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De Oosteinde Tuinenwedstrijd
Heemstede – Meedoen aan de 
Tuinenwedstrijd die de Heemste-
der in samenwerking met Tuin-
centrum De Oosteinde organi-
seert, kan elk jaar weer opnieuw. 
Dat doet ook de heer Rosenhart 
uit de Koediefslaan. "Twee jaar 
geleden hebben wij voor de eer-
ste maal foto's ingezonden voor 
de tuinenwedstrijd. Eén foto 
heeft toen de voorpagina van de 
Heemsteder gehaald, maar he-
laas vielen we uiteindelijk niet in 
de prijzen. 

Daarom doen wij ook dit jaar 
weer mee, met natuurlijk de hoop 
op meer succes." In zijn tuin on-
der meer te zien  agapanthus, 
fuchsia, hydrangea annabelle, 
hortensia's in wit, blauw en roze, 
vrouwenmantel, lavendel, hede-
ra en spirea. Bovendien is er een 
'beschermheer van de tuin'. "Dat 
is het door ons zelf geïmporteer-
de beeld van Ramanaji, die, naar 
verluidt", zo vertelt Rosenhart, 
"de tuin beschermt tegen over-
vloedige regenval." Dat is nog 

eens een aanwinst voor een tuin.

Ook meedoen?
De tuinenwedstrijd loopt in de 
maanden juli en augustus. Wilt u 
ook uw tuin laten zien en meedin-
gen naar de hoofdprijs van 125 
euro? Stuur dan uw tuinfoto(‘s) 
en met korte beschrijving naar: 
redactie@heemsteder.nl Uw tuin 
krijgt sowieso een plaatsje op de 
Facebookpagina van de Heem-
steder en de allermooiste ver-
schijnt in de krant.

Directeur Juf Debby Schouten neemt 
afscheid van Valkenburgschool
Heemstede – Liedjes, rap, dan-
sen op de woensdagochtend 
voor Juf Debby in de aula van de 
Valkenburgschool. Ze kreeg een 

mes en taartschep in haar han-
den gedrukt en mocht uit zes 
taarten 180 stukjes verdelen, 
en dat ging haar prima af. Slag-

roomtaarten, gemaakt door con-
ciërge Toon Kersten, die ze heel 
vroeger al bruin bakte. Heer-
lijk om weer eens slagroomtaar-

ten te maken, vertelde hij tussen 
twee happen. Hij kon het goed 
vinden met Juf Debby en hij niet 
alleen. Jammer dat ze weg gaat, 
vindt het hele team en de ou-
ders.

Alle groepen hadden voor Juf 
Debby een verrassing. Groe-
pen 1 en 2 een canon van Va-
der Jacob, de groteren had-
den een rap, gedicht of  lied-
jes en veel zonnebloemen voor 
de juf die er helemaal gek mee 
was. Ze is tenslotte zeven jaar 
het zonnetje op school. Ze gaat 
een heel nieuwe uitdaging aan. 
De schoenenzaak van haar ou-
ders in Noordwijkerhout gaat zij 
overnemen, na twintig jaar on-
derwijs. Dat begon in de Voor-
wegschool, waar ze 7 jaar ad-
junct was. Daarna op Bommel-
plein in Nieuw Vennep ook als 
adjunct. De laatste zeven jaren 
op de Valkenburgschool als di-
recteur. De geur van school 
wordt ingeruild voor de geur van 
leer. Een al lang gerenommeer-
de schoenenzaak in Noordwij-
kerhout roept de volgende ge-
neratie op en voor Debby is het 
een nieuwe uitdaging die ze 

graag aangaat. Maar eerst nog 
een dagje genieten met de kin-
deren. In een vossenjacht de 
wijk door richting het Oude Slot, 
waar de vossen verscholen za-
ten als vuilnisman of houthak-
ker. Op Park Meermond, hun 
achtertuin, drinken, eten, spelen 
en de oplossing raden. Dat bos 
is eindeloos! s `Middags kwa-
men de ouders gedag zeggen en 
had de voorzitter van de Ouder-
raad, Jan de Graaff, een speech 
voor Juf Debby. “Bedankt voor je 
enthousiasme, je start was niet 
gemakkelijk met drie voorgan-
gers in vijf jaar, maar je zette de 
school weer op de rails, het werd 
een Brede School en de musi-
cals ieder jaar een hoogtepunt. 
Als dank krijg je de oude school-
bel mee die je elke ochtend han-
teerde en vast een nieuwe bel 
voor je opvolger, Karen Schild-
wacht-Ninaber.”

Met een heerlijke high tea nam 
Juf Debby afscheid van haar 
team, om na een vakantie de 
nieuwe uitdaging in de schoe-
nen aan te gaan. Ook dat zal 
haar lukken. 
Ton van den Brink 

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433
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Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 13 juli, Ds. L.C.M. 
Blomjous –Mailette de Buy 
Wenniger (Aerdenhout)

Zondag 20 juli, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Prof. Dr. G. 
Heitink (Bennebroek)

Zondag 27 juli, aanvang 10:00 
uur. Voorganger Ds. H. van Es 
(Heerlen).

Trefpunt 
Bennebroek

Regio - Zondag 13 juli viering 
met ds. P.Kooiman (A’dam). 
Dienst van Schrift en Tafel. 
Tevens crèche. Aanvang vie-
ring: 10.00 uur. Locatie: Tref-
punt Bennebroek, Akonieten-
plein 1.

PKN Heemstede
Zondag 13 juli  in de Oude
Kerk, Wilhelminaplein: ds. R.J. 
Prent (Amstelveen).
Aanvang: 10.00 uur.
www.kerkpleinheemstede.nl.

In de serie over de Heem-
steedse kerken gaan we ver-
der met de tijdelijke gerefor-
meerde kerk aan de Craye-
nestersingel.

Het ziet er absoluut niet uit als 
een kerk, maar toch heeft de in 
1957 afgebroken Bollenschuur 
aan de Crayenestersingel als 
kerk dienst gedaan. De Gere-
formeerden waren druk doen-
de om een kerk te realiseren in 
Heemstede. Uiteindelijk zou er 
een kerk gebouwd worden op 
de Koediefslaan. Met een sobe-
re indeling kon de Bollenschuur 
van Roozen tijdelijk als kerk plek 
bieden aan 250 mensen en op 

tweede Paasdag 9 
april 1917 werd de 
eerste dienst gehou-
den. Op 16 mei 1921 
hield de kerkelijke 
functie van de Bol-
lenschuur op. Als u 
het hele verhaal over 
de kerk wilt weten 
dan kunt u Heerlijk-
heden nummer 160 
kopen. Op de prach-
tige toenfoto uit 
het HV-HB-archief 
een rustige Crayenestersingel. 
Op de foto van nu van Harry Op-
heikens in juli 2014 is, ondanks 
dezelfde fotolocatie, het beeld 
duidelijk verandert. 

Heeft u nog meer foto’s of in-
formatie dan kunt u ook mai-
len naar de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(webmaster@hv-hb.nl) of fo-
to’s inleveren bij het kantoor van 
De Heemsteder, Camplaan 35, 
Heemstede. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug.
Vertel uw verhaal erbij en mis-
schien hebben andere lezers 
wel aanvullingen.
 
Voor meer informatie over de 
HVHB kunt u terecht op on-
ze website “www.hv-hb.nl”.  
Hier kunt u ook – als u die 
heeft – uw vragen stellen.

COLOFON
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Heemstede – Vereniging Eigen 
Huis laat zich in een artikel van 
Eigen Huis magazine (juli/au-
gustus) positief uit over fi nan-
cieringsconstructies die eigen-
woningbezitters geen pijn doen 
in hun portemonnee. Een voor-
beeld van zo’n constructie is het 
project Stroomversnelling Koop-
woningen. Gemeenten, bouw- 
en energiebedrijven hebben 
hierover gesprekken gevoerd. Ze 
denken er over op grote schaal 
bestaande koophuizen om te 
bouwen tot energieneutrale wo-
ningen. De afdeling Beleidsad-
vies van Eigen Huis legt uit dat 
de bedoeling is dat bewoners 
van die koophuizen door bespa-
ring op hun energierekening de 
lening voor de energiebesparen-
de verbouwing kunnen afl ossen. 
Jammer is het wel, zo is te le-
zen in het artikel van het maga-
zine, dat zoveel mensen niet we-
ten welke fondsen er zoal zijn om 
duurzame verbouwingen voor te 
schieten. Geld lenen kost dan 
wel geld maar als je daarmee zo-
veel energie kan besparen dat je 
de lening terug kunt betalen, le-
vert het voordeel op. Veel men-

sen zijn zich hier niet van be-
wust! Energiezuinige thema’s zijn 
bijvoorbeeld zonnepanelen, een 
zonneboiler of een warmtepomp. 
Maar terug naar het lenen. Wist 
u dat in januari het Nationaal 
Energiebespaarfonds werd op-
gericht? Inhoud: 300 miljoen eu-
ro. Banken en overheid storten 
in dat fonds. Huiseigenaren kun-
nen vervolgens een lening aan-
vragen. Natuurlijk dient altijd wel 
goed gekeken te worden of het 
echt zin heeft maar feit is wel dat 
de rente van een lening vaak fi s-
caal aftrekbaar is. Er zijn dus af-
wegingen te maken. Maar han-
dig is het zeker om advies in te 
winnen. 

Neem eens contact op met Vos-
se Moderne Installatietechniek, 
Kerklaan 9 in Heemstede.
Tel. 023-5286802 of e-mail info@
vosse.nl en laat u deskundig in-
formeren over investeren in een 
duurzame verbouwing.

Informeer bij Vosse Heemstede
Geld lenen kost geld?
Niet als je investeert in 
een duurzame verbouwing

Onbekend Heemstede
Kerken toen en nu deel 8:

Tijdelijke Gereformeerde kerk

Heemstede - Dansen, mu-
ziek maken, van allerlei in-
strumenten proeven. Jonge 
kinderen leren muziek ken-
nen op een speelse, gevari-
eerde manier en kunnen zo 
zelf ontdekken waar ze ple-
zier in hebben. Dat kan bij 
Casca. Speciaal voor de ba-
by en dreumes van deze tijd 
heeft docente Sylvia Bijle-
veld liedjes van nu geïnte-
greerd. Ouders kunnen ook 
zelf liedjes aandragen in de 
muzieklessen. Sylvia Bijle-
veld is docente Algemene 
Muzikale Vorming (AMV). In 
juni 2005 studeerde ze af als 
sociaal pedagoog. Tijdens 
haar opleiding heeft zij zich 
gespecialiseerd in autisme. 
De laatste jaren is ze actief 
met muziek en creatieve ex-
pressie op verschillende bui-
tenschoolse opvangcentra 
en in haar muziekbedrijf als 
muziekdocente. De 8 bijeen-
komsten start op woensdag 
17 september van 9.00-10.00 
uur of van 10.00-11.00 uur 
bij Casca op de locatie van 
kinderdagverblijf Pierewiet, 
Molenwerfslaan 9, Heemste-
de. Aanmelden: www.casca.
nl/cursussen jeugd. Of belt 
u: tel. (023) 548 38 28 kies 1, 
op werkdagen: 9 en 12 uur.

Muziek
op schoot
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Oproep van Historisch Museum
Heeft u herinneringen 
aan de Blauwe Tram?

Regio - Al bijna 60 jaar rijdt 
de Blauwe Tram niet meer, 
maar nog steeds is hij een be-
kend begrip in Haarlem. In au-
gustus komt in het Historisch 
Museum Haarlem in samen-
werking met het NZH Muse-
um en Stichting MOVE Am-
sterdam een kleine expositie 
over deze tram. Het museum 
vraagt daarbij om de hulp van 

het publiek. Heeft u herinne-
ringen aan de Blauwe Tram? 
Leuke anekdotes? Mooie fo-
to’s?

Stuur uw reactie naar info@
historischmuseumhaarlem.
nl of loop even binnen bij het 
museum aan het Groot Hei-
ligland 47. Receptie: 023 542 
24 27. 

Museum Haarlemmermeer
Rondleidingen voor
en door kinderen
Regio - Historisch Muse-
um Haarlemmermeer  or-
ganiseert maandelijks twee 
kinderrondleidingen om 
14.00 en om 15.00 uur op de 
woensdag, zaterdag en zon-
dag van de tweede week van 
de maand. Deze maand is 
dat op 9, 12 en 13 juli. Deze 
rondleidingen worden gege-
ven door kinderen die zijn op-
geleid tot ‘Kindergids’ en zijn 
bedoeld voor kinderen tus-
sen de 6 en 12 jaar.  Kinderen 
kunnen het museum bezoe-
ken en deze rondleiding vol-
gen voor €2,50.

Historisch Museum Haarlem-
mermeer is niet alleen voor ou-
deren, maar juist ook voor kin-
deren erg leuk. Om kinderen 
een rondleiding binnen hun ei-
gen belevingswereld aan te kun-
nen bieden heeft het museum 
15 kinderen tussen de 10 en 12 
jaar opgeleid tot ‘Kindergids’. In 
de meivakantie werd al een suc-
cesvolle pilot gedraaid waar veel 
kinderen van hebben genoten.
De Kindergidsen geven vanaf 
heden op vaste momenten kin-
derrondleidingen in Historisch 

Museum Haarlemmermeer: el-
ke tweede week van de maand 
op woensdag, zaterdag en zon-
dag om 14.00 en om 15.00 uur.
Deze Kindergidsen geven rond-
leidingen speciaal voor kinderen 
tussen de 6 en 12 jaar. Ze ver-
tellen over de geschiedenis van 
Haarlemmermeer, maar ze laten 
ook veel zien over hoe iets vroe-
ger in z’n werk ging of wat oude 
gebruiken waren.
Je hoeft je niet aan te melden 
voor de kinderrondleiding maar 
vol = vol (maximaal 10 kinderen 
per rondleiding). De rondleidin-
gen zijn bedoeld voor museum-
bezoekers niet voor kinderpartij-
tjes. Deze dienen apart te wor-
den geboekt, maar kunnen ook 
met Kindergids indien gewenst.
 
Adres: Bosweg 17 in Hoofddorp 
(rand Haarlemmermeerse Bos).
Ter info: Je kunt het beste parke-
ren op het parkeerterrein in het 
bos, achter Claus event center.
 
Voor meer informatie over al-
le activiteiten gaat u naar 
www .h i s t o r i s ch -museum-
haarlemmermeer.nl of naar 
www.museumdecruquius.nl.

Dichtbij genieten kan ook…

Heerlijk relaxen op 
Camping Vogelenzang
Regio - De zomervakantie is be-
gonnen en iedereen maakt zich 
op om uit te rusten en vakantie 
te vieren. Tropische stranden of 
de Spaanse costa’s?  Voor som-
migen hoeft dit echt niet: met 
mooi weer kun je ook heer-
lijk ontspannen in de buurt. Dit 
jaar gaat de Heemsteder weder-
om op pad om eens te uit te vin-
den welke campings bewoond 
worden door eventuele mede-
bewoners uit de directe omge-
ving. Deze keer camping Voge-
lenzang.
Camping Vogelenzang, die al 
54 jaar bestaat, heeft sinds vo-
rig jaar een kleine metamorfo-
se ondergaan. “We hebben de 
riolering vernieuwd en op 350 
plaatsen stromend water gere-
aliseerd”, vertelt campingme-
dewerker Patrick Lafeber. “Na 
het openingsseizoen, 1 oktober, 
worden er meer plaatsen op de 
camping opgewaardeerd. Te-
vens zijn de toegangswegen op 
de camping vernieuwd en ver-
hard met rode klinkers. Ik noem 
het de rode loper”, grapt Patrick. 
“Het is de bedoeling dat er ook 
meer speeltoestellen voor kin-

deren komen en er staat zelfs 
een heus amfitheater in de plan-
ning. En de verlichting is op di-
verse plekken aangepast. LED-
verlichting: zuiniger in het ge-
bruik en duurzamer. Ik was 4 
toen ik voor het eerst hier kwam 
en werk hier nu sinds 2 april 
2004. Het is gewoon een prach-
tige camping op een mooie plek 
in de natuur met de vaste gas-
ten die al vele jaren jaarlijks bij 
ons bivakkeren”, aldus Patrick 
Lafeber, die ondertussen naar 
enkele vaste campinggasten 
zwaait.  Er wordt een stacara-
van met Duitse vlaggen gepas-
seerd. Het is de caravan van het 
Duitse echtpaar Thomas en Jut-
ta Albrecht uit Gladbeck in het 
Roergebied. Thomas: “Ik was 12 
jaar toen ik hier voor het eerst 
kwam en kom hier al 33 jaar. Het 
is vanuit Duitsland 2 uurtjes rij-
den. Dit is een wonderschone 
plek waar je alles hebt: bossen, 
natuur, duinen, het strand en de 
zee. We blijven lekker 3 week-
jes. En we kijken hier gewoon de 
halve finale Duitsland - Brazilië 
in onze Duitse voetbalshirts. Het 
kan allemaal hier. We gaan na-

tuurlijk ook de halve finale Ne-
derland – Argentinië zien, gezel-
lig samen met de Nederlanders. 
Nederland heeft een sterk elf-
tal. Dus we hopen op een leuke 
klassieker Nederland- Duitsland 
in de finale!” Verderop de op-
getuigde stacaravan met oran-
jeversiering van Han en Wera 
van Daalen, afkomstig uit Haar-
lem. “De Heemsteder? Ik heb ja-
ren geleden een zaak gehad in 
Heemstede, aan de Raadhuis-
straat 56-a: Van Daalen Hout-
handel”, vertelt Han van Daalen. 
“Mijn vader heeft hier jarenlang 
in gestaan, ik zelf heb tussen 
1972-1977 hier gewerkt. Heem-
stede is wel gezelliger gewor-
den zo met de Raadhuisstraat 
en de Binnenweg, met mooie 
winkels. Wij jubileren op cam-
ping Vogelenzang: we komen 
hier al 30 jaar. Dichtbij huis en 
toch veel rust. Voor mijn pen-
sionering ging ik al lekker na 
het werk  hier naar de camping 
toe. Echtgenote Wera vult aan: 
“We kwamen hier 30 jaar gele-
den om deze camping te pro-
beren en we proberen deze nog 
steeds!” En het voetbal? “We 
gaan lekker in onze caravan 
in het oranje met ons natje en 
droogje de halve finale kijken”, 
vervolgt Han van Daalen. “Als 
we winnen woensdag, zie ik ons 
liever in de finale tegen Brazilië 
dan Duitsland. Wat het ook mo-
ge worden, we hebben het hier 
sowieso al naar ons zin. We ver-
maken ons toch wel!”

Camping Vogelenzang, 2e 
Doodweg 17 in  Vogelenzang, 
tel. 023 – 584 70 14, e-mail: 
camping@vogelenzang.nl.
Meer info op de website:
www.vogelenzang.nl.
Bart Jonker

Fotografie: Bart Jonker Productions © 2014
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Bedankdienst bij afscheid pastor Paul Visser

“Houd de lamp brandend”
Heemstede – De zondag na 
Pasen zou er een officiële af-
scheidsdienst gehouden wor-
den voor de 65-jarige pastor Paul 
Visser die in de Bavoparochie 
aan de Herenweg, twintig jaar 
vormgegeven heeft aan ‘Samen 
Kerk’. Het heeft niet mogen zijn. 
De pastor kreeg een longaan-
doening met een ‘slecht nieuws 
boodschap’.
Zondagochtend jl. werd, ten 
overstaan van ruim 800 kerkbe-
zoekers, een dankdienst gehou-
den. In zijn preek begon hij over 
die moeilijke en verdrietige situ-
atie. Zomaar weg uit het pasto-
rale werkveld, stoppen met litur-
gie, werkgroepen, ziekenbezoek. 
Geen afsluiting. Maar juist deze 
zondag, het einde van het paro-
chiële werkjaar, heeft iets bijzon-
ders. Hij gaat in op het beeld van 
Jezus die inspirerend geweest is 
voor velen die in zijn voetspo-
ren gingen als pastor, leraar. Hoe 
hij van zijn voorganger, pastoor 
Derk de Vries tijdens zijn instal-
latie 20 jaar geleden een fakkel 
overhandigd kreeg met als op-
dracht het geloof door te geven 
en de fakkel brandend te hou-
den. Maar hoe zou dat gaan? 
In plaats van een priester was 
er nu een pastoraal werker met 
een gezin de eerst aanspreek-
bare. Door pastoor de Vries 
en kerkbestuur goed voorbe-

reid, maar de praktijk soms toch 
weerbarstiger. Communievierin-
gen in plaats van Eucharistievie-
ringen. Discussies over vierin-
gen. Vespervieringen met soms 
meer koorleden dan kerkgan-
gers. Er werd gezocht naar een 
goed en evenwichtig beleid, een 
eigen gezicht voor de Commu-
nievieringen. Dat lukte met de 
liturgiegroepen vanuit de paro-
chie en dankzij emeriti, kon ook 
een aantal Eucharistievieringen 
gerealiseerd worden. Vanuit de 
parochie was er veel animo om 
mee te doen, er werden nieuwe 
initiatieven ontwikkeld.
Op Paul’s bureau ligt nog een 
lijstje met wat eigenlijk nog ge-
beuren moet, dat wordt nu ‘mag’. 
Hij eindigde zijn preek met de 
woorden: ”Wie weet, met Gods 
hulp, kan ik daaraan nog een 
kleine bijdrage geven.”  

Kerkbestuur
Sinds 2e Paasdag heeft de Bavo 
geen kerkbestuur meer maar is 
onderdeel van Klaverblad, de fu-
sie van OLV Hemelvaart en de 
parochies Bennebroek en Vo-
gelenzang. Onder één bestuur. 
De nu functieloze vice-voorzitter, 
Bart Gudde, sprak pastor Visser 
toch toe namens de Bavo-pa-
rochie. Over de verantwoorde-
lijkheid ‘kerk zijn’ dat niet alleen 
een zaak is van pastoor of pastor, 

maar ook van de gelovigen. Hoe 
Paul gebruik wist te maken van 
talenten van anderen. Steeds 
geschikte mensen vond.
Menig pastoor zal jaloers zijn op 
wat pastor Visser in de Bavo ge-
presteerd heeft. Aan saamhorig-
heid, onderlinge bijstand en ac-
tieve deelname aan werkgroe-
pen of koren. Pastor zijn was 
voor hem geen beroep, maar een 
roeping. Er volgt een ongewisse 
tijd, speciaal voor zijn vrouw Lia 
en de kinderen Ben, Tom en Su-
zanne.
Terecht had Visser een wat on-
voldaan gevoel, een beëindi-
ging van je pastorale activiteiten 
in de Bavo zonder een duide-
lijk markeringspunt. Gudde: “Je 
hebt vandaag de fakkels overge-
dragen aan vier vertegenwoor-
digers, die staan voor de pijlers 
van de kerk: dienen, leren, vie-
ren, organisatie.” Hij wilde graag 
het laatste woord en kreeg het. 
Een dankwoord zonder veel na-
men, maar vol symboliek die 
bloemen in zich hebben. Bloe-
men waarmee de familie Van 
Lierop sinds 1959 het altaar ver-
siert. Zijn favoriet is de violier die 
staat voor onschuld en een heer-
lijke geur afgeeft. Daarnaast de 
zonnebloem die altijd naar de 
zon kijkt. Optimistisch naar bo-
ven kijkend. 
Ton van den Brink 

Bel 023-5282018
‘Pechvogel-actie’ T-line
Regio – In het redactiestukje over sportschool T-line in Cruqui-
us, afgelopen woensdag in de Heemsteder, is helaas een foutief 
telefoonnummer vermeld. Het juiste telefoonnummer om T-line 
te bereiken is: 023-5282018. Excuses van de redactie.
Sportschool T-line,net over de grens van Heemstede, geves-
tigd in Cruquius komt met een leuke actie. Dit speciaal voor 
leden van de sportschool in de Raadhuisstraat te Heemstede 
die noodgedwongen voor een gesloten deur te staan. De sport-
school moest sluiten wegens faillissement. “Wij bieden de pech-
vogels onbeperkt sporten tot 1 oktober aan voor 49,50 euro”,  al-
dus fitnessmanager en mede-eigenaar Onno Mantel, van T-line. 
T-line in Cruquius is inmiddels naast tennis ook op fitnessgebied 
een begrip. Met ruim 12,5 jaar ervaring en een breed aanbod 
is er een vast ledenbestand  opgebouwd. De ‘pechvogels van 
de Raadhuisstraat’ mogen naast de cardio- en fitnessmogelijk- 
heden ook gebruik maken van het brede lessenpakket.
Er is wel één voorwaarde. Mantel:  “We vragen wel om het tonen 
van het  lidmaatschapskaartje.”
Voor verdere informatie wordt verwezen naar www.t-line.nl of 
even bellen: 023-5282018. Langskomen kan natuurlijk ook. T-
line is in de zomermaanden geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag tot 13.00 
uur. T-line is gevestigd in Cruquius, naast Praxis en schuin te-
genover Intra-Tuin en de Media Markt. 

Leuk begin van de vakantie

Heemstede - Afgelopen vrijdag zijn de scholen voor 6 weken 
dicht gegaan. Zo ook HJF Huiswerkbegeleiding. Bijna iedereen 
is over gegaan, dus dat was best succesvol.

Als afsluiting mochten alle leerlingen en begeleiders een ijsje 
gaan eten. Een leuk begin van de vakantie. En in augustus staat 
HJF Huiswerkbegeleiding we weer klaar voor de leerlingen.

Bij H.B.C. Bridgeclub ‘De Toekomst’
is bridgen pas echt gezellig

Heemstede - Er is nog ruimte voor nieuwe le-
den bij bridgeclub H.B.C. de Toekomst. Deze zo-
mer is er hard gewerkt om het clubhuis, aan de 
Cruquiusweg, uit te breiden en te verfraaien. Ge-
speeld wordt op woensdagavond van 20.00 tot 
23.00 uur. Er is een vaste arbiter aangesteld die 
gaat zorgen dat de speelavonden volgens de re-
gels van de N.B.B. soepel en rustig verlopen. Na 

afloop wordt de uitslag bekendgemaakt en er is 
gelegenheid om onder het genot van een ge-
zellige borrel te kletsen over het verloop van de 
spellen. H.B.C. de Toekomst biedt u de moge-
lijkheid om 1 of 2 avonden vrijblijvend te komen 
proefspelen.
Wilt u informatie? Bel of mail dan met A. Assen-
delft, 06-51262628 of hbcbridge@ziggo.nl.

Glip geeft 447,13 euro 
voor handicap-collecte
Heemstede – Handicap.nl hield 
eind juni de jaarlijkse collecte. In 
de wijk ‘de Glip’ werd in totaal 
447,13 euro opgehaald. Het geld 
komt ten goede aan mensen met 
een handicap en/of chronische 
ziekte door middel van de Alge-
mene Nederlandse Gehandicap-
ten Organisatie (Ango). Financi-
ele hulp wordt bijvoorbeeld ver-
leend aan mensen met een be-
perking die buiten elke rege-
ling van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning en zorgver-

zekeraar vallen. Ook komen de-
ze mensen in aanmerking voor 
advies op sociaal, juridisch en fi-
nancieel gebied. Door deze vorm 
van hulpverlening kunnen men-
sen met een handicap of chro-
nische ziekte zelf regie over hun 
leven voeren. Ze hoeven zo niet 
altijd afhankelijk te zijn. Goed 
voorbeeld is een autoaanpassing 
om zelf mobiel te blijven.

U kunt meer informatie vinden 
op www.ango.nl/in-de-regio.
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Leuke werkdag in Groenendaal, 
zaterdag aanstaande!

Heemstede - Enthousiaste natuurwerkers ge-
zocht: Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert 
in samenwerking met de gemeente Heemstede 
op zaterdag 12 juli een leuke werkdag in wan-
delbos Groenendaal in Heemstede. We gaan de-
ze dag esdoorns zagen en knippen. Een dag lek-
ker buiten werken in de natuur met een groep 
enthousiaste mensen. Natuurliefhebbers die het 
leuk vinden om de handen uit de mouwen te ste-
ken zijn van harte welkom!
Ruim twintig jaar wordt Groenendaal op ecolo-
gische wijze beheerd. Dit houdt onder andere 
in dat omgevallen bomen en afgebroken takken 
blijven liggen of worden verwerkt in takkenril-
len. Hier in Groenendaal zullen 
de handen flink uit de mouwen 
gestoken worden. De werk-
zaamheden zijn niet zwaar, 
voor elk wat wils. Dit zagen en 
knippen is nodig om Groenen-
daal weer een beetje natuurlij-
ker te maken. Het snoeien en 
zagen van esdoorns is hard 
nodig anders verdringt de es-
doorn de andere bomen. Sa-

men werken om het bos weer een beetje mooi-
er te maken.
Vandaag de dag is Groenendaal een prach-
tig oud loofbos, afgewisseld met open delen. Bij 
het beheer wordt tegenwoordig veel aandacht 
besteed aan de hoge natuurwaarden van het 
eeuwoude bos. Om de natuurwaarde van Groe-
nendaal verder te vergroten helpen vrijwilligers 
mee met dit onderhoudswerk. Natuurliefhebbers 
die het leuk vinden om in de natuur bezig te zijn 
en een bijdrage willen leveren aan de natuur in 
Groenendaal kunnen zaterdag komen.  Zorg zelf 
voor werkkleding, laarzen en neem je eigen kof-
fie/thee mee. Voor gereedschap wordt gezorgd 

evenals begeleiding én lek-
kere vlaai bij de koffie! Verza-
melen om 9.30 uur op de gro-
te parkeerplaats van Groe-
nendaal bij het restaurant. De 
werkdag duurt tot 15.00 uur. 
Info bij Marc van Schie, 06-
22575748 en aanmelden graag 
via ivnzk.natuurwerk@gmail.
com. Of kijk op www.ivn.nl/af-
deling/zuid-kennemerland.

Zomer in het 
Groenendaalse bos
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Scouting W.A.B.O. Heemstede 
sluit scouting seizoen af!

Heemstede - Tijdens het laatste weekend van juni was het een 
drukte van belang rondom het clubhuis van Scouting W.A.B.O. 
Naast het onderhoud wat er gepleegd werd aan het gebouw 
waren ook alle ouders van de scouts welkom om een keer mee 
te doen. Er was veel animo voor om eens een kijkje te nemen. Na 
een aantal favoriete maar vooral actieve scoutingspelen werd 
afgesloten met een picknick in het zonnetje. 
Op 23 augustus begint bij Scouting W.A.B.O. het nieuwe sei-
zoen. De open dag wordt georganiseerd op die dag, tussen 
10.00 en 14.00 uur. Deze girls only scoutinggroep is gevestigd in 
het Groenendaalse bos in Heemstede. Iedere zaterdagochtend 
(7 t/m 14 jaar) & vrijdagavond (14+) komen ze samen (over de 
brug bij de Ritzema Boskade in Heemstede).

Meer informatie? Kijk op de site: www.waboscouting.nl of op
facebook.com/scoutingwabo.

Thijs Roozen naar Beslist.nl 
Development Team
Heemstede - Schaatser Thijs 
Roozen uit Heemstede maakt 
sinds 1 mei deel uit van het Be-
slist.nl Development Team. Be-
slist.nl is sinds dit seizoen spon-
sor van het Development Team. 
Naast het Development Team 
sponsort het bedrijf ook team 
Beslist.nl met o.a. de broertjes 
Mulder.Het Development team 
met als trainer Erwin ten Hove, 
bestaat uit 10 rijders en valt on-
der het Regionaal Talentencen-
trum (RTC) Noord dat momen-
teel in oprichting is. Dit is een 
samenwerkingsverband van iS-
kate, de KNSB en de gewesten 
Groningen en Drenthe. Roozen 
is erg blij met de uitnodiging die 
hij begin april van Erwin ten Ho-
ve kreeg. “Mijn periode bij KNSB 
Jong Oranje liep ten einde  en 
ik was op zoek naar een ploeg 

waar ik mij op de middenafstan-
den(1000- en 1500 meter) kan 
door ontwikkelen. Deze ploeg 
sluit daar perfect op aan.”
Afgelopen twee seizoenen nam 
Roozen deel aan de Wereldkam-
pioenschappen voor junioren 
waar hij diverse top 5 en top 
10 noteringen behaalde. Tevens 
werd hij Nederlands Kampioen 
Junioren op de 1500 meter. 
Mede door deze goede presta-
ties heeft Roozen een plekje in 
het Development Team van Be-
slist.nl weten te bemachtigen. 
“Komende seizoenen wil ik zo 
snel mogelijk de aansluiting vin-
den bij de nationale top op de 
1000- en 1500 meter. Bij het Be-
slist.nl Development Team denk 
ik die stap te gaan zetten.”
Volg Thijs Roozen via de site 
www.thijsroozen.nl

Wie bracht ‘Het Leven’ naar de Heemsteder?
Heemstede – Korte tijd ge-
leden is een viertal oude boe-
ken naar het redactiekantoor 
van de Heemsteder gebracht. 
Het zijn niet zo zeer boeken 
als ingebonden tijdschriften 
‘Het Leven’. De zwartwit tijd-
schriften stammen uit de jaren 
twintig en dertig van de vorige 
eeuw. Er is ook een boek van

Dalmeijer’s Volksuniversiteit bij. 
Tezamen vormen ze een prach-
tig naslagwerk met tal van on-
derwerpen, foto’s van actrices 
als Ank van der Moer, bericht-
geving over de oorlog, politie-
berichten... de tijdschriften zijn 
rijkelijk geïllustreerd met foto’s. 
Een leuke aanwinst voor het re-
dactiekantoor, om door te bla-

deren. Maar... wie bracht de-
ze boeken? Gulle gever onbe-
kend; wie weet hier meer van!?

U kunt contact opnemen met 
de redactie via 023-8200170 
of 06-50284402. Een brief-
je sturen kan ook: Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede of een 
mail: redactie@heemsteder.nl.

Heemstede – “Zijn wij niet alle-
maal op zoek naar helden? Voet-
balhelden die ons bij het wereld-
kampioenschap Nederland ho-
pelijk de grote overwinning be-
zorgen. Supermannen die met 
ongekende krachten het kwaad 
bestrijden en tussendoor aller-
lei rampen weten te voorkomen. 
Maar ook in de politiek. Helden 
die ervoor zorgen dat we in Ne-
derland in roerige tijden een sa-
menleving vormen die ergens 
voor staat en zorgdraagt voor 
haar inwoners en de wereld om 
ons heen. Het is dan ook be-
grijpelijk dat het juist de Rota-
ry is die deze prijs wil uitreiken. 
Dienstbaarheid boven eigen be-
lang is de visie van Rotary. Je 
kennis en je ervaring inzetten 
om goede doelen te ondersteu-
nen. Maar ook de handen uit de 
mouwen en je bijvoorbeeld in-
zetten voor de Voedselbank. De 
gemeente ondersteunt dit van 
harte. Juist in deze tijden waar-
in het woord Participatiemaat-
schappij de boventoon voert, is 
het van belang dat mensen zich 
inzetten voor elkaar. Toon je be-
trokkenheid, niet alleen met fa-
milieleden, maar ook bij mensen 
in je omgeving. Deze omwente-
ling vindt haar bevestiging in de 
zogenaamde 3 D’s. De decen-
tralisaties, waarin de Wet Maat-
schappelijke ondersteuning in-
grijpend gewijzigd zal worden, 
er een jeugdwet komt en een 
Participatiewet. Maar voor hel-
den hoeven wij niet ver te kijken. 
Zij zijn aanwezig in onze direc-
te omgeving, je hoeft geen top-
voetballer of een superman te 

zijn om een held te kunnen zijn. 
Bij de Jonge Heldenprijs gaat het 
om jongeren die hun talenten in-
zetten voor de samenleving. Wij 
hebben Heemstedenaren ge-
vraagd jongeren te nomineren 
die zich op een bijzondere wij-
ze hebben ingezet, die een uit-
zonderlijke prestatie hebben ge-
leverd”. Aldus wethouder Chris-
ta Kuiper tijdens de bekend-
making van de Jonge Held van 
Heemstede dinsdag 1 juli bij de 
Koninklijke Roei-en Zeilvereni-
ging Het Spaarne in Heemstede. 
Jan Buys, voorzitter van de Rota-
ry Heemstede Bennebroek, ont-
ving de drie genomineerden met 
een compliment: “Jullie hadden 
alle drie kunnen winnen. Maar 
een jury wijst een winnaar  aan 
en de wethouder maakt dat be-
kend.” De jury bestond uit verte-
genwoordigers en leerlingen van 
middelbare scholen, gemeente, 
Casca en de Rotary.  

De helden 
Zij kozen de 18 jarige Simon 
Pruijn als winnaar. Simon zet 
zich in voor jeugd en cultuur in 
Heemstede en Haarlem. Zo heeft 
hij bij Plexat, de plek voor jonge-
ren bij Casca aan de Herenweg 
in Heemstede, de fi lmclub Per-
plex opgericht. Samen met meer 
enthousiaste fi lmliefhebbers zijn 
er 2 korte fi lms gemaakt. Naast 
de fi lmclub is Simon ook ac-
tief binnen Casca als vrijwilliger 
bij sportinloopavonden, straat-
speelavonden en de begeleiding 
van kinderen bij de Buitenboel 
van Casca. Simon is ook actief 
bij de Heemsteedse reddingsbri-

gade, waar hij activiteiten orga-
niseert voor de leden. Als profi el-
werkstuk voor school heeft hij de 
fi lm EMMA gemaakt, waarmee 
hij veel publiciteit heeft gekregen 
bij de nieuwsbladen en radiosta-
tions. Het is een fi lm over vriend-
schap, negeren en vasthouden. 
En of dat allemaal niet genoeg is 
heeft hij ook nog allerlei hobby’s, 
moest hij eindexamen doen dit 
jaar en heeft hij een bijbaantje 
gehad om zijn fi lmapparatuur te 
bekostigen. Ook Nils Verkooijen 
zamelde geld in om een fi lm te 
maken. “Dansen op de vulkaan”, 
die gaat over kinderen en stof-
wisselingsziekten. Die fi lm gaat 
ook echt in de bioscoop draaien.
Fleur Steenbergen die al van-
af haar 11e  jaar zich in zet voor 
de kankerbestrijding en voor-
al voor de Alpe d’Huez. Zij heeft 
daarvoor geld ingezameld op 
de kerstmarkt in Heemstede, ze 
schminkt kinderen op braderie-
en, kerstmarkten en de Paas-
markt en gaat langs winkeliers 
om prijzen te verwerven. Ze ver-
koopt tulpen op Koningsdag, 
doet mee aan de lege fl essen 
actie van Albert Heijn, kortom 
zij laat geen middel onbeproefd 
om geld in te zamelen. In 2 jaar 
tijd heeft zij 8.800 euro, aan op-
brengst voor de Alpe d’Huez bij-
eengekregen, samen met spon-
sors en donateurs.

Een rijke oogst aan helden in 
Heemstede, maar Rotaryvoorzit-
ter Jan Buys, zag toch graag bij 
volgende helden verkiezingen 
nog meer genomineerden. 
Ton van den Brink 

Heemsteedse held is Simon Pruijn

V.l.n.r. wethouder Christa Kuiper, Pim Scheefhals, held van 2013 en Simon Pruijn, held van 2014.
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Zomer in Heemstede
Heemstede –  Vlinders weten de Vlinderbloem wel te 
vinden. Dat geldt trouwens ook voor bijen. “Ze vechten 
om dezelfde bloem”, vertelt Marenka Groenhuijzen. De 
foto is door haar gemaakt.

Foto: Marenka Groenhuijzen.

Swingende beachparty in Zandvoort
Regio - Zaterdag 12 juli organi-
seert Swingsteesjun een swin-
gende beachparty bij Club Nau-
tique aan de Boulevard Barnaart 
23, in Zandvoort. 
DJ DJeff Goodheart draait een 
zomerse mix van 80s, 90s en ze-
ros hits en het beste van dit de-
cennium. Vooraf serveert Club 
Nautique een overheerlijk bbq 
menu á 16,50 euro (reserveren 
noodzakelijk). De barbecue is 
van 17.30 tot 20.00 uur. Daarna 
begint het feest, vanaf 20.00 uur 
tot middernacht.

Club Nautique is een trendy 
strandpaviljoen aan de noor-
delijke boulevard Barnaart in 
Zandvoort. Dichtbij het circuit en 
op loopafstand van het station 
en het centrum. Club Nautique 
heeft een mediterrane uitstra-
ling en staat bekend om de goe-

de gastvrijheid. In de voorver-
koop zijn kaarten voor deze par-
ty à 10,00 verkrijgbaar op www.
Swingsteesjun.nl en bij Beach 
Club Nautique en in Primerawin-
kels. Aan de deur zijn kaarten 

tot 18.00 uur 10,00 euro, daarna 
12,50 euro. Parkeren kan op de 
boulevard, (gratis na 20.00 uur). 
Meer informatie op www.swing-
steesjun.nl of bel  023-3020206 
of 06-1893 8260.

Motorrijder 
gewond
Heemstede - Een motorrijder is 
vrijdagochtend gewondgeraakt 
nadat hij tegen een auto was 
gebotst. Het ongeval gebeurde 
rond tien over zes.
De motorrijder reed over de Pro-
vincienlaan. Een automobilist die 
uit de Overijssellaan kwam ver-
leende de man geen voorrang. 

De motorrijder kwamvervolgens 
tegen de zijkant van de auto in 
botsing waarna hij viel.

Na de nodige zorg door ambu-
lancepersoneel is de motorrij-
der naar hetSpaarne Ziekenhuis 
overgebracht voor verdere be-
handeling. De automobilistkwam 
met de schrik vrij. Het kruispunt 
was door de hulpverleningtijde-
lijk afgesloten voor het overige 
verkeer.
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Kung Fu voor 
kinderen en 
tieners
Heemstede - Kung Fu is in de 
westerse wereld bekend gewor-
den in films van Bruce Lee en 
Jacky Chan. Het is echter veel 
meer een sportieve training, die 
goed is voor de motoriek en ge-
zien moet worden als een zelf-
verdedigingsport. In de lessen 
wordt een stijl beoefend die een-
voudig en snel te leren is. De 
lessen zijn gemixt, waarbij jon-
gens en meisjes van verschillen-
de leeftijden samen les krijgen in 
groepen van drie niveaus. Spe-
lenderwijs worden lichaam (gro-

ve en fijne motoriek) en geest 
(assertiviteit en weerbaarheid) 
getraind. Door Kung Fu/Wushu 
werken kinderen aan lichame-
lijke groei, balans, evenwicht en 
flexibiliteit. Ook worden asserti-
viteit, zelfvertrouwen en mentale 
weerbaarheid op een natuurlijke 
manier ontwikkeld.
De cursus Kung Fu voor 8-11 
jaar/12-15 jaar start op zaterdag 
20 september van 13.30-14.30 
uur bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede U kunt kin-
deren en tieners al in de vakantie 
aanmelden voor deze cursussen.
Kijk op www.casca.nl. Aan-
melden kan ook telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 keuze 1, of bij 
de receptie van de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.

Rusland leren 
kennen met 

Casca
Heemstede - U gaat op een 
virtuele reis door de twee 
meest opzienbarende ste-
den in Rusland: de hoofdstad, 
Moskou, het hart van Rus-
land, en zijn kleurrijke Krem-
lin, het historische Rode Plein, 
de kerken, kloosters, musea 
en rijkelijk versierde metro-
stations. En St. Petersburg en 
zijn Petrus- en Paulusvesting, 
de wereldbefaamde Hermita-
ge, de Sint Isaac kathedraal 
en vele andere prachtige be-
zienswaardigheden. Geschie-
denis, culturele tradities, cy-
rillische alfabet, en allerlei bij-
zonderheden komen aan bod. 
De cursus zal heel veel beeld-
materialen bevatten.

De cursus Moskou – een 
kennismaking start op maan-
dag 15 september en aanslui-
tend kunt u de cursus St. Pe-
tersburg – een kennismaking 
vanaf maandag 3 november 
volgen. Beide cursussen zijn 
bij Casca in activiteitencen-
trum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede van 
20.30 tot 22.00 uur.
Aanmelden kan via www.cas-
ca.nl of telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur:
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Honkbal
Dubbele winst op Double Stars 
brengt RCH op 4e plaats

Zoals werd verwacht posteerde 
Double Stars in het openingsduel 
de Amerikaan Christopher Pfau op 
de heuvel, de man die eerder dit 
seizoen RCH slechts 3 honkslagen 
had toegestaan. 

Maar ditmaal kreeg Pfau het heel 
wat moeilijker. Direct al in de 1e 
ining zette een triple van Mark 
Smit, gevolgd door een base-
hit van Ferd van Stekelenburg, 
de stand op 0-1 en ging de Ra-
cing vrolijk door met het produ-
ceren van honkslagen, maar niet 
met runs. In de 3e Heiloose slag-
beurt opende RCH’ s  starter Mar-
cel Timmer met 4 wijd, waarna 2 
honkslagen voor de gelijkmaker 
zorgden. En in de 6e inning werd 
het zelfs 2-1 na opnieuw 2 honk-
slagen met tussendoor  2 nullen 
op het 1e honk. Maar in slagbeurt 
7 smaakte Victor Draijer na 4 wijd, 
een OSS van Mick van Vliet en hits 
van Jessey de Jong en Andy Raaff, 
het genoegen de 2-2 aan te teke-
nen. Op de heuvel maakte Mar-
cel Timmer na 7 innings met 1-2-
9-0 plaats voor Robin van Eis en 
werd Christopher Pfau na 8 Heem-
steedse slagbeurten met 10-1-10-
0 afgelost door Ruben Bakker. Tot 
in de 10e inning hielden deze re-
lievers stand. Maar toen beleefde 
de jarige Donny Hamelink zijn ‘fi-
nest hour’. Na eerder in de wed-
strijd een onwaarschijnlijke vang 
7 in het outfieldhek te hebben ge-
maakt, zorgde hij in de verlen-
ging voor de winnende run na een 
honkslag, gevolgd door infield hits 
van Koen Werkman en Victor Dra-

ijer. Weinig honkslagen, veel vrije 
lopen wegens 4 wijd en de nodige 
veldfouten zorgden zondag voor 
een wisselend scoreverloop. Na 
runs van Koen Werkman in de 2e 
en Mark Smit in de 3e  inning leid-
de RCH met 2-1. Na een beroer-
de 4e slagbeurt, waarin Dion Steyl 
na 2 honkslagen, 2 x 4 wijd en een 
wilde worp 3 lopers de thuisplaat 
zag passeren en het 2-4 werd, 
was het een inning later zijn op-
ponent Ritzo Jansen die een paar 
maal door zijn fielders in de steek 
werd gelaten, waardoor het zon-
der ook maar een enkele honkslag 
4-4 werd. Een slagbeurt later zorg-
den Tommy Vader na een basehit, 
Andy Raaff na een triple en Mark 
Smit met een stootslag/honkslag 
voor een 6-4 Heemsteedse voor-
sprong en leek de wedstrijd gelo-
pen. Dion Steyl werd in de 7e in-
ning afgelost door Lars Werkman, 
die echter de 5-6 niet kon ver-
hinderen, waarna vanaf de 8e in-
ning Hylke van Viersen de wed-
strijd tot een goed einde moest 
brengen. Maar toen een fout in 
het Heemsteedse infield de 6-6 
inleidde werd het toch weer ver-
lengen. Hylke gaf niets meer weg 
en Double Stars was door zijn pit-
chers heen. Tommy Vader kwam in 
de 10e slagbeurt door een veldfout 
op 1, waarna  op een OSS van An-
dy Raaff pinch runner Raoel Kort-
stam in één ruk doorsprintte naar 
3. Een wilde worp van reliever For-
stin Coenraad betekende direct 
einde wedstrijd, een 4e plaats op 
de ranglijst en een mooie inwijding 
van de zomerstop.

Heemstede - In voor RCH-Pinguïns een van de spannendste 
honkbalweekends tot nu toe  moest in beide wedstrijden de 
10e inning de winnaar opleveren en beide malen trok de Ra-
cing aan het langste eind. Zaterdag in Heiloo werd het een 
hoogstaande wedstrijd met 2 foutloos spelende ploegen. Zon-
dag in Heemstede waren de sporen van een korte nachtrust, 
met dank aan Nederland- Costa Rica, zichtbaar aanwezig, 
maar de spanning vergoedde veel.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com/

heemsteder





Watermeterputten: B&W 
van Amsterdam stellen 

praktische oplossing voor 
Ligt de aansluiting op het waterleidingnet – watermeter, hoofd-
kraan e.a. - ook bij u in een waterput in de voortuin, ca. 1 meter 
diep? Het gaat hier om een 19e eeuwse wijze van aansluiten die 
(allang) in strijd is met de Drinkwaterwet, met de eisen des tijds 
en met de eigen regels van de waterleverancier, Waternet te Am-
sterdam. 

De wettelijke en contractuele regels vereisen namelijk: Waternet 
moet de aansluiting aanbrengen op een plaats die o.a. niet dis-
criminerend mag zijn, te allen tijde gemakkelijk bereikbaar moet 
zijn en zo goed mogelijk beveiligd moet zijn tegen het binnen-
dringen van water, vervuilingen e.d. De plaats van de aansluiting 
wordt door Waternet vastgesteld. Waternet heeft de plicht om de 
aansluitingen op het waterleidingnet te onderhouden en dus ook 
bij de tijd te houden. De afnemers betalen daarvoor jaarlijks een 
vastrecht.

Een aantal inwoners van Heemstede heeft daarom Waternet bij 
herhaling gesommeerd om op zijn kosten hun ondeugdelijke aan-
sluiting in een waterput te vervangen door een deugdelijke aan-
sluiting binnenshuis. Waternet heeft dat botweg geweigerd, en 
heeft verder niet gereageerd.

De gemeente Amsterdam is mede-participant in Waternet. B&W 
daarvan hebben zich nu in deze kwestie gemengd. Zij hebben de 
betrokken inwoners geschreven dat Waternet graag bereid is om 
het door hen gesignaleerde probleem met de meterput praktisch 
op te lossen, doordat Waternet voortaan de meterstand voor hen 
zal opnemen. B&W van Amsterdam hebben daarmee de ondeug-
delijkheid van de waterputaansluiting van de betrokkenen en de 
aansprakelijkheid van Waternet daarvoor in feite erkend.

De betrokkenen hebben daarop aan Waternet verzocht om schrif-
telijk te bevestigen dat het bedrijf zich inderdaad tot deze prakti-
sche, door B&W van Amsterdam voorgestelde oplossing verplicht. 
Zij zullen dan met die oplossing genoegen nemen hoewel die dui-
delijk minder biedt dan waar zij recht op hebben, namelijk: de 
structurele oplossing van een aansluiting binnenshuis. Een gang 
naar de rechter kan dan echter worden voorkomen.

Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede.
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Woensdag 9 juli
t/m donderdag 12 juli
Solo-expositie van Jan Ver-
schueren in Galerie Année, 
Gedempte oude gracht 33 in 
Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Woensdag 9 juli
t/m zondag 13 juli
Tentoonstelling Gonneke 
Lekkerkerker in Casca De 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Mixed media, in niveau 
gelaagde texteer, intuïtieve
impressies en veelkleurige 
abstracte formaten.

Nieuwe expositie in de 
Waag: werk van Margot 
Staphorst uit Heemstede. 
Opening zondag 29 juni om 
16.00 uur. Spaarne 30 rood, 
Haarlem.
Open op do-vr-za-zo, tussen 
13.00-17.00 uur.

Woensdag 9 juli
t/m zondag 12 oktober
Foto-expositie ‘109 jaar 
Sport in beeld’ in museum 
Cruquius.
Informatie:
www.museumdecruquius.nl.

Vrijdag 11 juli
t/m dinsdag 2 september

Expositie werk Marijke van 
Lammeren-Dogterom in 
voormalig gemeentehuis 
Bennebroek, Bennebroe-
kerlaan 5. Vrij toegang, 8.30-
12.30 uur. Woe: 13.30-16.30 
uur. Stillevens en dieren.

Zaterdag 12 juli
Natuurwerkdag IVN in 
wandelbos Groenendaal, 
09.30-15.00 uur.
Informatie en aanmelding: 
www.ivn.nl/afdeling/zuid-ken-
nemerland.

Swingsteesjun organiseert 
swingende beachparty bij 
Club Nautique, Blvrd Bar-
naart 23, Zandvoort. DJ Djeff 

AgendA
Excursie voor senioren naar Den Bosch
Na een heerlijke Bossche Bol met koffi e bij Stadsherberg ‘t Pump-
ke gaat u met een gids een stadswandeling maken van ongeveer 
1,5 uur door de karakteristieke straatjes, over pleinen en langs 
bekende Bossche monumenten. Daarna komt u weer terug bij ’t 
Pumpke om te lunchen. Na de lunch maakt u een boottocht over 
de Binnendieze. Via smalle waterlopen komt u langs de mooiste 
plekjes van het historisch centrum.

De excursie vindt plaats op dinsdag 19 augustus, verzamelen om 
8.45 uur in de hal van treinstation Heemstede. U dient wel goed ter 
been te zijn. Kosten: � 23,00 (excl. reiskosten en overige consump-
ties). Aanmelden en betalen uiterlijk donderdag 24 juli in de Luifel.

Dameshorloge gevonden 
op de Eykmanlaan

Heemstede – Een Heemsteedse heeft op zondag 29 juni een 
dameshorloge gevonden op de Eykmanlaan in Heemstede. Het 
gaat om een zilver horloge, rond, stainless steel. Bent u het ver-
loren? Neem contact op met de vindster, via 023 5281562.

Museumbezoek voor mensen 
met Alzheimer 
Regio - Kijken naar kunst heeft 
een positief effect op de ge-
zondheid van Alzheimerpatiën-
ten, toonde recent onderzoek 
aan. Het Museum of Modern Art 
in New York speelde daarop in 
met een speciaal programma dat 
is overgewaaid naar Nederland. 
Met als eerste het Stedelijk Mu-
seum Amsterdam, organiseren 
steeds meer musea rondleidin-
gen voor mensen met dementie.
Het afdelingsbestuur Zuid-Ken-
nemerland van Alzheimer Neder-
land heeft het initiatief overgeno-

men.  In samenwerking met het 
Frans Hals Museum is er op don-
derdag 17 juli een rondleiding, 
verzorgd door kunsthistoricus 
drs. Aart van der Kuijl. Deelname 
is gratis, aangeboden door de di-
rectie van het Frans Hals Muse-
um en Aart van der Kuijl. Men-
sen met dementie mogen zich la-
ten vergezellen door een man-
telzorger. Aanmelding kan via e-
mail zkennemerland@alzheimer-
nederland.nl of telefonisch bij af-
delingssecretaris Hans Houwe-
ling (023) 5 31 14 82.

Goodheart draait van eigh-
ties tot het beste van dit de-
cennium. Toegang: 10,- met 
bbq (17.30-20u.) is 16,50 euro 
meer (reserveren). Open van 
17.30 – 00.00 uur.
Info: www.swingsteesjun.nl  
www.allfunevents.nl. Tel. 023-
3020206 of 06-1893 8260.
 

Foto: Johan Stuart.

Zondag 13 juli 
Op stap in het Benne-
broekse Bos van 11.00-
12.30 uur met Gerrit Boe-
ve. Het Bennebroekbos is 
oorspronkelijk  als park aan-
gelegd en bestaat al honder-
den jaren. Aanmelden nood-
zakelijk via www.gaatumee.nl 
Info: 088-0064455. Kosten 7,- 
euro, kinderen tot 12 jaar 3,- 
euro. Beschermers 4,- euro,
hun kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis mee. Vertrek: in-
gang naast de parkeerplaats 
van de Linnaeushof, Heem-
stede.

Kofferbakmarkt op de 
Dorpsweide van Wijk aan 
Zee van 8.00 tot 16.00 uur. 
Meer info: www.kofferbak-
marktwijkaanzee.nl.

Heemsteder op 
de camping
Regio - In de zomermaanden is de 
Heemsteder ook te vinden op de 
campings in de nabije omgeving. 
Dat wil zeggen: de krant wordt daar 
dan ook elke woensdagmiddag ge-
bracht. Kampeerders kunnen dus 
voor hun tent of caravan in hun luie 
stoel genieten van al het Heem-
steedse nieuws. Niet iedereen wil 
zijn vakantie vér over de landsgren-
zen vieren. Zij houden het bij hun 
favoriete camping net buiten Heem-
stede. Er zijn natuurlijk wel mensen 
van ver (uit buurland Duitsland bij-
voorbeeld) die juist in de omgeving 
van Heemstede hun vakantie hou-
den. Zij strijken (soms al vele jaren 
achter elkaar) met plezier neer op 
een van de campings in de regio. 
Ze houden van de bossen, de dui-
nen en niet te vergeten de zee, die 
dan binnen hand (fi ets-)bereik is. 
Bart Jonker bezocht alvast camping 
Vogelenzang en sprak daar met va-
kantiegasten. Elders in deze krant 
een verslag. In de komende weken 
komen de campings 'De Lakens' 
in Bloemendaal en 'Sandvoerde' in 
Zandvoort aan bod. 
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Volg ons via Facebook 
en Twitter!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
- Uitschrijvingen BRP

Heemstede Loop 2014
Ook dit jaar wordt weer de Heemstede 
Loop georganiseerd. Deze 5e editie van de 
Heemstede Loop wordt gehouden op zondag 
26 oktober 2014. Dit hardloopevenement 
kent drie afstanden en voert de lopers 
van de start/finishlocatie (parkeerterrein 
van Nieuw Groenendaal Heemstede) door 
Wandelbos Groenendaal en diverse wijken 
van Heemstede.

Om 11.00 uur start de ‘FamilyRun’ (1,5 km), 
die een kleine ronde door Heemstede loopt. 
Om 12.00 uur start de 5 km en om 13.00 uur 
de 10 km. Langs deze fraaie Heemsteedse route 
worden de lopers aangemoedigd door vele 
enthousiaste toeschouwers. 
Kijk voor meer informatie en inschrijven 
op www.heemstedeloop.nl.

Iemand voordragen voor een lintje
Doe dit voor 1 augustus
Kent u iemand die volgens u in aanmerking komt 
voor een lintje? De gemeente Heemstede nodigt 
u van harte uit deze kandidaat voor te dragen. 
Voor het aanvragen van een lintje kunt u het 
‘voorstelformulier’ gebruiken. Dit vindt u op 
www.lintjes.nl, onder het kopje ‘Downloads’. 
Als u dit formulier volledig invult, weet u zeker dat 
u alle benodigde gegevens aanlevert.
Het is overigens raadzaam voordat u aan de slag 
gaat even contact op te nemen met 
Karen Sonneveld van de gemeente Heemstede 
(telefoon 023-548 56 70). Zij kan u nader 
informeren over de voorwaarden en over de 
aanvraagprocedure. Stuur uw voorstel vóór 
1 augustus naar de burgemeester van de 

gemeente Heemstede, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. 
Kijk voor meer informatie in het Digitaal Loket op 
www.heemstede.nl, of op www.lintjes.nl.

Raadsbesluiten gemeenteraad 26 juni 2014
Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden.
De gemeenteraad van Heemstede heeft de 
volgende besluiten vastgesteld:

Na bespreking
- Voorjaarsnota 2014 (unaniem)
- Kadernota 2015-2018
 Vastgesteld met 12 stemmen voor (HBB, VVD, 

CDA) en 9 stemmen tegen (D66, GL, PvdA)
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede (unaniem)
- Benoeming voorzitter raadscommissie 

(unaniem)
- Anterieure Overeenkomst Havendreef 

(unaniem)
- Motie “Lessen uit ruimtelijke projecten”
 Aangenomen met 18 stemmen voor en 
 3 stemmen tegen (de leden Leenders, 
 Heerkens Thijssen en van Vlijmen)
- Jaarverslag en jaarrekening 2013 

Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk) (unaniem)

Hamerpunten (unaniem en zonder beraadslaging)
- Nota Reserves en Voorzieningen – 

weerstandsvermogen 2014
- Jaarrekening 2013 Stichting Openbaar 

Onderwijs Zuid-Kennemerland
- Vaststelling verordening leerlingenvervoer 

gemeente Heemstede 2014
- Aanvraag aanwijzing Stichting Lokale Omroep 

Haarlem als lokale omroep
- Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018

Overige punten
- Bekrachtiging geheimhouding (unaniem)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 26 juni 2014 (unaniem)

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



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Duin en Vaart 8 het aanbrengen van een nieuw 

dak wabonummer 13089, ontvangen 23 juni 
2014. 

- Lanckhorstlaan 107 het kappen van 1 naaldboom 
wabonummer 13178, ontvangen 25 juni 2014. 

- Herenweg 5 het kappen van 1 linde 
wabonummer 13197, ontvangen 25 juni 2014. 

- Berliozlaan 7 het kappen van 1 blauwspar 

wabonummer 13180, ontvangen 25 juni 2014. 
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van reclame en een 

spandoek wabonummer 13062, ontvangen 20 
juni 2014. 

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Wilhelminaplein 4 het realiseren van nieuwbouw 

van 2 appartementen op het binnenterrein 
wabonummer 13192, ontvangen 24 juni 2014. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Heemsteedse Dreef 273 het kappen van 1 prunus 

wabonummer 12908, verzonden 4 juli 2014. 
- Binnenweg 119A het kappen van 1 jeneverbes 

wabonummer 12894, verzonden 4 juli 2014. 

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Handhavingsactie diverse fietsen

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

De volgende fietsen worden in opdracht van het 
college van de weg verwijderd (bestuursdwang) 
omdat zij niet in rijtechnische staat zijn:

- een grijze damesfiets van het merk Limit, met 
2 platte banden en de bevestiging van de 
remkabel is aan de achter- en voorzijde defect 
(opgeslagen t/m 26 september 2014);

- een groene damesfiets van het merk Sachs, met 

2 platte banden (opgeslagen t/m 26 september 
2014)

- een zwarte damesfiets met zijtassen, 
zogenaamde opoefiets, merkloos, met 2 platte 
banden en de fietsketting is eraf (opgeslagen t/m 
26 september 2014).

- Een bruine damesfiets, merk Sparta met 1 platte 
voorband. Tevens heeft hij een verbogen stuur 
(opgeslagen t/m 8 oktober 2014)

De fietsen worden opgeslagen (zie datum). Binnen 
deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 
Als de fiets niet wordt opgehaald, zal in opdracht 
van het college de fiets worden vernietigd of om 
niet overgedragen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 14 
023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon per 3 juli 
2014 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Mevrouw J. Wang, geboortedatum 06-04-1982, 
Raadhuisstraat 77A

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 

deze binnen zes 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 023-5485868).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 22 mei 2014 

ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- B. Suiskens, geboren 14 juli 1989, Scheldelaan 11

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan 
bezwaar maken. Zie hiervoor ‘Inzien, reageren, 
bezwaar maken’.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Loket Heemstede is er voor u! 
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