg of legitimatie, een OV-fiets 
huren. De kosten worden ach-
teraf automatisch geïnd. OV-
fiets is beschikbaar op ruim 200 
huurlocaties.
Bij ruim 150 stations maar ook 
bij diverse metro- en bushaltes, 
en bij een aantal P+R terreinen. 
In 2009 werden 670.000 ritten 
per OV-fiets gemaakt. Alle infor-

matie over OV-fiets is te vinden 
op www.ov-fiets.nl.

De ontwikkeling
De innovatieve huurlocaties in 
Haarlem zijn ontwikkeld in het 
kader van het subsidieprogram-
ma ketenmobiliteit van Agent-
schap NL. NS OV-fiets werk-
te hierbij samen met Ecosol en 
Lock’n’Go, dienstverlener in het 
veilig parkeren van fietsen. Eco-
sol initieerde het project om-
dat ze mogelijkheden zag in een 
fietsklem van Lock’n’Go voor-
zien van OV-fietsen. Ecosol ont-
wikkelde en produceerde vervol-
gens het sleutelkluisje.
Lock’n’Go ontwikkelde een spe-
ciale fietsklem voorzien van 
nieuwe elektronica en software 
zodat de klemmen kunnen com-
municeren met het OV-fietssy-
steem.
Ook zorgde Lock’n’Go voor mo-
gelijkheden tot plaatsing in de 
stad. NS OV-fiets organiseerde 
de softwareconnecties, stelde 
fietsen ter beschikking en ope-
reerde als intermediair.
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De Haman van Willem Snitker
Heemstede - Het mooiste be-
gin van de dag is een half uur-
tje zwemmen. Dan komen on-
vermoede en originele ideeën 
op.  Slechte dingen spoel je weg 
en het nieuwe spoelt aan. Voor 
Willem Snitker een oergevoel dat 
niet overgaat. Kan ook niet want 
hij zwemt al vijfendertig jaar, ie-
dere ochtend zijn baantjes in het 
grote bad van Groenendaal. So-
lo, een half uurtje steeds weer de 
baantjes herhalen, het werkt ver-
slavend. Hij was lang bevriend 
met Bertus Aafjes die zijn eer-
ste gedicht schreef over de Voet-
reis naar Rome, waarin de be-
langrijkste zin was: “Ik wensch 
een lang vers te maken”. Aaf-
jes dichtte, Snitker zwemt liever. 
Als je alle kilometers die Willem 
Snitker in die 35 jaar bij elkaar 
optelt, kom je aan een zwemreis 
van Groenendaal naar Rome. 
Heen en weer!  Elke dag!  Als-
of hij met een marathon bezig is. 
Langdurig onderweg is hij ook 
in zijn werk. Vierhonderd litho`s 
achter elkaar maken, nu een se-
rie van honderd baadsters vast-
leggen in linosneden. De baad-

sters ziet hij elke dag bij het dou-
chen na het zwemmen, die zijn 
de inspiratiebron voor zijn laat-
ste  boek dat hij maakte in sa-
menwerking met een schrijver 
als Michel van der Plas, Geerten 
Meijsing, Willem van Toorn. Zijn 
laatste boek “Haman” maakte hij 
met Hafid Bouazza, een Marok-
kaanse schrijver uit Amsterdam. 
Die inspireerde hem met een ge-
dicht van de Perzische schrijver 
Abu Nuwas, die leefde van 755 
tot 813.  In het vroege voorjaar 
was Snitker op bezoek in Istan-
boel, waar hij elke dag zwom in 
een Turkse Haman. Die twee er-
varingen, Groenendaal en de 
Turkse Haman, zijn de inspiratie-
bronnen om 125 boeken te druk-
ken met het gedicht van Nuwas 
als thema de mooie oude tekst, 
nog steeds actueel, met zijn li-
nosneden van de badnymp-
hen uit de Groenendaalse dou-
cheruimten. Badnymphen, mooi, 
heks, diva of huisvrouw. Elke dag 
even een andere wereld beleven, 
onbelast zwemmen, dan het 
douchen waar je kwetsbaar bent. 
Met een sociale functie, zoals nu 

nog in de haman. Daar wordt 
altijd gepraat, “heb je gehoord 
van die en die…. “. Je ziet in de 
linosneden van Snitker bijna waar 
ze het over hebben.  Uit de hon-
derd linosneden heeft Snitker er 
zestig geselecteerd. In ieder van 
de 125 boeken zijn drie verschil-
lende en unieke linosneden op-
genomen zodat ieder boek op 
zich weer een uniek exemplaar 
is. Het is Snitker weer gelukt om 
de schrijver en zijn project bad-
huisnymphen bij elkaar te bren-
gen. Zijn boek Haman wordt za-
terdag 17 juli om 17.00 uur ten 
doop gehouden in Atheneum 
Boekhandel aan de Gedempte 
Oude Gracht in Haarlem, waar 
beide kunstenaars dan ook aan-
wezig zijn. Voor geïnteresserden 
is het boek in de beperkte op-
lage van 124 stuks verkrijgbaar 
in zijn Galerie de Bleeker aan 
de Bleekersvaart in Heemstede. 
Nummer 125 is al aangekocht 
door het Prentenkabinet van het 
Rijksmuseum in Amsterdam dat 
al vele werken van Willem Snit-
ker bezit. 
Ton van den Brink

Een schat aan én met 
ervaring op de Binnenweg
Heemstede - Op 15 juli aan-
staande is Annemieke Telleman 
25 jaar in dienst van de Rabo-
bank Haarlem en Omstreken. 
Juist in deze tijd reden om eens 
stil te staan bij zo’n bijzonder 
jubileum. 

De geboren Heemsteedse is al 
een kwart eeuw een vertrouwd 
gezicht bij de bank. Onder an-
dere op kantoren aan het Wil-
helminaplein, Zandvoortselaan 
en al zeer lang op de Binnenweg 
heeft de gewezen slagersdoch-
ter uit de Camplaan haar loop-
baan gestalte gegeven. 
Zij valt bij klanten op door 
haar gedrevenheid, haar enor-
me klantenkennis en door, mis-
schien wel het voornaamste 
in deze tijd, haar vriendelijk-
heid richting een ieder die het 
Rabobankkantoor aan de Bin-
nenweg binnenstapt. Ook voor 

haar collega’s is Annemieke al-
tijd behulpzaam en wordt haar 
inbreng altijd erg gewaardeerd. 
We feliciteren Annemieke van 
harte met haar jubileum en wen-
sen haar nog veel mooie jaren 
bij de Rabobank toe! 

Schaamrood op de kaken van 
de wethouder?
De rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak van de bewoners 
bollenschuur Leidsevaartweg 21 tegen de gemeente. De bewo-
ners werden in hoofdzaak in het gelijk gesteld. Het komt erop 
neer dat de gemeente op de hoogte was van de illegale bewo-
ning, maar niets deed. Feitelijk was de bewoning daarmee gele-
galiseerd. De gemeente had daarom ook vervangende woonruim-
te moeten aanbieden.
Dit waren precies de twee punten die de oppositiepartijen Groen-
Links, D66 en HBB vorig jaar ter sprake brachten toen de Raad 
daarover debatteerde. De wethouder hield glashard vol dat van  
legalisering geen sprake was en dat geen vervangende woonruim-
te zou worden aangeboden. De toenmalige collegepartijen volg-
den hem daarin slaafs. Een daartoe strekkende motie werd ver-
worpen.
Nu wethouder en impliciet ook collegepartijen van toen op hun 
vingers zijn getikt ben ik benieuwd of ruiterlijke erkenning van de 
gemaakte fouten zal volgen. 
Henk Koetsier, oud-raadslid GroenLinks

INGEZONDEN

Kofferbakmarkt Bennebroek
Bennebroek - Zondag 18 ju-
li a.s. wordt een gezellige kof-
ferbakmarkt in Bennebroek ge-
houden. Op het evenementen-
terrein Middendorp aan de Ben-
nebroekerlaan  staan die dag 
weer vele tientallen uitgeladen 
kofferbakken met een diversiteit 
aan gebruikte goederen. Aan 
deze markt kan iedereen, onge-
acht het wel of niet in het be-
zit zijn van een kofferbak, deel-
nemen. Een ideale mogelijkheid 

om overbodig huisraad, te krap-
pe kleding of uitgelezen boeken 
van de hand te doen. Een stand-
plaats voor een auto kost slechts 
17,50 euro. De markt duurt van 
10.00 tot 16.00 uur en zowel de 
toegang als het parkeren is gra-
tis. Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u (dagelijks 
van 9.00 tot 17.00 uur) bellen 
naar: organisatieburo MIKKI, 
0229-24 47 39/24 46 49. Of kijk 
op internet: www.mikki.nl.

Digitale fotobewerking
Heemstede - Veel mensen heb-
ben de voordelen van het digitaal 
fotograferen al ontdekt. Bij Casca 
zijn leuke, informatieve cursus-
sen waar u o.a. leert om onvol-
komenheden op foto’s, zoals ro-
de ogen of krasjes, te donker of 
te licht, te herstellen. U leert een 
foto verbeteren, filters gebruiken, 
leuke effecten toepassen en fo-
to’s samenvoegen. 
In de cursus Digitale Fotobewer-
king voor beginners met Unlead 
Photo Express 3 wordt een foto-
bewerkingsprogramma bijgele-
verd. Deze cursus door docent 
Michael van Balen van 4 lessen 
start op woensdag 15 september 
van 19.00 tot 22.00 uur.
Nieuw is ook de cursus Digita-

le Fotobewerking met The Gimp. 
The Gimp is een freeware soft-
wareprogramma voor het digitaal 
bewerken van foto’s. Het voor-
deel van dit programma is dat 
het gratis is en dat het zich qua 
mogelijkheden prima kan me-
ten met Adobe photoshop of Co-
rel Photopaint. Omdat het free-
ware is kan altijd gratis de laat-
ste versie worden gedownload. U 
leert om uw digitale foto’s op een 
leuke manier te bewerken, ro-
de ogen verwijderen, uitsnijden, 
vergroten, verkleinen, effecten, 
enz. Alles zelf instellen en doen, 
wat leidt tot meer mogelijkhe-
den en toepassingen. Deze foto-
bewerkingscursus van 6 lessen 
van docent Ed Bunschoten start 

op donderdag 16 september van 
13.30 tot 15.30 uur. 
Senioren kunnen natuurlijk mee-
doen met de reguliere cursus-
sen maar hebben ook hun ei-
gen cursus Digitale Fotobewer-
king met Photostudio 5.5. Aan 
de orde komt alles wat u nodig 
heeft voor het bewerken van uw 
digitale foto’s:  het verbeteren, 
retoucheren, stofjes verwijde-
ren, selecties maken,  fotomon-
tage met lagen en speciale ef-
fecten. U leert foto’s importeren, 
opslaan, printen en e-mailen. 
Het fotobewerkingsprogramma 
en het handboek zijn bij de cur-
sus inbegrepen. Het is essenti-
eel dat u voldoende basisken-
nis van Windows heeft. De cur-
sus Digitale Fotobewerking met 
Photostudio 5.5 (55+) start op 
dinsdag 2 november van 13.30 
tot 15.30 uur. De cursus bestaat 

uit 5 lessen .
Met het foto-software program-
ma van één van de Internet Foto-
diensten gaan senioren in 3 les-
sen leren hoe ze een digitaal fo-
toalbum in elkaar kunnen zetten. 
55-Plussers leren hoe ze de soft-
ware kunnen downloaden en in-
stalleren. Stapsgewijs wordt het 
één en ander voorbereid. Neemt 
u zelf een cd/dvd met 40 eigen 

foto’s mee? Hieruit worden de 
foto’s voor het te maken van een 
album geselecteerd. Het fotoal-
bum van 11,- euro is niet inbe-
grepen. De cursus Digitaal Fo-
toalbum maken (55+) start op 
woensdag 15 september van 
13.30 tot 16.00 uur. 
Opgeven kan telefonisch: 023-
548 38 28-1 op werkdagen van 
9-12 uur of via www.casca.nl. 



Carmani nu ook met trimsalon!

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

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

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

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

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

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

Meer info: www.livinghistory-
kennemerland.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanstaand
weekend: 

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

Dat betekent: swingende Jazz 
op het oudste plein van Heem-
stede met prachtig weer, waar 
je met een koud glas bier of 
wijn in je hand voor de vakan-
tie nog even al je vrienden te-
genkomt. Wat willen we nog 
meer?
Van 18.45 tot 19.45 uur speelt 
Yvonne Weijers met haar band. 
Een thuisoptreden, ze woont 
letterlijk om de hoek. Zij spelen 
hun swingende combinatie van 
jazz en latin.
Met bossanova, rumba, samba, 
bolero, swing, gezongen in het 
Engels, Spaans of Braziliaans.
Pieter van Santen speelt piano, 
Hans Beun drums, Niels Tau-
sk contrabas en Ruud Eeuwen 
speelt saxofoons. 
Wie zijn er verder op het fes-
tival? Variatie genoeg. Er is 
elk uur een ander optreden, 
o.a. Jzzzzzp, Haarlem Shuffle, 
Jazzberry (wat waren die vori-
ge keer goed) en Hans Dulfer 
zorgt weer voor de finale.
Kijk op www.heemstedejazz.nl, 
daar vind je het hele program-
ma.
Trouwens, de entree voor deze 
zomereditie is weer gratis.
Heemstede Jazz begint om 
13.00 uur. Yvonne Weijers Jazz 
& Latin  treedt op om 18.45 
uur op het  Wilhelminaplein in 
Heemstede.

Fo
to

: G
ee

k 
Zw

et
sl

oo
t

pagina 10 de Heemsteder - 14 juli 2010

Excursie voor 55+

Boot, rondwandeling Marken met gids 
in klederdracht en Marker Museum
Heemstede - Met de trein gaat u op dinsdag 31 augustus naar 
Volendam, vanwaar u met de boot in ongeveer 30 minuten naar 
het vissersdorp Marken vaart. Daar wordt heerlijk geluncht, mis-
schien wel in het zonnetje, uit de wind, op een terras? 
De sfeer van vroeger is op Marken nog duidelijk aanwezig: be-
woners in klederdracht doen hun dagelijkse boodschappen, 
dicht tegen elkaar aan staande huizen, vaak op werven, terpen 
of palen lijken in een museum thuis te horen. Ophaalbrugge-
tjes, kozijnen in strak wit, zwart en groen geschilderd en was die 
wappert in de wind dragen daar aan bij. 
Met een gids in klederdracht, die graag vertelt over cultuur, 
geschiedenis en traditie maken we een rondwandeling over dit 
mooie eiland, dat door de brugverbinding met het vasteland 
eigenlijk geen eiland meer is. Met kennis, levenservaring en 
belangstelling voor mensen zorgt de gids dat uw bezoek aan 
Marken een échte belevenis wordt. 
Natuurlijk bezoeken we daarna het Marker Museum, gehuis-
vest in zes oude rookhuisjes in het oude centrum, waar één van 
de huisjes zijn oorspronkelijke indeling behouden heeft, inge-

richt als vissershuisje van een Marker familie uit 1932. Maar ook 
veel Marker elementen zijn bewaard gebleven, zoals ‘gewitwa-
terde’ wanden behangen met bordjes en prenten, spanen do-
zen waarin klederdrachtonderdelen werden bewaard, het open 
vuur, de regenwaterbak, de bedstee en de beschilderde kas-
ten. Daarnaast is er een textielcollectie, een unieke verzameling 
Marker klederdrachten, schilderijen van Reinier Peijnenburg en 
schilderwerk van de Marker schilder Jan Moenis (kappendozen, 
klompen, schoolborden). Een audiovisuele presentatie neemt u 
mee terug in de geschiedenis van Marken. Ook is er een klei-
ne museumwinkel. 
We verzamelen op dinsdag 31 augustus om 9.45 uur in de hal 
van Station Heemstede en reizen met Openbaar Vervoer. 
Kosten 20,00 euro (inclusief boot, gids, museum en Cascakos-
ten, exclusief reiskosten en consumpties). Let op: aanmelden 
d.m.v. betalen bij de Luifel, Herenweg 96, Heemstede uiterlijk 
woensdag 28 juli.

5023-

Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 1e regel

2e regel G
3e regel R
4e regel A
5e regel T
6e regel I
7e regel S

Telefoon:

Gratis kabaaltjEs wOrdEn GEPlaatst
OndEr dE VOlGEndE VOOrwaardEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de 500,-
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden.

bEtaalkabaal:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 

sluit dan  10,- bij in de enveloppe.
wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp, raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede

Of per post naar:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 Gj aalsmeer
o.v.v. kabalen

Heemstede - Gezondheid is 
een groot goed. Ben je gezond, 
dan neem je dat al gauw voet-
stoots aan. Bewust bezig zijn 
met je gezondheid kan bij Cas-
ca. In de gezondheidscursus-
sen wordt je je bewust van je li-
chaam en mogelijkheden. 

Bijvoorbeeld in de cursus de 
Kunst van het Spiertesten en 
verschillende vervolgworkshops 
Touch for Health leer je het ver-
band te zien tussen spieren en 
brein, het reguleren van stress 
en opheffen van blokkades in 
en het zelfgenezende vermogen 
van het lichaam. Je leert veel 
voor en over jezelf. Deze cursus-
sen zijn voor iedereen geschikt 
en overal direct toepasbaar. 

De cursus de Kunst van het 
Spiertesten start op woensdag 
15 september van 9.30 tot 12.00 
uur. De serie van 4 driedaag-
se workshops Touch for Health, 
worden gegeven in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Hier-
van is een folder beschikbaar, op 
te vragen via 023-548 38 28-1. 
De eerste workshop start op 
donderdag 18 november. Ook 
hiervoor kunt u zich opgeven via 
onderstaand telefoonnummer. 

Bij Adembewustwording/Aan-
dachtstraining leer je een door 
pijn, boosheid, verdriet, stress 
of vermoeidheid verkeerd aan-
geleerde ademhaling te ver-
anderen en verbeteren.  Start 

Goed bezig met je gezondheid
op maandag 13 september van 
13.30 tot 15.30 uur.  
Voor mensen met een gezonde 
vergeetachtigheid is er de cur-
sus Geheugentraining, waarna 
je weer op namen, data en feiten 
komt en (weer) leert vertrouwen 
op je geheugen. Informatiebij-
eenkomst op maandag 20 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur, 
cursus start op maandagmorgen 
11 oktober. 
Bij de cursus Bewust bewegen 
met artrose en osteoporose, leer 
je aan de hand van oefeningen 
en houding om de gewrichten 
beweeglijk te houden. Start op 
vrijdag 12 november van  9.30 tot 
11.30 uur.

De cursussen worden gegeven 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. U kunt zich nu 
opgeven via 023-548 38 28-1 of 
www.casca.nl



Bij onderstaande adressen is een 
extra exemplaar te verkrijgen

Albert Heijn, Zandvoortselaan 169
 

Paul Mans sigarenzaak, Zandvoortselaan 157
 

Vomar, Binnenweg 148
 

Bibliotheek, Julianaplein 1
 

Ostade boekhandel, Van Ostadeplein 4
 

Plus supermarkt, J. van Goyenstraat 21-23
 

Primera De Pijp, Raadhuisstraat 30
(ook inleveradres van onze “Kabalen”)

 
Spar, Glipperdreef 105

 
Spar, Te Winkelhof 25

 
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

(hier zijn extra veel kranten voorradig)
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Te koop:
Set lichtmet. velgen 15 inch 
ET35 nw. gespoten kl. alumini-
um 125 euro. 
Tel. 06-10664137
Te koop:
Hangmat stevig stalen frame 
Aloha Hamac 17,50 euro. Home-
trainer klein defect 10 eu-
ro of t.e.a.b. 2x plexiglas kran-
tenbak 1x koper krantenbak 
à 5 euro. Tel. 023-5287529
Te koop:
H.fiets Batavus Jakima Hybride 
21 versn. 125 euro. Antieke kan-
telb. passpiegel 70x135 restau-
rat. 50 euro. Tel. 023-5290984
Te koop:
Stereo kl. tv met afstandsbed. 
kl. zwart beeldbreedtte 52 cm 
d.50xb.60xh.44,5 cm is echt 
100% 50 euro. Tel. 023-5361717
Te koop:
Draagbare k. tv met afst.
bed. beeldbr. 23 cm 
d.33,5xb.26,5xh.26,5 cm is 100 
% kl. beige 35 euro. 
Tel. 023-5365300
Te koop:
4 tuinstoelkussens, hoge rug 
i.z.g.st. geel/wit gestreept 
40 euro. Stretchbed z.g.a.n. 
20 euro. Tel. 023-5287207
Te koop:
Telefoon Siemens gigaset 
AL185 Duo 20 euro. 
Tel. 023-5336031
Te koop:
D.fiets Gazelle met versnellin-
gen moet nw. achterwiel in ver-
der prima staat 90 euro. 
Tel. 023-5290173/5284962
Te koop:
Ongebruikte (nieuwe) Panaso-
nic satellietontvanger type TU-
HMS-3 nu 150 euro 100% oke. 
Tel. 023-5361717
Te koop:
Geïllustreerde flora van Neder-
land 20e druk 1960 15 euro. 
Tel. 023-5283808
Te koop:
Finepix digitale camera in hoes 
2.1 megapixels A 203 + snoer 
15 euro. Tel. 023-5283808
Te koop:
Jongensfiets 8-10 jaar licht, slot, 
nieuwe banden 25 euro. 
Tel. 023-5287719
Te koop:
Philips breedbeeld tv 70 cm 
100hz type 28PW8506 60 euro. 
Tel. 023-5471081
Te koop: Nw. sidetable mar-
mer bovenblad, glazen onder-
stel 298 euro. Tel. 023-5441383
Te koop:
Veel Suske en Wise, Donald 
Duck pockets, Lucky Luke, 
Simsons, Klepzeiker, Smur-
fen en winter- en vakantie Do-
nald Ducks en vele andere leu-
ke boekjes alls in nw.st. v.a. 1 
euro p.st. Leuke prijs voor hele 
verzameling. Tel. 023-5245762
Te koop:
Meisjesfiets Batavus Butterfly 
(roze/lila) 24” wielmaat, oma-
model i.z.g.st. gek. in 2007 en al-
tijd binnengestaan. Goed voor 
jaren fietsplezier. Nw.pr. 379 eu-
ro nu 150 euro bon aanwezig. 
Tel. 023-5471224/06-21277018

Te koop: Loop speel locomo-
tief 14 euro. Etna gasfornuis 35 
euro. Gazelle d.fiets rijdt goed 
zelf nazien 35 euro. N. auto-
band met velg 25 euro 175-65 
R14 82 TXT 1. Tel. 023-5331598
Gevraagd: Liefhebber zoekt 
voor zijn hobby: modelspoor-
treinen, rails en banen, liefst N-
spoor. Defect geen bezwaar, 
grote hoeveelheid ook niet. 
Snelle en keurige afwikkeling. 
Tel. 023-5471224/06-21277018

Gevraagd: Stuk dubbel-
dik (vlak) glas minimaal 
100x60 cm. Tel. 023-5470332
Gevraagd:
Verzamelaar van grammfoon-
platen vraagt tegen betaling 
singles + LP’s t.b.v. jukebox ja-
ren 50 en 60. Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Goede 2e hands elektrische 
heggenschaar + kettingzaag 
benzine of elektrisch. 
Tel. 023-5470332

Te koop:
Weg. vertrek naar verzorgings-
huis: Zanussi wasautomaat 
3145, 1 jr. oud, ongebruikt, 13 
prog., 1400 toeren, boekjes 
aanw. nog 1 jr. garantie vr.pr. 
175 euro. 
Tel. 023-5286056/06-52548549
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horloges 
voor mijn hobbyverzameling. 
Geen in- en verkoop. 
Tel. 0255-751256

Te koop:
Leger plunjezak incl. helm. 2 pr. 
schoenen. Bestek. regenkle-
ding. Rugtassen etc. 50 euro. 
Div. Eng. boeken v.a. 1 euro. 
Tel. 023-5328585
* Zoekt u contact met
iemand in het hiernamaals?
Neem dan contact op met 
Ron Los, Medium en Parag-
nost. Consult op afspraak. 
Tel. 06-15888069,
ronlos@quicknet.nl

Te koop:
Golfballen i.g.st. 100 st. 25 eu-
ro. ±60 romans o.a. Babera Tay-
lor, Dan. Steele, Judith Krantz 
etc. 20 euro. Tel. 023-5340358
Aangeboden:
Elektrische heggenschaar 15 
euro. Verticutuurhark 15 eu-
ro. Kinderfietsje met 2 zijwiel-
tjes 20 euro. Tel. 023-5284517
Te koop: Televisie Lowe Xe-
los 5055 z.g.a.n. 35 eu-
ro. Tel. 023-5290748
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Heemstede
Donderdag 15 juli
t/m dinsdag 31 augustus
• ‘Bezield schilderen’, ex-
positie van Rita Bakhuij-
sen in Bibliotheek Heemste-
de. Julianaplein 1 Heemste-
de. Meer info: www.sbhaar-
lem.nl of op  http://ritazza.ex-
to.nl., Bibliotheek Heemstede: 
023-5115300.

Donderdag 22 juli
• Avondexcursie in wandel-
bos Groenendaal door IVN 
Zuid-Kennemerland. Locatie/
startpunt: Vertrek om 19.00 
uur bij het informatiebord op 
de parkeerplaats van restau-
rant Groenendaal. Duur: 1,5 
uur. Aanmelden vooraf is niet 
nodig. Informatie: Wim Swin-
kels, 023-5293302 of kijk op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land . 

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

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

Regio
Zaterdag 17 juli 
• Tweede Open Haarlemse 
Orgeldag. Om 12:00 uur en 
15:00 uur zijn er orgelconcer-
ten in de Kathedrale Basiliek 
St. Bavo - Leidsevaart 146.
Ton van Eck bespeelt het 
Adema orgel en voert werken 
uit van o.a. Barraine, Mozart 

Agenda
Cultuur

en Saint-Saens. Toegang vrij, 
collecte na afloop.

• Tijdens de Stadswandeling 
“Witte Heren, Grijze Vrou-
wen” neemt Thon Fikkerman 
de kerkgeschiedenis en in re-
latie daarmee een aantal hof-
jes en hun achtergronden on-
der de loep. Vertrek om 14.00 
uur bij het Historisch Muse-
um Haarlem, Groot Heilig-
land 47. Aanmelden voor de 
wandeling is noodzakelijk: tel. 
06-16410803.
Duur van de wandeling circa 
1,5 uur, kosten 3.00 euro per 
persoon.

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

Zondag 18 juli
• Zomeravondmuziek in 
de Grote  of St. Bavokerk -  
Oude Groenmarkt 9 te Haar-
lem. Dit concert wordt uitge-
voerd door Paulien van der 
Werff, sopraan, en Coert van 
den Berg, bas. O.a. werken 
van H. Schutz. Tijd. 19.00 uur, 
vrije toegang.

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

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

Deze tuininzending is afkomstig van de fami-
lie Huiberts. Een voornamelijk groene tuin met 
blauwe accenten, zoals hortensia’s, lavendel, 
clematis en een speelhuisje voor hun zoontje. 
Beneden aan het water volop Annabellen, die 
boven het hekje uitgroeien. En nog net boven 
in zicht de zachtrose klimroos New Dawn, die 
prachtig en uitbundig bloeit.
Het heerlijke, koele terras onder de twee 
grote Dakmoerbei-bomen geeft de familie een 
echt vakantiegevoel.

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

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

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

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

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

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

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

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

Voorweg 67 Heemstede

•  Bouwplannen

•  Werk aan de weg

In deze HeemstedeNieuws o.a.:

Wilhelminaplein: 
herinrichting voorlopig stopgezet 

Excursie wandelbos 
Groenendaal 

Vervolg op pag. 2

De ontwikkeling van het Wilhelminaplein 

wordt tijdelijk stilgezet. Een belangrijke rol 

bij dit besluit speelt de voormalige -nu leeg-

staande- Pandahof, voorheen Het Wapen 

van Heemstede. Wat de eigenaar met dit 

pand gaat doen is zo bepalend voor de 

inrichting van het plein, dat de gemeente 

heeft besloten eerst deze ontwikkeling af te 

wachten. Het geld dat gereserveerd was 

voor herinrichting is daarom vrijgegeven 

voor andere doelen. Dit heeft de gemeente-

raad in juni besloten bij de behandeling van 

de begroting voor de komende jaren (kader-

nota).

 

Ook uit de internetdiscussie vorig jaar bleek 

al dat de deelnemers de ontwikkeling van 

de Pandahof cruciaal achten voor een 

geslaagde herinrichting van het 

Wilhelminaplein. Meer dan 100 inwoners 

deden mee aan deze discussie.

De ideeën die hieruit voortkwamen heeft de 

gemeente in nauw overleg met een klank-

bordgroep van belanghebbenden vertaald 

in een aantal inrichtingsvarianten voor het 

plein. In de commissie Ruimte van februari 

werd nog besloten deze varianten in de in-

spraak te brengen. Uiteindelijk zal dit dus 

niet gebeuren. De nieuwe gemeenteraad, in 

maart gekozen, vindt het cruciaal wat er met 

het leegstaande gebouw van de voormalige 

Pandahof gaat gebeuren, zodat hiermee 

rekening kan worden gehouden bij de 

inrichting van het Wilhelminaplein. Zolang 

er nog geen duidelijkheid is over het gebruik 

van dit toonaangevende gebouw, wordt het 

niet zinvol geacht nu een plan voor het 

Wilhelminaplein te maken.

Donderdag 22 juli organiseert het IVN Zuid-

Kennemerland samen met de gemeente 

Heemstede een avondexcursie in wandel-

bos Groenendaal; zo krijgt u inzicht in de 

diverse natuurgeheimen van dit mooie 

wandelbos. Lange tijd was Groenendaal 

een oud en wat uitgesleten wandelbos. 

Maar dat is tegenwoordig wel anders. Er zijn 

stukken bos met wat minder bomen, zodat 

meer open plekken en lichte plekken zijn 

ontstaan. Spannend en natuurrijk!   

Afgevallen takken blijven liggen. Zo blijven 

de voedingsstoffen in het bos en kunnen 

dieren en planten ervan profi teren. En door 

middel van takkenrillen zijn schuil- en rust-

gelegenheid voor vogels, zoogdieren en 

ander dieren gemaakt. Insecten komen zo 

de winter door en muizen, wezels, roodborst 

en heggemus maken er zelfs hun nesten in. 

Paddenstoelen verteren de oude takken en 

boomstammen. Ook de bunzing en de 

hermelijn zijn weer gesignaleerd!  

Wie het leuk vindt om te kijken naar planten 

en dieren en geïnteresseerd is in de mooie 

nieuwe natuur van Groenendaal wordt uit-

genodigd met deze IVN-excursie mee te 

gaan.   

Informatie
Vertrek om 19.00 uur bij het informatiebord 

op de parkeerplaats van restaurant 

Groenendaal. Duur: 1,5 uur. Aanmelden 

vooraf is niet nodig. 

Informatie: Wim Swinkels, tel. (023) 529 33 02 

of kijk op www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Forse uitbreiding 
fietsenstalling 
station
Maandag 12 juli zijn de werkzaamheden 
begonnen voor de uitbreiding van de 
fi etsenstalling bij het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout. De werkzaam-
heden duren een kleine twee maanden. 
Na de zomervakantie worden de nieuwe 
stallingen officieel opgeleverd. Vanaf 
dat moment gaan de handhavers van 
de gemeente er ook actief op toezien 
dat de fi etsen in rekken geplaatst zijn 
en niet meer ‘wild’ geparkeerd worden.
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Vervolg van pag. 1

Ruim 400 plaatsen erbij
Het aantal fi etsenstallingen bij het station wordt met ruim 400 plaatsen uitgebreid. De meeste 

extra plaatsen komen aan de Leidsevaartzijde langs het talud van de spoorbaan. Daarnaast 

komt er aan de andere kant van het spoor een kleine uitbreiding van de fi etsenstalling langs 

het voetpad naar de nieuwe wijk Vogelpark. 

Tijdelijke stalling
Tijdens de werkzaamheden worden de huidige stallingen langs het talud aan de Leidsevaartzijde 

gesloopt. Dit betekent dat reizigers hier tijdelijk geen fi etsen kunnen plaatsen. Tot eind 

augustus worden hier geparkeerde fi etsen verwijderd. Prorail heeft dit vooraf bekendgemaakt 

met borden en labels aan fi etsen. Er komt gedurende de werkzaamheden een tijdelijke fi etsen-

stalling aan de westkant van het station, achter snackbar ‘Sprinter’.

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

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

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

NS-station Haarlem en station Overveen.

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

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

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

opsporingsambtenaren actief handhaven.

(besluit: 6 juli 2010 - verzonden: 12 juli 2010)

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Heemstede maken ingevolge artikel 3.11 juncto artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)  bekend dat voor het bouwplan Voorweg 67 een 

besluit, als bedoeld in artikel 3.10 Wro (projectbesluit) is genomen en tevens een bouw-

vergunning is verleend.

Door de eigenaar van het perceel Voorweg 67 is een bouwaanvraag ingediend voor een 

uitbouw van de eerste verdieping. Het bestemmingsplan ‘Indische Wijk’ laat op deze locatie 

met de bestemming ‘Woondoeleinden’ een lagere bouwhoogte toe. 

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn er geen wijzigingen aangebracht.

Terinzagelegging
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 15 juli 2010, totdat de 

beroepstermijn is verstreken, voor eenieder ter inzage in het raadhuis, Raadhuisplein 1 en in 

de openbare bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede, alwaar het ook buiten de kantoor-

uren om is in te zien. De stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen ook worden ingezien op de gemeente-

lijke website www.Heemstede.nl.

Beroep
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 

kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen op het ontwerpprojectbesluit bij burge-

meester en wethouders naar voren hebben gebracht, met ingang van vrijdag 17 juli 2010 

gedurende zes weken tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor belang-

hebbenden, die kunnen aantonen daar redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en in ieder geval de volgende onderdelen te 

bevatten:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;

- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 

betrekking heeft te worden overlegd.

Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 

(schorsing) worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Haarlem, 

wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking daags na afl oop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de sector bestuurs-

recht van de rechtbank Haarlem.

Bouwplannen

Aanvragen bouwvergunning
2010.156 het uitbreiden van een woonhuis - Landzichtlaan 2

2010.157 het uitbreiden van een woonhuis - Landzichtlaan 4

2010.158 het plaatsen van een dakkapel op - Glipper Dreef 212

 het voorgeveldakvlak

2010.159 het plaatsen van een dakkapel op - Reigerlaan 12

 het zij- en achtergeveldakvlak

2010.160 het veranderen van een kantoorfunctie - Blekersvaartweg 84

 naar een tandartspraktijk

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2009.255 het bouwen van een zorgcomplex - Burgemeester van Lennepweg  35

 ‘het Overbos’

Aanvraag aanlegvergunning
2010.155 een deel van de weilanden op Landgoed - weilanden aan Manpadslaan

 Leyduin ontgraven om nieuwe natuur-   en Leidsevaart kadastraal

 ontwikkelingen mogelijk te maken +   bekend H 414, 8136

 inrichten tijdelijk baggerdepot

 

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 15 juli 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 6 juli 2010)
2010.041 het plaatsen van een dakkapel - Molenwerfslaan 56

 op het voorgeveldakvlak

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 8 juli 2010)
2010.114 het plaatsen van een dakkapel - Zandvoorter Allee 6

 op het achtergeveldakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 8 juli 2010)
2010.070 het veranderen van reclame - Raadhuisstraat 33

Verleende sloopvergunningen (verzonden 6 juli 2010)
2010.916 het verwijderen van asbest in het trafohuis - Glipper Dreef 195TR

2010.917 het slopen van het gebouw 'De Lavendel'   - Herenweg 5

 op het terrein van De Hartekamp Groep 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 15 juli 2010 op maandag tot en met donderdag 

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

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

kader.
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Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 8 juli 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.033 het uitbreiden van een woonhuis - Wagnerkade 39

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 15 juli 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij 

de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 26 augustus 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 12 juli 2010)
en ontheffing bestemmingsplan
2010.039 een hekwerk ten oosten van voetbalvelden HBC achter college Hageveld  

 (naast weilanden Milatz)

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 15 juli 2010 op maandag tot en met donderdag van 

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij 

de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 26 augustus 2010 worden ingediend. 

Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2010.138 het verbouwen van een woonhuis - César Francklaan 19

2010.142 het plaatsen van een erfafscheiding - Van Merlenlaan 28A

 en een toegangspoort

2008.298 het uitbreiden van een woonhuis - Beethovenlaan 52

Het verzoek ligt vanaf 15 juli 2010 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag 

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26. Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

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

Heemsteedse Dreef, de riolering vervangen en de weg heringericht. De wegafsluiting is 

opgeheven.

In de week van 12 tot en met 16 juli worden nog herstel- en opruimwerkzaamheden uit-

gevoerd. Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

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

Deze werkzaamheden leveren beperkte hinder op voor het verkeer. 

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

werkgebied wordt met borden aangegeven.

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

de spoorbaan. De huidige stallingen langs de Leidsevaartweg worden gesloopt.

De werkzaamheden worden tijdens de zomervakantie uitgevoerd om de overlast voor 

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

voetgangers omgeleid.

Uitgebreide informatie over deze werkzaamheden vindt u elders in deze krant.

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

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

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

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

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

autoverkeer.

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

Daarom is voor dit type verkeer een tijdelijk verbod ingesteld.

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

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

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

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

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

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

richtingen van de Van den Eijndekade gebruikmaken.

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

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

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

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

geldt ook voor fi etsers. 

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

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

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

tel. (023) 514 50 73.

Vervolg bouwplannen
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Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Haarlemse Kano Vereniging 
organiseert Beulentocht 2010
Regio - De Haarlemse Kano 
Vereniging organiseert zaterdag 
28 augustus de ‘Beulentocht’.
De ‘Beulentocht’ is een tocht 
over de Ringvaart van de Haar-
lemmermeer en een klein stukje 
Spaarne. De totale lengte van de 
tocht is 68 km.
Afhankelijk van vaarsnelheid, 
conditie en weersomstandighe-
den doet men er tussen de 6,5 
en 11,5 uur over. De tocht start 
om 7.00 uur. Er zijn twee offi-
ciële stopplaatsen waar men 
koffie/thee en soep krijgt. In-

schrijven kan op zaterdag 28 au-
gustus 2010 van 6.00 tot 6.55 
uur. Kosten deelname: 6,- eu-
ro p.p.
Na afloop kan men deelnemen 
aan de traditionele barbecue, 
waarvoor men zich ’s morgens 
vóór de start dient op te geven 
indien u een vleespakket (± 8,- 
euro) wilt bestellen.  
Vrijdag 27 augustus 2010 van-
af 19.00 uur kan er gekampeerd 
worden op het terrein van de 
vereniging. Kosten: 2,50 euro 
p.p.p.n., elektra 1,- euro p.n. Insmeerteams in actie tijdens 

optreden Dirk Scheele
Regio –  Bij een bezoek aan een 
optreden van Dirk Scheele in 
Openluchttheater Bloemendaal 
afgelopen woensdag, werden 
kinderen  en hun ouders voor-
zien van een flinke portie zonne-
brandcrème. En dat was nodig, 
want met zonkracht 7, een van 
de hoogste gemeten zonkracht-
waarden in Nederland, kun je 
al in een kwartier flink verbran-
den.

Insmeerlied
De actie vond plaats in het ka-
der van de campagne die KWF 
Kankerbestrijding voert om de 
enorme stijging van het aantal 
gevallen van huidkanker terug 
te dringen. Een team van ‘ver-
brande’ acteurs ging op pad om 
nietsvermoedende bezoekers 
in te smeren. En Dirk Schee-
le deed er nog een schepje bo-
venop door tijdens zijn optreden 

Kerkdienst 
protestantse 
gemeente
Heemstede - Zondag 18 juli:
Oude Kerk: 10.00 u. dr. Gerrit van 
Butselaar uit Bennebroek.
Kennemerduin: 10.30 u. ds. 
Henk Koetsier, dienst van Schrift 
en Tafel.
Pinksterkerk: geen dienst.

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

Dronkemansdicht
In duisternis van realiteit

was hij de kroeg ingedoken

De barman schonk
inspiratie

zo kleurde ‘n interpretatie
van een hard gelag:

glazen deden verslag
flessen waren uitgesproken

Bart Jonker   

Dichtstorten

samen met de kinderen het in-
smeerlied te oefenen wat hij spe-
ciaal voor KWF Kankerbestrijding 
heeft geschreven. 

Kerkdienst in Spaarne
Regio - Zondag 18 juli om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. 
Voorganger is ds. mevrouw A. 
Drost. De zang wordt onder-
steund door cantor dhr. E. Vriens. 
(avondmaalviering)


