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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

30 en 31 augustus 3e editie op het Wilhelminaplein

Heemstede live! is op zoek…
Heemstede - Nog 7 weken voor 
de 3e editie Heemstede live! 
losbarst. Het gratis muziek-
feest voor alle leeftijden op het 
Wilhelminaplein. Op vrijdag 30 
augustus en zaterdag 31 augus-
tus kunt u zich verheugen op 
een zeer toegankelijk dorpsfeest 
op het Wilhelminaplein. De orga-
nisatie, in handen van ‘de vrien-
den van Heemstede’, is in vol-
le gang om alles op tijd rond te 
krijgen. Sponsors zijn de be-
langrijkste pijler van Heemste-
de live! en zijn meer dan welkom. 
Om het evenement gratis toe-
gankelijk te houden is steun on-
ontbeerlijk. De organisatie zoek 

daarom hulp van vrijwilligers. 
Het betreft zeer zeker niet uit-
sluitend barwerk maar juist ook 
veel werk in de voorbereiding 
zoals posters en flyers uitdelen, 
opbouw van het plein, bewaking 
voor de nacht of begeleiding van 
de artiesten.
De opbrengst van dranken en 
hapjes kan niet op tegen de 
aanzienlijke kosten voor podi-
um, geluid en technici, artiesten, 
huurmaterialen en propaganda. 
Spierkracht is welkom. 

Heb je zin om deel uit te maken 
van dit mooie initiatief? Meld je 
dan aan via live@heemstedelive.

nl in overleg met de organisatie 
zijn er vele taken te verdelen. 
Ben je ten minste 15 jaar? Zet je 
deze vakantie in voor Heemste-
de live! en meld je aan. Heemste-
de live! speelt zich beide dagen 
af in de middag en vroege avond 
dus je nachtrust hoeft er niet 
onder te lijden.

Klapper
Het programma dit jaar is fe-
nomenaal. De organisatie ver-
klapt alvast dat DJ Bert en lady 
friends de zaterdag gaat opluis-
teren en de klapper wordt de su-
per band Jamento. De vrijdag is 
voor de lokale helden, Maverick, 
de Hooter Tooterband en speci-
ale opening act van de Heem-
steedse band Fireball express. 
Meer over Heemstede live! kunt 
u de komende weken lezen in 
deze krant of via www.heemste-
delive.nl.

Overtuin terug bij Huis te Manpad

‘De Overtuin’, gelegen aan de 
overzijde van het landhuis, hoor-
de tot 1975 bij Huis te Manpad. 
De toenmalige eigenaar, de fa-
milie van Lennep, verkocht het 
stuk land aan kweker Piet Ne-
lis. Na de dood van het echtpaar 
Nelis-van Dril werd de grond on-
dergebracht bij de goede doe-
lenstichting met die naam.

Onlangs werd met de Stichting 
Huis te Manpad overeen geko-
men het land inclusief toegangs-
hek opnieuw aan hen te koop 
aan te bieden. 
Vertegenwoordigers van bei-
de stichtingen zetten onder toe-
zicht van notaris Mr. A.J. Hoog-
endoorn de handtekening onder 
de akte.

De Stichting Nelis & van Dril 
hecht aan het voortbestaan van 
historische agrarische grond in 
de gemeente Heemstede. Stich-
ting Huis te Manpad waar-
borgt dit, alsmede het vrije uit-
zicht voor deze 17e eeuwse bui-
tenplaats. Het land zal voorlopig 
verhuurd blijven aan een bollen-
kweker en de opbrengsten ko-
men ten goede aan restauratie-
projecten van Stichting Huis te 
Manpad.
Mirjam Goossens

Heemstede –  Op vrijdag 5 juli vond in de historische zaal van 
Huis te Manpad de officiële overdracht plaats van een stuk 
bollengrond aan de Stichting Huis te Manpad.

GroenLinks 
stelt vragen 

over bomenkap 
Hartekamp

Heemstede – GroenLinks 
maakt zich zorgen over een op 
handen zijnde bomenkap op 
het terrein van de Hartekamp 
aan de Herenweg. Daarover 
heeft de partij schriftelijke vra-
gen ingediend bij het college 
van burgemeester en wethou-
ders. De gemeenteraad heeft 
de vragen ook ontvangen.
De partij vreest dat zo’n 167 
bomen het loodje moeten leg-
gen ten behoeve van nieuw-
bouw (Wabo) op het ter-
rein. Hierover blijkt onlangs 
een omgevingsvergunning te 
zijn aangevraagd. GroenLinks 
maakt zich zorgen, zowel ge-
zien het grote aantal te kappen 
bomen, als over de vermelding 
inzake de vergunningaanvraag 
‘reguliere procedure’. Boven-
dien gaat het gedeeltelijk om 
oude, monumentale bomen. 
Aan het college wordt nu ge-
vraagd naar het hoe en waar-
om van de geplande kap.
De partij hoopt dat er minder 
bomen geveld hoeven te wor-
den om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Tevens vraagt zij 
zich af of er sprake zal zijn van 
een verplichting tot herplan-
ting.

t

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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Zomerfoto =
win een

zomerboeket
Inspiratie? water, tuin, boot,
schaduw, koel drankje, etc.

redactie@heemsteder.nl
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ATAG Zonsysteem
Een ATAG zonsysteem is altijd een goede investering. En 

nu wordt deze investering extra aantrekkelijk gemaakt! Bij  

aankoop van een ATAG zonsysteem in combinatie met een 

ATAG cv-ketel ontvangt u een korting van € 250,-! 

Actieperiode: 1 mei - 31 augustus 2013. 

Meer weten?

023-5286802
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Een ATAG zonsysteem is 
altijd een goede investering. 
En nu wordt deze investering 
extra aantrekkelijk gemaakt! 
Bij aankoop van een ATAG 
zonsysteem in combinatie met 
een ATAG cv-ketel ontvangt u 
een korting van €250,-!



Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(28 juni tot en met 4 juli 2013)

Huwelijken:
Bart J. van Waveren& Anne-
lies S. Anker
Sebastiaan T. Keijzer& Johan-
na F. Helmink

Geboorten:
Nathaniel J.M. Compier, zoon 
van Johannes C. Compier & 
Helena C.G. de Block

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930
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Onbekend Heemstede
Groenendaal (13)

Dit jaar is het honderd jaar ge-
leden, dat de gemeente Heem-
stede Groenendaal aankocht van 
de familie Van Merlen en open-
stelde als wandelbos. De offi ci-
ele opening was op 17 juli 1913.

Sparrenlaan met koepel
De Sparrenlaan is de weg in 
Groenendaal, die loopt vanaf 

de Herenweg richting het Res-
taurant Landgoed Groenendaal. 
Aan de Herenweg tegenover 
pannenkoekenrestaurant De Ko-
nijnberg de ingang met de pi-
laren met de twee torentjes er-
op. Dan halverwege het klap-
hek. Aan het einde stond vroe-
ger het oude huis Groenen-
daal met een koepelvormige uit-

bouw. Dat oude huis Groenen-
daal is allang gesloopt, de koe-
pel zien we hier nog staan, aan 
het einde van de Sparrenlaan. 
John Hope legde in 1767 een 
nieuwe weg door de duinen aan, 
richting de Herenweg. Aan de 
ene kant werd de weg afgeslo-
ten door het hek, aan de andere 
kant door de koepel. Zo’n ‘point 
de vue’ trok de toeschouwer als 
het ware naar het einde van de 
laan. Op Groenendaal waren er 
meerdere. John Hope legde be-
halve de Sparrenlaan een nog 
grotere laan, de Adriennelaan 
aan, en het is heel aannemelijk, 
dat hij plannen had om een nog 
groter huis aan het einde van die 
laan aan te leggen. Dat is echter 
niet gebeurd.
De koepel was dus het restant 
van het oude huis Groenendaal, 
stond jaren in het bos en werd 
in 1970 helaas gesloopt nadat 
hij door vandalisme volledig ver-
nield was. De Sparrenlaan was in 
de jaren zeventig van de vorige 
eeuw een doorgaande weg door 
Groenendaal. Auto’s crossten er-
overheen en langs het pad werd 
geparkeerd. 

Meer over de koepel, over John 

Hope, over de tuinaanleg op 
Groenendaal en Meer en Berg 
en wat er allemaal in Groenen-
daal gesloopt is in het boek 
‘Groenendaal van buitenplaats 
tot wandelbos’, 240 pagina’s ge-
schiedenis en natuur van Groe-
nendaal met zeer veel foto’s en 
afbeeldingen. Verkrijgbaar in 
de Heemsteedse boekhandels. 
Meer informatie op www.hv-hb.
nl.

Kijk ook eens op wandelbos.
heemstede.nl (zonder www) om 
te weten wat er allemaal in Groe-
nendaal gebeurt. En ga eens 
langs in het Raadhuis om de ten-
toonstelling over Groenendaal te 
bekijken.

Viering
het Trefpunt 
Bennebroek

Regio – Zondag  14 juli houdt 
Trefpunt Bennebroek dienst 
met ds. J.W.Blankert (Amster-
dam). Het is een dienst van 
Schrift en Tafel; er is tevens 
een crèche. De aanvang van 
de dienst is 10.00 uur.

Kerkdiensten

Warm zomerweer verwent Heemstede
Heemstede - De zonnestralen hebben dan nu 
eindelijk bezit van Heemstede genomen. Het 
warme zomerweer  laat de gemeente van haar 
mooiste en schilderachtigste kant zien, zoals hier 
gekiekt  op de Kerklaan. Veel bewoners profi te-
ren en genieten hiervan. Dit bleek ook afgelopen 

weekend, toen een grote uittocht naar de bad-
plaatsen Zandvoort en Bloemendaal plaatsvond. 
Ook de barbecues werden massaal uit de schuur 
gehaald, aangevuld met een gekoelde fl es rosé.  
Het vakantiegevoel is nu echt begonnen.
Bart  Jonker

Door wie is locatie postkantoor de nek omgedraaid?
ECORYS noemt de herontwikkeling van de Albert Heijn een ‘must’ voor de Binnenweg en de Vomar op 
de locatie van het oude postkantoor een ‘kans’.
Het zou de raad sieren als ze de moed op kunnen brengen om uit te vinden door wie, maar zeker ook 
onder invloed van wie, die ‘kans’ de nek is omgedraaid. Datzelfde geldt ook voor het ‘nee’ tegen de
Dekamarkt m.b.t. de bibliotheek.
De vestiging van de Vomar min of meer recht tegenover de Hema en het Kruidvat is een ver-van-mijn-
bed-show voor de blauwe AH-wave maar een op-mijn-schoot-gebeuren voor de Dekamarkt en draagt 
op geen enkele manier bij aan de diversiteit van dit deel van de Binnenweg.
Als dit allemaal binnen Ruimtelijk Beleid bekokstoofd, wordt ga je je afvragen of het niet verstandig is 
om daar eens wat kritischer naar te kijken.
Ruud Prins, Heemstede.

INGEZONDEN
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Lous de Voogd stopt na 43 jaar kleuteronderwijs

“Een kind is veel meer 
dan rekenen en taal”

Ze is een doener, vindt Lous de 
Voogd (63) van zichzelf. Toen 
ze eind jaren ‘60 een opleiding 
zocht, koos ze voor de KLOS, 
de kleuteropleiding. Aanvanke-
lijk vanwege de creatieve vak-
ken, maar ze blonk uit in het 
vak pedagogiek en wilde daar-
mee verder. Het was even wach-
ten om die studie te volgen, 
want daar moest je destijds 24 

Heemstede –   De babyboom 
heeft de pensioengerechtig-
de leeftijd bereikt, ook in het 
onderwijs. Veel leerkrachten 
zwaaiden vorige week af, zo 
ook Lous de Voogd. Zij gaat 
met prepensioen na 43 jaar 
kleuteronderwijs, hoofdzake-
lijk bij de Voorwegschool.

jaar oud voor zijn. Ze ging al-
vast aan de slag als kleuterleid-
ster bij ‘De Bijenkorf’ aan de 
Laan van Insulinde. Ten tijde van 
de invoering van het Basison-
derwijs voegden de kleutergroe-
pen zich bij de Voorwegschool. 
De Voogd had toen allang ge-
kozen om voor de klas te blij-
ven staan. “Het kleuteronderwijs 
past bij mij, kinderen in die leef-
tijd zijn geweldig open”, zegt ze.                                                                 
Dat openheid zo gewaardeerd 
wordt door haar, stamt wellicht 
uit haar eigen jeugd. “Ik was een 
behoorlijk rebels kind. Ik kon 
ontzettend kwaad worden over 
de houding van de onderwijzers. 
Zij wisten alles beter en duldden 
geen tegenspraak. Toen ik bij het 
onderwijs kwam, heb ik me voor-
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Heemstede - Heerlijk, de zomer komt 
er weer aan! Genieten van het mooie 
weer, lekker op het strand, een mooie 
bruine huid, lekker fit en slank. Dat is 
wat veel vrouwen en mannen willen 
en dat kan!  Echter, een mooi figuur 
en een gezond gewicht lijken vaak 
onbereikbare idealen. Diëten werken 
niet of zijn nauwelijks vol te houden, 
afslankpillen brengen vaak gezond-
heidsrisico’s met zich mee en inten-
sief trainen is niet geschikt voor elk li-
chaam en elke leeftijd. Met LaRiva is 
fit en slank zijn een bereikbaar ideaal 
voor jong en oud, vrouw of man. Met 
de methode van LaRiva is het moge-
lijk om op een geheel natuurlijke wij-
ze af te slanken, totaal of plaatselijk.

De methode
LaRiva werkt met de Zwitserse Thermo Fysische Methode. Bij de-
ze therapie gaat het om een combinatie van conditie, beweging 
en voeding. Deze methode wordt al 40 jaar toegepast en is inter-
nationaal een groot succes.
De methode bestaat uit een actief en een passief deel. Het actie-
ve deel bestaat uit de doelgerichte bewegingstherapie waarmee 
men totaal of plaatselijk gaat afslanken. Deze bewegingsthera-
pie wordt liggend uitgevoerd in een warmtecabine. De warm-
te zorgt ervoor dat de spieren ontspannen en er met een rela-
tief lichte inspanning toch effectief aan het figuur gewerkt wordt. 
Omdat liggend bewegen minder belastend is kunnen ook men-
sen met reumatische-,rug -en/of gewrichtsklachten volgens de-
ze methode afslanken.
In het passieve deel geniet het lichaam van de Ozonzuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert de bloedsomloop waardoor afval-
stoffen sneller worden afgevoerd. De huidcondite verbetert zicht-
baar, cellulite vermindert en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook voedingsadvies om op natuurlijke wijze doelge-
richt af te slanken, maar ook om slank te blijven. LaRiva nodigt 
iedereen uit om in een persoonlijk gesprek dieper in te gaan op 
u wensen, mogelijkheden  en de daarbij behorende prijzen. Deze 
kennismaking met figuuranalyse ie geheel gratis en vrijblijvend.
LaRiva, Instituut voor natuurlijke figuurcorrectie, Raadhuisstraat 
27, Heemstede. Telefoon: 023-547 44 19. Openingstijden: maan-
dag t/m donderdag van 9 tot 20.30 uur en vrijdag tussen 9 en 
16.30 uur. Zaterdags van 9 tot 13.00 uur.

Zomerslank en 
bikiniproof met LaRiva!

genomen: dit wil ik niet. Ik heb 
best regels en structuur, maar ik 
hou van die openheid om je me-
ning te kunnen uiten. Dat mag af 
en toe best wat genuanceerder 
dan ze soms doen, ook al heb-
ben we het over 4- en 5-jarigen. 
We bepalen samen hoe we iets 
kunnen aanpakken, zodat het 
beter verloopt. Het gevolg is dat 
de groep socialer wordt. Ze krij-
gen een beter begrip over zaken 
als het buitenspel zetten van een 
ander kind. Hoe vervelend zo-
iets kan zijn als het je overkomt. 
We zijn allemaal ’n beetje anders. 
Het ene kind is goed in gymnas-
tiek en het andere kind heeft 
weer een ander talent. We pra-
ten ook hoe je naar jezelf kijkt, 
Als je die dingen openlijk be-
spreekt, leidt het echt tot ge-
dragsverandering. Dat bereik je 
niet alleen door regels te stellen.”
     
Kleuter-Cito                                                                                                               
De kleuterlerares vindt de Ci-
to-toets voor kleuters enerzijds 
een prima ontwikkeling. “Zo 
merk je in een vroeg stadium 
waar je een kind mee kan hel-
pen. Ook wordt zichtbaar als een 
kind al veel verder is en meer 

uitdaging nodig heeft.” Ander-
zijds vindt ze het jammer dat er 
zo eenzijdig getoetst wordt op 
de cognitieve vakken. “Ze wor-
den er in mijn ogen iets teveel 
op beoordeeld. Ik vind creati-

Dichtstorten

Als je de weg nog niet kent
 

Als je jong bent
en de weg nog niet kent

onbezonnen durft te dromen
over velerlei wensen

die je uit wilt laten komen
verwachtingsvol toeleeft

naar idealen
en ultiem geluk

 
Als je de weg nog niet helemaal kent

en alles leert over relativiteit
liefde, vrede, schoonheid

maar ook over ruzie en verwijt
verbittering

verlaat je ineens
plots, hardvochtig

je eigen gecreëerde
omgeving:

‘t onbezorgde pad
van naïviteit

 
Als je dan ten slotte

je weg weer weet te vinden
ontdek je gaandeweg

dat de zin van het leven
uiteindelijk

is uitgesproken
 Bart Jonker

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

viteit heel belangrijk, net als de 
motorische ontwikkeling. Oog 
hebben voor hoe ze met elkaar 
omgaan, wat ze in elkaar waar-
deren en hoe ze daar weer mee 
omgaan, bij mij staat de socia-
le ontwikkeling heel hoog in het 
vaandel. Daar zijn geen toet-
sen voor in het basisonderwijs, 
je kan enkel de observatie ma-
ken. Een kind is tenslotte zo-
veel meer dan rekenen en taal.”                                                                                                  
De keuze om gebruik te ma-
ken van de prepensioenrege-
ling was geen moeilijke voor De 
Voogd. “Als het alleen zou gaan 
om het lesgeven, zou ik nog ja-
ren door kunnen gaan”, merkt ze 
op.”Maar de administratieve ta-
ken die we erbij hebben gekre-
gen zijn mij te zwaar. Het is goed 
dat veel zaken worden vastge-
legd, maar je kan daarin ook 
doorslaan. Je hoort deze klacht 
natuurlijk niet alleen in het on-
derwijs, maar ook bijvoorbeeld 
in de gezondheidszorg.” Bang 
voor verveling is ze niet. “Ik kan 
straks mijn energie voldoen-
de kwijt in mijn hobby’s: body-
shape, pilates en fitness, dat doe 
ik driemaal per week. Ik wan-
del, fiets en houd van fotografe-
ren. En verder kunnen ze nog al-
tijd een beroep op me doen, ik 
ben inzetbaar als het nodig is.”                                                                    
Met een knipoog naar de diver-
se troonswisselingen, zegt ze: 
“Beatrix doet het en in België 
doen ze het, stoppen als je nog 
goed genoeg bent. Het is prima 
zo, ik heb 43 jaar met veel ple-
zier fulltime lesgegeven. Nu is 
het tijd om plaats te maken voor 
de jongeren.”
Juf Lous heeft met een fees-
telijke middag afscheid geno-
men van ouders, kinderen en 
het team van de Voorwegschool.                                                                     
Mirjam Goossens
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Film Dansen op de Vulkaan 
Jonge Heemstedenaren in actie 
tegen stofwisselingsziekte
Heemstede - Elk jaar krijgen 
zo’n 800 kinderen de diagnose 
stofwisselingsziekte. Meer dan 
de helft van hen overlijdt voor 
hun 18e verjaardag. Omdat er 
nog te weinig bekend is over de 
ziekte, is geen behandeling mo-
gelijk. De Heemsteedse acteur 
Nils Verkooijen en zijn klasge-
noot Sjors Mans willen deze zo-
mer een speelfilm maken, waar-
mee zij aandacht willen vragen 
voor de gevolgen van de nare 
stofwisselingsziekte. Er is nog 
11.000 euro nodig om de film te 
kunnen realiseren. Welke Heem-
stedenaren helpen Nils en Sjors?
Het 16-jarige tieneridool Nils 
Verkooijen is bekend van hoofd-
rollen in filmhits als Achtste-
groepers huilen niet, Bobby en 
de geestenjagers en binnenkort 
de Carry Slee-verfilming Spijt!.
Samen met klasgenoot op ECL, 
Sjors Mans, schreef Verkooijen 
het verhaal Dansen op de Vul-
kaan als profiel-werkstuk voor 
zijn school. De film gaat over 
een middelbare scholier met een 
enorme passie voor Tangodan-
sen, die erachter komt dat hij 
een stofwisselingsziekte heeft. 
Verkooijen kwam op het idee 
doordat hij sinds enige tijd am-
bassadeur is van de Stichting 
Stofwisselkracht, die zich inzet 
voor tieners met een stofwisse-
lingsziekte.
Maar het plan is een heel ei-
gen leven gaan leiden. Onder 
begeleiding van producent Da-
ve Schram die Verkooijen regis-
seerde in Spijt! heeft het tweetal 
het scenario geperfectioneerd 
en een serieus productieplan op-
gesteld. De bedoeling is dat zij 
de komende zomer Dansen op 
de Vulkaan gaan verfilmen. Het 
word teen speelfilm van circa 70 
minuten met potentie voor gro-
te bioscoopzalen. Nog niet alle 
acteurs zijn bekend, maar GTST-
ster Bas van Prooijen heeft een 

van de hoofdrollen te pakken.

Crowdfunding
Diverse grote spelers in de film-
sector hebben de tieners al be-
langeloos hun hulp toegezegd 
voor het project. Maar dan nog 
hebben de initiatiefnemers 
11.000 van de totaal 25.000 eu-
ro nodig om het project te rea-
liseren. Verkooijen, die bij het 
maken wordt geholpen door 
Schram, hoopt dit bij elkaar te 
vinden door middel van crowd-
funding. Via Twitter, Facebook en 
een teaserfilmpje worden men-
sen geactiveerd. Mensen kun-
nen doneren via een speciale 
website die in het leven is geroe-
pen: www.dansenopdevulkaan-
defilm.nl.
“Het is fantastisch dat zoveel 
mensen belangeloos aanhaken 
om ons project te realiseren”, 
vertelt de jonge acteur. “Elk be-
drag kan ons helpen. Het is fijn 
als grote partijen een flink be-
drag willen schenken. Maar als 
iedereen die mij op Twitter volgt 
een euro geeft, komen we ook 
al een heel eind. Elke gift is wel-
kom.” De sponsors kunnen bij-
voorbeeld een dag op de set ko-
men kijken of een rol als figurant 
in de film krijgen.

Excursie voor senioren:
Met de boot naar het Muiderslot
Heemstede - Casca organiseert 
op 6 augustus een excursie voor 
senioren naar het Muiderslot. 
Opgeven kan tot uiterlijk vrij-
dag 19 juli. Met de trein en tram 
reist u naar de haven van IJburg, 
een nieuw stukje Amsterdam. Na 
een klein stukje lopen komt u bij 
de boot aan de Krijn Taconiska-

de. Aan boord via Pampus naar 
het Muiderslot kunt u genieten 
van het weidse uitzicht over het 
IJmeer (Markermeer) met aan 
de horizon plaatsen als Almere, 
Muiderberg, Muiden en Amster-
dam. Bij goed weer ziet u zelfs 
het Paard van Marken. 
Het Muiderslot is een ech-

te middeleeuwse waterburcht 
en ligt aan de vroegere Zuider-
zee. De gids toont het mooiste 
deel van het Muiderslot: de in-
gerichte museumzalen. Hij ver-
telt over cultuur, gewoonten, ge-
bruiken en spreekwoorden van 
de Gouden Eeuw, de tijd van de 
beroemdste bewoner van het 
kasteel: schrijver en dichter P.C. 
Hooft. Vanuit de woon/slaapka-
mer komt u via de Bisschops-
kamer en de Slotkeuken in de 
prachtige Ridderzaal. Daarna is 
er nog tijd om op eigen gelegen-
heid te dwalen door de overige 
kasteelruimtes en de prachti-
ge historische tuinen. Misschien 
ziet u de valkenier nog aan het 
werk op het bastion. Bij de Ta-
veerne kunt u wat drinken en 
een broodje eten.
Verzamelen om 8.55 uur in de hal 
van station Heemstede. Voor de-
ze excursie wordt van u verwacht 
dat u goed ter been bent. 
Kosten: 27,50, MK 19 euro (in-
clusief boot, entree, gids en Cas-
cakosten, exclusief Openbaar 
Vervoer en consumpties). Opge-
ven en betalen uiterlijk vrijdag 19 
juli in de Luifel.

Nog kramen beschikbaar voor 
Brocantemarkt Jan van Goyenstraat
Heemstede - Voor de Antiek– 
en Brocantemarkt in de Jan van 
Goyenstraat, die op zondag 25 
augustus wordt gehouden, zijn 
nog kramen beschikbaar.
De leuke en altijd gezellige markt 
wordt georganiseerd door de ac-
tieve ondernemersvereniging 
Jan van Goyen. Wilt u informa-
tie of een kraam huren, mail dan 
naar: info@janvangoyenstraat.nl.
Kijk ook op: www.janvangoyen-
straat.nl.

Heemsteedse Hoge C-Meermin
Regio - In het Teylers Museum in Haarlem is tot en met 15 sep-
tember de tentoonstelling ‘Een Zee vol Meerminnen’ te bewonderen. 
Van schilderijen tot affiches, van beelden tot opgezette dieren, van 
‘heuse’ zeemeermin-skeletten tot sprookjesachtige films en games. 
En uiteraard met de betoverende klanken van de enige echte Hoge 
C-Meermin. Tijdens de zomervakantie zijn er familiezondagen, ge-
vuld met een divers programma met muziek, optredens, lezingen, 
verhalenvertellers en voorleessessies voor het hele gezin waarin de 
zeemeermin centraal staat! Op zondag 21 juli zingt de Hoge C-Meer-
min (Suzanne Roels uit Heemstede) twee keer, van 14.30 tot 14.45 
uur en van 16.15 tot 16.30 uur.
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Nieuw boek over keizer Wilhelm II
Onlangs verscheen een beeld- 
biografie getiteld ‘De laatste 
Duitse keizer woonde in Ne-
derland; hoe een Duitse dynas-
tie zijn einde vond in ons land’. 
Schrijver is de heer P.J.Bussen, 
die eerder een fotoboekje over 
Wilhelm II publiceerde bij uitge-
verij de Europesche Bibliotheek 
en publiceerde over o.a. de Zou-
aven en het vroegere badhuis in 
Heemstede. Voorts stelde hij met 
voorlichter Cees Raateland in 
1999 het boek samen: ‘Een eeuw 
Heemstede Verrassend veran-
derd’. Hij werkte een aantal ja-
ren op het raadhuis van Heem-
stede en tegenwoordig bij de ge-
meente Heiloo. De schrijver ver-
zamelt al meer dan dertig jaar 
oude prentbriefkaarten en do-
cumentatie over de sinds 1918 in 
ballingschap levende keizer Wil-
helm. Een selectie hiervan aan-
gevuld met begeleidende teksten 
is thans in boekvorm versche-
nen. Chronologisch geordend 
vanaf zijn geboorte in 1859 tot 
zijn overlijden in 1941, Eén van 
zijn voorvaderen uit het geslacht 
Hohenzollern met stamslot bij 
Hechtingen was Frederik II van 
Pruisen (1712-1786), bijgenaamd 
de Grote, die een mecenas was 
van kunsten en wetenschappen 
en o.a. het lustslot ‘Sanssouci’ 
in Potsdam liet bouwen. Aan het 
eind van de Eerste Wereldoorlog 
reisde Wilhelm met een groot ge-
volg van 40 lakeien en 60 goe-
derenwagons met meubels, 
antiquiteiten, kunstvoorwerpen, 
uniformen, souvenirs, boeken 
en curiositeiten naar Nederland 
en vestigde hij zich in kasteel 
Amerongen waar op 28 novem-
ber van dat jaar de officiële ak-
te van abdicatie is ondertekend, 
waarmee hij voor de toekomst 

De ex-keizer en zijn gezelschap bij de Lelievijver van Groenendaal  
fotocollectie Huis doorn).

van alle rechten op de troon af-
stand deed. Zijn definitieve re-
sidentie werd huize Doorn welk 
landgoed in 1919 werd aange-
kocht van baronesse van Heem-
stra, overgrootmoeder van de in 
Brussel geboren actrice Audrey 
Hepburn. Na zijn overlijden is de 
ex-keizer precies één jaar nadien 
bijgezet in het mausoleum op het 
landgoed.Huize Doorn is tegen-
woordig een museum.

Wilhelm II en de Hartekamp
De ex-keizer in ballingschap was 
een persoonlijke vriend van me-
vrouw Catalina von Pannwitz-
Roth, die in 1920 weduwe ge-
worden het jaar daarop de Har-
tekamp aankocht, dat een tref-
punt werd van aristocratie en 
kunstliefhebbers. Dankzij een er-
fenis van haar vader die fortuin 
had gemaakt in Argentinië in de 
vleesindustrie werd in 1929 haar 
vermogen volgens biografe An-
nejet van der Zijl geschat “op het 
astronomische bedrag van tus-
sen de zestig en zeventig mil-
joen goudmark’. Daarbij een mil-
joenenbezit aan landerijen in Ar-
gentinië (bij haar geboorte in 
1876 bezat haar vader Friedrich 
Roth liefst 28.000 hectare) en 
verder een schat aan schilderijen 
van enkel grote meesters en an-
tiquiteiten. Prins Hendrik was een 
trouwe gast, overigens altijd zon-
der Wilhelmina. Volgens voorma-
lige personeelsleden die ik in het 
verleden sprak was de Mecklen-
burgse prins gul met fooien maar 
ook een notoir billenknijper. Van-
af 1934 zouden ook prinses Arm-
gard, haar zoon Aschwin maar 
vooral Bernhard regelmatig op 
het buitengoed vertoeven. Voor 
prins Bernard was mw. Von Pan-
nwitz, die niet van adel was zoals 
vaak gedacht, ‘Tante Käthe. En-
kele maanden nadat de prins bij 
de toen 17jarige dochter Ursu-
la een huwelijksaanzoek had ge-
daan, hetgeen zonder meer was 
afgewezen, verloofde Bernard 
zich met prinses Juliana.  Kei-
zer Wilhelm noemde mevrouw 
Von Pannwitz-Roth liefkozend 
‘Panni’ Talrijke bezoeken werden 
aan Doorn afgelegd en tot 1939 
heeft Wilhelm met zijn echtge-
note prinses Hermine van Prui-
sen in totaal 103 maal de Harte-
kamp bezocht. Iedere 25e keer 

Wilhelm II wordt welkom geheten op de Flora 1935 door een bloe-
menmeisje in Volendamse klederdarcht die hem een corsage opspeldt 
(fotocollectie Huis Doorn).

werd gevierd met een ereboog 
van groen op het bordes evenals 
een galadiner in de Spiegelzaal. 
Soms werden gemeenschap-
pelijk uitstapjes gemaakt zoals 
naar de bollenvelden of de kwe-
kerij van A.C.van der Schoot uit 
Hillegom. De keizer was namelijk 
een groot liefhebber van plan-
ten en bloemen, in het bijzonder 
van rododendrons en diepblauwe 
delphina’s. Eén van de logeerka-
mers op de Hartekamp was spe-
ciaal gereserveerd voor de ex-
keizer en diens echtgenote. In het 
pand waren 5 badkamers, maar 
enkel in die voor de Duitse kei-
zer waren gouden kranen aange-
bracht. Het laatste bezoek was in 
1939 toen de enige dochter Ur-
sula na het kerkelijk huwelijk met 
de Engelse graaf John Pelham 
van Chichester in Bennebroek 
een receptie hield op de Harte-
kamp, bij welke gelegenheid ook 
prins Bernhard en prinses Julia-
na aanwezig waren. De graaf ver-
ongelukte bij een auto-ongeval 
in 1944 en uit het huwelijk is in 
1942 een dochter, Lady Georgi-
ana Jocelyn Pelham en postuum 
voor de vader in 1944 één zoon 
geboren, John Nicholas Pelham, 
de 9e graaf van Chichester. 
Mevrouw Von Pannwitz be-
schikte ook over een eigen jacht 
‘Olympia’ dat in de Ringvaart lag 
afgemeerd en had naast 8 Duitse 
ook een wisselend aantal Neder-
landse personeelsleden in dienst, 
waaronder een motorjachtdrijver. 
19 juni 1930 had een motorboo-
tongeluk plaats op de Kagerplas-
sen, waarbij in een gezelschap 
van 15 personen, georganiseerd 
door mevrouw Von Pannwitz, ook 
de voormalige keizer en keizerin 
aanwezig waren. Bij het dorpje 
Rijnsaterswoude had op 1 van de 
2 boten een ontploffing plaats en 
vatte de boot vlam. Het bleef bij 
lichte verwondingen, de meeste 
deelnemers konden uit de boot 
in het water springen en via de 
tweede boot de wal bereiken. 
Zowel de Nederlandse als Duit-
se pers maakten melding van het 
ongeval en men schreef o.a.: Me-
vrouw Von Pannwitz is de twee-
de vrouw van de overleden advo-
caat, dr. Walther von Pannwitz, die 
in zijn eerste huwelijk getrouwd 
was met de dochter van de uit-
gever van de Maagdenburger 
Courant, Hedwig Faber. Mevrouw 
Von Pannwitz, die in Rostock 
(Duitsland) geboren is, ging in 
haar prille jeugd naar Argentinië, 
waar de familie in de staat Bue-
nos Aires een der grootste farms 
bezit. Zij heeft voorts een fraaie 
villa in het Grunewald bij Berlijn, 
die ingericht is als een museum. 
Vooral haar verzameling oud por-
selein vertegenwoordigt een gro-
te waarde. In de zomer houdt me-
vrouw von Pannwitz zich meestal 
op in de omgeving van Haarlem 
op haar bezitting Hartekamp. Zij 
verkeert veel in vroegere Duitse 
hofkringen. Haar 19-jarige doch-
ter Ursula werd reeds talloze ma-
len beschouwd als de toekom-
stige verloofde van een van de 
zoons van de ex-kroonprins. Zo-

Een galadiner op de Hartekamp in 1935. Links van de ex-keizer 
mevrouw Catalina von Pannwitz-Roth en rechts van hem echtgenote 
prinses Hermine van Pruisen.

Het nieuwe boek van Pier-
re Bussen telt 120 bladzij-
den, telt meer dan 200 illu-
straties op glanzend papier 
en is in harde kaft versche-
nen. Het is gerealiseerd 
met medewerking van uit-
geverij Pirola en verkrijg-
baar in de museumwinkels 
van kasteel Amerongen en 
Huis Doorn. Verder bij de 
auteur, Tulpencroflaan 31, 
1851 XM Heiloo, e-mail: 
bussen@quicknet.nl  De 
prijs bedraagt inclusief ver-
zendkosten 18,25 euro.

wel prins Wilhelm als prins Louis 
Ferdinand worden genoemd als 
mededingers naar de hand van 
de schatrijke Duits-Argentijnse. 
Men zal zich hebben afgevraagd 
hoe het nu eigenlijk staat met de 
bewegingsvrijheid van de ex-kei-
zer. Inderdaad zijn de heer van 
Doorn in zijn bewegingen enke-
le beperkingen opgelegd, doch 
men merkt hiervan naar buiten 
slechts weinig. Bij reizen binnen 
de grenzen van Nederland wordt 
tevoren de toestemming van het 
ministerie van Binnenlandse Za-
ken aangevraagd, welke echter 
steeds wordt toegestaan. Een te-
lefonische aanvraag is hiervoor 
reeds voldoende. De reizen vin-
den steeds plaats in gezelschap 
van enige speciale met dit doel 
belaste rechercheurs.” 
In zijn gepubliceerde memoires 
‘Der Kaiser in Holland’ (1924-
1941), waarvan zowel een Duit-
se als Nederlandse editie ver-
schenen schrift vleugeladjudant 
Sigurd von Ilsemann enige ma-
len over de wederzijdse bezoe-
ken. Op 5 januari 1934 noteerde 
deze het volgende anekdotische 
verhaal: Mevrouw von Pannwitz, 

die verscheidene weken met 
haar dochter in Argentinië is ge-
weest, bracht gisteren de avond 
met de majesteiten door en ont-
beet vanmorgen vroeg met hen, 
voor Zijne Majesteit naar het bos 
ging. Bij deze gelegenheid zei zij 
misprijzend, dat Hitler had toe-
gestaan dat in verband met de 
Olympische Spelen het stadion 
voor meer dan negentien miljoen 
mark verbouwd werd. Deze kri-
tiek was voor Hermine voldoen-
de aanleiding om tegenover de 
goede Panni een vreselijke scène 
te maken en haar met de scherp-
ste verwijten te overladen. Pan-
ni was zo in haar wiek gescho-
ten, dat zij mij na haar thuiskomst 
in Hartekamp opbelde waarbij zij 
haar verontwaardiging niet on-
der stoelen of banken stak. Her-
mine had haar in bijzijn van haar 
dochter en de beide prinsessen 
als een viswijf toegesnauwd en 
haar de meest ongelooflijke din-
gen naar het hoofd geslingerd. 
De keizer maakte zich zo kwaad 
over de uitlatingen dat hij wel 
een hartaanval had kunnen krij-
gen” 
Hans Krol





Excursie voor 
senioren

Dagje Delft
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Midzomermaaltijd in Eethuis de Luifel
Heemstede - Op de laatste 
donderdag (11 juli) van het sei-
zoen,  verzorgt Eethuis de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede,  tra-
ditiegetrouw weer een lekkere 
driegangen-midzomermaaltijd: 
lekker, gezond en gezellig. Op 
het menu staat: garnalen-/krab-
cocktail, rosbief met stroganoff-
saus, pureeballetjes, sperziebo-
nen en salade en ijsfantasie als 
dessert. U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.30 uur. Reserveren 
kan tot 10.00 uur op de dag zelf. 
De tafel staat gedekt voor het 
aantal personen waarvoor u re-
serveert. Of u kunt aanschuiven 
aan de stamtafel. Het diner kost 
9,75. Het nieuwe seizoen start 
maandag 12 augustus. Foto: Geek Zwetsloot

Heemsteedse lanceert 
(voor-)leesboek voor iPad
Heemstede - De Heemsteedse 
Sandra Brusman-Willems ont-
wikkelde samen met Nicole Kan-
ters  de gratis app ‘FleurPluize-
muis’, een interactief (voor-)lees-
boek. Met deze app, die ze on-
langs lanceerden, kunnen kin-
deren van 3 tot en met 7 jaar de 
grappige avonturen van Fleur-
Pluizemuis lezen of voorgelezen 
krijgen door een voice-over. Dit 
eerste deel bestaat uit 3 verhaal-
tjes, waarbij de kinderen tijdens 
het (voor-)lezen allerlei ver-
borgen grapjes zullen ervaren. 
Daarbij biedt de app nog diver-
se leuke interactieve elementen, 
zoals een game en het educatie-
ve spel Poetspret. 
Met name Poetspret is ontstaan 
vanuit een behoefte om kinde-
ren beter en langer hun tanden 
te laten poetsen. In overleg met 
een tandarts is dit op de juiste 
manier weergegeven.  Dit onder-
steunt het educatieve karakter 
van de app. 
Deze gratis app is onstaan van-
uit het samenvoegen van twee 
dromen: Sandra Brusman-Wil-
lemse (moeder van Stan, bijna 5 
en Fleur, 9 jaar) droomde van het 
schrijven van een kinderboekje. 
Designer Nicole Kanters (moe-
der van Mats, 11 jaar) droomde 
van het designen en ontwikkelen 
van een interactief kinderboekje. 
Beiden vinden het belangrijk dat 
kinderen door middel van verha-

len in boeken extra contact krij-
gen met hun ouders.  Een inter-
actief boek geeft daarnaast een 
extra dimensie. Samen lachen, 
ontdekken en spelen! ‘Na maan-
den van werk, kritisch bijsnijden, 
toetsen onder onze doelgroep 
laten we het nu vol trots aan ‘de 
wereld’ zien’, aldus Sandra. ’De 
verhaaltjes zijn geinspireerd op 
het werkelijk leven met kinderen. 
Je zult begrijpen dat daarover 
iedere dag genoeg te schrijven 
valt, dus we hebben voldoende 
stof voor vele volgende boekjes.’
De geanimeerde illustraties, in-
teractiviteit, aansprekende voor-
leesstem en originele geluiden 
maken het (voor-)lezen van een 
digitaal boek tot een totaal an-
dere belevenis dan het lezen 
van een papieren boek. Het ge-
bruik is eenvoudig en leerzaam 
voor kinderen, zodat zij al op jon-
ge leeftijd kunnen kennismaken 
met deze nieuwe vorm van lezen. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op 
www.fleurpluizemuis.nl. 

Heemstede - Dinsdag 20 
augustus organiseert Casca 
een excursie naar Delft voor 
senioren. Na een kop koffie 
gaat u om 11.00 uur met een 
boot van Rondvaart Delft 
door het oude stadshart. Tij-
dens de 45 minuten duren-
de vaart, over de prachti-
ge Delftse grachtengordel, 
vertelt de schipper anekdo-
tes en geeft de gids een uit-
gebreide uitleg over Delft. 
U vaart langs oude patrici-
ershuizen, langs vele histo-
rische bezienswaardighe-
den en onder eeuwenou-
de boogbruggen. Dé manier 
bij uitstek om Delft te ont-
dekken. De vaderlandse ge-
schiedenis komt weer tot le-
ven!
Na de rondvaart zoeken de 
deelnemers een plek om te 
lunchen, waarna het Gilde 
Delft u meeneemt op een 
historische stadswandeling 
onder het motto “Delft, on-
ze stad, ons aller geschie-
denis”. Het ontstaan van de 
stad, het Huis van Oranje, 
de Oude en de Nieuwe kerk, 
Hugo de Groot, Antoni van 
Leeuwenhoek en Johannes 
Vermeer komen aan bod. U 
hoort culturele en sociale 
wetenswaardigheden waar 
u normaal gesproken mis-
schien aan voorbij zou gaan. 
Verzamelen om 08.45 uur in 
de hal van station Heemste-
de. Gereisd wordt met open-
baar vervoer. Voor deze ex-
cursie wordt van u verwacht 
dat u goed ter been bent. 

Kosten: 14 euro (inclusief 
boot, stadswandeling met 
gids en Cascakosten, ex-
clusief Openbaar Vervoer en 
consumpties) 
Opgeven en betalen uiterlijk 
vrijdag 19 juli in de Luifel.

Meneer Philippo uit Heemstede wint 25.000 euro bij de VriendenLote-
rij. Hij ontvangt een cheque uit handen van oud-volleyballer Bas van de 
Goor (foto: Roy Beusker)

Inwoner Heemstede 
wint bij VriendenLoterij

Bas van de Goor heeft diabetes 
en is directeur van de Bas van 
de Goor Foundation. De Founda-
tion heeft als missie om de kwa-
liteit van leven voor mensen met 
diabetes te verhogen door mid-
del van sport. De Bas van de 
Goor Foundation organiseert 

door het hele land sportcli-
nics, sportdagen, sportkam-
pen en challenges voor mensen 
met diabetes. De VriendenLoterij 
steunt goede doelen op het ge-
bied van gezondheid en welzijn, 
zoals de Bas van de Goor Foun-
dation.

Heemstede - Meneer Philippo uit Heemstede heeft bij de 
VriendenLoterij 25.000 euro gewonnen. Hij ontving een 
cheque uit handen van oud-volleyballer Bas van de Goor. Me-
neer Philippo wil met het gewonnen geldbedrag graag zijn 
broer en zus in Amerika opzoeken.

Heemstede - De vakantietijd is bijna aangebroken. Ook bij Cas-
ca is dat merkbaar. Veel activiteiten zijn afgesloten en de start 
voor het nieuwe seizoen wordt voorbereid. In juli en augustus 
zijn er voor senioren excursies en een film & lunch. Ook de fiets-
clubs fietsen de hele zomer door op woensdag en donderdag. 
Eethuis de Luifel sluit het seizoen af met de traditionele Midzo-
mermaaltijd op donderdag 11 juli. 
De nieuwe programmafolder met de jaaractiviteiten bij Casca is 
huis-aan-huis in Heemstede verspreid. Mocht u deze folder niet 
hebben ontvangen, dan kunt u hem even ophalen bij de locaties 
van Casca: de Luifel, Herenweg 96; activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11; de Princehof, Glipperweg 57, of bij 
het Raadhuis of de bibliotheek.
U kunt zich al tijdens de vakantieperiode opgeven voor cursus-
sen e.d., informatie opvragen of kaarten voor het theater reser-
veren. 
In de periode van maandag 15 juli tot en met vrijdag 9 augustus 
is de receptie van de Luifel open van 9.00 tot 12.00 uur. Bellen of 
langskomen kan dan dus alle ochtenden.
Vóór en na deze periode kunt u hier voor kaartverkoop of in-
formatie weer van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Telefoon: 
023-5483828 keuze 1.
Natuurlijk vindt u alle informatie over cursussen, clubs, activitei-
ten en kinderopvang ook op de website: www.casca.nl of kunt u 
zich opgeven voor een cursus via: www.casca-cursus.info. 

Openingstijden Casca in 
de zomervakantie
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Gekke koeienspel op de 
velden van RCH-Pinguins
Heemstede - Op zaterdag 13 
juli wordt de zomer ingeluid 
met een dag vol festiviteiten bij 
honk-en softbalvereniging RCH-
Pinguins.
Om 14.00 begint de laatste thuis-
wedstrijd van Heren 1 honk-
bal voor de zomerstop tegen 
het sterke DSS uit Haarlem. Ook 
voor de kids zijn er deze dag vol-
op leuke dingen geregeld. Zo 
kunnen zij geschminkt worden, 
springen op een springkussen 
en genieten van een blauwe sui-
kerspin. Verder is er dit jaar door 
de evenementencommissie van 
de vereniging een hele leuke lu-
dieke actie op touw gezet: het 
gekke koeienspel. Na de wed-
strijd zal de schijtsrechter, in dit 
geval dus met een lange ij, rond 
17.00 uur een koe los laten op het 
honkbalveld. Deze koe zal som-
mige mensen rijk mesten. Het 
hoofdveld is virtueel verdeeld in 

verschillende kavels en de eige-
naar van de kavel waar de koe 
gaat schijten en de vlaai zal val-
len ontvangt een flinke geldprijs! 
Tevens zullen er enkele prij-
zen vallen op de aangrenzende 
kavels. Het restant van de op-
brengst wordt geschonken aan 
de jeugd van RCH-Pinguïns. De 
barbeque gaat na de wedstrijd 
aan, zodat u onder het genot van 
een lekker drankje en hapje kunt 
genieten van dit spektakel. Vanaf 
20.00 uur kunnen de dansschoe-
nen aan en zal het feest vervolgd 
worden met de tropische klan-
ken van de d.j.
Hopelijk zal het blauw getin-
te thema ook zorgen voor een 
strakblauwe lucht. De voorspel-
lingen zijn zeer goed, dus aarzel 
niet, trek een blauw getinte out-
fit aan en kom genieten van deze 
feestelijke dag op de Ringvaart-
laan 4 in Heemstede.

Mark Logger wint tennistitel 
Open Draijer Bouw
Heemstede - Afgelopen week 
is onder stralende weersomstan-
digheden het Open Draijer Bouw 
Toernooi op tennispark Groe-
nendaal gehouden. De organisa-
tie van Tennisvereniging Merlen-
hove had in tegenstelling tot vo-
rig jaar geen moeite de 300 par-
tijen af te werken. Soms moes-
ten partijen wegens duisternis 
gestaakt worden maar volgend 
jaar zal dat met verlichting niet 
meer nodig zijn. 

Het heren enkel in de hoog-
ste categorie 3 werd door Mark 
Logger uit Hoofddorp  gewon-
nen. Logger versloeg in de fina-
le de als eerste geplaatse Zand-
voorter Jasper Suijk. In de eer-
ste set beukten de twee ‘hardhit-
ters’ er stevig op los. Met spec-
taculair tennis gingen de spe-
lers lange tijd gelijk op en moest 
een tiebreak de beslissing bren-
gen. Waar Logger constant bleef, 
wisselde Suijk de meest fan-
tastische slagen af met mis-
sers. Logger won vrij eenvoudig 
de tiebreak en daarmee de eer-
ste set. Daarna was het beste er 
bij Suijk vanaf. Hij had diezelfde 
morgen een slopende halve fina-
le van twee en een half uur ge-
speeld tegen David Valstar en de 

vermoeidheid begon zich in de 
tweede set af te tekenen. Met 
alles of niets slagen probeerde 
Suijk Logger uit het evenwicht te 
brengen maar deze bleef dege-
lijk en geconcentreerd spelen en 
won de tweede set afgetekend 
met 6-0.

Bij de dames enkel 3 had Domi-
nique Planken op matchpoint (6-
2; 5-1) zoveel last van haar ze-
nuwen dat Merlenhove speel-
ster Michelle Hoogenstein terug 
in de wedstrijd kon komen. Plan-
ken verloor drie games op rij en 
slaakte een zucht van verlichting 
dat zij op tijd de winnende game 
kon scoren (6-2; 6-4).
Het herendubbel in de hoogste 
categorie ging, in een voor het 
publiek attractieve partij, naar de 
Nieuw Vennepers Kruunenberg/
Liefbroer. In de finale versloegen 
zij de Hillegomse combinatie 
Trigt/Graaf met 7-6; 2-6; 6-3. De 
gemengd dubbeltitel ging naar 
de Merlenhove combinatie Iris 
Harrewijn en Constant Thoolen.
In de categorie 4 waren de Mer-
lenhove spelers succesvol. Club-
kampioene Marjolein Roete-
ring bewees haar goede vorm 
door met 6-2; 6-1 van clubge-
note Claire Goossens te win-

nen. In het herenenkel werd Ste-
fan Imanse maar nipt verslagen 
door Joost Brandt (7-6; 4-6; 7-6). 
Wel won Imanse samen met Jin-
ze de Groot overtuigend het he-
rendubbel. Verder behaalden de 
Merlenhove speelsters Danique 
Mense en Iris Harrewijn de titel 
in het dames dubbel.
De organisatie kan terugkijken 
op een geslaagd toernooi, zowel 
als het gaat om het aantal in-
schrijvingen, de vele bezoekers, 
de gezelligheid als om de spor-
tieve prestaties en het schitte-
rende zomerse weer.

Mark Logger in actie.

Reddingsbrigade begeleidt 
lange afstandzwemmer
Heemstede - De Heemsteedse 
Reddingsbrigade heeft drie da-
gen lang de zwemmer Daan Glo-
rie begeleid bij zijn zwemtocht 
door de Ringvaart van Haar-
lemmermeer. Vorige week zater-
dagavond behaalde Daan Glorie 
rond 22.00 uur de finish in Half-
weg. Dat was ook de plek waar 
hij drie dagen daarvoor was 
weggezwommen
De eerste etappe ging van Half-
weg naar Lisse, daarna van Lis-
se naar Reijsenhout en de laat-
ste etappe van Rijsenhout te-
rug naar Halweg. De 63 kilome-
ter zijn door de zwemmer in nog 
geen 16 uur gezwommen. Tij-
dens  de tocht zijn twee boten 
van de Heemsteedse Reddings-
brigade steeds direct in de buurt 
van de zwemmer geweest, daar-
bij geassisteerd door twee kano-
vaarders
Een reddingsbrigadeboot met 
daarin de coach van de zwem-
mer en zijn eten voor onderweg 
heeft de gehele tocht op ander-
halve meter naast de zwemmer 
gevaren, dit voor direct contact 
en om de zwemmer de “juiste 
weg” te wijzen

De tweede reddingboot heeft 
zich ingezet voor de veiligheid 
met oog op de scheepvaart en 
allerlei andere diensten ten be-
hoeve van deze zwemtocht
Vanuit de media was er veel aan-
dacht voor deze zwemprestatie, 
meerdere cameraploegen van 
televisiezenders en fotograven 
van kranten zijn meegevaren op 
de boot van de reddingsbriga-
de om verslag te kunnen doen. 
Zelfs een rechtstreeks radio-in-
terview met coach en zwem-
mer vanuit de Heemsteedse red-
dingsbrigadeboot was te beluis-
teren via Radio Noord-Holland.
Daan Glorie zwom tijdens zijn 
tocht door de Ringvaart 300 euro 
bij elkaar voor de Edwin van der 
Sar foundation, deze foundation 
bestaat inmiddels een jaar en 
zet zich in voor mensen met een 
hersenbeschadiging onder het 
motto “never give up”.
Voor zwemmer Daan glorie was 
deze tocht een fysieke en men-
tale voorbereiding op zijn dub-
belle kanaalovertocht. In augus-
tus wil hij van Engeland naar 
Frankrijk zwemmen en weer te-
rug.

Heemstede – Het is alweer 
eventjes geleden, namelijk 28 
juni, dat de kinderen van Kin-
derdagverblijf Bumme en BSO 
de Ruimte van Kinderopvang 
Humanitas een heuse ‘modder-
dag’ beleefd hebben.Het doel 
van deze dag was het bevorde-
ren van de natuurbeleving. He-
laas was er geen zomerzonnetje, 
maar het kon de pret niet deren!
De pedagogisch medewerkers 
gingen vroeg in de ochtend aan 
de slag om alles klaar te zetten.
Een moddertafel, een modder-
poel, een moddervoetenbad, 
takjes, kurken, zaagsel, veer-
tjes, ijsstokjes, blaadjes, lepels, 
potten en pannen en bakken 
met modder om taartjes, soep 
en allemaal andere lekkere din-
gen te maken. Zouden de kinde-
ren het aandurven? De kinderen 
kwamen voorzichtig naar buiten 
en keken wat rond naar al die 
‘modderdingen’. “Mogen we hier 
mee spelen? Echt? Vies…!”
Een paar kindjes durfden echt 
niet mee te doen, zij gingen 
heerlijk binnen spelen. Andere 
kinderen genoten vol overgave. 
Modder in de haren, tussen de 
tenen… Overal! Zij mochten dan 
ook als afsluiting in bad! Weer 
andere deden heel voorzich-
tig en kregen alleen maar vieze 
handen. Als afsluiting en bewijs 
van deelname aan dit geweldige 
evenement kregen de kinderen 
een Modderdiploma. Het was 
een leuke, geslaagde dag.

Pret op landelijke Modderdag



Heemstede - De Stichting 
2Wheels 4Wings kwam zaterdag 
6 juli voor de vierde keer met ve-
le motoren naar locatie Duinoord 
van de Hartekamp Groep in Ben-
nebroek. Cliënten konden de 
motoren bewonderen en zelfs 
meerijden in de zijspan. Voor hen 
was het een onvergetelijke dag!
Met de hulp van vele vrijwilli-
gers en een heerlijk zonnetje
zaten de cliënten al vroeg te 
wachten op de komst van de
motoren. Stichting 2Wheels 
4Wings kwam met ruim 15 mo-
toren met zijspan, trikes en ge-
wone motoren. Ook was er een
speciaal gehuurde rolstoelzij-
span. Hierdoor konden vier cli-
enten in hun rolstoel meerij-
den met deze speciaal uitgerus-
te motor.

Voor de cliënten is de motor-
dag een hele belevenis. Zij heb-
ben allemaal een verstandelij-
ke en/of meervoudige beperking 
en een ritje op een motor is voor 
hen heel bijzonder. Zwaaiend en 

lachend zaten zij op de motoren 
en ook de vrijwillige motorrijders 
hebben genoten van deze dag.

De Stichting 2Wheels4Wings 
kwamen op motoren met en 
zonder zijspan. Het doel van de 
Stichting is om een aantal malen 
per jaar motortoertochten voor 
onder andere gehandicapte kin-
deren, bejaarden of ernstig zieke 
mensen te organiseren. 

2Wheels4Wings beschikt over 
een groep van zo’n 250 vrijwilli-
gers die zich op de verschillende 
evenementen belangeloos inzet-
ten om mensen de dag van hun 
leven te bezorgen!

Honkbal
Gekortwiekt RCH-Pinguins 
geen partij voor de Twins
Heemstede - Het zit RCH-Pin-
guïns bepaald niet mee. Net als 
je denkt in René Versteeg com-
pensatie te hebben gevon-
den voor Marcel Timmer (ge-
blesseerd) en Chris Mowday 
(WPT), vergooit René zich afge-
lopen donderdag bij de training 
en reist de Racing met slechts 
één pitcher af naar Oosterhout. 
Ook Patrick Beljaards en Mark 
Smit, beiden afgelopen week 
onder het mes gegaan, ontbre-
ken, waardoor Marcel Timmer 
noodgedwongen zijn debuut 
als coach maakt. Daags daar-
na, in Heemstede, kan gelukkig 
beschikt worden over 3 pitchers 
uit het 2e en 3e team van RCH, 
waardoor de wedstrijd in elk ge-
val de volle 9 innings duurde. 
En dat mag als een compliment 
worden beschouwd.

De Twins pakten de zaken in het 
openingsduel voortvarend aan. 
Op alles in de buurt van de slag-
zone werd geslagen, waardoor 
het al na 3 innings 6-0 voor de 
Oosterhouters stond en een for-
se afstraffi ng voor de Racing 
dreigde. Maar daarna kreeg 
starter Robin van Eis meer vat 
op zijn opponenten en lukte het 
RCH in de 4e inning enigszins 
in de wedstrijd terug te komen 
na doubles van Lex Leijenaar en 
Zamir Lijde, gevolgd door groun-
ders van Giovanni Valmont en 
Reggie Valpoort: 6-2. Maar daar-
na was het gedaan met de aan-
valsdrift van RCH. Toen Robin 
van Eis in de 6e Oosterhoutse 
slagbeurt een paar maal door 
zijn infi eld in de steek werd gela-

ten, verscheen de 7-2 eindstand 
op het scorebord.
Stefan Magnusson was zondag 
de 1e pitcher die de Heemsteed-
se heuvel beklom en dat ging 
hem de 1e 2 innings voortreffe-
lijk af. Slechts één Twin bereik-
te het 1e honk en dan ook nog 
door een veldfout. Maar in de 3e 
Oosterhoutse slagbeurt moest 
Stefan dan toch de slagkracht 
van de bezoekers ervaren, met 6 
honkslagen en evenzovele runs 
als gevolg. Ook zijn opvolger op 
de heuvel, good old Robin Bak-
ker, hield 2 innings de thuisplaat 
schoon, maar zag in de 6e slag-
beurt de bezoekers 3 x scoren na 
2 x 4 wijd en 3 basehits. Ook Ru-
ben van der Horst nam vervol-
gens 3 innings voor zijn reke-
ning, met de prima cijfers 0-3-2-
1, waaruit 1 x verdiend en 1 x on-
verdiend gescoord werd. 
De Heemsteedse eer werd gered 
door runs van Reggie Valpoort 
in de 6e en 8e inning, beide ma-
len na met velderskeus op het 1e 
honk te zijn gekomen en verder 
geholpen door o.m. honkslagen 
van respectievelijk Giovanni Val-
mont en Charlston Paula.
Een 11-2 nederlaag op eigen 
veld is nooit leuk, maar het thuis-
publiek had weer eens met nieu-
we talenten kennisgemaakt en 
dat werd ook gewaardeerd.
Komende zaterdag speelt RCH-
Pinguïns op eigen veld de der-
by tegen koploper DSS, hope-
lijk weer met een volledig team 
en ongeacht de uitslag met een 
feestelijk vervolg in de vorm van 
het Gekke Koeienspel, een BBQ 
en een Blue Party. 

Klusdag op Park Meermond
Heemstede –  Het was een be-
perkt aantal handen die veel 
werk maakten op Park Meer-
mond tijdens de eerste klusdag. 
Op zaterdag 6 juli, een warme 
zomerse dag, verzamelde zich 
in de vroege ochtend een kleine 
groep vrijwilligers op Park Meer-
mond, om aan het werk te gaan. 
De eerste taak was het vervan-
gen van een insectenhotel, on-
der begeleiding van enkele vaste 
medewerkers. Een van hen, bio-
loog Eric Jagtman, vertelt: “Dat 
insectenhotel was door vandalen 
in brand gestoken.” 
Ook Wethouder Jur Botter stak 
bij de vervanging een handje bij. 
Vervolgens gingen de vrijwilli-
gers aan de slag met het uitdun-

nen van een dichte groene wal 
van jonge wilgjes in de oeverzo-
ne langs het Spaarne. Jagtman: 
“Het doel was om vanuit Meer-
mond weer zicht te krijgen op de 
rivier. Het was leuk om te zien 
dat al tijdens de werkzaamhe-
den waardering kwam vanaf het 
water. Binnen een half uur legde 
de eerste boot met nieuwsgieri-
ge recreanten aan op de vrijge-
maakte oever voor een bezoekje 
aan het park.” 
Aan het einde van de dag wa-
ren er 200 wilgjes gekapt, waar-
van er veel opzij zijn gelegd voor 
de huttenbouw in het speelbos. 
Verder werd een zwemsteiger 
uit het onkruid tevoorschijn ge-
toverd en voor hergebruik klaar-

gemaakt. “We hadden bijna een 
duik genomen, zo warm was 
het”, verklaart de bioloog, “en te-
rug naar de uitgang ontdekten 
we in de bloemenweide nog een 
bijzondere Ereprijssoort die je 
niet overal ziet.” 

Ook met de kleine groep en-
thousiaste vrijwilligers werd het 
een bijzonder geslaagde dag, 
volgens hem.  “Zo zie je dat je 
ook met weinig handen veel 
werk kan verzetten. Dat inspi-
reert om er na de schoolvakantie 
mee door te gaan. In het groen 
blijft namelijk altijd wat te doen.” 
Aanmelden kan nog steeds: Eric 
Jagtman,  06-43803837.
Mirjam Goossens

Lijn tussen Spaarndam en Heemstede
Buslijn 14 rijdt weer via Delftplein
Heemstede - De provincie be-
sluit om buslijn 14 van Spaarn-
dam naar Heemstede vanaf
25 augustus 2013 weer te la-
ten rijden via het Delftplein in
Haarlem-Noord (nabij het zie-
kenhuis Kennemer Gasthuis-
noord).

Na aanpassing van het buslij-
nennet in december 2011 kon 
lijn 14 vanuit Spaarndam niet 
meer naar het Delftplein in Haar-

lem-Noord. Dit kwam omdat 
er geen ruimte meer was in de
omloop van de bussen. Dit is de 
tijd die nodig is om op het begin-
punt te komen. Lijn 14 rijdt via de 
Spaarndamseweg naar het NS-
station in Haarlem en vervolgens 
door naar Heemstede.

Petitie
In het najaar van 2012 hebben in-
woners van Spaarndam een peti-
tie aangeboden met het verzoek 

om de rechtstreekse busverbin-
ding tussen Spaarndam en het 
Delftplein te herstellen. De pro-
vincie had de bewoners toege-
zegd om samen met de gemeen-
te Haarlem onderzoek te doen 
naar mogelijkheden. Het beter 
afstellen van de verkeerslichten 
voor de bussen op de route van 
buslijn 14 heeft de doorstroming 
verbeterd waardoor met de extra 
tijd het Delftplein als halte kan 
worden opgenomen. 

Heemstede - De Stichting 

Ritje in
de zijspan Cursus 

edelsmeden
Heemstede - Bij Casca start in 
september een cursus edelsme-
den. U leert sieraden en kleine 
objecten ontwerpen en maken. 
U krijgt basistechnieken aange-
reikt, zoals zagen, vijlen, solde-
ren, smeden en polijsten. Ook 
voor gevorderden is deze cur-
sus geschikt. Er is veel aandacht 

voor vormgeving. Beginners 
kunnen een setje gereedschap 
kopen voor 16 euro.
De cursus Edelsmeden van 12 
lessen is bij Casca in Activitei-
tencentrum de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede en 
start op maandag 23 september 
van 20.00 tot 22.30 uur. Aanmel-
den kan van maandag t/m vrij-
dag van 9 tot 12 uur, telefoon 
(023) 548 38 28-1. 
Of via www.casca-cursus.info.
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Heemstede
Exposities

Tot eind augustus
• Schilderijen met the-
ma ‘zoeken naar licht’ van 
Rachel Torrisi in The Vin-
tage Store, Cruquiusweg 37a, 
Heemstede. 

Muziek
Donderdag 11 en 18 juli
•  Optreden Harmonie St. 
Michaël op het terras bij 
Chocolaterie Van Dam 
op de Raadhuisstraat 60 in 
Heemstede, 19.00-20.30 uur.

Theater
Zaterdag 6 en zondag 7 juli
•  ‘Gevangen in het Net’, 
klucht door Het Forse Lach 
Theater, in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
Aanvang zaterdag 6 juli 20.30 
uur, zondag 7 juli 14.30 uur en 
20.30 uur. Entree: donatie na 
afl oop.
Reserveren gewenst, per mail: 
info@projectfors.nl of per te-
lefoon: 06-81570661.

Diversen
Elke dinsdag
• Sporten in Bennebroek 
met een gezellige groepje da-
mes dat een uurtje bezig is 
om de conditie en de spieren 
soepel te houden. Van 19.00 
uur tot 20.00/20.15 uur in het
Bennebroekerbos.
Kom eens gezellig meedoen, 
vrijblijvend, de kosten zijn 
laag. Interesse: 5243062.

Woensdag 31 juli
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Heemstede voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Zondag 25 augustus
• Antiek- en Brocantemarkt 
in de Jan van Goyenstraat, 
Heemstede. Standhouders 
kunnen zich nog aanmelden: 
info@janvangoyenstraat.nl.

30 en 31 augustus 
• 3e editie van het gratis 
toegankelijke feest ‘Heem-
stede Live!’ op het Wilhel-
minaplein Heemstede. Spier-
kracht en sponsors welkom. 
Meld je dan aan via live@
heemstedelive.nl Vol program-
ma met o.a. DJ Bert en lady 
friends en de band Jamen-
to. Ook lokale helden als Ma-
verick, de Hooter Tooterband 
en speciale opening act van 

Agenda
Cultuur

de Heemsteedse band Fireball 
express. Info op: www.heem-
stedelive.nl.

Regio
Exposities

Gehele maand juli
• Fototentoonstelling ‘Bloe-
men in bloei’, bibliotheek Hil-
legom, Sportlaan 1. Foto’s van 
twee generaties Van der Lans. 
De foto’s zijn werken van Ilo-
na (46) en Bob van der Lans 
(78). Gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren.
Kijk ook op www.biblio-
theekzu idkennemer land .
nl en op www.fl ickr.com/
photos/50242695@N04/.

Tot en met 28 juli
• Verborgen schoonheid uit 
Rusland, Russische outsider 
art in Museum Het Dolhuys. 
Kunst van Alexander Lobanov, 
Vasilij Romanenkov en Pavel 
Leonov. Schotersingel 2, Haar-
lem. Tel. 023-5410688, www.
hetdolhuys.nl.

Tot en met 24 augustus
• In fotogalerie De Gang, 
Grote Houtstraat 43, Haar-
lem is de expositie ‘1 vrouw, 
100 hoofddoeken’ van San-
der Stoepker te zien.
De hoofddoek doet veel stof 
opwaaien. Voor de een is het 
een symbool van onderdruk-
king en moet het dragen ervan 
verboden worden.  Voor de 
ander staat juist het verbod op 
de hoofddoek symbool voor 
onderdrukking en moet iede-
re vrouw zich volgens haar ei-
gen overtuiging kunnen kle-

den. Sander Stoepker (47) fo-
tografeerde 1 vrouw, moslima 
Boutaïna Azzabi, met 100 van 
haar hoofddoeken. Ze stu-
deerde Communicatie aan de 
Hogeschool Utrecht en werkt 
bij Al Jazeera. 

Tot en met 25 augustus
• ‘Licht, kleur, vorm en verf’. 
Schilderijen van de Litouw-
se schilder Ricardas Vai-
tiekünas (1940) te zien in 
37PK (Platform voor Kunsten) 
Groot Heiligland 37, Haarlem. 
In het kielzog van Cézanne 
werkt Ricardas Vaitiekünas  in 
de overtuiging dat de impuls 
om te schilderen voortkomt uit 
de natuur.
Opening zondag 30 juni om 
16.00 uur. Verder: donderdag 
t/m zondag 12.00 - 17.00 uur. 
Tel. 023-551 84 32, info@37pk.
nl | www.37pk.nl.

Tot en met 3 september
• Nieuwe expositie in vm 
Gemeentehuis Bennebroek. 
Exposanten: Peter Entrop 
(beelden), Elisa Pasmans 
en Evert Schellens (tekenen 
en schilderen). Bennebroe-
kerlaan 5.
Van maandag t/m vrijdag van 
8.30 – 12.30 uur en woensdag-
middag van 13.30 – 16.30 uur. 
Info: www.tentoonstellingen-
bennebroek.nl.

Diversen
Zaterdag 13 juli
• Natuurwerkdag op land-
goed Elswout in Overveen, 
09.30-15.00 uur. Aanmel-
den: 06-22575748.

Woensdag 17 juli
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Hillegom voor kin-
deren van 6 t/m 9 jaar, 14.00-
15.00 uur. Informatie: www.bi-
bliotheekhaarlem.nl.

Woensdag 24 juli
• Workshop ‘Aan de slag 
met Scratch’ voor kinderen 
van 10 t/m 14 jaar (gratis) in bi-
bliotheek Bennebroek, 14.30-
16.30. Aanmelden: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Woensdag 7 augustus
• Boerenbeestenfeest in bi-
bliotheek Bloemendaal voor 
kinderen van 6 t/m 9 jaar, 
14.00-15.00 uur. Informatie: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 10 augustus
• Zinderende Zomerexposi-
tie in de Waag aan het Spaarne 
in Haarlem, werk van leden 
van kunstvereniging Sta-Art 
uit Alphen aan de Rijn. Infor-
matie: www.kzod.nl.

Spoorwegovergang Alverna: 
veiligheid voorop

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de vakantie (donderdag 
27/6) heeft een meerderheid van de gemeenteraad voor verde-
re acties door het college richting ProRail gestemd. Het college 
moet van de raad onderzoeken hoe de spoorwegovergang bij het 
Laantje van Alverna voor fi etser en voetgangers open kan wor-
den gehouden.
Het CDA heeft tegen gestemd. En daar hebben we goede rede-
nen voor. Los van de juridische realiteit (deze spoorwegovergang 
is van ProRail en niet van de gemeente) staat bij ons de veiligheid 
voorop. Bovendien vinden we het onverantwoord om in deze tijd 
van bezuinigingen 500.000 euro uit te geven. Want zoveel gaat de 
aanleg van een bewaakte overweg kosten. Nog afgezien van de 
jaarlijkse exploitatiekosten van 15.000 euro. 
Uiteindelijk is het de raad zelf geweest die na een dodelijk ongeluk 
in 2011 het college heeft gevraagd de lopende ruimtelijke ontwik-
keling te versnellen. ProRail had de gemeente al in 2009 verzocht 
het Laantje van Alverna te ontsluiten naar de Brederolaan zodat 
ze de spoorwegovergang kon sluiten. Omwille van de veiligheid!
Er zijn altijd tegenstanders bij elke ruimtelijke ontwikkeling. Dat is 
voor de politiek lastig. Je doet het nooit goed voor iedereen. Dit 
geval is voor ons duidelijk. Veiligheid voorop!

Boudi van Vlijmen,
Raadslid CDA, Heemstede

INGEZONDEN

Levend Mario Party bij de 
Heemsteedse Reddingsbrigade
Heemstede -  Op zondag 30 ju-
ni organiseerde het WhozNext 
team van de Heemsteedse Red-
dingsbrigade een nieuw evene-
ment. Na het succes van casino-
avond stond Levend Mario Par-
ty op het programma. Dit evene-
ment was speciaal voor de leden 
van de Heemsteedse Reddings-
brigade in de leeftijd van 11 t/m 
16 jaar. Het WhozNext team, be-
staande uit 7 jongeren onder be-
geleiding van een coach, had 
op de skatebaan in het sport-
park met stoepkrijt een spelbord 
uitgetekend. Rondom stonden 
zo’n 25 verschillende minigames 
klaar. Alle WhozNext leden wa-
ren gekleed zoals in het beken-
de Mario spel. Dit was een zeer 
grote sfeerversterker. De deel-
nemers waren verdeeld in groe-
pen en onder leiding van een 
team captain kon het spel van 
start gaan. Het weer zat gelukkig 
mee en de tijd vloog voorbij. On-
der de deelnemers heerste heel 
veel enthousiasme en doordat 
de minigames zeer duidelijk wa-
ren kon iedereen gezellig mee-

spelen. Afgaande op de reacties 
van de deelnemers was Mario 
Kart de leukste minigame. Hier-
bij moesten de deelnemers met 
een stuur in de hand een rondje 
rond het sportpark rennen, ter-
wijl ze op de hielen gezeten wer-
den door Bowser, die ze beko-
gelde met waterballonnen. Maar 
ook alle andere spelletjes wa-
ren erg leuk. De gezellige sfeer 
is wat de dag kenmerkt en veel 
deelnemers vonden het leuker 
dan dat ze van te voren verwacht 
hadden. Toen de tijd erop zat 
hebben de deelnemers nog even 
geholpen met opruimen en na 
de prijsuitreiking keerde ieder-
een met een glimlach rond zijn 
mond huiswaarts. Het WhozNext 
team van de Heemsteedse Red-
dingsbrigade is eind vorige zo-
mer opgestart door Sportservice 
Heemstede-Zandvoort. De leden 
gaan nu zelf even van de zon ge-
nieten, en alles wat ze dit jaar 
geleerd hebben laten bezinken, 
maar na de zomervakantie wordt 
de organisatie van het volgende 
evenement weer opgepakt.
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Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

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

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

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

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Nieuwe workshop ‘Ouderschap in balans’
Op woensdag 17 juli van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd 
en Gezin de nieuwe workshop ‘Ouderschap 
in balans’ voor ouders die binnenkort een 
kindje verwachten. De workshop gaat in op 
veranderingen die ouders ervaren zodra hun 
kindje geboren is. De workshop wordt gegeven 
op de Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.

Wilt u meer weten over deze workshop, kijk dan op 
www.cjgheemstede.nl. U kunt zich hier ook (gratis) 
inschrijven. Deze workshop is ontwikkeld door 
‘Babywerk’ en wordt regelmatig gegeven binnen 
diverse Centra voor Jeugd en Gezin. Alle data en 
locaties staan op www.cjgactiviteiten.nl.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften

Bekendmaking Wet milieubeheer

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 18 juli 2013 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

- 20.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van 
een verzoek om werkzaamheden voor een 
dakopbouw op het perceel W. Denijslaan 6 stil 
te leggen - openbaar -

- 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
subsidieverzoek - openbaar -

- 21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 

waarschuwing wegens schending van de 
inlichtingenplicht op grond van de Wet werk 
en bijstand - niet openbaar - 

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda.  
De definitieve agenda zal op dinsdag 
voorafgaand aan de datum van de hoorzitting via 
de website www.heemstede.nl (vergaderstukken 
& besluiten) beschikbaar zijn. Voor informatie 
kunt u contact opnemen met de secretaris van 
de commissie, tel. (023)5485607.

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat in 2012 de 
volgende bedrijven een melding van het oprichten 
of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter 
uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer.

Heemstede
- Timmers passionelle B.V., Binnenweg 133

- Ahold Europe real estate & construction b.v., 
Cruquiusweg 31 

- Martin Schilder Automobielbedrijven, 
Cruquiusweg 37 

- Atellier Ton van Wijk, Cruquiusweg 116a 
- Lions Digital Print, Herenweg 29K 
- Gitaarles Heemstede, Herenweg 49 
- Restaurant 139, Zandvoortselaan 139 
- De Baas, Zandvoortselaan 127 
- Albert Heijn, Zandvoortselaan 169 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 
onbekende bestemming uit te schrijven:

- R.B.G. Daguerre, geb 30-12-1959, 
Zandvoortselaan 2A, per 03-07-2013;

- E.S.E. Sanders, geb 29-08-1994, Jeroen Boschlaan 
18, per 02-07-2013

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen twee weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 14 023).

Uitschrijving GBA



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(Reguliere procedures)
- Achterweg 19a het bouwen van een 

verbindingsgang wabonummer 5581,
 ontvangen 21 juni 2013. 
- Huizingalaan 77 het kappen van 1 gleditsia 

wabonummer 5605, ontvangen 24 juni 2013. 
Herenweg 126 het kappen van 1 gleditsia en 

 1 prunus wabonummer 5606, ontvangen 
 24 juni 2013. 
- Blekersvaartweg 26 het kappen van 3 coniferen, 

1 esdoorn en 1 prunus wabonummer 5612, 
ontvangen 25 juni 2013.

- Javalaan 18 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 5654, ontvangen 25 juni 2013. 

- Heemsteedse Dreef 137 het plaatsen van een 
erfafscheiding wabonummer 5660,  
ontvangen 25 juni 2013. 

- Ir. Lelylaan 43 het kappen van 2 loofbomen 
wabonummer 5661, ontvangen 25 juni 2013. 

- Herenweg 183 het plaatsen van reclame 
wabonummer 5674, ontvangen 27 juni 2013. 

- Ir. Lelylaan 6 het plaatsen van een berging 

wabonummer 5150, ontvangen op 3 juni 2013. 
Deze aanvraag is op verzoek omgezet van een 
reguliere procedure naar een vooroverleg.

Aanvragen omgevingsvergunning 
(Uitgebreide procedure)
- Wandelbos Groenendaal t.o. Ritzema Boskade 9 

het gebruik van het gebouw voor  
tv-programma’s en naschoolseopvang BSO Casca 
wabonummer 5587, ontvangen 21 juni 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(Reguliere procedure)
- Provinciënlaan 4C het regen- en winddicht 

maken van het balkon wabonummer 5213, 
verzonden 5 juli 2013. 

- Heemsteedse Dreef 17 het doorbreken van 
een muur tussen woonkamer en keuken 
wabonummer 5084, verzonden 5 juli 2013. 
Reguliere procedure

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
- Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4808, ontvangen 12 mei 2013. 
Reguliere procedure. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

- Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4708, ontvangen 2 mei 
2013. Reguliere procedure. In het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van  
6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
- Crayenestersingel 2 het plaatsen van een tuinkist 

wabonummer 4808, ontvangen 12 mei 2013. 
Reguliere procedure

- Chrysanthemumlaan 4 het plaatsen van een 
tuinkist wabonummer 4708, ontvangen 2 mei 
2013. Reguliere procedure

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Inzien, reageren, bezwaar maken

Loket Heemstede is er voor u!

Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur 
en op vrijdag van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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

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

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al 
uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1.

Of het nu gaat om het aanvragen van een voorziening 
in het kader van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (zoals OV-taxi, aanpassingen in de 
woning of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt 
ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40.
Openingstijden: ma t/m vrij
van 8.30 tot 13.00 uur en ‘s middags op afspraak.
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