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heemstede - “Graag wil ik meedoen aan de 
fotowedstrijd die jullie hebben georganiseerd 
voor mooiste tuin van Heemstede”, vertelt me-
vrouw Susan Frank, wonend aan de Linge in 
Heemstede aan de redactie. Haar tuin is niet 
zo groot, maar het formaat om in aanmerking 
voor ‘de leukste tuin’ te komen, maakt niet uit. 
“Met de beperkte ruimte en middelen die ik heb, 
vind ik dat ik een hele mooie en vooral gezelli-
ge tuin heb gecreëerd”, aldus een trotse Susan. 
In haar tuin neemt het terras neemt een centra-
le plaats in. Aan de zijkanten zorgen (bloeiende) 

planten voor een aangenaam tuingevoel. Prettig 
om naar te kijken vanuit de tuinstoel. De kleine 
verzameling vogelhuisjes geeft een grappig ef-
fect aan de doorgaans ‘saaie’ maar wel prakti-
sche schutting. Een nieuwe trend? Heeft u ook 
zo’n heerlijke tuin? Mail uw foto naar de krant! 
redactie@heemsteder.nl en omschrijf in het kort 
uw tuin. Vergeet uw contactgegevens niet te ver-
melden. Tuincentrum De Oosteinde in Benne-
broek zal begin september de drie mooiste tuinen 
met een prijs belonen! Uiteraard komt de Heem-
steder een kijkje nemen in de winnende tuin.

‘Size doesn’t matter...’
De Oosteinde Tuinenwedstrijd

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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BIKINI
PROOF

RAADHUISSTRAAT 27  HEEMSTEDE  WWW.LARIVA.NL

Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Zoemende geluiden op Kinderboerderij
heemstede - Het gonst weer 
achter de stal op de Kinderboer-
derij `t Molentje in Groenendaal. 
Imker Pim Lemmers heeft er nu 
vier bijenvolken staan, er ko-
men er nog meer bij. Na die fata-
le brand van de stal waarbij hij al 
zijn bijenvolken in een klap kwijt 
was, is hij nu  op volle sterkte en 
kunnen fruittelers en akkerbouw-
lieden weer op zijn bijen rekenen. 
Zijn bijen bestuiven de gewassen 
en zorgen daarmee voor ons da-
gelijks eten. Hij heeft nu dertig 
volken. Er zijn  volken bij die hij 
dit jaar heeft weggehaald uit ver-
schillende tuinen en van daken, 
waar de bewoners ze liever kwijt 
waren. Pim staat bij brandweer 
en politie geregistreerd als dege-
ne die zich over de zwermen ont-
fermt. Zondag, op de landelijke 
open imkerdag, hield Pim Lem-
mers open huis. Hij legde uit hoe 

belangrijk bijen zijn voor de na-
tuur en voor  ons dagelijks eten.  
In nieuwe stal staat in de expo-
sitieruimte zijn transparante bij-
enhuis dat de brand goeddeels 
heeft doorstaan,  waarin het bij-
enleven van alle kanten is te be-
wonderen. 

Bijzaken
Daar vertelde Lemmers over het 
korte leven van de bijen die eerst 
in de kast de koningin verzor-
gen en de nectar en stuifmeel-
korrels van de oudere bijen aan-
nemen, die als haalbijen steeds 
aan komen vliegen met nieu-
we ladingen. In het transparan-
te bijenhuis zie je de bijen door 
de doorzichtige buis naar bin-
nen en buiten gaan.  Hij vertelt 
over de fruit, kastanje en paar-
denbloemen, die het eerst in het 
voorjaar bezocht worden door 

de bijen. Wat later volgen de li-
guster en de linde, in augustus 
de heide. Zondag jl. liep het te-
gen één uur al aardig vol in de 
stal en de eerste kinderen kon-
den samen met papa en mama 
een imkerpak aantrekken om zo-
genaamd de bijen te aaien. Wie 
gaat er nou bijen aaien, die ste-
ken toch alleen maar! Bij het 
aantrekken van de imkerpak-
ken door de ouders, verdween 
er iets van het wantrouwen bij 
de kinderen. Eenmaal aangeko-
men achter de stal waar enke-
le bijenkasten stonden, kwam 
de angst toch weer boven, maar 
als je maar lang volhoudt, dan 
went het zelfs om bijen te aai-
en. Een hele overwinning en 
een onvergetelijk stuk educa-
tie over het gewone leven van 
een bij. Nu de voorjaarshoning 
proeven!  De oudste en trouwste 
vrijwilligster van de kinderboer-
derij, Puck, had buiten een aan-
tal potjes honing klaarstaan in 
verschillende soorten, kinde-
ren konden zelf kaarsen maken 
en kleurplaten inkleuren. Enkele 

Turkse en Marokkaanse ouders 
kopen wel eens hele honing- 
raten bij de imker. Een lekkernij 
die in hun landen veel te koop is 
op markten. Meestal krijgt Lem-
mers de lege ramen weer terug. 
Omdat er nog niet  genoeg ho-
ning in de raten zat, kon er nog 
geen honing geslingerd worden, 

Gratis en ruim parkeren
7 dagen per week geopend
www.waasdorp.nl • www.de-vissershaven.nl

Visspeciaalzaak & Restaurant
Halkade 27-31 • IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 • info@waasdorp.nl

mosselpan
met frites en saus

E 9,95

Nieuwe oogst 2011 promotie

Zeeuwse mosselen
met Duvel
E 12,50

maar straks na de vakantie krij-
gen de kinderen op de kinder-
boerderij  alle gelegenheid om 
zelf  honing te slingeren en te 
zien hoe vlijtig de bijen van de 
kinderboerderij al die nectar en 
stuifmeelkorrels verzameld heb-
ben. 
ton van den Brin k
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

‘Hier is heel lang over nagedacht’
Heemstede – De heer K. Prins uit de Brabantlaan stuurde de-
ze foto op met als bijschrift ‘Hier is heel lang over nagedacht’. Hij 
doelt op de beslissing van de gemeente de boom te laten staan 
op de plek waar een voetpad is gelegd. Locatie van het obstakel 
is de nieuwe rotonde Herenweg/Kerklaan. Wat zou de afweging 
zijn geweest om deze boom te laten staan? Het paadje van 30 cm 
naast de boom dat nu overblijft, is te smal voor gebruikers van rol-
lator of kinderwagen. Die zullen even  over het fietspad moeten 
aldaar. En dan op respect moeten kunnen vertrouwen van fiet-
sers omdat zij zich op ‘hun’ pad begeven. Toegegeven aan de heer 
Prins, het is een vreemd gezicht, een boom die midden op het 
voetpad staat. Waarschijnlijk zal zijn gedacht: Waarom een gezon-
de boom kappen voor ruim een meter tegelpad, terwijl men er ook 
omheen kan gaan? Maar eigenlijk…
Is u ook iets bijzonders opgevallen? Mail een foto naar de redac-
tie (redactie@heemsteder.nl), wel voorzien van naam en contact-
gegevens.

INGEZONDEN

INGEZONDEN

“Ik vond dat een mooi gezicht”
Heemstede - Tinelou van der Elsken van de Zandvoort-
kade fotografeerde de buurtjes die zondag gezamenlijk de 
heg onderhanden namen. “Ik vond dat zo’n mooi gezicht 
en besloot: dit mag gezien worden!”

    UW krant!        redactie@heemsteder. nl

De werkgroep Blekersvaart heeft samen met de Vereniging Oud 
Heemstede-Bennebroek een film laten maken om de geschiedenis 
van de blekerijen op een aantrekkelijke manier aan leerlingen iets mee 
te geven over hun naaste omgeving. De juf van groep 6b van de Nico-
laas Beetsschool vond het de hoogste tijd om daar eens iets mee te 
doen. Het maandelijkse ouder-middagbezoekje in groep 6b werd dit 
keer gebruikt om een stuk Heemsteedse geschiedenis mee te geven
Wie kent het niet: de schone was lekker uitleggen op het grasveld om 
te bleken. Dagelijkse kost, maar dan wel in een grijs verleden. 
Een project van de werkgroep Blekersvaart biedt een mooie gelegen-
heid onze jeugd, hoewel het voor mij ook onbekende geschiedenis 
was, te laten zien.
Een fraai stukje water in Heemstede met de naam Blekersvaart, en, als 
je daar dan langs loopt reali-seer je je niet dat er een 300 jarige ge-
schiedenis achter dat beetje water ligt.

Eerst een stukje “saaie” geschiedenis. 
We splitsen het woord Blekersvaart en nemen het woord vaart. Adri-
aan Pauw, ooit een soort burgemeester van Heemstede, wonend op 
het Oude Slot, wilde zand van de duinen met boten naar Amsterdam 
vervoeren. Met de huidige bebouwing kun je je geen duinen inbeel-
den. Adriaan Pauw besloot rond 1700 een vaart te laten graven. Een 
rechte vaart, zodat de boten niet al teveel bochten hoefden te maken.  
Het woord Blekers>bleken. Vroeger langs de vaart stonden blekerijen. 
Lang geleden waren er geen wasmachines. De was werd naar een ble-
kerij gebracht en daar gewassen door de Blekers en, om het nog wit-
ter te krijgen werd de was op de z.g.n. Bleekvelden gelegd. Vanuit de 
vaart werd het toen schone water over de was gegooid met een ‘hoos’. 
De zon deed de rest. De vaarten werden weer gebruikt voor het trans-
port van de was e.d. 
De techniek verbeterde met de komst van stoomwasserijen. Het ble-
ken was niet meer nodig, de bleekvelden worden bebouwd. 
Tot in de jaren vijftig stonden er nog wasserijen, maar ook deze ge-
bouwen werden gesloopt voor woningbouw. Hier en daar zijn er her-
inneringen te vinden langs de vaart daar komt groep 6b dan in beeld.
De video van werkgroep de Blekersvaart is samengesteld met beelden 
uit het verleden en heden. Daarna startte de opdracht (ook op de site) 
voor 6b. De kinderen moesten foto’s maken van zaken, die betrekking 
hadden op het was- en bleekverleden. De ouders waren uitgenodigd 
om met camera mee te wandelen en alles opdrachten vast te leggen. 
In groepjes vertrok het gezelschap richting Blekersvaart. Het fotogra-
feren werd onderweg al flink geoefend. Het leek er even op dat wij ge-
wassen en gebleekt moesten worden, want op de weg naar de Ble-
kersvaart regende het stevig, maar gelukkig was daar een grote boom.
Wandelend langs de vaart, kijkend naar de aanknopingspunten van 
toen. In de video (zie de site van de Historische verenging) werden 
aanknopingspunten getoond en daar werd goed gebruik van gemaakt. 
Er staan nog panden uit dat wasverleden, zelfs één van de oudste huis-
jes met een echt “schijthuis”.
Bekijk de video maar. Alle herkenningspunten werden vastgelegd door 
de kinderen. 
Het fraaie project is een aanrader.
Harry Opheikens,
namens de Nicolaas Beetsschool Heemstede

                    Groep 6b van de
 Nicolaas Beets en de Blekersvaart

INGEZONDEN
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Koninklijke pen met 
Monegaskische kroon bij

De Roos
Heemstede – Ter gelegenheid 
van het huwelijk van Prins Al-
bert II en Charlene Wittstock in 
Monaco is er een zeer bijzon-
dere pen op de markt gebracht. 
Het Italiaanse ‘pennenhuis’ Vis-
conti presenteert een limited 
edition vulpen/roller, waarvan 
de opbrengst naar een goed 
doel gaat. Het pasgetrouwd 
prinselijk paar bepaalt zelf welk 
goed doel dat zal zijn. De pen 
wordt in een gelimiteerde op-
lage van slechts 388 stuks met 
de hand gemaakt in de Viscon-
ti werkplaats in Florence. Het 
gaat om een unieke herden-
kingspen, versierd met de Mo-
negaskische kroon met zijn ele-
gante en verfijnde symbolen en 
het logo van het prinselijk Hu-
welijk. Kenmerkend is het ma-
teriaal: handgemaakt filigrein 

van met 18 kt rosé goud verguld 
sterling zilver op ivoorkleurige 
organische hars. Het schrijfin-
strument wordt geleverd in een 
handgemaakte houten doos af-
gelakt in parelwit met het offi-
ciële logo van het huwelijk. Het 
moge duidelijk zijn dat dit een 
zeer bijzondere pen is! Daar 
mag een prijskaartje aan han-
gen: 1.900 euro. In Nederland 
worden slechts vijf (!) pennen 
verkocht. Vanaf heden zijn ze te 
koop bij de geselecteerde Vis-
conti Gold Point Members. Voor 
Noord-Holland is dat De Roos 
Vulpenspeciaalzaak in Heem-
stede. Vanzelfsprekend kunt u 
de pen daar in optima forma 
bewonderen!

Binnenweg 110, Heemstede.
Tel. 023-5289177.

Je zult maar op zoek zijn naar woonruimte. De particuliere huur-
prijzen rijzen de pan uit. Met de sociale huursector is het eveneens 
slecht gesteld. Je moet je tegenwoordig al bijna bij je geboorte in-
schrijven bij de corporaties, wil je niet de rest van je leven noodge-
dwongen bij je ouders wonen. En met de aangescherpte regelge-
ving van de overheid is kopen al helemaal geen optie meer.  

Of toch wel? 

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft inderdaad de aange-
paste Gedragscode Hypothecaire Financieringen in het leven ge-
roepen. Deze gedragscode gaat per 1 augustus 2011 van kracht. 
Doel van deze Gedragscode: bescherming van de consument te-
gen te hoge hypotheekschulden. Geldverstrekkers zijn verplicht de 
Gedragscode toe te passen bij het vaststellen van de maximale hy-
potheeksom en het maximale aflossingsvrije deel. 

Consumenten lezen de berichtgeving en verliezen hierdoor steeds 
meer vertrouwen in de koopmarkt. Maar persoonlijk zie ik dit heel 
anders. De wereld ziet er namelijk steeds rooskleuriger uit door de 
dalende huizenprijzen van de afgelopen jaren. Dat mooie apparte-
ment waar je altijd van hebt gedroomd, maar net te hoog was ge-
grepen, komt nu toch in zicht. Starters hebben tenslotte niet te ma-
ken met de nadelige effecten van dalende prijzen van de koopwo-
ningen. Zij laten geen koopwoning achter die met verlies verkocht 
moet worden. Bovendien kan de woningmarkt juist door deze star-
tersgroep een opstuwend effect krijgen en doorstromers weer de 
gelegenheid bieden een volgende woning te kopen.

Om dit effect te stimuleren heeft de overheid onlangs besloten de 
overdrachtsbelasting tijdelijk te verlagen van 6% naar 2%. Dit biedt 
veel kopers weer ruimte om zich te oriënteren op de huizenmarkt. 
Daarnaast moeten we deze aangepaste norm niet zien als een in-
strument om financieringen onmogelijk te maken. Het is enkel een 
instrument om overkreditering tegen te gaan. De nieuwe gedrags-
code wijkt zelfs niet af van de visie welke Rabobank al jarenlang 
aanhangt. Consumenten die hun droomhuis hebben gezien, heb-
ben er vaak alles voor over deze ook daadwerkelijk te bemachtigen. 
Vaak zijn we op zo’n moment verblind door emotie en vergeten we, 
dat we na de aanschaf van ons paleis, ook nog graag op vakantie 
gaan, leuke dingen doen en ons geen zorgen willen maken over de 
rekeningen die eind van de maand betaald moeten worden. Wensen 
hebben we allemaal, maar het doel moet zijn “wonen om te leven” 
en niet “leven om te wonen”. En dit is eigenlijk alles waar deze ge-
dragscode van de overheid om draait. 
 
Bent u ook nieuwsgierig naar uw mogelijkheden op de woning-
markt? Maak snel een afspraak met een van onze gecertificeer-
de adviseurs op nummer  023-5120512. U kunt dagelijks bij ons te-
recht van 8.00 tot 21.00 uur.

Word wakker, starters!

Door Ciska Mostert,
Financieel adviseur bij
Rabobank Haarlem en

Omstreken.

LaRiva, instituut voor natuurlijke figuurcorrectie
‘Een dikke buik is levensgevaarlijk’
Heemstede - Een combinatie 
van slechte eet- en leefgewoon-
ten leidt heel vaak tot overge-
wicht. Vanuit medisch oogpunt 
is dit erg ongezond. Het vergroot 
de kans op hart- en vaatziekten, 
suikerziekte en gewrichtsaan-

doeningen. Eigenlijk weet ieder-
een dit wel, ook via de overheid 
wordt iedereen gewaarschuwd 
voor de gevaren van overge-
wicht. Iedereen heeft wel een 
plek op zijn of haar lichaam waar 
het teveel aan vet zich concen-
treert. Bij vrouwen zit het vaak 
op de billen, dijen en buik. Bij 
mannen zit het vaak vooral op 
de buik. Het begrip bierbuik kent 
iedereen, vaak wordt er zelfs la-
cherig over gedaan en geroe-
pen dat het een bewijs is van het 
goede leven, echter.. 
Wanneer de buik te groot, rond 
en te zwaar is, drukt deze op de 
organen waardoor deze minder 
goed kunnen werken. Hoe groter 
en zwaarder de buik, hoe gevaar-
lijker deze is. De organen, zoals 
b.v. de milt, lever en het hart, wer-
ken minder goed, de fysieke con-
ditie van het hele lichaam wordt 
slechter, men voelt zich dan ook 
vaak moe en lusteloos. 

Artsen en zorgverzekeraars zijn 
zich zeer bewust van het pro-
bleem buik .Er bestaan al tabel-
len waarin staat wat de omvang 
van de buik mag zijn LaRiva 
heeft een speciaal programma 
voor vrouwen en mannen met 
een grote buik. Met de Thermo 
Fysische Methode biedt LaRiva 
een doelgerichte bewegingsthe-
rapie aan. Zonder gebruik van 
fitnessapparatuur en zonder een 
zwaar en tijdrovend programma. 
Bij deze therapie gaat het om 
een combinatie van conditie, be-
weging en voeding. Het ervaren 
en professionele team van  LaRi-
va begeleidt u naar het gewens-
te resultaat!

Voor meer informatie en het ma-
ken van een gratis en vrijblijven-
de figuuranalyse kunt u bellen 
met: LaRiva, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede. Tel: 023 547 44 19.
www.lariva.nl

Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen ge-
dicht in de Heemsteder 
publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Camplaan 35, 2103 GV, 
Heemstede.
Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.

De gevallenen
wij weten niets

terwijl wij denken
alwetend te zijn

 
wij zijn niets

terwijl wij denken
alles te zijn

 
het jonge groen

kijkt toe:
en ziet

een verminkte wereld
die uitgeblust
en geblakerd

door ‘t leven gaat
 Bart Jonker, uit de

bundel ‘Schrijfzaam’

Dichtstorten

Hoe leer ik grasmaaien...?
Heemstede - Het openbaar gras(groen) aan de Leidsevaart in 
de Alb. Thijmlaan heeft weer een opknapbeurt gehad. De maai-
ers vlogen over het groene tapijt. Niet met erg veel liefde voor hun 
vak, want zo te zien is er wel erg veel grasafval ‘gemorst’! Dit afge-
maaide gras is weer voedingsbodem voor, jawel nieuw gras. Maar 
hier dan tussen de voegen van de tegels en stenen. Dus dat geeft 
weer extra werk straks om dat te verwijderen. Ja zo blijft het een 
onnodige kostenpost in een bezuinigende gemeente!

INGEZONDEN



Bennebroek – Donderdag-
avond 7 juli werd de expositie 
geopend van schilderijen en col-
lage’s van Renske Hoekstra en 
mozaïek van Annemarie Sybran-
dy, in de hal van het voormalige 
gemeentehuis van Bennebroek.
Om 20.15 uur heette de heer 
Guus Coene, bestuurslid van de 
Stichting Tentoonstellingen Ben-
nebroek, het toegestroomde pu-
bliek van harte welkom en gaf 
vervolgens het woord aan de ex-
posanten, die zelf de tentoonstel-
ling openden. De band Sisbro, 
welke de avond muzikaal zou 
omlijsten, moest het optreden 
op het laatste moment afzeggen 
vanwege oponthoud door een 
lange file onderweg. Dat deerde 
het publiek gelukkig niet, dat on-
der het genot van een hapje en 
een drankje geanimeerd de tijd 
nam om de tentoonstelling te be-
kijken. 
Zowel door het heldere kleurge-
bruik als de sfeer past het werk 
van Hoekstra en Sybrandy bij-
zonder goed bij elkaar. Het kijken 
ernaar geeft een aangenaam en 
prettig gevoel en laat veel ruimte 
voor een eigen interpretatie. 
Annemarie Sybrandy verdiepte 
zich, vanaf 2000, in de mozaïek-
kunst. Zij volgde onder andere 
lessen beeldende vorming aan 
de Kunstacademie Haarlem. Zij 
geeft cursussen en ontwerpt in 
opdracht. Bij haar werkstukken 
laat zij zich inspireren door on-
der meer stukken servies. Hier-

mee ontstaan er steeds nieuwe, 
originele toepassingen.
Renske Hoekstra studeerde in 
1989 af aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende Vor-
ming, richting tekenen/schilde-
ren. Daarna exposeerde zij haar 
werk regelmatig en gaf ze te-
ken- en schilderlessen aan kin-
deren en volwassenen bij het 
Creatief Centrum Bennebroek. 
Vanaf 1990 was zij als vaste ont-
werper verbonden aan Europa’s 
Grootste Speeltuin Linnaeushof, 
in Bennebroek. Onlangs besloot 
ze te kiezen voor het vrije beroep 
van beeldend kunstenaar. Ze 
werkt spontaan, intuïtief, zonder 

een van te voren gemaakt plan, 
gebruikt veel kleuren en werkt 
graag met verschillende mate-
rialen. Daarmee schept ze haar 
eigen sfeer, vaak sprookjes-
achtige landschappen. Op de-
ze tentoonstelling is van haar re-
cent werk te zien; schilderijen in 
olieverf en acrylverf, collages en 
een kleine collectie beelden van 
speksteen. 

De expositie is te bezoeken tot 
en met 30 augustus. De ope-
ningstijden zijn: maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 – 12.30 uur 
en woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur.
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Beide exposanten (links Renske Hoekstra, rechts Annemarie Sybran-
dy) met hun werken.

Dubbele expositie in voormalig Gemeentehuis Bennebroek

Kleurrijk werk van Hoekstra en Sybrandy

Kofferbakmarkt
Bennebroek - Zondag  17  ju-
li is er een kofferbakmarkt op de 
geitenwei in Bennebroek. Aan 
deze markt  kan iedereen, on-
geacht 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.   
De markt duurt van 09.30 tot 16 
uur en zowel de toegang als het 
parkeren is gratis.
Info bij Organisatiebureau MIK-
KI, 0229-24 47 39 / 24 46 49. Of 
kijk op internet: www.mikki.nl.

Alle zorg onder één dak
Nieuw in Heemstede: 
Verloskundigenpraktijk Het Ooievaarsnest
Heemstede – Per 1 juli is in de 
Raadhuisstraat 24 te Heem-
stede Verloskundigenpraktijk 
Het Ooievaarsnest gevestigd. 
De praktijk organiseert op 
vrijdag 15 juli een open dag, 
van 17.00 tot 19.00 uur en 
heet iedereen van harte wel-
kom een kijkje in het nieuwe 
pand van Het Ooievaarsnest 
te nemen.

Verloskundigenpraktijk Het Ooi-
evaarsnest biedt verloskundigen 
voor de regio Haarlem, Heemste-
de, Bennebroek en Zandvoort. 
De praktijk gaat vanaf heden in 
een nieuw pand en nieuw jasje 
verder. De afgelopen jaren is er 
veel veranderd in de verloskun-
de. Vrouwen worden gecontro-
leerd in de zwangerschap, maar 
krijgen nu ook meerdere echo’s, 
zoals bijvoorbeeld de termijne-
cho, 20 weken echo. En ze wor-
den gecounseld met betrekking 
tot de combinatietest en even-
tueel prenatale diagnostiek als 
de cliënt hiervoor in aanmerking 
komt. Sinds 2008 voert Het Ooi-
evaarsnest ook alle echo’s en 
combinatietesten uit. De coun-
seling deed men hier al. Kortom, 

cliënten kunnen voor alle zorg 
bij Het Ooievaarsnest terecht. 
De meeste verloskundigenprak-
tijken werken met elkaar samen 
en hebben bijvoorbeeld een ver-
loskundig onderzoekscentrum 
opgezet waar ze hun cliënten 
naartoe sturen. Dit houdt in dat 
de zwangeren meerdere gezich-
ten zien, de verloskundigen en 
daarnaast nog de verschillende 
echoscopisten.

Bij Het Ooievaarsnest bevindt 
zich alles onder één dak. Zij zijn 
met vier verloskundigen, waar-
van er twee al jarenlang scree-
nings echoscopisten zijn. Zij zijn 
dus bevoegd om allerlei echo’s 
te maken inclusief de nekplooi-
metingen. Cliënten waarbij de 
zwangerschap goed en zonder 
complicaties verloopt hebben 
tijden hun zwangerschap con-
tact met de vaste gezichten van 
de praktijk. De zorg kent op de-
ze manier korte lijnen en er ont-
staat een goede band tussen 
de zwangere en de praktijkme-
dewerkers. Zij voldoen aan alle 
kwaliteitseisen. 

Het Ooievaarsnest geeft al jaren 

deze zorg onder één dak. Het is 
echter niet zo bekend bij de men-
sen. Het nieuwe pand in Heem-
stede is voorzien van voldoende 
ruimte om bepaalde zorgitems 
te combineren, dus echo’s en 
intakes ineen. Of bij twijfel van 
groei, ligging etc gelijk een echo 
te maken, zodat cliënten niet een 
aantal dagen hoeven te wachten 
voor een echo en gelijk weten of 
alles goed gaat met hun kindje.

Omdat Het Ooievaarsnest nu al-
le zorg efficiënt op elkaar af kan 
stemmen is de naam veranderd. 
“Wij zijn nu gewoon Het Ooie-
vaarsnest, centrum voor verlos-
kunde, echoscopie, counseling 
en prenatale screening. Iedereen 
kan gewoon telefonisch zonder 
verwijzing bij ons terecht”, al-
dus het team van Het Ooievaars-
nest. Dat blijft overigens ook ver-
loskundig spreekuur houden op 
de andere locaties: Fardaystraat, 
Frieslandlaan, Italiëlaan te Haar-
lem en op het Beatrixplantsoen 
in Zandvoort.
Meer weten? Kijk op: www.ver-
loskundigenhetooievaarsnest.nl 
of mail: info@verloskundigenhe-
tooievaarsnest.nl

Gemak dient de mens 
bij Rent a Box Beverwijk
Regio - Rent a Box Beverwijk, 
gevestigd op de meubelboule-
vard, ter hoogte van de McDo-
nald’s, heeft een bijzonder con-
cept in het leven geroepen: de 
Easy Ophaal Service. Speciaal 
voor iedereen die liever niet zelf 
rijdt en een helpende hand kan 
gebruiken! Ervaringen van ge-
bruikers zijn: ‘Heerlijk een bedrijf 
dat met je meedenkt’, ‘Geweldig 
dat zoiets bestaat’, ‘Topservice’.

Meer ruimte in huis
Veel mensen zouden graag wat 
meer ruimte hebben in huis. 
Hierbij kan men denken aan tij-
delijke opslag, bijvoorbeeld tij-
dens een verbouwing of het ver-
koop klaar maken van een wo-
ning. Maar ook voor de opslag 
van seizoensgebonden artike-
len als skispullen, kerstspullen, 
kampeerspullen of tuinmeubilair. 
Ook is extra opslag voor onbe-
paalde tijd mogelijk voor mensen 
die gewoon thuis meer kastruim-
te willen creëren, door minder 
vaak gebruikte spullen elders 
te stallen, maar er toch gewoon 
7 dagen per week van 06.00 tot 
23.00 uur bij kunnen. En omdat 
het niet voor iedereen mogelijk 
is, om dit zelf te organiseren, is 
Rent a Box met een Easy Ophaal 
Service gestart. 
Bij deze service komt er een 
chauffeur met een verhuisbus 
voorrijden. De klant zorgt dat de 
op te halen spullen op de bega-
ne grond klaar staan, zodat ze 
samen met de chauffeur in de 
bus geplaatst kunnen worden.
Deze service is 2 uur gratis, tij-
delijk betaalt men binnen een 
straal van 30 kilometer alleen de 
verbruikte brandstof van de ves-

tiging naar de woning en terug. 
Buiten deze straal kost het 0,15 
per extra kilometer.
Ooit van de rommelkamer een 
werkkamer willen maken? Rent 
a Box kan verhuisdozen afleve-
ren en later gevuld op komen 
halen. Gaat u liever wat rusti-
ger te werk? Een aanhangwagen 
‘s morgens voor de deur laten 
plaatsen en later gevuld weer 
ophalen behoort ook tot de mo-
gelijkheden. U kunt dan op uw 
gemak de aanhangwagen inla-
den en later op de vestiging uit 
aden of uit laten laden tegen een 
kleine vergoeding.

Tijdelijke opslag
Ook wordt er gebruik van ge-
maakt door mensen die net een 
dierbare hebben verloren, in 
scheiding liggen of waar juist 
gezinsuitbreiding op komst is. 
Op een moment dat er heel veel 
dingen geregeld moeten wor-
den, kan Rent a Box een deel van 
de zorgen uit handen nemen.  Er 
kan dan op een later tijdstip in 
alle rust besloten worden, wat er 
moet gebeuren met de opgesla-
gen spullen. U kunt er namelijk 7 
dagen per week bij.
Voor mensen met grote spullen 
die zelf niet kunnen meetillen is 
het mogelijk om een verhuizer 
mee te laten komen voor 35 euro 
per uur, inclusief BTW.

Verhuisartikelen 
Rent a Box verhuurt niet alleen 
opslagruimte, maar is het adres 
bij uitstek voor verhuisartike-
len; Budget no tape verhuisdo-
zen voor 1,25 p/st en verhui-
zerskwaliteit no tape dozen voor  
1,75 - 1,95 p/st, maar ook afdek-
folie, bankhoezen enz. Ook voor 
het huren van een verhuisbus of 
aanhangwagen is men bij Rent a 
Box aan het juiste adres. In com-
binatie met opslag is het gebruik 
van een verhuisbus of aanhang-
wagen tweemaal gratis. 
Voor meer informatie kan er ge-
beld worden met Rent a Box Be-
verwijk 0251-222352 of gratis 
0800-0233 156, maar mensen zijn 
natuurlijk ook van harte welkom 
om de vestiging te bezoeken van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur of zaterdag van 
9.00 tot 13.00. Overdag geen tijd? 
Maak een afspraak om ’s avonds 
langs te komen.
Meer informatie staat op de 
website: www.rentaboxopslag.nl.
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Veelzijdig kunstenaar schildert, tekent, dicht en maakt grafiek

Zomerexpositie in Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Van 4 juli t/m 4 
september exposeert Eveline 
Richter in Bibliotheek Heemste-
de, Julianaplein 1 te Heemstede. 
De tentoonstelling is samenge-
steld uit landschappen in olieverf 
en gouache. In de vitrines is gra-
fiek te zien. De expositie is gra-
tis te bezoeken tijdens openings-
uren van de bibliotheek.

Beeldend met taal
Gedichten hebben een onweer-
staanbare aantrekkingskracht 
op Eveline, om te lezen en om 
voor te dragen. Het kon niet uit-
blijven om lid te worden van een 

dichtersgroep in Amsterdam en 
zelf te gaan dichten. 

Beeldend met kleur
Bij Kunstenaarsgroep Warmond 
is een stevige basis gelegd en 

vervolgens bij de Internationale 
Academie voor Eigentijdse Kunst 
in België. Het landschap is een 
dankbaar onderwerp. De stijl is 
soms figuratief, soms abstract.

De laatste jaren heeft grafiek zo-
als gedichtenbundeltjes ook een 
belangrijke plaats ingenomen. 
Zo komen dichten en drukken 
bij elkaar. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.evelinerichter.nl 
De tentoonstelling is gratis te 
bezichtigen tijdens openingstij-
den van Bibliotheek Heemstede.

Voorstelling in De Luif el
Midlife Crisis a capella

Heemstede - Het leven van een 
man gaat niet altijd over rozen. 
Vooral niet als je een bepaalde 
leeftijd hebt bereikt. De vijf man-
nen van Brothers-4-Tune belich-
ten alle facetten van de Midlife 
Crisis, met een toepasselijk re-
pertoire en een scheut droge hu-
mor. Het a capella kwintet Bro-
thers-4-Tune uit Velsen en Cas-
tricum loopt al 20 jaar mee in 
het zangcircuit. De laatste jaren 
is hun bekendheid ras gestegen, 
onder meer door het winnen van 
diverse festivals. Naar rato van 
hun leeftijd verkeren de heren 
in verschillende levensfasen. Dat 
tezamen met hun uiteenlopen-
de karakters levert de nodige te-

genstellingen op. Eén van de le-
den is een tikje ouder en heeft 
de midlife crisis al lang gehad en 
de jongste van de groep heeft 
net verkering en vindt dat midlife 
gedoe allemaal maar niks. Een 
prima basis dus!
Een programma gevuld met 
sport, auto’s en vrouwen, maar 
ook met fietspompen. Dit alles 
a capella aan elkaar gezongen 
door Herman, Martijn, Kees, Pe-
ter en Erik. Op zondag 17 juli in 
Theater De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, aanvang is 15.00 uur 
en entree volwassenen 12,50 eu-
ro, Kinderen t/m 16 jaar betalen 
7,50 euro. Reserveringen:
www.brothers4tune.com

Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede op concertreis

Heemstede - Het Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede (SBH) 
is net terug van een vijfdaagse 
internationale concertreis. Deze 
reis voerde het orkest de eerste 
dag naar Wenen, waar een op-
treden werd verzorgd bij het be-
roemde Schloss Schönbrunn. 
Voor de prachtige trappen van 
het bordes kon een groeiend 
aantal toehoorders genieten van 
het orkest dat, onder leiding van 
dirigent Leon Bosch, met ver-
ve de aanzwellende wind en 
dreigende regenbuien trotseer-
de. Het toeval wilde dat er, per 
koets, een vers getrouwd (Ne-
derlands) stel arriveerde om wat 
foto’s te schieten van hun heug-
lijke dag. Het alerte SBH bezorg-
de hen een daverende verras-
sing door speciaal voor de ge-
legenheid ‘Always look on the 
bright side of life’ in te zetten. 
Het werd door het bruidspaar 
zeer gewaardeerd. 
De dagen daarna heeft het or-
kest deelgenomen aan het Groot 
Blaasmuziekfestival  te Slavkov 
(Austerlitz) nabij Brno in Tsje-
chië. Dit festival was mede geor-
ganiseerd door het Prague Phil-
harmonic Ochestra en er waren 
maar liefst twaalf blaasorkesten 
uit Nederland en België uitge-
nodigd. Op het schitterende ter-
rein rond het kasteel hebben al 
die orkesten hun eigen concert 

kunnen geven. De grote apothe-
ose was natuurlijk de gezamenlij-
ke uitvoering van Ouverture 1812 
van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Zo’n 
vijfhonderd muzikanten die op 
het binnenterrein het slotdeel van 
de ouverture de wereld inblie-
zen, als aanvulling van het Pra-
gue Philharmonic Ochestra, on-
der de strakke leiding van hun di-
rigent Friedemann Riehle. Met als 
afsluiting een geweldig vuurwerk! 
Op de site van het SBH (www.
sbo-heemstede.nl) zijn filmpjes 
en foto’s te zien van dit optreden 

en de reis in het algemeen. Vol-
ledig opgeladen met fijne herin-
neringen gaan de leden van het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede de vakantie in. Op 24 sep-
tember ’s middags staat het or-
kest weer klaar voor een uniek 

(gratis) concert in de binnen-
tuin van de Haarlemse Stads-
bibliotheek. Daar zal het o.a. de 
‘Fanfare in Es’ van de Haarlem-
se componist Jan Mul gaan spe-
len uit Bert Haanstra’s beroemde 
film ‘Fanfare’.

Zomeravond 
zangdienst 
Bennebroek

Bennebroek - Hervormde 
Gemeenet Bennebroek (PKN), 
Binnenweg 67 te Bennebroek 
organiseert een zomeravond 
zangdienst. Die is op woens-
dag 20 juli 19.30 uur.

Kerkdienst PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 17 juli 
dienst in de Pinksterkerk: 10.00 
u. ds. P.I.C. Terpstra (dienst van 
schrift en tafel). In Kennemer-
duin en Oude kerk: geen dien-
sten.

Kerkdienst PKN 
Bennebroek

Bennebroek – Dienst zondag 
17 juli Hervormde Gemeente 
Bennebroek (PKN) Binnenweg 
67, te Bennebroek. Aanvang: 10 
uur met ds. W.M. Schinkelshoek. Impressie van de compilatie van de jeugdmusical Ciske de Rat.

Vertederende optredens 
Bennebroekse dansers
Bennebroek – Afgelopen zon-
dag organiseerde de Benne-
broekse Fitness- en Dansstu-
dio Work it Out haar jaarlijkse 
dansuitvoering in een bijna uit-
verkochte Stadsschouwburg van 
Haarlem. Het programma bevatte 
vele hoogtepunten zoals de op-
tredens van de kleinste groep mi-
nidansers van 3 jaar. Samen met 
de klassiek geschoolde zange-
res, Suzanne Roels als zeemeer-
min traden zij op met nummers 
uit de Disney klassieker ‘De klei-
ne zeemeermin’. Ook de jonge 
ballerina’s wisten het publiek te 
boeien met ballet op de Noten-
kraker van Tchaikovsky. Al met al 

twee vertederende optredens.
Eigenaresse van de dansstu-
dio Tanya Nieuwland kijkt terug 
op een geslaagd evenement. “Ik 
hoop dat we van deze uitvoe-
ring een jaarlijks terugkerende 
gebeurtenis kunnen maken. Wij 
gaan er het komende jaar weer 
volledig voor en hebben nu al-
waar nieuwe ideeën. Nieuw is 
in ieder geval het aantrekken 
van Xichela Liberia, die met 12 
jaar danservaring bij Lucia Mart-
has in het nieuwe seizoen ons 
team komt versterken en zich zal 
gaan bezighouden met de oud-
ste jeugd en het nieuw te vor-
men selectieteam.” 
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Zonnebloem picknick op Hageveld
Heemstede - Jammer dat de 
lucht er dreigend uitzag? Jam-
mer dat het regende toen het 
draaiorgel zijn eerste deuntje liet 
horen? Nee hoor, want de gas-
ten van de Zonnebloem Valken-
burg hadden het vrijdagmorgen 
8 juli jl. reuzegezellig op Hage-
veld in de zaal met goed uitzicht 
op het orgel. De regenbui ver-
dween en enkele gasten waag-
den zich buiten om een dans-
je te maken rond het draaiorgel. 
Meestal kan je begin juli best 
een picknick houden, maar je 
moet wel rekening houden met 
een slechtweer dag.
Twintig gasten en de vijftien vrij-
willigers afzeggen, dat gaat niet, 
wel zorgen dat je ergens binnen 
terecht kan.
Zo kon de conciërge van Col-
lege Hageveld, Klaas Annema, 

de gasten binnen verwelkomen.
Tussen de vrijwilligers was 
de jonge Cindy van Konings- 
hoven, druk bezig met gebakjes 
en alcoholvrije bubbeltjeswijn. 
Zij is de dochter van een vrijwil-
ligster Marjan van Koningshoven 
en zij maakt graag taartjes. Dat 
deed ze als kind al en nu bakt 
ze taartjes en taarten in alle ma-
ten, vormen, kleuren en smaken 
voor elke gelegenheid, voor een 
tot wel zestig feestvierders. Ver-
jaardagen van familie, daar be-
gon het mee. Als familie, vrien-
den of buren op bezoek kwa-
men, was altijd de vraag: wat 
heeft Cindy deze keer voor lek-
kers gemaakt en hoe? Inmiddels 
bakt ze voor een breder publiek 
en wordt menig bruidstaart door 
Cindy gemaakt. Voor de gasten 
van de Zonnebloem bakte ze al-

le taartjes zomaar zonder kosten, 
ze deed er een paar flessen bub-
beltjeswijn bij cadeau. Met zo`n 
sponsor kan je een leuk feestje 
bouwen.
De honderd broodjes werden 
door enkele vrijwilligsters klaar-
gemaakt, zo hoeft het niet veel 
te kosten en hebben de Zon-
nebloemgasten toch een leuke 
middag. Voor de meesten, alle-
maal toch zeker goed voor ge-
middeld  tachtig jaar, gold dat dit 
bezoek aan Hageveld de eerste 
keer was. Veel over gehoord, de 
laatste tijd ook veel over gelezen, 
nu was het er toch van gekomen. 
Als toetje gaf ijssalon Van Dam 
iedereen een ijsje voor half geld. 
Als u de taart van Cindy op uw 
feestje wilt, kunt u haar gerust 
bellen, 06-52100877. 
Ton van den Brink

Oude foto van de familie Brouwer. Vlnr Bert, Dick, Jan, Paul, Lenie, Jos, 
moeder Jo (overleden), Henk, Wil, Gé en Piet.

Gebroeders Brouwer na 23 jaar 
weer even verenigd!
Heemstede – Het is 23 jaar ge-
leden toen de gebroeders Jan en 
Henk Brouwer ter gelegenheid 
van de 80e verjaardag van  hun 
moeder overkwamen. Zo schrij-
ven Bert en Elly Brouwer naar de 
redactie van deze krant. Het ge-
zin met 10 kinderen woonde in de 
Eikenlaan nummer 1. De woning 
wordt nu door één persoon wordt 
bewoond (tijden veranderen).
Vier van de broers emigreerden 
naar Canada in de jaren 50, ener-
zijds vanwege de woningnood 
en anderzijds om daar hun geluk 
te beproeven. Ze werden daar 
succesvolle ondernemers. Jan 
vertegenwoordigt daar de crea-
tieve tak en is daar een bekend 
kunstschilder. Canada is  hun 
tweede vaderland, maar Holland 
blijft trekken en regelmatig ko-
men zij om en om even bijtan-
ken, kroketten en haring eten en 
genieten van de Hollandse ge-
zelligheid. Er bestaat een sterke 
familieband. Aanleiding voor de 
reünie is een visvakantie van een 
week in Nederland. Dit is een al 
27 jaar bestaande traditie en nu 

dus met alle broers tezamen met 
daarbij twee zoons een schoon-
zoon en vijf vrienden, totaal 16 
man. Er bestaat geen taalbarriè-
re want tijdens deze week wordt 
alleen Visserslatijn gesproken… 
Als het vissen niet lukt kunnen 
ze hun mannetje staan tijdens de 
klaverjascompetitie om dekaart-

Tijdwinst door innovatief systeem 
Braak Velsen realiseert 
prefab aanbouw in week
Regio - Wilt u een aanbouw bij 
uw bestaande woning of be-
drijfspand laten plaatsen? Braak 
Velsen BV regelt het gehele tra-
ject van eerste kennismakings-
gesprek tot de oplevering. Dank-
zij innovatieve ontwikkelingen in 
de bouwsector hoeft de realisa-
tie van een aanbouw tegenwoor-
dig niet meer tijd te kosten dan 
een week. De aanbouw wordt 
vooraf geheel op maat gefabri-
ceerd in een fabriek en vervol-
gens op de plaats van bestem-
ming getakeld. Als opdracht-
gever bent u verzekerd van een 
hoogwaardig eindresultaat, ter-
wijl u niet duurder uit bent dan 
bij een traditionele aanbouw.
Al vele jaren staat Braak Vel-
sen BV bekend als de specia-
list op het gebied van op- en 
aanbouw. Sinds kort is het be-
drijf een samenwerking aange-
gaan met een aannemer in het 
zuiden van het land, die in ei-
gen fabriek een kant-en-klare 
aanbouw op maat kan produce-
ren. Deze ‘Plug&Play’ aanbouw 
kan in een week tijd worden ge-
plaatst en opgeleverd, waardoor 
de opdrachtgever veel minder 
lang de overlast, die een verbou-
wing nu eenmaal met zich mee-
brengt, ervaart. Eigenaar Leon 
Braak: ,,Toen we voor het eerst 
bij dat bedrijf gingen kijken, wa-
ren we vrij sceptisch. Er worden 
wel vaker innovatieve toepassin-
gen in de bouw aangekondigd, 
maar we vonden tot nu toe nooit 
de kwaliteit die we zochten. Dat 
was dit keer anders, deze fabriek 
levert een product dat in alle op-
zichten voldoet aan onze hoge 
kwaliteitseisen. We staan dan 
ook voor 100% achter dit pro-
duct en hebben inmiddels het 
dealerschap voor deze regio be-
machtigd.’’
De prefab aanbouw is niet alleen 
een mooi voorbeeld van innova-
tie, het product geldt ook als een 

voorbeeld voor duurzaam en mi-
lieubewust bouwen. 
Braak: ,,Je kunt kiezen voor een 
zogenoemd ‘hybride pakket’, de 
aanbouw wordt dan geleverd 
compleet met vloer- en wand-
verwarming op basis van warm-
teopslag in de grond. Met behulp 
van een pomp wordt de warmte 
in de aanbouw gebracht. Desge-
wenst kan de aanbouw in de fa-
briek al worden voorzien van bij-
voorbeeld plafonds en elektrici-
teit. Overigens kan ook een dak-
kapel voortaan als prefab pro-
duct worden geleverd.’’ 
Hoewel Braak Velsen BV ook 
op traditionele wijze een op- of 
aanbouw blijft leveren, verwacht 
men veel van deze nieuwe in-
novatieve toepassing. ,,Ook de 
prijsstelling is heel transparant, 
een gedetailleerde offerte is vrij 
snel te maken, de klant weet dus 
meteen waar hij aan toe is.’’ Voor 
het team van het bedrijf bete-
kent de nieuwe methode boven-
dien een enorme tijdwinst: ,,We 
kunnen nu meer doen met het-
zelfde team.’’
Meer weten? Bel 0251 211825 
of ga langs in de showroom aan 
de Duinvlietstraat 102 in Vel-
sen-Noord. Kijk op www.braak.
nl voor de openingstijden en een 
uitgebreid bedrijfsprofiel.

beker. De hele week laten zij zich 
goed verwennen met eten en 
drinken en praten gezellig bij en 
mijmeren over het verleden en 
natuurlijk ook over detoekomst. 
Henk is alle jaren uit Canada 
overgekomen want dit wil hij niet 
missen. De visweek wordt tradi-
tioneel afgesloten met een fami-
liediner waarbij ook alle echtge-
notes aanwezig zijn en de prijs-
uitreiking plaatsvindt.

Panoramawandeling
met Casca

Heemstede - Op twee don-
derdagen in de maand kunt u 
wandelen: sportief, gezellig en 
gezond bewegen in de buiten-
lucht. Er wordt in een rustig 
tempo gelopen. Op donderdag 
21 juli verzamelen de wande-
laars om 10.00 uur op de par-
keerplaats tegenover Duinca-
fé de Zandwaaier aan de Zee-
weg. Via de Tetterodeweg wan-
delt u naar het kopje van Over-
veen en de Brouwerskolk. Het 
gaat verder richting ingang 
Middenduin, langs de Zande-

rijvaart, naar de Kemperberg 
en Schipperduin. Bij de spoor-
weg nemen we de onderdoor-
gang naar planetarium Coper-
nicus met een uniek panora-
ma. De wandeling is ongeveer 
10 km. Bij de Zandwaaier wordt 
gezellig koffie gedronken en/of 
lunchpauze gehouden.
U kunt lid worden van de wan-
delclub voor 19,00 euro voor 
het hele seizoen of per keer 
meewandelen voor 2,50 eu-
ro. Dan graag vooraf aanmel-
den door betalen bij de Luifel. 
De prijzen zijn exclusief even-
tuele reiskosten, toegangsprij-
zen en consumpties. Voor meer 
informatie of twijfel i.v.m. slecht 
weer, kunt u bellen van maan-
dag t/m vrijdag van 9-12 uur: 
023-548 38 28-1.
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Zomerfestival met topartiesten in 
Museum Het Dolhuys

Regio - Museum Het Dolhuys in 
Haarlem organiseert dit jaar voor 
het eerst een Zomerfestival. In 
de maanden juli en augustus zijn 
er iedere vrijdag- en zaterdag-
avond gratis optredens van top-
artiesten. Huub van der Lubbe, 
Yori Swart maar ook Daan Hof-
man en band komen naar Het 
Dolhuys. Voor het eerst is de-
ze zomer het museumcafé ook 
’s avonds geopend waar bezoe-
kers voorafgaand aan de optre-
dens kunnen eten.
De opening is zaterdag 23 juli 
met jazzpianist Gideon van Gel-
der: nog geen dertig jaar en nu 
al één van de meest geliefde pi-
anisten in de jazzscene. Ande-
re artiesten die naar Het Dol-
huys komen, zijn onder andere 
singer/songerwriter Case May-
field (29 juli), kunstenaar/muzi-
kant Goslink (6 augustus), zan-

geres Charlie Dée (zaterdag 20 
augustus) en Daan Hofman en 
band. Deze laatste is een Haar-
lemse zanger, dichter en musi-
cus. Hij wordt wel vergeleken 
met Lennaert Nijgh en Theo Nij-
land; zijn muziek is geïnspireerd 
op Tom Waits, Jacques Brel en 
Ramses Shaffy.   
Yori Swart, winnares van de Am-
sterdamse Popprijs 2010, is op 
zaterdag 13 augustus te gast. 
Deze singer/songwriter uit Ber-
gen (Noord-Holland) maakt on-
vervalste popmuziek met een al-
ternatief randje, rechtstreeks uit 
het hart. Het festival eindigt za-
terdag 27 augustus met een op-
treden van Huub van der Lubbe.
Toegang: gratis. Alle optredens 
op vrijdag en zaterdag zijn van 
20.00 tot 21.00 uur. Het complete 
programma staat op: www.het-
dolhuys.nl/agenda

Zomeravondmuziek Grote Bavo
Regio - In de serie Zomeravond-
muziek in de Grote of St. Bavo-
kerk in Haarlem is er zondag 
17 juli om 19.00 uur een vesper 
door Jeannette van Schaik, so-
praan & Henny Heikens, orgel. 

Uitgevoerd worden Geistliche 
Arien en orgelwerken van Georg 
Böhm. Toegang is gratis (vrijwilli-
ge bijdrage in de kosten).
Zie ook: www.bavo.nl
 (home>concerten>koorvespers)Met de boswachter op de 

fiets langs forten en natuur
Regio - Lekker na het avond-
eten op de fiets met deskundi-
ge uitleg onderweg. Dat kan op 
zaterdag 16 juli van 19.00  20.30 
uur met boswachter Peter de 
Jong van Landschap Noord-
Holland. U komt langs veel na-
tuur en een landschap met for-
ten, oude dijken en kerkjes. Een 
fietstocht om later nog eens aan 
terug te denken.
De boswachter kent deze omge-
ving als z¹n broekzak en weet er 
veel leuks over te vertellen. We 
gaan via de mooie Hekslootpol-
der naar Spaarndam en bekijken 
onderweg forten van de Stelling 

van Amsterdam. Die is inmiddels
zo beroemd dat de Unesco de-
ze op de werelderfgoedlijst heeft 
geplaatst.
We fietsen ook langs mooie na-
tuurgebieden. U hoort dan van 
alles over de planten en vogels 
die we zien.
Gaat u mee? Wij verwachten u 
met uw fiets en neem een verre-
kijker mee als u die heeft. Start-
punt: Hoek Jan Gijzenvaart/Von-
delweg/Spaarndamseweg in 
Haarlem-Noord bij het infor-
matiebord van recreatieschap 
Spaarnwoude.
Zin om mee te gaan? Aanmel-

Bomvrije schuilplaatsen in de om-
geving van Spaarndam. Forten en 
natuur gaan dikwijls goed samen 
(foto Johan Stuart).

Heemstede - Een spannend 
avontuur: Op zoek naar wild in 
de natuur. Dat kan op vrijdag-
ochtend 15 juli van 07.00  08.30 
uur met boswachter Jeroen En-
gelhart van Landschap Noord-
Holland. Speuren op het prachti-
ge landgoed Leyduin naar reeën 
die om deze tijd jongen krijgen. 
Maar je komt in de vroegte na-
tuurlijk ook andere dieren tegen.
Eind juni zijn de eerste jonge 
reeën geboren en de komende 
weken staan er nog meer ge-
boortes op stapel. In april heb-
ben de oude dieren hun gewei 
afgeworpen en inmiddels is het 
nieuwe alweer goed zichtbaar. 
De bast die het omhult vegen de 

reeën af aan jonge takken in het 
bos. Dat is op sommige plaatsen 
mooi te zien. Op Leyduin komen 
ook damherten voor. Wie weet 
kunnen eekhoorns bekeken 
worden en misschien wel sporen 
van de vos.
Zin om mee te gaan? Aanmel-
den is noodzakelijk en kan via 
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in, maar bellen kan 
ook: 088-0064455. De kosten 
bedragen 6,50 euro, Bescher-
mers van Landschap Noord-Hol-
land betalen 3,50 euro en kinde-
ren tot 12 jaar 2,50 euro. Verza-
melen op het parkeerterrein van 
Leyduin aan de Manpadslaan 1, 
2114 BJ Vogelenzang. 

Ochtendexcursie speuren 
naar wild in Leyduin

Fietsexcursie Natte duinvalleien 
Zuidervlak

Regio - Donderdag 21 juli or-
ganiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland een fietsexcursie door 
Duin- en Kruidberg en de Ken-
nemerduinen naar het Zuider-
vlak. U maakt kennis met de ve-
getatie van natte duinvalleien, 
waaronder drie soorten Genti-
aan, Krielparnassia, Geelhartje 
en wellicht een enkele orchidee. 
Er leven in dit gebied ook hazel-
wormen. Misschien komt u ze 
wel tegen!
De duinen gaan op weg naar een 
toename van de natuurwaarde, 
met vochtige en natte duinvallei-
en en de bijbehorende flora en 
fauna. Begin 1900 was eenderde 
van de Kennemerduinen het hele 
jaar door vochtig tot nat. Tot voor 
kort was dit nog maar één pro-
cent. De aanleg van het Noord-

zeekanaal, drooglegging van de 
Haarlemmermeer en waterwin-
ning waren de belangrijkste oor-
zaken voor de verdroging van de 
duinen. Door deze verdroging is 
de natuur hard achteruit gegaan. 
Door het stoppen van de wa-
teronttrekking is het grondwa-
ter gaan stijgen. Met het voch-
tige duinmilieu keren karakteris-
tieke planten en dieren van natte 
en vochtige duinen terug.
21 juli 2011 19.30 – 21.00 uur
Locatie/vertrekpunt: Vertrek om 
19.30 uur vanaf het informatie-
paneel bij de ingang van Duin- 
en Kruidberg in Santpoort-
Noord. Duur: 1,5 uur.
Kosten: Deelname is gratis. Ge-
organiseerd door: IVN Zuid-Ken-
nemerland.Meer informatie bij: 
Yneke Bettink, 023-5254995.

Vleermuis,
het enige zoogdier dat vliegt!

Regio - Het Natuur informa-
tie Centrum Schalkwijk organi-
seert op 16 en 17 juli een vleer-
muistentoonstelling met als ti-
tel: Vleermuis het enige zoogdier 
dat vliegt. En deze is te bekijken 
op beide dagen in het weekend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is te 
bekijken tijdens de Open dagen 
van volkstuinvereniging Ons bui-
ten, Boerhaavelaan 43, Haarlem-
Schalkwijk. Deze tentoonstel-
ling is in het kader van het Jaar 
van de vleermuis. Niet alleen in 
Nederland maar in heel Euro-
pa wordt 2011 het Jaar van de 
Vleermuizen.
Met een publiekscampagne wil 
men aandacht vragen voor de-
ze voor veel mensen onbekende, 
mysterieuze maar wel bescherm-
de en uiterst nuttige vliegen-
de zoogdieren. Nederland gaat 
in 2011 vleermuizen ontdekken! 
En dat is hard nodig. Want met 
een aantal soorten vleermuizen 
gaat het niet zo goed en de mens 
heeft heel veel invloed op de toe-
komst van vleermuizen.
Minstens de helft van de in Ne-
derland voorkomende soorten 
vleermuizen maakt in meer of 
mindere mate gebruik van door 
de mens gemaakte gebouwen 
als verblijfplaats. Dat kunnen ge-
wone huizen zijn maar ook ker-
ken en forten. Door renovaties, 
isolatie of sloop verdwijnen veel 
plekken waar vleermuizen kun-
nen huizen. En in de huidige 
bouwstijl is weinig ruimte voor 
vleermuizen. 
Bovendien zijn alle vleermui-

Dubbelconcert 
Oude Kerk-
Spaarndam

Regio - Ter gelegenheid van 
de opening van de jaarlijk-
se kunstmarkten en de kunst-
marktconcerten, respectieve-
lijk aan de Kolk van Spaarn-
dam en in de Oude Kerk van 
Spaarndam op het Kerkplein 
vinden zaterdag 16 juli twee 
concerten plaats in de Oude 
Kerk.
Om 14.30 uur openen Adva 
Tas, sopraan; Josien van der 
Tweel, blokfluit en fluit en Paul 
Valk, orgel en piano de Kunst-
marktconcertenreeks met hun 
programma ‘Under the Green-
wood Tree’. Zij spelen werken 
van o.a. van Händel, Vivaldi en 
Britten.
Klassieke muziek die mede 
gelet op de akoestiek van de 
Oude Kerk volledig tot haar 
recht komt. Prachtige profes-
sionals in een kleurrijke om-
geving. Genieten van en in 
stijlvolle ambiance.
Vervolgens een schitterend 
swingend jazzconcert om 
15.45 uur met het Nicoline 
Snaastrio. Dit trio bestaat uit 
Christian Doepke, piano; Mar-
jolein Kempen, dwarsfluit en 
Nicoline Snaas, zang. Mede 
gelet op het succes van vorig 
jaar in de Stompe Toren een 
reprise en  een aanrader.
Een uurtje lang oor en oog la-
ten beroeren door jazzimpro-
visaties en meedeinen op de 
swing! Eveneens professionals 
in hart en nieren!!
Toegang: 5,- euro per concert.
Mocht u beide concerten wil-
len bijwonen dan betaalt u 
9,00 euro en dat is incl. een 
consumptie tijdens de korte 
pauze. 

Zomerse 
evenementen

den is noodzakelijk en kan via 
www.landschapnoordholland.nl/
de-natuur-in, maar bellen kan 
ook: 088-0064455.
De kosten bedragen 6,50 eu-
ro, Beschermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 euro 
en kinderen tot 12 jaar 2,50 euro.

zen – van de veel voorkomende 
gewone dwergvleermuis tot de 
zeer zeldzame ingekorven vleer-
muis en alles wat daar tussen 
zit – zwaar beschermd door Ne-
derlandse en Europese natuur-
wetten. En niet voor niets, vleer-
muizen vervullen een unieke rol 
in het ecosysteem. Zo wordt er 
op diverse manieren wijzen de 
kennis over en het enthousi-
asme voor de vleermuizen ver-
groot. De tentoonstelling is ge-
maakt door de KNNV te Delft. 
Voor kinderen is er een activi-
teit: Maakt je eigen vleermuis. 
De tentoonstelling vindt plaats 
vanwege het jaar van de vleer-
muis en is te bekijken tijdens de 
Open Tuindagen van Volkstuin-
vereniging  Onsbuiten en Eigen-
tuin, Boerhaavelaan 43, Haarlem 
– Schalkwijk. Informatie vindt op 
www.ivn.nl/zuidkennemerland
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Cricket Rood Wit Heemstede-IJsland 91-117
Heemstede – De Broederschap 
van de cricketclub speelt op eer-
lijke maar vreemde plaatsen of 
tegenstanders. zij noemen zich 
naar goed Engels gebruik “The 
Fellowship of Fairly Odd Pla-
ces Cricket Club” had  dit jaar 
IJsland uitgezocht als een ge-
makkelijke tegenstander. Wie 
had ooit van IJslandse succes-
sen op cricket gebied gehoord? 
Dus op naar de naar Reykjavik. 
Michel Bakker, de Heemsteed-
se chef de mission van de broe-
derschap, vertelt dat de wed-
strijd vorig jaar tegen het Vati-
caan werd verloren door de inzet 
van priesterstudenten uit India, 
de meest veelbelovende en ge-
oefende cricketspelers. Zo`n truc 
was van IJsland niet te verwach-
ten.  Alhoewel, het bericht van 
de wedstrijd was nog nauwelijks 
droog of de eerste enthousias-
te krantenkoppen verschenen in 
de IJslandse pers. Het heeft een 
jaar gekost om het voor elkaar 
te krijgen, maar zaterdag stond 
het  genootschap op het meest 
noordelijk gelegen cricketveld 
ter wereld, midden in de stad 
in een speciaal voor ons aange-
legd veld in het stadspark. Om 
11 uur hield Michel Bakker een 
speech in het IJslands als volgt: 
De Fellowship of Fairly Odd Pla-
ces Cricket Club heeft vaker op 
bijzondere locaties gespeeld. In 
Baarle Hertog op een veld waar 
de Nederlands-Belgische grens 
doorheen loopt. In de tuin van 
Kasteel Zypendaal, op een onbe-
woond eiland in de Waddenzee 
en natuurlijk de zeer memorabe-
le wedstrijd tegen Vaticaanstad. 
En dan nu IJsland. Het noorde-
lijkste cricketveld en een van de 
meest bijzondere nationale cric-
ketelftallen ter wereld. Wij ver-
heugen ons zeer op deze da-
gen en op de wedstrijd. Zolang 

u uw vulkanen niet als twaalfde 
man inzet, belooft het een fan-
tastische wedstrijd te worden. Bij 
een wedstrijd als deze zijn geen 
verliezers.

Handycaps
De wedstrijd begon traditioneel 
met een glas rose champagne 
terwijl het gedicht ‘If I should die’ 
van Rupert Brooke werd voorge-
dragen. Stammend uit de loop-
graven in  Vlaanderen waar in 
de eerste wereldoorlog de sol-
daten nog snel een slok rum na-
men voordat ze ten strijde trok-
ken.  Het IJslandse team bleek 
te bestaan uit vier IJslanders, 
waarvan twee Engelsen en ze-
ven Pakistaanse werknemers die 
in IJsland werken en wonen. Ge-
duchte en beruchte tegenstan-
ders. Denk je eindelijk een land 
gevonden te hebben dat je kan 
verslaan, staan er bijna profes-
sionals cricket te spelen die ove-
rigens zeven uur nodig hadden 
om aan die score 91-117 te ko-
men. Nederlands Rood-Wit, de 
spelers die op vreemde velden 

hun cricket spelen, zij fielden en 
bowlden  in IJsland hun beste 
wedstrijd. Met een hattrick van 
Robert Kottman en prachtige in-
dividuele acties . Maar ook met 
een kleine vulkaaneruptie en een 
aardbeving, waar een IJslander 
niet van opkijkt maar een Neder-
lander toch even schrikt.  Heeft 
Nederland hier verloren van IJs-
land of van Pakistan? Maar het 
enthousiasme van de Neder-
landse kolonie die alle vrienden 
en buren hadden opgetrommeld, 
maakte veel goed. Net als de 
meest vriendelijke ontvangst en 
de latere kennismaking met de 
inwoners van Reykjavik op straat 
en op terrasjes die de mannen 
in de rood-witte jasjes begroet-
ten als filmsterren en ze allemaal 
wilden knuffelen. Zou Andorra 
een waardige tegenstander wor-
den voor deze knotsgekke kerels 
die zo graag cricket spelen tegen 
vreemde volken of op de meest 
gekke plaatsen? Intercontinen-
taal zou het kunnen op de brug 
in Istanbul ! 
Ton van den Brink

Honkbal
RCH-Pinguins scoort 2 uit 3 

tegen koploper PSV

In de openingswedstrijd op don-
derdag moest starting pitcher 
Robin van Eis het opnemen te-
gen PSV’s Cubaanse heuvel-
troef Reynaldo Sarmiento Cla-
ro. Het ging Robin uitstekend 
af, want alleen in de 2e inning 
moest hij na 2 honkslagen en 1 
x 4 wijd doorgang naar de thuis-
plaat verlenen. In de 6e inning 
kwam RCH op voorsprong door 
Jim Leijenaar na een infield hit 
en een double van Mark Smit, 
die even later zelf de 2-1 mocht 
aantekenen na een honkslag van 
Ferd van Stekelenburg. Dat was 
voor coach Tjerk Smeets het sein 
om Robin van Eis (4-2-3-0 in 6 
innings) af te lossen voor Chris 
Mowday, maar diens rol als re-
liever viel hem aanvankelijk rauw 
op het dak. Openingsslagman 
Michel Ruiter trakteerde hem 
direct op een homerun en toen 
vervolgens 4 nieuwe honkslagen 
2 Eindhovenaren thuis brachten, 
leek met een 2-4 stand RCH op 
een zeperd af te stevenen. Maar 
Chris Mowday herstelde zich 
en in de 8e inning sloeg de Ra-
cing toe. De moegestreden Cla-
ro werd vervangen door Jurri-
aan Korff, maar die opende met 
4 wijd voor Victor Draijer, een in-
field hit van Mark Smit, een OSS 
van Lex Leijenaar en de genade-
klap van Zamir Lijde, goed voor 
2 honken en 2 punten. Even la-
ter mocht Zamir zelf voor de 
5-4 eindstand tekenen na een 
hit van Ferd van Stekelenburg. 
Mowday bracht vervolgens de 9e 
inning geroutineerd tot een luid 
bejubeld einde met 2 x 3 slag en 
een actie 1 naar 3.

Zaterdag in Eindhoven werd de 
Heemsteedse verdediging toe-
vertrouwd aan Marcel Timmer. 
Na 3 innings leidde de Racing 
met 6-1, want er was weinig 
ontzag voor de worpen van Jan 
Swaminathan, die 9 honkslagen 
langs zag vliegen en Mark Smit, 
Ferd van Stekelenburg (met een 
homerun), Giovanni Valmont (2 
x) en Kevin Gerard (ook 2 x) de 
thuisplaat zag toucheren. 
Toen het in de 4e inning door Za-
mir Lijde op het werpen van re-
liever Joep Meulendijks 7-1 werd 
leek er voor RCH geen vuiltje 
meer aan de lucht. Maar in de 5e 
Eindhovense slagbeurt werd het 
toch nog moeilijk. Na 2 honksla-
gen, 2 veldfouten en een squee-
zeplay stond het 4-7 en een in-
ning later, met volle honken en 
1 uit, leek PSV nog dichterbij te 

komen, maar een vang 9 en een 
actie 3 voorkwamen dat. In de 7e 
inning kwam Ewout Bos Marcel 
Timmer op de heuvel aflossen 
en dat deed hij met verve. 3 In-
nings lang (met 3-0-0-0) liet hij 
niemand tot de honken toe en 
toen bovendien in de 9e Heem-
steedse omloop Tjerk Hogervorst 
en Kevin Gerard, beiden na een 
honkslag, en Jim Leijenaar na 
geraakt werper, konden scoren, 
stond de 4-10 op het bord, die 
verhulde dat het toch wel span-
nend was geweest.

In wedstrijd nummer 3 mocht 
Rabbit Jelle Kroft voor RCH de 
heuvel betreden. Ondanks 2 x 3 
slag, waaronder voor PSV’s ge-
vaarlijkste slagman Michel Rui-
ter, kwam hij niet ongeschonden 
uit de Eindhovense slagbeurt, 
want na 4 honkslagen, waarvan 
2 lucky hits, leidden de bezoe-
kers met 2-0 en werd Jelle vol-
gens plan afgelost door Chris 
Mowday. Bij PSV geen jonkie op 
de heuvel, maar oudgediende El-
ton Koeiman, die direct honksla-
gen moest incasseren van Mark 
Smit, Zamir Lijde, Kevin Gerard 
en Mick van Vliet, waarop even-
eens 2 x gescoord werd. De run 
van Zamir Lijde op een triple, 
gevolgd door een Eindhoven-
se veldfout en een clash op de 
thuisplaat, luidde het vertrek van 
Zamir richting het ziekenhuis in, 
waar een ingescheurde enkel-
band werd vastgesteld. Daarna 
kwam RCH er eigenlijk niet meer 
aan te pas. Met name op de als 
opoffering bedoelde stootsla-
gen had het Heemsteedse in-
field geen enkel verweer, het-
geen Chris Mowday tot een on-
gekende woede-explosie bracht. 
Pas bij 2-6 kon er in de 8e inning 
iets terug gedaan worden, toen 
Ferd van Stekelenburg na een 2- 
honkslag de eindstand (3-6) kon 
aantekenen.

De stand met nog 8 wedstrijden 
te gaan :
1. PSV  17-22 106-85
2. Euro Stars 17-22 81-67
3. RCH 17-18 90-81
4. TTT 17-14    81-114
5. DSS 17-13 65-80
6. Hawks 17-13 116-112

Na de zomerstop hervat RCH-
Pinguïns op zaterdag 6 augustus 
de competitie met een thuiswed-
strijd tegen de Hawks, op zon-
dag gevolgd door de return in 
Dordrecht.

Heemstede - Op 3 wedstrijden per week zijn de meeste ploe-
gen in de Overgangsklasse niet ingesteld. Als je, zoals RCH, 
dan ook nog eens één van je pitchers (Bayron Cornelisse) aan 
Jong Oranje moet afstaan, dan weet je dat je een slijtageslag 
tegemoet gaat. En dat werd het dan ook, al was vooraf graag 
getekend voor het resultaat : 2 van de 3 wedstrijden van kop-
loper PSV winnen. Toch was er enige teleurstelling, want na 
de overwinningen op donderdag en zaterdag zou een 3e zege 
RCH tot op 2 punten van Euro Stars hebben gebracht. Toch is 
er, gelet op het resterende programma van de koplopers, nog 
van alles mogelijk.

Lucas, links met nr 428 (foto: Sebastiaan Durand).

Heemsteedse atleet succesvol 
op kampioenschappen
Heemstede - Vrijdag 8 ju-
li heeft Lucas Nieuweboer (16) 
uit Heemstede de bronzen me-
daille gewonnen op het NK atle-
tiek voor junioren in Alphen aan 
den Rijn.
In totaal hadden 18 jongens zich 
gekwalificeerd voor deelname 
aan de finale op de 3000 meter 
voor B-junioren. Rond de klok 
van 20.00 uur klonk het start-
schot voor zeven en een halve 
ronde van 400 meter op de baan. 
Het grootste deel van de race 
bleven de deelnemers in een 
compacte groep bij elkaar. Hier-
door was het veel duwen en 
trekken en dreigde Lucas inge-
sloten te worden. 
Hij wist via de buitenkant van de 
groep echter telkens weer naar 
voren te lopen, dit kostte hem 
veel extra meters. Pas 600 me-
ter voor de finish barstte de strijd 
echt los. Vier jongens, waaron-
der Lucas, wisten zich door een 
versnelling van de rest van de 
groep los te maken. Uiteindelijk 

veroverde hij de derde plaats in 
een tijd van 9.09.41, en daarmee 
een bronzen medaille!
Naast Lucas nam ook Jeroen 
Büller uit Heemstede deel aan 
het NK. Hij startte op de 800 me-
ter voor A-junioren. Er waren in 

deze categorie vier kwalificatie-
series. 
Jeroen werd in zijn serie der-
de met een tijd van 1.59.98. Dit 
was in totaal de op acht na snel-
ste tijd van de 30 deelnemers. Hij 
miste hierdoor op een haar na de 
finale. 
Zowel Jeroen als Lucas zijn lid 
van Jaspers Running Team. Een 
team van getalenteerde lopers 
uit de regio Haarlem-IJmond. 



Heemstede –  G-TV Smash is de enige zelfstandige tennisver-
eniging van Nederland voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Op zaterdag 9 juli vierde de tennisclub het 20-jarig 
bestaan. Voorzitter van het eerste uur is Ben Roozen. De ten-
nisclub is een echt familiegebeuren, want zijn vrouw Ali zat in 
de feestcommissie. Hun zoon Peter is een fervente tennisspe-
ler bij de club.

De voorzitter: “Smash heeft zijn 
oorsprong te danken aan de 
Stichting Gehandicaptensport in 
Haarlem. Zij regelden vanaf 1985 
de sportclubjes voor verstande-
lijk gehandicapten. Er was een 
schaatsclubje, een voetbalclub-
je en een zwemclubje. Getennist 
werd er ook al, maar in 1991 ble-
ken de subsidies allemaal weg te 
vallen. Ze stelden ons voor om 
zelf een tennisgroepje te starten 
met voor het eerste jaar een klei-
ne financiële ondersteuning. En-
kele ouders hebben toen de ten-
nisvereniging Smash opgericht. 
We begonnen met 12 leden op 
de hockeyvelden in Bloemen-
daal. Dan moet je je voorstel-
len dat we ’n paar barkrukken 
neerzetten op een gedeelte van 
het veld en daar werd een netje 
overheen gespannen. Als de bal 
een beetje hard geslagen werd, 
moesten we ze van heinde en 
verre terughalen, want er waren 
geen hekken.”
Twintig jaar later is Smash uitge-
groeid tot een tennisclub met 74 
leden in de leeftijd van 6 tot 60 
jaar en huren ze tennisbanen op 
tennispark HBC in Heemstede, 
Sportpark Pim Mulier in Haar-
lem en indoorbanen bij de T-Line 

hal in Cruquius. De ouders zijn 
nog steeds actief in het bestuur 
en de commissies. Verder kan 
de club terugvallen op een gro-
te groep vaste vrijwilligers die de 
trainingen en de toernooien voor 
hun rekening nemen.
“Ik had nooit gedacht dat de ver-
eniging zo zou groeien. We orga-
niseren zelf zo’n vijf toernooien 
per jaar en nemen deel aan de 
Nederlandse kampioenschap-
pen en de Special Olympics. 
Twee van onze leden zijn zelfs 
naar de Special Olympics World 
Summer Games in Sjanghai ge-
weest en dit jaar gingen er zes 
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G-Tennis Vereniging Smash is 20 jaar

Nooit gezanik over in of uit
van ons naar de Spelen in Athe-
ne.” Zoals bij elke sportvereni-
ging is er een niveauverschil on-
der de leden. “Er zijn in princi-
pe vier verschillende speelklas-
sen bij G-tennis, maar voorop 
staat toch wel het plezier dat ze 
hebben. “De kinderen zelf heb-
ben nooit ruzie op de baan. Ze 
zijn heel sociaal naar elkaar toe. 
Bij ons zijn er geen discussies of 
een bal in of uit is. Ze zijn lek-
ker bezig met de sport en altijd 
enthousiast na een partijtje ten-
nis.” Dat Ben Roozen nog steeds 
de voorzitter is van Smash, vindt 
hij niks bijzonders: “De lol die de 
mensen hebben zorgt ervoor dat 
wij het ook leuk vinden. En er zijn 
trouwens bestuursleden die veel 
meer werk verzetten dan ik. On-
ze secretaresse Marijke Smits 
werkt het hardst van ons alle-
maal. Ze is er dag en nacht mee 
bezig en ook al bijna twintig jaar 
aan Smash verbonden.”
Afgelopen zaterdag was het de 
hele middag feest op het tennis-
park van HBC met veel tennis, 
hapjes, drankjes, live muziek en 
een gezamenlijke barbecue ter 
afsluiting. Ben Roozen werd tij-
dens het feest in de schijnwer-
per gezet. Hij ontving de speld 
van verdienste van de Gehandi-
captensportbond Nederland. De 
speld met oorkonde werd uitge-
reikt door Menne Scherpenzeel, 
manager afdeling sport en be-
wegen van de Gehandicapten 
Sport Nederland.
Mirjam Goossens

Ben Roozen.
David Valstar wint 

tennistitel Merlenhove
Heemstede - Afgelopen week 
is onder stralende weersom-
standigheden het door Tennis-
vereniging Merlenhove gehou-
den Open Draijer Bouw toernooi 
gehouden.  Totaal 352 tennissers 
, verdeeld over 33 categorie-
en, streden om de titels. Van de 
hoogste categorie 3 tot de laag-
ste 8 werd flink strijd geleverd. 
Ter illustratie werd in de catego-
rie damesenkel 8 de langste par-
tij van 3 uur en 55 minuten ge-
speeld. 
In de hoogste categorie 3 won 
David Valstar van Merlenhove 
van de als nummer 1 geplaats-
te Wouter Kramps uit Badhoeve-
dorp. De strijd ging lange tijd 
gelijk op. Valstar won de eerste 
set met 6-3 en Kramps de twee-
de met 6-3. In het begin van de 
derde set brak Kramps de ser-
vice van Valstar en leek af te ste-
venen op een overwinning. In de 
achtste game brak Valstar echter 
terug en het talrijke publiek ging 
er echt voor zitten. In een zinde-
rend gevecht wist Valstar pas na 
het vijfde matchpoint de over-
winning veilig te stellen. “Ge-
weldig dat ik hier zo van Wouter 
kon winnen. Vorig jaar werd ik al 
in de eerste ronde van dit toer-
nooi door hem uitgeschakeld en 
al eerder had ik een herenenkel 
finale van hem verloren. Fantas-
tisch”, vertelde Valstar enthousi-
ast na afloop.
De dames enkelfinale in catego-
rie 3 was een Merlenhove’s on-
deronsje tussen Ilona Rolloos 
en Dominiek Wallaart. De fina-
le werd verrassend in drie sets 
gewonnen door Wallaart, die na 
haar blessure op de weg terug 
lijkt te zijn.
In de altijd spectaculaire fina-
le herendubbbel in categorie 3 
ging de overwinning naar het 
Hillegomse koppel Marco van 
Trigt en Marco Bot, Zij klopten 
het bekende Merlenhove dubbel 
Constant Thoolen en Tom Bul-
ters in twee sets met 6-3; 6-4. De 

mixeddubbel werd gewonnen 
door Samantha van der Drift en 
Mark Kerkhof . De damesdubbel 
kwam in handen van de Zand-
voortse combinatie Chantal Lo-
sekoot en Andrea van der Hurk. 
Laatstgenoemde ook al be-
zig aan een come-back van een 
langdurige schouderblessure.  
In categorie vier gingen de en-
keltitels naar de Zandvoor-
ter Jorn van der Meer en Bibi-
che den Hollander van TV Nieuw 
Vennep, die 6-3; 3-6; 6-4 met te 
sterk was voor Kristel Huijg van 
Merlenhove.
De wedstrijdleiding, Danique 
Mense, Ingrid Mense, Tom Bul-
ters en Rogier Beenders hadden 
samen met Edith Wessels en Ar-
jan Heusdens, naast de wedstrij-
den, voor een zeer aantrekke-
lijk avondprogramma gezorgd. 
Een Spaanse avond, een feest-
avond; een sportquiz, die Tom 
Bulters voor de 10e keer hield 
en het koekenpantoernooi, ten-
nissen met koekenpannen wat 
altijd een hilarisch gebeuren is. 
Voor het eerst werd de bar door 
Merlenhove en de Stichting Ten-
nispark Groenendaal tijdens het 
toernooi met succes in eigen be-
heer gedraaid. Zes avonden was 
het heerlijk barbecuen  voor de 
vele deelnemers en bezoekers 
van de wedstrijden. De organi-
satie kan terugkijken op een ge-
slaagd toernooi, zowel als het 
gaat om de gezelligheid als om 
de sportieve prestaties.  

Laatste HPC- certificaten van het seizoen
Heemstede - Afgelopen vrij-
dag was het weer heel spannend 
voor de jonge HPC zwemmers 
van de afdeling Waterplezier, 
want het was weer tijd voor de 
certificaten. Voor Fien van Mun-
ster was dit de eerste keer dat ze 
een certificaat mocht ontvangen. 
In de afgelopen periode heeft ze 
geleerd om schoolslag te zwem-
men met een juiste ademha-
ling, door een hoepel in het wa-
ter te springen en te “schroeven” 
van haar buik naar haar rug en 
weer terug. Jayson Horn ging op 
voor zijn tweede certificaat en 
moest daarvoor een rechtstandi-
ge sprong van het startblok ma-
ken, stroomlijnen gevolgd door 
borstcrawlbenen en een echt 
schoolslagkeerpunt kunnen ma-
ken. Juliëtte Hooijberg, Eva Ver-
koren en Quinten, Rein en Roos 
Ravesteijn behaalden hun derde 
certificaat en kunnen nu voor het 
waterpolo de bal oppakken en 
gericht gooien, wrikken (voort-
bewegen in het water door mid-
del van korte polsbewegingen), 
een koprol achterover maken en 
formatiezwemmen (keurig met 
z’n allen op één lijn). Ilias Smit, 
Simon Bakker, Liv Mensink, Mi-
chaël van Ieperen, Jayden Meu-
leman en Rombout Jansen zijn 
oude rotten in het vak en gingen 

op voor hun vijfde certificaat. Zij 
weten nu hoe ze een echte wed-
strijdstart met borstcrawl kun-
nen maken, hoe ze gehurkt kun-
nen wrikken en draaien en hoe 
ze gericht met een bal op een 
doel kunnen schieten. Veel van 
hen gaan na dit seizoen door 
voor een tweede jaar Waterple-
zier. Simon Bakker gaat over 
naar de afdeling wedstrijdzwem-
men van HPC. De twee nieuwe 
leden van Waterplezier, Ben en 
Jake Foreman, gaan in het nieu-
we seizoen hun eerste certificaat 
halen. Proefzwemmers Isabel 
Elenga, Willemijn Koene en Julie 
Keizer vonden het een leuke les 
en zijn vastbesloten om ook lid te 
gaan worden van Waterplezier! 
Omdat er maar liefst achttien 

kinderen waren kreeg trainster 
Nicky Slinger hulp van wedstrijd-
zwemster Carmen Meijer. Samen 
lieten ze de kinderen in forma-
tie zwemmen, de meisjes tegen 
de jongens waarbij bleek dat de 
meisjes toch echt het beste sa-
men kunnen werken. Daarente-
gen waren de jongens weer be-
ter in het gooien met de bal door 
het gat van de blauwe mat. En zo 
gaat ook het Waterplezier naar 
het eind van het seizoen. Vorig 
jaar september is HPC gestart 
met het Waterplezier en het blijkt 
een succesformule te zijn voor 
kinderen die net hun B of C di-
ploma hebben behaald. De kans 
is groot dat er in het nieuwe sei-
zoen zelfs een wachtlijst zal ont-
staan.
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man. Beide kunstenaars ken-
nen elkaar van de KZOD, de 
Haarlemse kunstenaarsver-
eniging. Te zien van donder-
dag tot en met zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur.

Zaterdag 16 juli t/m 
woensdag 30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

T/m zaterdag 30 juli
• Expositie Nieuwe Gracht 
Producties (Michaëla J. 
Bijlsma en Eric J. Coolen) in 
de Refter van het stadhuis 
te Haarlem. Titel ‘Werk In Uit-
voering’. Schetsen, ontwerpen 
en tussenfases van Nieuwe 
Gracht Producten. Een uniek 
kijkje achter de schermen. 
Tijdens kantooruren (gratis) 
te bezoeken. www.nieuweg-
rachtproducties.nl

Zondag 17 juli t/m
zondag 28 augustus
• Briesie op die solder / 
Watter geheue praa, ten-
toonstelling bij Galerie 37, 
Groot Heiligland 37 Haar-
lem.
Grenslijn tussen styling, de-
sign en beeldende kunst. Het 
werk van Visser is kleurrijk, 
divers en laat zich het bes-
te vergelijken met theater-
decors waar echt en onecht 
zich met elkaar vermengen. 
Hij ontwerpt en bouwt sets 
voor mode en lifestyle foto-
grafie voor nationale en inter-
nationale tijdschriften. Daar-
naast ontwerpt IJM winkelin- 
terieurs en etalages. De schil-
derijen van Corinne Bonsma 
gaan over herinnering. Net als 
Visser werkt ze vanuit een de-
corachtige situatie. Ze bouwt 
in haar atelier stillevens met 
dierbare voorwerpen uit haar 
verleden.
Info: www.galerie37.nl

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Zondag 17 juli 
• Kofferbakmarkt op de 
geitenwei in Bennebroek 
van 09.30 tot 16 uur. Toe-
gang als parkeren gratis.
Info 0229-24 47 39 / 24 46 49. 
Of: www.mikki.nl.  

T/m zaterdag 18 juli
• Verlenging expositie Henk 
Claire Loeffen. Op dit mo-
ment ligt het accent op schil-
deren en het maken van col-
lages. Zijn schilderijen tonen 
vaak geabstraheerde land-
schappen, nu veelal geïnspi-
reerd door Toscane; bij de col-
lages vormen vaak bergdorp-
jes het motief met ook ab-
stracte composities in kleur of 
zwart/wit. Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Te 
bezichtigen tijdens openings-
uren. 

Tot vrijdag 29 juli
• Expositie Wim Altena 
in Raadhuis Heemstede: 
Landschappen, bloemen en 
dieren. Info: Tel. 023-5294239.

T/m eind juli
• Agnes van Pietersom-
Manché exposeert in het 
gezellige Theehuis De 
Cruquius aan de Ringvaart 
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schil-
derijen in verschillende tech-
nieken, o.a. olieverf, acrylverf, 
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00 
uur tot 17.30 uur.

T/m dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annema-
rie Sybrandy en Rens-
ke Hoekstra in het voorma-
lig gemeentehuis van Ben-
nebroek aan de Bennebroe-
kerlaan 5. De tentoonstelling 

Agenda
Cultuur

wordt geopend op donder-
dag 7 juli om 20.00 uur. De 
openingstijden zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 – 
12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 16.30 uur.

T/m zondag 4 september 
• Expositie Eveline Richter 
in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
De tentoonstelling is samen-
gesteld uit landschappen in 
olieverf en gouache. In de vi-
trines is grafiek te zien. De ex-
positie is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl en 
op www.evelinerichter.nl 

Theater
Zondag 17 juli
• Voorstelling in De Lui-
fel: ‘Midlife Crisis a capel-
la’. Door Brothers-4-Tune. Al-
le facetten van de midlife cri-
sis worden belicht, met een 
toepasselijk repertoire en een 
scheut droge humor. De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, 
aanvang 15.00 uur en entree 
volwassenen 12,50 euro, Kin-
deren t/m 16 jaar betalen 7,50 
euro. Reserveringen:
www.brothers4tune.com

Regio
Exposities

T/m zondag 24 juli 
• De tentoonstelling ‘Ver-
gezichten’ met aquarel-
len van Franklin Meijer en 
beelden van Gonny Nier-

T/m zondag 31 juli
• Inge Dobbe-Berken ex-
poseert baby- en kinderfo-
to’s In het Kennemer Gast-
huis locatie zuid. De exposi-
tie is een doorsnee van haar 
werk sinds 2006, met ver-
schillende thema’s en zowel in 
kleur als zwart-wit. Inge foto-
grafeert de kinderen op unie-
ke wijze, met alleen natuurlijk 
licht, zowel binnen als buiten. 
Dagelijks te bezichtigen op de 
vide boven de centrale hal. In-
ge zelf is werkzaam op de af-
deling verloskunde van het 
Kennemer Gasthuis.

T/m zondag 7 augustus 
• Expositie in De Vishal te 
Haarlem Crtl-Z. Ctrl-Z is op 
de PC de sneltoets voor ‘undo’ 
en is de titel van de expositie 
met beelden vervaardigd door 
een 3D-printer.
Met vijftien exposanten is dit 
de eerste grote tentoonstel-
ling in Nederland met werk 
van beeldend kunstenaars die 
gebruik maken van deze tech-
niek.
Opening: zondag 3 ju-
li om 16.00 uur – 17.00 uur. 
Grote Markt 20 - Haarlem.

T/m eind augustus
• Expositie ‘(op)getekend, 
en meer’. De tentoonstel-
ling biedt een overzicht van 
ca. 60 coproducties van bio-
loog en columnist René Mar-
celis (Castricum) en beel-
dend kunstenaar Kees Ver-
beek (Eindhoven). René Mar-
celis en Kees Verbeek deelden 
al lang een fascinatie voor in-
secten, voordat het toeval hen 
bijeen bracht.
Hun samenwerking leidde 
onder meer tot een serie co-
lumns met aquarellen voor het 
kwartaalblad Vlinders van de 
Vlinderstichting, onder de titel 
‘(op)getekend’. Eerder maak-
ten zij voor het Noordhollands 
Dagblad enkele jaren lang de 
serie ‘De aard van het beest-
je’, resulterend in een gelijkna-
mig boekje.
Info De Zandwaaier Overveen, 
023-5411123 (di. t/m zon) en 
www.np-zuidkennemerland.nl.

T/m zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovar-
taci – Oppergek’ in Mu-
seum Het Dolhuys. De be-
kendste outsiderkunstenaar 
van Denemarken werd gebo-
ren als Louis Marcussen, maar 
noemde zich later ‘Ovarta-
ci’, wat ‘Oppergek’ betekent. 
Hij verbleef maar liefst 56 jaar 
in de psychiatrische inrich-
ting van Aarhus in Denemar-
ken waar hij uitgroeide tot het 
‘hoofd der dwazen’. Ovarta-
ci (1894 – 1985) was gefas-
cineerd door het vrouwe-
lijk schoon en wilde zelf ook 
graag vrouw zijn. Op 22 ju-
li 1951 heeft hij zichzelf met 
een beitel ontmand en maakte 
een schilderij met als titel ‘De 
dag van mijn bevrijding’. Loca-
tie: Schotersingen 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688.

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia Lo-
ren, Miles Davis en Ernest 
Hemmingway  zijn er ook fo-
to’s te zien zijn met een soci-
aal-politieke lading zoals bij-
voorbeeld de laatste foto van 
president Allende vlak voor 
zijn executie. Historisch Muse-
um Haarlem, Groot Heiligland 
47. Tel. 023 542 24 27 www.his-
torischmuseumhaarlem.nl 

Muziek
Zondag 10 juli
• Vocaal ensemble Quar-
tetto Vocal Gaudium Vocis 
uit Portugal geeft concert 
in St Josephkerk Haarlem. 
M.m.v. Gemma Coebergh en 
counter-tenor Bas Halsema 
(Schagen).
Aanvang: 15.00 uur. Toegang: 
gratis, deurcollecte na afloop.

Divers
Zondag 17 juli  
• Fiets mee met Toerclub 
Vogelenzang. Inschrijven 
vanaf 10.00 uur. Start 10.30 
uur. Tocht is ca 50 km. Start-
locatie: Café-Restaurant De 
Ruigenhoek, Herenweg 444 
tussen Noordwijkerhout en de 
Zilk. Kosten 1,50 euro,
Info www.fietsenindebollen-
streek.nl, e-mail: jokevan-
beek@snelnet.net of 0252 
5211.

Foto: José van Tubergen.

Kinderfoto door Inge Dobbe-
Berken.

Persfotografen aangevallen.

Franklin Meijer.

Gonny Nierman.
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

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

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

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

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

•  Wijziging nota "Implementatie 
Wabo"

In deze HeemstedeNieuws:

vervolg op pag. 2
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Kennemerland is een van de veiligste regio`s in Nederland. Om dat te behouden moeten 

burgers, ondernemers, gemeenten en politie samen werken. Om daar een impuls aan te 

geven, is de campagne ‘Nog geen BN'er?’ gestart. Iedere crimineel moet weten dat er in 

Kennemerland heel veel ogen en oren zijn, 

de kans op een aanhouding is groot. 

Hulpbehoevenden worden snel geholpen en 

wijken worden adequaat gewaarschuwd bij 

een ramp of crisis.

Op zondag 16 oktober 2011 vindt voor de tweede keer de Heemstede Loop plaats. De 

lopers starten en fi nishen bij het sportcomplex Groenendaal en doen onder andere 

het Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemstede aan. De inschrijving is 

geopend!

Samen werken aan veiligheid, 

dat is waar Burgernet voor staat

Inmiddels zijn twee jonge kinderen en een 

oudere vrouw in nood dankzij Burgernet 

thuisgebracht. 

Met 196 mensen is uitgekeken naar een 

inbreker in Bloemendaal. In Haarlemmer-

meer zijn twee acties geweest, waarvan 

een met positief resultaat. 

De Heemstede Loop begint om 11.00 uur 

met de ‘Familyrun’ over 1,5 km, waaraan 

speciaal voor de Heemsteedse scholen 

een prestigieuze scholenbokaal is gekop-

peld. Deze bokaal is opgezet om de 

Heemsteedse scholen in een competitieve 

manier te laten strijden om het 

“Kampioenschap” van Heemstede. Om 

12.00 uur start de 5 km en vanaf 13.00 uur 

zullen de lopers van de 10 km de strijd aan 

gaan met de klok. De exacte route vindt u 

op www.heemstedeloop.nl.

Goede Doelen ondersteunen 

Heemstede Loop en andersom

Bij voorinschrijving kunnen deelnemers 

een bijdrage doneren aan twee goede 

‘Nog geen BN'er?’ 

Heemstede Loop 2011













De gemeente Haarlem laat 

van 11 juli tot 21 oktober 

2011 onderhoud uitvoeren 

aan de Schouwbroeker-

brug tussen Schalkwijk en 

Heemstede. Het achter-

stallig onderhoud van de 

rijbaan, trottoirs en fi ets-

paden wordt aangepakt. 

De werkzaamheden aan de Schouwbroekerbrug zullen naar verwachting ongeveer vier 

maanden duren. Het werk, dat wordt uitgevoerd door aannemers Schelvis Infra en 

Hegeman Bouwchemie, bestaat uit: 

vernieuwen van alle verhardingen van rijbaan en fi ets-en voetpaden; 

reinigen en repareren van betonwerk; 

conserveren onderzijde van het beweegbaar brugdeel; 

verbeteren van de afwatering van de rijbanen.

Werk aan de 
Schouwbroekerbrug 

doelen: de Hartstichting(landelijk) en De 

Hartekamp Groep (regionaal). 

De TIGRA bedrijvenloop wordt voor de 

tweede keer georganiseerd in de ruimte 

van TIGRA & LifeFit in Heemstede. Deze 

unieke locatie gelegen aan de start/fi nish 

biedt voor de bedrijvenloop deelnemers de 

mogelijkheid gebruik te maken van de vele 

faciliteiten van TIGRA in combinatie met 

alle extra service en voordelen van deel-

name aan de TIGRA bedrijvenloop.

Voor meer informatie en inschrijven over 

de Heemstede Loop van 16 oktober kijk 

op: www.heemstedeloop.nl
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Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor vroeger een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist 

waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren.

De nota "Implementatie Wabo in Heemstede", die op 28 september 2010 door het college 

van B&W is vastgesteld, gaat onder andere in op het recht vooraf zienswijzen kenbaar te 

maken bij aanvragen voor afwijken van het bestemmingsplan die vallen onder de reguliere 

procedure voor de omgevingsvergunning. In de nota is vastgelegd dat in dat geval gedurende 

vier weken gelegenheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

Op 5 juli 2011 heeft het college de nota aangepast. De mogelijkheid zienswijzen in te dienen 

bij de reguliere procedure geldt nu alleen bij de zogenaamde kruimelgevallen en tijdelijke 

afwijkingen. Maar niet bij de afwijkingen die in het bestemmingsplan zelf worden mogelijk 

gemaakt. Reden hiervoor is dat dit juridisch niet vereist is, omdat belanghebbenden bij de 

totstandkoming van het bestemmingsplan al de mogelijkheid gehad hebben, zienswijzen in 

te dienen over het creëren van de mogelijkheid binnen het plan af te wijken van het bestem-

mingsplan. Uiteraard is het wel mogelijk achteraf bezwaar, beroep en hoger beroep aan te 

tekenen.

Wijziging nota “Implementatie 

Wabo in Heemstede” Meer deelnemers, meer kans!

In bussen, gebouwen en op straat hangen posters van Burgernet. Op de radio zoals WildFM 

en op lokale zenders is Burgernet te horen. Hoe meer deelnemers aan Burgernet, hoe meer 

kans op geslaagde Burgernetacties.

Speciaal voor Burgernetters

Als blijk van waardering voor deelname aan Burgernet kunnen producten van SelectaDNA 

(www.sdna.nl) tegen korting aangeschaft worden. SelectaDNA is een transparante vloeistof 

om goederen onzichtbaar te merken. Elk pakket heeft een code die wordt ingevoerd op een 

speciale website. De database die zo ontstaat wordt gebruikt door de politie. Als gestolen 

goederen zijn gevonden, kan de politie nagaan of deze gemerkt zijn.

Burgernet ook voor ondernemend Kennemerland

Speciaal voor de ondernemers en winkeliers zijn in samenwerking met het RPC 

Kennemerland extra overvallen- en agressietrainingen georganiseerd. 

Meer over de campagne, acties en aanbiedingen. Ga naar www.burgernetkennemerland.nl

Planning

De werkzaamheden worden in fases uit-

gevoerd. De eerste fase is gepland van 

maandag 11 juli tot maandag 29 augustus 

2011. Tijdens de eerste fase ligt het werk-

vak aan de zuidzijde van de brug en gaat 

alle verkeer over de noordzijde. De tweede 

fase staat gepland van maandag 29 

augustus tot vrijdag 21 oktober 2011. 

Tijdens deze fase ligt het werkvak aan de 

noordzijde van de brug en gaat alle ver-

keer over de zuidzijde. 

Bereikbaarheid 

De brug blijft gedurende de werkzaam-

heden toegankelijk voor zowel autoverkeer 

als voor fi etsers en voetgangers. Wel wordt 

al het verkeer over de noord- of zuidzijde 

van de brug geleid. Daarvoor is dus maar 

één rijbaan beschikbaar. Voor fi etsers en 

voetgangers begint de omleiding vanuit 

Heemstede bij het kruispunt van de Johan 

Wagenaarlaan met de César Francklaan. 

Beide richtingen gaan over dezelfde zijde 

van de brug. De busroutes via de brug 

blijven onveranderd.

Om de scheepsdoorvaart niet te strem-

men, wordt het werk aan de onderkant van 

de brug (vanaf het water) gedurende een 

aantal nachten uitgevoerd. Er zijn geen 

gehele afsluitingen van de brug voorzien.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Vanaf 11 juli voert de Gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Een deel van de middenberm wordt tijdelijk ingericht als rijbaan. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor 

beperkte verkeershinder. Meer hierover in deze HeemstedeNieuws.

Jan Stuytpad 

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het Jan Stuytpad. Het fi etspad 

is deze dag afgesloten voor alle verkeer. De stremming wordt met borden aangegeven.

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het trottoir langs de 

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem. De werkzaamheden 

zorgen voor beperkte verkeershinder.

Caspar Fagellaan

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op het oostelijk trottoir in de 

Caspar Fagellaan. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan nieuwe fi ets- en voet-

gangersoversteken aangelegd. Fietsers moeten lopend oversteken. Dit wordt met bebording 

aangegeven. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

Tot eind juli worden op de Herenweg tussen Kerklaan en Koediefslaan diverse weg-

werkzaamheden uitgevoerd. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te down-

loaden vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 

openingstijden een digitaal informatie-

paneel te raadplegen met daarop een 

overzicht (dat u kunt uitprinten) waar 

graven gelegen zijn en hoe men er naar 

toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Bouwaanvragen bij u 
in de buurt?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Raadhuisstraat 78 het wijzigen van de luifel met reclame 2011.195

 ontvangen 5 juli 2011

Von Brucken Focklaan 2 het verbouwen van een fi etsenstalling naar een 2011.197

 administratieruimte van de Pr. Beatrixschool

 ontvangen 7 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Meer en Boslaan 15 het plaatsen van een erfafscheiding 2011.194

 ontvangen 4 juli 2011   

  

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

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Von Brucken Focklaan 2 het wijzigen van een administratieruimte naar 2011.198

 een kinderopvang

 ontvangen 7 juli 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is 26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor slopen

Adriaan Pauwlaan 19 het verwijderen van asbest 2011.196

 ontvangen 5 juli 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  14 juli 2011 van maandag tot en met donderdag van  

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

Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de volgen-

de aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Heemsteedse Dreef 136 het uitbreiden van een woonhuis en vergroten 2011.173

 dakkapellen voor- en zijgevel

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning te ver-

lenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden de gelegenheid 

vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslistermijn van 8 weken 

onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf ontvangst van de aanvraag. 

De aanvraag is ontvangen op 21 juni 2011.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan te verlenen:

Heemsteedse Dreef 136 het uitbreiden van een woonhuis en vergroten 2011.173

 dakkapellen voor- en zijgevel

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Het verzoek ligt vanaf 14 juli 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag van  

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

Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van 

terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

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

Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 8 juli  2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Limburglaan 4 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.166 

 voorgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor kappen

Pieter de Hooghstraat 2 het kappen van een dennenboom 2011.184

Van Slingelandtlaan 26 het kappen van een berk 2011.176

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 14 juli  2011 van maandag tot en met donderdag van 

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

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

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (verzonden 8 juli  2011 )

en ontheffing bestemmingsplan

Bronsteeweg 52 het plaatsen van een dakopbouw 2010.210/

  0009

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 14 juli 2011 van maandag tot en met donderdag van  08.30 - 

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

(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. 

Een beroepschrift moet uiterlijk 25 augustus 2011 worden ingediend. Zie kader.

Huisnummering (verzonden 8 juli 2011)

Wij delen u mede dat het college van burgemeester en wethouders de volgende huis-

nummeringen heeft vastgesteld:

op 28 juni 2011:

Winkel begane grond  :  Binnenweg 141C

Woning 1e verdieping  :  Binnenweg 141D  

Een bollenschuur aan de Kadijk is verbouwd tot twee woningen.:

Woning 1   : Kadijk 34A

Woning 2   : Kadijk 34B

op  27 juni 2011:

Aan een  woning op de Zandvoortselaan op de tweede verdieping is het huisnummer 

Zandvoortselaan 75 B gegeven:

Begane grond restaurant : Zandvoortselaan 75

Woning 1e verdieping  : Zandvoortselaan 75A  

Woning 2e verdieping  : Zandvoortselaan 75B

Aan woningen boven de winkel op Wilhelminaplein 21 zijn de volgende huisnummers gegeven.

Woning 1e verdieping  : Wilhelminaplein 21A

Woning 2e verdieping  : Wilhelminaplein 21B

Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.
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Motorschip zonder melding in gemeentelijke haven

Op grond van artikel 8, eerste lid, van de 

Verordening op het gebruik van openbare 

havens en binnenwateren moet de gezag-

voerder van een vaartuig waarmede 

ligplaats wordt genomen in de gemeentelijke 

haven de aankomst van zijn vaartuig binnen 

24 uur melden aan burgemeester en 

wethouders.

De gezagvoerder van het navolgende 

vaartuig wordt dringend verzocht zich per 

direct te melden bij bureau Handhaving 

van de gemeente Heemstede op telefoon-

nummer (023) 548 56 30:

naamloos motorschip, lengte ongeveer 

11 meter, gelegen in de gemeentelijke 

haven langs de zijde van de 

Industrieweg ter hoogte van het huis-

nummer 16.

Indien de gezagvoerder van boven-

genoemd vaartuig zich niet uiterlijk 20 juli 

2011 heeft gemeld bij bureau Handhaving 

noch met zijn vaartuig uit Heemstede is 

vertrokken, zullen burgemeester en 

wethouders bestuursdwang toepassen en 

het vaartuig laten verwijderen. Het vaartuig 

kan dan worden weggesleept en voor een 

periode van 13 weken worden opgeslagen 

bij de bewaarhaven te Amsterdam. De 

gezagvoerder kan zijn vaartuig binnen die 

periode terug ontvangen na betaling van 

de kosten die zijn gemoeid met de uit-

oefening van de bestuursdwang, waar-

onder taxatie-, sleep- en opslagkosten. 

Indien het vaartuig niet wordt opgehaald 

binnen bovengenoemde periode dan 

zullen burgemeester en wethouders 

overwegen om het vaartuig openbaar te 

verkopen.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend 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 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente, telefoon (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 aan-

tekenen 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 beroep-

schrift 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 on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

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 af- 

stemmen 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 

overlast). 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.

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

Gevaar of 

schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl




