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Tropische serenade harmonie
St Michaël voor de Hartekamp
Heemstede – Hoe mooi kan 
je het treffen op Landgoed de 
Hartekamp om op een tropi-
sche zomeravond een buiten-
concert te houden. Harmonie 
St. Michael had het woensdag-
avond voor elkaar met de zomer-
se deuntjes die de cliënten van 
de Hartekamp uit hun verblij-
ven naar het terrein voor de aula 
lokten. Met de Arsenal concert-
mars zette dirigent John Brou-
wer gelijk de toon, hij kreeg al 
rugdekking van enkele cliënten 
die het nobele vak van dirige-

ren van nabij wilden volgen en 
dapper de maat meesloegen. 
Helemaal te gek als dan ook 
nog de filmmuziek van ‘How to 
train your Dragon’ wordt ingezet. 
Daar kenden ze iedere noot van! 
‘De Cuckoo’ was ook zo’n num-
mer dat vol muzikale grapjes 
zat, tot een stukje wals toe. Alle 
vogels in de bomen zwegen, 
de koperen koekoek zong het 
hoogste lied en liet zich door 
de dirigenten niet wegzwaaien. 
In ‘African symphony’ hoorde je 
in de verte de olifanten trompet-

teren, dat was op de Hartekamp 
voor het eerst. 

Een muziekspektakel op de Har-
tekamp waar vele cliënten van 
genoten, de muziek werd na 
ieder stuk enthousiast gevolgd 
door applaus, de dirigenten 
kregen de aandacht waar ze om 
vroegen en Peter Laan, vaste 
supporter van St. Michael, kreeg 
van dirigent John Brouwer het 
predikaat cum laude. Zijn week 
kan helemaal niet meer stuk.
Ton van den Brink 
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Ook in ’54 al Nederlands 
tintje aan Tour

Heemstede – Prachtig plaat-
je van de Tour de France die in 
1954 in Amsterdam van start 
ging. Deze foto (Wikipedia) is 
ruim een halve eeuw geleden 
gemaakt in Heemstede, waar de 
ronde van Frankrijk doordender-
de. Een mooi gezicht!
De foto is gemaakt aan de Zand-
voortselaan. 

Terwijl de karavaan momenteel 
richting Frankrijk koerst, begon 
ook deze tour, net als in ’54 in 
Nederland. Nu in Utrecht. Elders 
in deze krant het Tour de France 
spel, waarmee u de winnaar kunt 
voorspellen en kansmaakt op 
leuke prijzen, beschikbaar ge-
steld door Heemsteedse sportie-
ve ondernemers!

Nat pak voor 
brandweer

Heemstede - Het heerlijke zomerweer van de afgelopen week leende 
zich er prima voor: watersporten! Heemstede biedt niet alleen groen 
maar ook blauw: water welteverstaan. De brandweer van Heemstede 
maakte daar, tijdens hun sportieve uitje op dinsdag 30 juni, gretig ge-
bruik van. In de Haven van Heemstede en op het Spaarne namen de 
dames en heren ‘spuitgasten’ deel aan de vrij nieuwe sport ‘suppen’. 
In Heemstede biedt Tuday Sports deze activiteit aan. “Het ging als de 
brandweer”, aldus Rick Draijer van Tuday Sports. Een enkeling haalde 
een nat pak maar dat was, gezien de buitentemperatuur, geen straf.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 12 juli, ds. H.G. van 
Viegen,  (Waddinxveen). Aan-
vang 10.00 uur dienst van 
Schrift en Tafel. Crèche.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 12 juli, Pinksterkerk, 
Camplaan 18,  ds. A. Molen-
dijk. Aanvang 10.00 uur.

 www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 12 juli, 10.00 uur.
vg Prof. Dr. M. Wisse (Vianen)
Zondag 19 juli, 10.00 uur. Ds. 
Gerard van Zanden (Pesse)
Zondag 26 juli, 10.00 uur.
Ds. P. Warmenhoven (Leiden)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 12 juli, geen bijeen-
komst.
Zondag 19 juli, 10.00 uur,
ontmoetingsbijeenkomst o.l.v. 
mevr. J. Penso. Koffi e na af-
loop.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (18)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief.

De meeste winkeltjes op de 
Camplaan vanaf de Dreef rich-
ting Raadhuisstraat hebben aan 
de oneven kant gezeten. Een 
verschil met het heden, waarbij 
dit stuk Camplaan amper meer 
een winkel heeft.
Camplaan 31 is geen winkel
geweest, maar er zit nu wel een 
bedrijfje. Over Camplaan 33 vin-
den we een advertentie van 28 
maart 1930 dat op 4 april van 
dat jaar M. van Ravenstein een 
“Speelgoederen, Luxe-, Huis-
houdelijke en Schoonmaak-
Artikelen winkel” gaat openen 
“ten 2 ure”. De toenfoto is een 
deel van een foto uit 1927 en laat 
nog geen winkel zien. De fami-
lie Ravestijn heeft er zeker tot 
1 maart 1955 gewoond, want 
op die dag overleed dhr. Ra-
vestein. Daarna is het winkelver-
loop wat lastig terug te vinden. 
Uit een advertentie van 24 sep-
tember 1977 in de Telegraaf ma-

ken we op dat  Accountantskan-
toor van B. Swol op Camplaan 33 
een nieuwe medewerker nodig 
heeft. In 2012 heeft het pand te 
koop gestaan. Heeft u meer in-
formatie over dit pand dan horen 
we dat graag.
De nufoto van Harry Opheikens 
van juni 2015 laat u de vergelij-
king zien, zoals het beeld nu is. 
De bomen zijn aardig gegroeid.

Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt het 
origineel terug. 

(25 juni t/m 1 juli 2015)

Huwelijken:
Boudewijn M.J. van Eerden & Jolanda G. van Brunschot

Thijs J.L. Vervenne & Kim Witteman
Harm J.F. Kuiper & Daniëlle van Bakel
Hendrik Goode & Cecilia M.A. Brauers
Martinus J. de Rijk & Guda Slotboom

Jeroen P. Kuiper & Agnese Špona
Paul de Wid & Arnoldina M.C.J. Ramsteijn

Dennis Bos & Leonor A.Z. van Dijen

Geboorten:
geen

Burgerlijke Stand
Heemstede

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE

Temple Church Choir London 
in Grote of St. Bavokerk
Regio - Zaterdag 1 augus-
tus geeft het koor van de Tem-
ple Church uit Londen een gratis 
concert in de Grote of St. Bavo-
kerk te Haarlem. Op het pro-
gramma staat o.a. muziek van 
Händel, Tavener, Howells, Par-
ry, Bruckner, Mendelssohn, Du-
rufl é en Tipett. Het concert be-
gint om 20.15 uur. Er is collecte 
na afl oop.
Het koor van Temple Church 
London is een van de beste ko-
ren van Engeland. Het koor be-
staat uit achttien koorzangers 
en twaalf professionele choir 
men (alt, tenor en bas). Deze 
choir men hebben een professi-
onele vocale opleiding gevolgd 
en velen zijn succesvolle solis-
ten met een wereldwijde carriè-
re. De koorknapen volgen naast 
hun studie koorscholing. Ze tre-
den zowel in Engeland als in het 
buitenland op. 

Orgelsolist Interstellar
Director of Music van het koor is 
Roger Sayer. Hij is vooral bekend 

als de orgelsolist op de sound-
track van de kaskraker Interstel-
lar, die eind 2014 werd uitge-
bracht.
De orgelopnames voor deze 
soundtrack zijn ook gemaakt in 
de Temple Church in Londen. 
Daarnaast is Roger Sayer be-
kend als plaatsvervangend di-
recteur van het Londen Sympho-
ny Chorus. Het koor van de Tem-
ple Church heeft onder zijn lei-
ding opgetreden op BBC Radio 
3, op Classic FM en in Washing-
ton DC.   Het koor wordt bege-
leid door Gregg Morris, organist 
van de Temple Church. 

Meer informatie en het comple-
te programma vind u op: www.
templechurchtour.wix.com/ne-
derland.
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Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding: 
“Het is geen werk, je betekent iets”

“Uitvaartbegeleiding is geen ta-
boe meer, het is een mooi waar-
devol beroep waar behoefte aan 
is omdat je tot steun kunt zijn”, 
legt Patty-Lou uit. “Het is geen 
werk, je betekent iets.” Eveline: 
“De familie is ondersteboven van 
het overlijden en heeft vaak geen 
idee wat er geregeld moet wor-
den en hoe.” Patty-Lou: “Voor-
al de diverse mogelijkheden die 
er zijn. Nabestaanden zijn  ver-
moeid en hun emoties zijn erg 
krachtig op zo’n moment. Als je 
als uitvaartbegeleider op bezoek 
komt, stuur je in het gesprek om 
erachter te komen wat iemand 
werkelijk wil zeggen. Het is een 
kwestie van inleven, goed luis-
teren en doorvragen, met aan-
dacht. Je houdt de regie in de 
positieve zin van het woord: je 
wilt niet alles uit handen ne-
men. Het is goed wanneer men-
sen veel zelf doen, omdat dit een 

belangrijk onderdeel is van het 
proces. Je wilt als uitvaartbege-
leider het graag samen met hen 
doen en stuurt eigenlijk naar de 
eigenheid van mensen. Het komt 
ook voor dat mensen heel emo-
tioneel zijn. Je moet dan vooral 
rustig blijven. Je bent geen par-
tij, geen familie en dat helpt. De 
emotie heeft vaak te maken met 
een historie waar wij geen on-
derdeel van zijn. Wij zijn toe-
schouwer en hebben geen oor-
deel, maar we kunnen wel heel 
gericht vragen stellen. Je geeft 
de mensen dan de mogelijkheid 
hun verhaal te doen. Op een goe-
de manier, dat voel je aan. En dat 
willen mensen graag, ze willen 
dat er naar hen geluisterd wordt. 
En dat is misschien wel een van 
de kerncompetenties van dit vak, 
dat kun je eigenlijk niet leren, dat 
zit in je. Het is een wederzijdse 
ontmoeting, iets betekenen voor 

Heemstede – Iedereen krijgt wel eens met een sterfgeval te 
maken. In een stroomversnelling van emoties en verwerking 
komen er dan veel zaken af op de nabestaanden die op korte 
termijn geregeld dienen te worden. En daar staat op zo’n mo-
ment het hoofd totaal niet naar. Het is daarom fi jn dat op een 
prettige en inlevende manier zaken uit handen worden geno-
men en begeleid. Een gesprek met uitvaartbegeleider Patty-
Lou Middel-Leenheer en Eveline Trossèl  (uitvaartassistente 
en medewerkster voorlichting) van Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding.

deze mensen vinden wij ook fi jn. 
Het kost ons geen moeite. Daar-
om kom je ook tot zo’n vak als 
uitvaartbegeleider en -verzorger. 
Het is een zorgberoep waar je in-
groeit vanuit iets wat al in jezelf 
zit. We hebben ook goede ban-
den met de thuiszorg en hospi-
ces. Daarmee bespreek je vanaf 
welk punt wij de zorg overnemen 
in een zo goed mogelijk en gelei-
delijk verlopend proces. We heb-
ben regelmatig bijeenkomsten 
met hen om dat te toetsen. Ook 
met huisartsen. Onze vakgebie-
den raken elkaar en we zoeken 
elkaar daarin op. Met bepaalde 
voorinformatie kunnen wij veel 
beter inspelen op de wensen en 
situatie van nabestaanden. Reli-
gies, levensovertuigingen en ri-
tuelen spelen ook nog een rol. In 
de opleiding tot uitvaartverzor-
ger komt dit allemaal ter spra-
ke. Maar ervaring is ook belang-
rijk: geen uitvaart is hetzelfde. Je 
probeert daarin mee te denken 
en oplossingen te bieden waarbij 
de integriteit gewaarborgd blijft.”
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding, Herenweg 92 in 
Heemstede is 24 uur bereikbaar 
op 023-5310238.
Meer informatie op:
www.brokkingenbokslag.nl.
Bart Jonker

Bij Diasy, een Shih Tzu van bijna 9 jaar, hadden de eigenaren 
een bultje op de voorpoot gevonden. Het was zacht en leek op 
een vetbult. Opvallend was dat Daisy de laatste dagen minder 
vrolijk was en dat ze ook niet zo graag wilde mee lopen tijdens 

de wandelingen. Alhoewel 
het bultje op een vetbult leek, 
vertrouwden we het niet en is 
het bultje aangeprikt met een 
dun naaldje. Hierdoor kun-
nen we cellen van het bultje 
verkrijgen in het laboratorium 
onderzoeken. 
Helaas voor Daisy bleek het 
geen vetbultje te zijn, maar 
een kwaadaardig gezwel (tu-
mor). Het enige positieve was 
dat de kans op een uitzaai-
ing van deze tumor heel klein 
was. We hebben de operatie 
dan ook zo snel mogelijk in-
gepland. Hoe langer er ge-
wacht wordt, des te groter is 
de kans  op schade aan de 
omringende weefsels.
Gelukkig voor Daisy was de 
tumor nog niet ingegroeid in 
de spieren en zenuwen van 
de voorpoot. Hierdoor kon-
den we de tumor volledig ver-
wijderen. De volledige verwij-
dering werd in het laboratori-
um bevestigd. Desalniettemin 
was het een zware operatie 
voor Daisy en heeft ze ruim 
een week moeten herstellen. 
Het gaat nu weer goed en 
loopt ook alweer een stuk 
vrolijker mee. Ze mag nu 
heerlijk de zomer tegemoet!

Dieren in 
het nieuws

Vetbultje bij Daisy?

het bultje op een vetbult leek, 
vertrouwden we het niet en is 
het bultje aangeprikt met een 
dun naaldje. Hierdoor kun-
nen we cellen van het bultje 
verkrijgen in het laboratorium 
onderzoeken. 
Helaas voor Daisy bleek het 
geen vetbultje te zijn, maar 
een kwaadaardig gezwel (tu-
mor). Het enige positieve was 
dat de kans op een uitzaai-
ing van deze tumor heel klein 
was. We hebben de operatie 
dan ook zo snel mogelijk in-
gepland. Hoe langer er ge-
wacht wordt, des te groter is 
de kans  op schade aan de 
omringende weefsels.
Gelukkig voor Daisy was de 
tumor nog niet ingegroeid in 
de spieren en zenuwen van 
de voorpoot. Hierdoor kon-
den we de tumor volledig ver-
wijderen. De volledige verwij-
dering werd in het laboratori-
um bevestigd. Desalniettemin 
was het een zware operatie 
voor Daisy en heeft ze ruim 
een week moeten herstellen. 
Het gaat nu weer goed en 
loopt ook alweer een stuk 
vrolijker mee. Ze mag nu 
heerlijk de zomer tegemoet!

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 128

Drs Vincent Polak.

Stichting van het Kind haalt ruim 
1.200 euro op in Heemstede
Heemstede - Tijdens de collec-
teweek van 29 juni t/m 4 juli in 
Heemstede haalde Stichting van 
het Kind ruim 1.200,- euro op. 
Inwoners uit Heemstede voelen 
zich betrokken bij kinderen die 
in tehuizen wonen en doneerden 
massaal aan de collectanten.
Het opgehaalde geld gaat naar 
kinderen in tehuizen in de om-
geving Heemstede en wordt ge-

bruikt voor drie hoofdprojecten 
die samen met de kinderen zijn 
gekozen: 
Sportproject
‘Het Sportproject’ richt zich op 
het aanbieden van sportmateri-
aal en workshops. Tehuizen be-
schikken nauwelijks over sport-
materiaal en kinderen kunnen 
niet lid worden van een sport-
vereniging. 

Zeeboerderij
‘De Zeeboerderij’ is een week-
end- en vakantieopvang voor 
kinderen die geen ouders of fa-
milie hebben die hen kunnen 
opvangen.
Op de Zeeboerderij kunnen kin-
deren gewoon weer even kind 
zijn. En er wordt gewerkt aan 
een sociaal netwerk rondom kin-
deren. 

Meedoen in de samenleving
Bij het project Meedoen in de 
samenleving begeleidt Stichting 
van het Kind jongeren die op 
het punt staan om op zichzelf te 
gaan wonen. Jongeren in tehui-
zen moeten als zij 18 jaar zijn, op 
zichzelf gaan wonen.
Velen van hen zijn hier niet klaar 
voor en belanden op straat, om-
dat zij niet zelfstandig genoeg 
zijn om voor zichzelf te kunnen 
zorgen. Dit project richt zich op 
zelfredzaamheid, het vinden van 
een geschikte opleiding en/of 
baan en biedt hulp bij het zelf-

standig wonen. Stichting van het 
Kind bedankt iedereen in Heem-
stede die een bijdrage heeft
geleverd aan de kinderen en
natuurlijk de collectanten voor 
hun inzet!
Inwoners van Heemstede die 
geen collectant aan de deur
hebben gehad en Stichting 
van het Kind alsnog willen hel-
pen, kunnen geld overma-
ken op: Rabobank: NL29 RABO 
0172418003. 
Voor meer informatie bel: 0252-
76 90 57 of kijk op: www.stich-
tingvanhetkind.nl.
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Het is weer slakkentijd! De we-
ken om de langste dag heen
regende het miezerig in deze 
contreien. Lekker vochtig. De 
meeste planten zijn nu volgroeid, 
dus donkere schuilplaatsen ge-
noeg. De strijd is weer begon-
nen!
Er zijn verschillende methoden 
om de slakken te ontmoedigen 
onze planten op te eten:
• Een bakje bier in graven waar 
ze zo in glijden.
• Biologisch bestrijdingsmiddel. 
Niet chemisch, want dat is scha-
delijk voor de vogels die slakken 
eten.
• Koffi eprut rond de voor slakken 
aantrekkelijke planten strooi-
en. Ze houden niet van de lucht 
daarvan. Dit moet u wel regel-

matig bijhouden want door re-
gen en sproeiers gaat de geur na 
enige tijd verloren.
• De rand van potten met onder 
andere Hosta’s met vaseline in-
smeren of de potten op schotels 
met water zette. 
• Eén van de beste maatregels 
in de strijd is het maken van een 
knofl ookextract. Dit helpt ook
tegen kevers.

Ons recept voor knofl ookextract 
is: 
Neem  twee hele knofl ookbollen, 
geen teentjes. De bollen kneuzen 
en pletten en dan in 1 liter water 
10 min. laten koken. Dan afkoelen 
en zeven, bv. door een nylon kous. 
Daarna gieten in een afsluitbare 
fl es. Giet 1 liter water in een ver-

Groei & Bloei, de specialist op tuingebied vult op 
regelmatige basis de rubriek van de Heemsteder  
“Voor de tuinliefhebber”. U leest daarin handige 
wetenswaardigheden over alles op het gebied van 
planten en bloemen in uw tuin. Heeft u een tuin-
vraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.nl.

nevelaar of rugspuit, 4 eetlepels 
van het knofl ooksap toevoegen 
en goed door roeren en dan nog 
2 liter water toevoegen. Herhalen 
om de 2 á 3 weken en na een re-
genbui. Ook de slakkeneitjes die 
u raakt komen niet meer uit.

Tot nu toe valt de hoeveelheid 
slakken erg mee in vergelijking 
met vorig jaar. Dat was toen 
vechten tegen de bierkaai. Als 
reden werd opgegeven dat de 
winter erg zacht was geweest. 
Maar de afgelopen winter was 
ook niet erg streng. Misschien 
komen we nog eens iemand te-
gen die ons dat uit kan leggen. 
Succes met de strijd!
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…
Jakkes, slakken

matig bijhouden want door re- nevelaar of rugspuit, 4 eetlepels 

De eerste inspanningen zijn geleverd om een mooie schuur neer 
te zetten op onze tuin. Weet u dat u in de zomer iedere zon-
dag tussen 14.00 en 16.00 uur kunt komen kijken in onze tuin 
om de vorderingen te zien? Wij zijn best trots op hoe de tuin er 
nu bij ligt. Alle groenten groeien goed en de bloemen geven er 
een mooie extra uitstraling aan. Alle groenten zijn inmiddels ge-
zaaid in de kinder- en generatie- en mindervalidetuinen en van-
af nu zal er alleen nog maar geoogst worden. Uiteraard moet er 
ook nog gewied en geschoffeld worden maar het oogsten blijft 
toch altijd het leukste om te doen. Of is dat het klaarmaken en 
opeten?

Kom In Mijn Tuin!

Bouw van de schuur gestart

Mijmerend aan de Vrijheidsdreef
Heemstede – Zomer is de tijd van een tand-
je minder bijzetten, van wat rustiger aandoen, 
even minder stressen en niet zo hard hollen. Fi-
guurlijk gesproken natuurlijk want hardlopers 
kiezen met warmte gewoon een vroeger tijdstip. 
De Vrijheidsdreef leent zich overigens prima 
voor de sportievelingen onder ons; het is daar 

heerlijk in de schaduw van de grote kastanjebo-
men. De Vrijheidsdreef is ook een heerlijke loca-
tie om letterlijk stil te blijven staan of zitten en te 
mijmeren of mediteren zo u wilt. Een prachtige 
plek in Heemstede, zeker in de zomer.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Casca Koren zingen van Ella 
Fitzgerald tot Roel van Velzen
Heemstede - De Casca Ko-
ren kennen een breed repertoi-
re: musicalsongs, jazz, populair, 
lovesongs. Soms Nederlands-
talig, maar ook Engels, Duits, 
Spaans en zelfs Portugees. 
De afgelopen jaren stonden op 
het programma nummers van 
Bette Midler, Leonard Cohen, 
Ella Fitzgerald, Karin Bloemen, 
Roel van Velzen om maar enkele 
voorbeelden te noemen. 
Komend seizoen zullen uiteraard 
weer nieuwe nummers worden 
ingestudeerd. Alles wordt vier-
stemmig gearrangeerd door de 
enthousiaste dirigent Peter Cam-
mermans. Omdat het koor geen 

indeling in stemsoorten (alt, so-
praan enz.) kent, maar wel alles 
vierstemmig is, ontstaat een ver-
rassend en veelzijdig geluid met 
veel klankkleur. Je hoeft geen 
auditie te doen of muziek te kun-
nen lezen. Het belangrijkste is 
enthousiasme en het plezier van 
met elkaar zingen.
De Casca Koren starten weer 
op donderdagavond 3 septem-
ber van 20 tot 22 uur (in KDV 
Pierewiet) en op woensdagmor-
gen 9 september van 10 tot 12 
uur (in de Luifel). Opgeven kan 
via www.casca.nl of bel op werk-
dagen tussen 9 en 13 uur: (023) 
548 38 28 kies 1.

Zomerfoto
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Tour d’Heemsteder deel 1: is de 
croissant eigenlijk wel zo Frans?

Annie Franken-Doulet met het Franse goud: de croissants (foto: bartjonkerproductions@yahoo.com).

Het is heerlijk weer en alles groeit 
en bloeit in Heemstede tegen 
een strakblauwe lucht.  Zoals het 
prachtige raadhuis met zijn bak-
ken dieprode geraniums aan de 
raamkozijnen. Geen Franse ge-
raniums overigens. Alvorens de 
fietstocht te beginnen moet je op 
krachten zijn en natuurlijk goed 
ontbijten. Dus op naar bakke-
rij Th. van Dijk om wat Franse 
croissantjes te halen: een prima 
ontbijt om de dag mee te begin-
nen. Daar werkt de sympathie-
ke Annie Franken-Doulet, van 
origine Française. Annie komt 
oorspronkelijk uit de stad Sois-
sons, aan de rivier de Aisne. Dit 
ligt in Noord- Frankrijk tussen de 
champagnestad Reims en Com-
piègne, waar in november 1918 
de Duitsers en de Fransen in een 
spoorwegwagon de wapenstil-
stand van de Eerste Wereldoor-
log tekenden. Een babbeltje in 
het Frans volgt: de Heemsteed-
se bakkerszaak wordt hierdoor 
nog meer een echte boulange-
rie. Ze is getrouwd met een Ne-
derlander en woont hier al een 
tijdje. Trots laats ze de bakplaat 
met het Franse goud zien, op-

gebouwd uit heerlijk luchtig 
bladerdeeg: de croissants. Of-
schoon de croissant met Frank-
rijk wordt geassocieerd, komt 
deze oorspronkelijk uit Wenen. 
Het verhaal gaat dat in 1683 de 
stad Wenen werd belegerd door 
de Turken van het Ottomaan-
se Rijk. De Weense bakkers ont-
dekten dit, omdat zij als een van 
de weinigen al vroeg in de och-
tend aan het werk waren en 
sloegen alarm. Hierdoor werd 
de belegering van Wenen bijtijds 
neergeslagen. Als overwinnings-
symbool werd een broodje ge-
bakken in de vorm van een hal-
ve maan: de croissant. Het Fran-
se woord croissant betekent ook 
halve maan. In de 19de eeuw 
werd de croissant door een Oos-
tenrijkse bakker uit Wenen ge-
introduceerd in Parijs. Daarom 
heet het assortiment waartoe de 
croissant behoort ‘viennoiserie’. 
Vienne is de Franse benaming 
voor Wenen en ook een Franse 
stad in het Rhône-dal nabij Ly-
on. De croissant werd na de in-
troductie in korte tijd zo popu-
lair in heel Frankrijk en is nu niet 
meer weg te denken bij het Fran-

Heemstede - De Tour de France is zo-even van start gegaan 
en velen volgen de inspanningen van de wielrenners met het 
prachtige Franse landschap als decor. Ook Heemstede is een 
prachtig decor, dus waarom hier geen ‘Tour’ rijden? Tijd om op 
de fiets te stappen voor een Tour d’Heemsteder.  En dat blijkt 
een ontdekkingstocht te zijn met een Frans tintje.

se ontbijt. Het wordt vaak gege-
ten met boter of jam. Na het nut-
tigen van een heerlijke croissant 
die zojuist uit de oven kwam en 
een petit-café, wordt het tijd om 
verder te fietsen. Eens zien of er 
nog meer Franse invloeden te 
vinden zijn in Heemstede, die 
nog stevig in het zadel zitten. 
Bart Jonker
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Op de foto de onthulling van 
het bankje, dat eens een atlas-

ceder was.

Heemstede - In de nazomer 
van 2012 werd aan de Stra-
winskylaan een atlasceder 
gekapt. Het gezin schonk de 
boom aan een kersvers op-
gerichte stichting die zich ten 
doel stelde om gekapte bo-
men van de versnipperaar te 
redden, en, als de kwaliteit van 
de gekapte boom dat toeliet, 
een tweede leven te geven als 
tuinbank of ander artikel.
De stichting nam contact op 
met basisschool Icarus aan 
de Kerklaan in Heemstede, 
om samen met leerlingen van 
die school, deze allereerste 
boom te verzagen, en daarna 
de planken te laten drogen en 
tot een product/meubel te ver-
werken. 
Direct na de kap werd de 
boom, in het bijzijn van leer-
lingen van Groep 6 van Ica-
rus, naar Haarlem’s houtzaag-
molen De Eenhoorn gebracht, 
om daar op windkracht te wor-
den verzaagd naar planken. 
De molen is niet bereikbaar 
voor autoverkeer, dus de stam 
werd door de hovenier gedropt 
ter hoogte van de Belgiëlaan, 
aan de oever van het Spaar-
ne, en vanaf daar heeft de mo-
lenaar, met zijn penterbak, de 
stam over het water vervoerd 
naar De Eenhoorn. De leer-
lingen hebben de stam bij de 
molen vervolgens weer samen 
aan wal getrokken. 
Na verzaging van de boom 
naar planken, zijn die twee 
jaar lang te drogen gelegd, 
in de vorm van een ‘droog-
bankje’ (stevig samengebon-
den pakket planken waarop je 
kunt zitten) op het schoolplein 
van Icarus. 
Deze zomer, 2 jaar na de kap, 
hebben de leerlingen, inmid-
dels in groep 8, de windge-
droogde planken in de werk-
plaats van Nederlands Hout 
in de Haarlemmer Kweek-
tuin, verwerkt naar een dubbel 
bankje voor het schoolplein. 
Vervolgens heeft elke leerling 
zijn naam in het bankje ge-
brand, en afgelopen donder-
dag 2 juli, heeft groep 8 haar 
zelfgemaakte bankje van de 
boom uit eigen dorp als af-
scheidscadeau aan hun me-
de-leerlingen aangeboden. 
Voor meer info en foto’s over 
de gang van boom naar bank 
en de betrokkenheid van leer-
lingen van Icarus daarbij: zie 
de pagina ‘Allereerste Boom’ 
op www.nederlands-hout.nl.  

Gekapte boom wordt bankje op plein ‘Icarus’

Handige tips voor je tablet
Heemstede - E-books op je ta-
blet? Wifi in het buitenland? Een 
selfie maken? Snel wat handi-
ge tips en trucs leren en je erva-
ringen delen met andere tablet-

gebruikers? Kom naar het Zo-
mertabletcafé in de Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 te 
Heemstede om hier meer over te 
weten te komen. Mediacoaches 

van de Bibliotheek zijn vrijdag 17 
juli van 10.00 tot 12.00 uur aan-
wezig om te helpen bij aller-
lei vragen. De toegang is gratis.  
Neem je eigen tablet mee. Ook 
als je overweegt een tablet aan 
te schaffen ben je welkom. Info: 
023-5115300.

Heemstede - De groepen 8 van de Nicolaas Beetsschool heb-
ben een prachtige muurschildering aan de school geschonken. 
Het kunstwerk is officieel onthuld tijdens het afscheidsbuffet 
voor de groep 8 leerlingen en hun ouders.
Kunstenares Christie de Keijser heeft het project begeleid: het 
ontwerp is gebaseerd op tekeningen van 22 leerlingen en in-
geschilderd door 22 andere leerlingen.  Het eindresultaat is een 
vrolijke muur geworden op het grote schoolplein. Een mooie 
herinnering aan hun kleurrijke aanwezigheid op de basisschool 
in de afgelopen 8 jaar.

Muurschildering geschonken
Van saaie muur...

Tot prachtig kunstwerk.

Volgens ABN AMRO en Unie 
KBO is het belangrijk dat het 
aantal ouderen dat gebruik 
maakt van internetbankieren 
snel toeneemt. Manon Vander-
kaa, directeur Unie KBO: “Wan-
neer alle contact met de banken 
volledig digitaal wordt, zou ruim 
de helft van de 1,2 miljoen inter-
netloze senioren gewoon geen 
betalingen meer kunnen ver-
richten. En nog eens een kwart 
zegt dat ze dat wel zouden kun-
nen, maar alleen wanneer ande-
ren hen daarbij zouden helpen.”

ABN AMRO en Unie KBO gaan 
zich inzetten voor het vergroten 
van de digitale zelfredzaamheid 
van senioren. Kitty Maul, mar-
keteer bij ABN AMRO: “Het ge-

bruik van de papieren accept-
giro’s en overschrijvingskaarten 
verdwijnt wellicht op de langere 
termijn. De digitale ontwikkelin-
gen gaan snel. Wij realiseren ons 
dat er een groep ouderen is die 
meer ondersteuning nodig heeft. 
Vandaar dat we onze workshops 
samen met Unie KBO geven aan 
senioren. Als mensen zien hoe 
het werkt, stappen ze makkelij-
ker over de drempel heen.”

ABN AMRO en Unie KBO wil-
len op verschillende locaties in 
Noord-Holland gratis workshops 
internetbankieren voor senio-
ren geven. Senioren kunnen zich 
voor de workshops aanmelden 
bij de KBO-afdelingen in Noord-
Holland.

Regio - Van alle 65-plussers in Noord-Holland gebruikt 45 
procent nog geen internet voor het doen van de bankzaken, zo 
blijkt uit cijfers van ABN AMRO in samenwerking met senio-
renorganisatie Unie KBO. De verdere digitalisering van de sa-
menleving treft in het bijzonder ouderen en maakt hen kwets-
baar, ook waar het gaat om het doen van bankzaken. 

Bijna de helft senioren Noord-
Holland bankiert niet online
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Schooljaar spetterend afgesloten
Heemstede - De leerlingen van de Ark aan de Van der Waalslaan sloten vrijdag 3 
juli het schooljaar af met een spetterend waterballet. Ze genoten van de superwater-
glijbaan. Wat nou warmte?! Zelfs de juffen hielden zich niet in.
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Voorkom burenoverlast 
tijdens de zomermaanden
Heemstede - Zomer betekent 
volop genieten van het mooie 
weer op straat, in de tuin of op 
balkon. Deuren en ramen open, 
muziekje er bij, kinderen die lek-
ker buiten spelen. Al die gezel-
ligheid kan in sommige geval-
len voor overlast of irritaties zor-
gen.  Daarom geeft Buurtbemid-
deling een aantal tips om dit te 
voorkomen.

Tips die helpen om het woon-
plezier goed te houden
• Let op de muziek uit open-
staande ramen en deuren.
• Probeer in wensen te spreken 
en niet in klachten.
• Zet de BBQ zo neer dat de bu-
ren geen last hebben van de 
rook.
• Als u nog laat buiten zit, be-
denk dan dat anderen misschien 
vroeg op moeten en graag wil-
len slapen.

• Als u veranderingen op de er-
fafscheiding wilt aanbrengen, 
bijvoorbeeld een nieuwe haag, 
doe dit dan in overleg met uw 
buren.

Bedenk vooral: waar gewoond 
wordt, wordt geleefd. Wie el-
kaar kent, spreekt elkaar mak-
kelijker aan op kleine ergernis-
sen en voorkomt zo dat het de 
hand loopt.

En als u er niet uitkomt?
Mocht u er ondanks alles niet 
met elkaar uitkomen, dan kunt 
u een beroep doen op Buurt-
bemiddeling. Opgeleide bemid-
delaars ondersteunen bewoners 
op een onpartijdige en neutrale 
wijze bij het oplossen van pro-
blemen of (dreigende) conflic-
ten. MeerWaarde verzorgt buurt-
bemiddeling in de gemeenten 
Haarlem, Heemstede, Bloemen-
daal, Zandvoort, Haarlemmer-
meer en Haarlemmerliede.

Buurtbemiddeling is bestemd 
voor alle bewoners en wordt gra-
tis aangeboden.
Heeft u behoefte aan meer infor-
matie of advies? Neem dan con-
tact op met de coördinator via 
telefoonnummer 023-5698883 / 
buurtbemiddeling@meerwaar-
de.nl.

Nieuwe, lage brug over Heemsteeds kanaal
Heemstede - Op dinsdag 7 ju-
li is aannemer Damsteegt uit 
Meerkerk begonnen met het 
vervangen van de Kwakelbrug 
bij de Mozartkade door een la-
ge, beweegbare voetgangers- 
en fietsersbrug over het Heem-

steeds Kanaal. Gelijktijdig wordt 
het bestaande voet- en fietspad 
tussen de brug en Nijverheids-
weg verbreed. Tijdens de werk-
periode is dit pad afgesloten. 
De pleziervaart over het Heem-
steeds Kanaal heeft wel gewoon 

doorgang. Eventuele stremmin-
gen zullen niet meer dan een 
kwartier wachttijd opleveren. 

Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden op vrijdag 31 juli  af-
gerond.

Vlinders aan de kade 
bij Bomans

Heemstede - Als Erik in het 
‘Klein insectenboek’ van God-
fried Bomans hoog in de lucht 
vliegend met een vlinder het 
schilderij zoekt en niet vindt, 
zo zocht Antoon Erich een plek 
waar hij zijn vlinders kon laten 
landen. Aan de gracht ‘bij Bom-
ans’ waar hij een lege muur vond 
die best wat kleurrijks mocht 
hebben. Antoon voelde zich als 
Erik en maakte zes fleurige vlin-
ders, die hij een plaatsje gaf aan 
de kademuur langs de eeuwen-
oude Kerklaan bij de IJzeren 
Brug. Daar hangen nu zes vlin-
ders als figuren uit een sprook-
jeswereld die je uitnodigen om, 
al genietend van hun schoon-
heid, te filosoferen over hun le-
ven. Van rups naar cocon en als 
vlinder de wijde wereld in waar 
de vlinder verliefd wordt op een 
vlindermeisje. Hij blijkt zeer ver-

legen te zijn, net als zijn broer-
tje. Bedenk maar dat je met de 
vlinder een gedicht schrijft. En 
uitgenodigd wordt door de vlin-
derfamilie voor een diner aan 
de gracht Bij Bomans. De vlin-
der- vader vindt het goed, dat 
zijn dochter gaat trouwen. Na de 
bruiloft vliegen de vlinder en het 
vlindermeisje weg. 
Zo dromerig hoeft u de vlinders 
niet te benaderen, even glimla-
chen mag ook. Meer is niet no-
dig, zo vindt Antoon Erich die de 
vlinders maakte. Heemstedenaar 
Erich is creatief binnenhuis be-
zig. Hij maakt alles wat hij be-
denkt met zijn handen. Walvis-
sen had ook gekund maar vlin-
ders vliegen vrolijker langs de 
waterkant en hebben een Heem-
steeds verhaal. De vlinders nodi-
gen u uit voor mijmermomenten.
Ton van den Brink  

Winkelende 
bijen

Heemstede – Weer bijen 
in het Heemsteedse nieuws! 
“Duizenden bijbijen gingen 
maandagochtend ‘winkelen’ 
in de Raadhuisstraat”, vertelt 
imker Pim Lemmers in een be-
richtje naar deze krant. Klinkt 
eng. Was het dat ook? “Rond 
tienen landde de zwerm 
met een boel gezoem in een 
boompje, pal voor de deur van 
Versshop Houweling en Sla-
gerij Ton De Wit. Na overleg 
met de gemeente Heemstede 
werd besloten om de boel af 
te zetten en de bijen pas eind 
van de middag. i.v.m. de vei-
ligheid van het publiek, weg 
te halen”, aldus Pim. Uiteinde-
lijk hoefde de imker niet in ac-
tie te komen: in de loop van de 
middag vertrok de zwerm bij-
en richting het Groenendaal-
se bos.

De bijen bleken het dinsdag-
morgen naar hun zin te hebben 
in de gezelligste winkelstraat 
van Nederland. Ze keerde 
namelijk terug naar de Raad-
huisstraat.
Nu aan de overkant. Imker Pim 
is weer op pad gegaan om de 
beestjes te vangen.



Heemstede – De heer en mevrouw Aerts uit de Korhoenlaan in Heemstede hebben een waar para-
dijsje. Diverse foto’s werden gestuurd naar de redactie en het is best moeilijk kiezen. Wat een water-
val aan kleur en zo afwisselend! “We zijn er echt trots op hoor”, vertelt mevrouw Aerts. Zij en haar man 
genieten elke dag van hun achtertuin die 10 meter lang is en 6 breed. Daar kun je echt iets van maken 
en dat hebben zij ook gedaan. Herstel, mevrouw Aerts. “Ja, mijn man geeft opdracht en ik voer uit”, 
lacht ze. Zo zijn de taken mooi verdeeld bij het echtpaar. Mevrouw Aerts heeft er geen enkele moei-
te mee, zo te horen en te zien: ze heeft geen groene maar gouden vingers. In de tuin zijn twee ter-
rassen te vinden, een vijver en een watervalletje. In het waterrijke deel ‘wonen’ schildpadden. Ze zijn 
lekker vrij op deze manier. De tuin zelf herbergt een groot aantal planten, waarvan de aronskelk wel 
de trots van de tuin is. Maar ook de rozen zijn mooi en… eigenlijk is al dat er staat de moeite waard. 

Ook meedoen?
Heeft u ook een tuin waar u trots op bent? Dat hoeft geen ‘knoeperd’ van een stuk land te zijn want 
ook de kleinere tuinen daar is echt iets van te maken. Of heeft u een leuk terras? De redactie kiest el-
ke week de meest in het oog springende tuin uit. En die maakt kans op de mooie hoofdprijs van 125,- 
die Tuincentrum de Oosteinde beschikbaar stelt. Stuur meerdere foto’s op naar redactie@heemste-
der.nl Of, in geval van ‘gewone’ foto’s naar het kantoor van de krant in Heemstede: Camplaan 35, 2103 
GV. De foto’s kunnen worden gescand, waarna u ze terug krijgt. Ver-
tel bij de foto’s iets over uw tuin(hobby). Vergeet ook adres en tele-
foonnummer niet. 

 

“Mijn man geeft opdracht, ik voer uit”

Tuinenwedstrijd met ‘de Oosteinde’
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Kou als boetseermiddel voor lichaam en gelaat

Cryotherapie met Cryo21,
nu ook in Heemstede!

Heemstede – De Cryotherapie-
behandeling is een unieke be-
handeling die het natuurlijke ef-
fect benut van koude om cellu-
litis te verminderen, vetrolletjes 
te verdrijven en een dubbele kin 
of verslapte huid aan te pak-
ken. De behandeling is nieuw 
in Nederland en revolutionair 
op het gebied van afslanken, lif-
ten en verstevigen zonder chi-
rurgische ingrepen. Maak 10 of 
24 juli kennis met deze therapie 
tijdens een proefbehandeling 
op afspraak bij Ariane Inden in 
Heemstede. Er is de gehele dag 
een zelfstandige specialist van 
Cryo21 aanwezig. 
De technologie werd ontwik-
keld op basis van de vasttelling 
dat vetcellen (adipocyten) ge-
voelig zijn voor koude. Bij een 
plotse daling van de huidtem-
peratuur zorgt de thermische 
schok ervoor dat de vetcellen 
zichzelf vernietigen. Dat na-
tuurlijke proces “apoptose ge-
noemd, maakt het celomhul-
sel kapot. Het barst geleidelijk 
en zal uiteindelijk breken. Zon-
der deze bescherming sterft de 
kern.

Centimeters geslonken
Het vet, dat gevangen zat, ont-
snapt en wordt uiteindelijk 
langs natuurlijke weg geëlimi-
neerd. De lipiden worden afge-
voerd via de lever en de vloei-
bare elementen via de nieren 
en het lymfestelsel. Het natuur-
lijke biologische mechanisme 
van de apoptose neemt 15 tot 
20 dagen in beslag. Dankzij de 
gel, voelt de cryotherapie voor 
de klant slechts als een fris-
se gewaarwording. De behan-
deling komt neer op 30 minu-

ten, waarbij aan het einde van 
de sessie de behandelde zone 
al enkele centimeters geslon-
ken is. Dit komt door de inkrim-
ping van de vetcellen door de 
thermische schok. 
Maar Cryo21 heeft nog een ex-
tra pijl op zijn boog, in de vorm 
van verstevigen en liften. Alle 
plooien die met het ouder wor-
den de binnenkant van de ar-
men en dijen ontsieren worden 
‘gladgestreken’. Cryotherapie 
stimuleert ook de spieren, drai-
neert en verstevigt de huid en 
zet fibroplasten weer aan het 
werk. 

Ariane Inden Heemstede
Boek nu een kennismakings-
sessie op 10 of 24 juli voor de 
prijs van 50,- euro. De behan-
delingen met de Cryo21 vinden 
plaats bij Ariane Inden Cosme-
tics, Binnenweg 13, in Heem-
stede en worden uitgevoerd 
door een erkende zelfstandige 
Cry21 specialist.

U kunt een afspraak maken via 
023-547 6080. (Prijs normaal 
per behandeling 100,- euro).

Het vertrouwde voordeel van Trekpleister
Heemstede - Het team van de 
Trekpleister winkel aan de Bin-
nenweg 155B in Heemstede 
staat graag klaar voor haar klan-
ten. In de drogisterijwinkel wer-
ken deskundige medewerkers. 
Trekpleister is de ideale inspira-
tiebron wanneer je op zoek bent 
naar leuke cadeautjes: van heer-
lijk geurende verwenproducten 
tot originele gifts, (baby)speel-
goed, kraamcadeautjes en knut-
selspullen. Klanten kunnen te-
recht voor een ruim en voorde-
lige aanbod.
“Onze visie is om ‘gezondheid 
& beauty’ dichtbij huis te bren-
gen. Als buurtdrogist geven wij 
dan ook graag advies over on-
der andere schoonheids- en ver-
zorgingsproducten, zelfzorgge-
neesmiddelen, vitamines en voe-
dingssupplementen”, aldus win-
kelmanager Chantal Smit. Daar-
naast is er bij Trekpleister veel 
voordeel te behalen met grote 
acties, verrassende aanbiedin-
gen, vaste lage prijzen en een 
ruim assortiment aan health & 
beautyartikelen en branche-
vreemde producten. Zo maakt 
Trekpleister haar motto meer 
dan waar: ‘Het vertrouwde voor-
deel van Trekpleister’.
“Samen met mijn team nodig ik 
iedereen uit Heemstede en om-
geving van harte uit om dit zelf 
te komen ontdekken en een kijk-
je te nemen aan de Binnenweg 
155B”, aldus Chantal Smit. 

De Trekpleister-winkel aan de 
Binnenweg 155B in Heemstede 

is van maandag  t/m zaterdag 
geopend van 09.00 tot 18.00 uur. 

Finalisten in Mercedessen vervoerd
Open Draijer Bouw tennis- 
toernooi groot succes

Als noviteit had de wedstrijd-
leiding dealer Biemond en Van 
Wijk bereid gevonden twee gro-
te Mercedessen beschikbaar te 
stellen om de finalisten van het 
enkelspel in categorie 3 op te 
halen en thuis te brengen. Een 
echte VIP-behandeling die de fi-
nalisten enorm waardeerden en 
wel wat onwennig en nerveus 
ondergingen.  
In de finale herenenkel 3 stonden 
tegenover elkaar Koen Heupers 
en Stefan Imanse van TV Mer-
lenhove. Het contrast waarmee 
beide finalisten de eindstrijd be-
reikt hadden kon haast niet gro-
ter. Heupers had in drie partijen 
slechts zeven games verloren en 
de als eerste geplaatste Dominic 
Bersee uitgeschakeld. Imanse 
had voor het bereiken van de fi-
nale drie zware partijen van twee 
uur en meer gewonnen. Heupers 
wist in de eerste set met vastheid 
en diep geslagen returns, Iman-
se telkens de fouten te laten ma-
ken. In de tweede set probeer-
de Imanse het tij te keren door 
meer aanvallend te gaan spelen. 
Ook toen bleef Heuper gecon-
centreerd de ballen retourneren. 
Imanse maakte veel onnodige 
fouten. Met 6-1; 6-3 werd Heu-
pers een terechte winnaar.
De finale van de damesenkel 3 

werd een herhaling van de fina-
le van het Eindenhout toernooi 
van vorige week. Ook nu was TV 
Merlenhove speelster Marloes 
Jutte-Verkerk met 6-1;  6-1 te 
sterk voor de jeugdige Sara Koe-
ne. Jutte Verkerk werd later sa-
men met Danique Mense even-
eens winnaar van het dames-
dubbelspel. In een aantrekkelij-
ke partij, met veel volley-duels, 
klopten zij clubgenoten Marjo-
lein Roeterink en Michelle Hoog-
enstein met 6-3; 6-4.
In herenenkel 4 wist het aanstor-
mende talent Milan Ludlage van 
TV Merlenhove de titel op zijn 
naam te schrijven. In een twee 
uur durende partij klopte hij Eti-
enne Bijsterveld met 6-3; 7-6.
De toernooileiding onder aan-
voering van Rogier Beenders 
kan terugkijken op een geslaag-
de week. “Mooie wedstrijden, 
veertig deelnemers meer dan 
vorig jaar en natuurlijk schitte-
rend weer.
Naast het tennis hebben wij di-
verse evenementen georgani-
seerd zoals een dames- en he-
renavond, een sport-quiz-avond 
en op vrijdagavond het altijd 
hilarische koekenpan-toernooi. 
Alles werkte mee aan, een  voor-
al gezellig toernooi,” aldus Been-
ders.

Heemstede - Zondag 5  juli werd het Open Draijer Bouw 
tennistoernooi van Tennisvereniging Merlenhove afgeslo-
ten met het spelen de finales in de 38 categorieën. In speel-
sterkte 3 gingen de enkelspeltitels naar Koen Heupers van 
LTC Ruïne van Brederode en naar Marloes Jutte-Verkerk van 
TV Merlenhove.

Michelle Hoogenstein, Marjolein Roeterink, Danique Mense en 
Marlous Jutte.
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Gratis kabaaltje
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een bETAALkAbAALTjE. 
kosten daarvoor zijn 10 euro, over te maken op: Rabobank 13 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 10 euro 
in een envelop. kantooradres: Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

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

5

Het verhaal
achter de strandtent

Regio - Tijdens de expositie 
‘Strand; vroeger en nu’ in het 
Zandvoorts Museum, is er een 
ouderwets linnen strandtentje 
te zien. Dankzij Michiel Drom-
mel en vele Zandvoorters is het 
mogelijk gemaakt om een oude 
strandtent na te bouwen en in te 
richten zoals vroeger.
Iedere woensdag in juli van-
af 11.00 uur kunt u in het Zand-

voorts Museum het persoonlijke 
verhaal horen van Michiel Drom-
mel over hoe het idee is ont-
staan, hoe alles tot stand is ge-
komen.  Wat men vroeger ver-
kocht in een strandtent. Kortom, 
de sfeer van vroeger proeven. 
Het Zandvoorts Museum vindt u 
aan de Swaluëstraat 1. Informa-
tie via telefoon: 023-5740280 of 
museum@zandvoort.nl.

‘Levert In Noord-Holland
330 banen extra op’

Provincie zet succesvolle subsidie- 
regeling voor watertoerisme voort
Regio - De Noord-Holland-
se subsidieregeling Water als 
Economische Drager (WED) 
heeft tussen 2001 en 2013 
voor ruim honderd miljoen 
aan investeringen gezorgd. 
Uit evaluatie van de regeling 
blijken vooral de riviercruise-
vaart en de sloepennetwer-
ken als groeimarkten aan-
gemerkt te kunnen worden. 
Gedeputeerde Staten stellen 
hiervoor in 2015 opnieuw zes 
ton beschikbaar.

Gemeenten en bedrijven kunnen 
in het kader van de WED-subsi-
die in 2015 een bijdrage aanvra-
gen voor fysieke voorzieningen 
voor de riviercruisevaart of een 
sloepennetwerk. Gedeputeer-
de Waterrecreatie, Cees Loggen: 
“Waterrecreatie is een belangrij-
ke bron van inkomsten in Noord-
Holland. We hebben veel te bie-
den, maar we kunnen de water-
recreant nog beter faciliteren.

Voldoende voorzieningen zijn 
daarbij cruciaal.” Gedeputeer-
de Economische Zaken, Jaap 
Bond: “Uit de evaluatie blijkt 
dat de WED-subsidie heeft ge-
leid tot een totale investering in 
de Noord-Hollandse economie 
van 103 miljoen euro. Voor 2016 
gaan we, mede op basis van de-
ze evaluatie, bekijken hoe we 
nog meer rendement uit deze 
subsidieregeling kunnen halen.”

Tussen 2001 en 2013 heeft de 
provincie in totaal 33,4 miljoen 
euro WED-subsidie verleend. 
Samen met 70 miljoen euro co-
financiering is in deze periode in 
totaal 103 miljoen euro in Noord-
Holland geïnvesteerd. Met de 
gesubsidieerde projecten zijn 
1.133 tijdelijke banen gemoeid, 
waarvan ruim 820 in Noord-Hol-
land. De WED-projecten leve-
ren Noord-Holland circa 43 mil-
joen euro aan extra permanente 
directe en indirecte bestedingen 
per jaar op, resulterend in 330 
permanente banen.

0136393

60x41
Bezorgers gevraagd - algemene adv

OP ZOEK  NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!

WIE HELPT? Goede verdienste!
Bel Martin van Ooyen: 0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

OOK VAKANTIEBEZORGERS!!!
Ook 50+ van harte welkom

Regio – In het duingebied 
tussen Zandvoort en Noord-
wijk is donderdag 2 juli een 
stoffelijk overschot aange-
troffen. De politie is een on-
derzoek gestart. De overle-
den persoon werd in het duin-
gebied naast het fietspad tus-
sen Zandvoort en Noordwijk 
gevonden, zo’n 2,4 kilometer 
vanaf het begin van het fiets-
pad aan de Boulevard Pau-
lus Loot. Een arts en forensi-
sche rechercheurs van de po-
litie onderzoeken de zaak. De 
politie deed geen mededelin-
gen over de identiteit van het 
slachtoffer en de doodsoor-
zaak.
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Stoffelijk 
overschot 
gevonden in 
Duingebied



Heemstede - Het is boffen met 
mooie weer van de laatste da-
gen: de zon laat zijn gezicht van 
de vrolijkste en warmste zijde 
zien deze zomer. De Pasta Box 
aan Raadhuisstraat 54 zorgt er-
voor dat de Italië binnen hand-
bereik is van de thuisblijvers. 
Lekker eten op het terras of in 
het restaurant een keuze maken 
voor lunch of diner uit een veel-
zijdige kaart met juweeltjes uit 
de authentieke Italiaanse keu-
ken. Helemaal vers voor jou be-
reid. Stel zo je eigen zomerme-
nu samen. Of kies een van de 
delicatessen uit de vitrine in de 
winkel. Daar vind je de heerlijk-
ste Italiaanse vleeswaren, lasag-
nes en zoetigheden: de ‘dolci’. Je 
kunt deze tevens meenemen om 
thuis ‘klein Italië’ te creëren.  Om 
het geheel te completeren, een 
keuze uit verschillende Italiaanse 
wijnen. Marco uit Sardinië kent 
de karakteristieken van deze 
kwaliteitswijnen en zorgt ervoor 
dat je de juiste keuze maakt. Dit 
geldt eveneens voor de diver-
se olijfoliën. Na het dessert een 
heerlijke espresso of cappuccino 
van een van de beste Italiaanse 

Zomers eten bij De Pasta Box

koffi ebranderijen: Lavazza uit Tu-
rijn. En doe eens gek, neem bij 
de koffi e de citroenlikeur limon-
cello, ijskoud geserveerd. Al de-
ze Italiaanse lekkernijen en an-
dere heerlijkheden zijn ook nog 
eens te koop bij De Pasta Box, 
om cadeau te geven of om lek-
ker zelf van te genieten. Zalig, 

laat de zomer maar lekker lang 
duren, met de nadruk op lek-
ker. De vakantie is begonnen. De 
Pasta Box, Raadhuisstraat 54 in 
Heemstede, tel.nr. 023-5288952. 

Meer informatie en menu’s op 
www.depastabox.nl.
Bart Jonker

 

Bibliotheek 
Heemstede
Vrijdag 17 juli 10.00-12.00 
uur, handige tips voor je tablet 
als ‘e-books’ installeren op je 
tablet. tips & trucs. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1, 
Heemstede. Toegang gratis. 
Info: 023-5115300.

Kofferbakmarkt
Zondag 12 juli van 8.00 tot 
16.00 uur op de Dorpsweide 
van Wijk aan Zee. Meer infor-
matie: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl.

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

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

Brigit Klatser.

Zaterdag 18 juli t/m 20 au-
gustus Werk van KZOD-
leden in de Galerie Arti-Shock 

in de Schoolstraat 26, Rijswijk. 
Zie www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunstzijonsdoel  en 
www.galerie-arti-shock.nl.

Zondag 19 juli tussen 14.00-
17.00 uur presenteert Gal-
lery Odyssey een ‘zomer ex-
po’, Pelikaanlaan 3 Heemste-
de. Cubaanse kunst met on-
der andere werken van Carlos 
Casas. Ingang vanaf de trap-
kant.
www.galleryodyssey.com
www.facebook.com/galleryo-
dyssey

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

AgendA

Aanmelden kan nu al
Franse cursussen in september
Heemstede - Frans is een 
mooie taal, waarvan u mis-
schien denkt: die leer ik nooit! 
Maar het tegendeel is waar! Al 
veel cursisten zijn u voorge-
gaan bij Casca. In september 
starten de cursussen Frans.
De cursus Frans - Basis start 
op woensdagmorgen vanaf 2 
september. Vindt u het leuk om 
te lezen in het Frans, dan is de 
Franse leeskring vast iets voor 
u. Samen met docente Marie-
Christine de Graaff worden de-
ze keer in 5 bijeenkomsten vier 
boeken gelezen. De voertaal 
is Frans. Het wordt zeker niet 
van u verwacht dat u vloeiend 

Frans spreekt. Wel dat u het 
boek in het Frans leest en dat 
uw spreek- en luistervaardig-
heid voldoende zijn om actief 
te kunnen deelnemen.

De Franse cursussen worden 
gegeven bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96. De Franse 
Leeskring is bij Casca in ac-
tiviteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, bei-
den in Heemstede. Aanmelden 
kan nu al: www.casca.nl. Hier 
vindt u ook meer informatie. Of 
belt u: tel. (023) 548 38 28 kies 
1 op werkdagen tussen 9.00 en 
13.00 uur.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 juli 2015

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Dagje weg?
Deur op slot!

In deze uitgave:
- Politie waarschuwt voor   
 klussende oplichters
- Omgevingsvergunningen

Intocht schapen op zondag 9 augustus
Schapen op proef in Groenendaal

Start vervanging Kwakelbrug
Op 7 juli start aannemer Damsteegt uit Meerkerk 
met het vervangen van de Kwakelbrug bij 
de Mozartkade door een lage, beweegbare 
voetgangers- en fietsersbrug over het Heemsteeds 
Kanaal. Gelijktijdig wordt het bestaande voet- 
en fietspad tussen de brug en Nijverheidsweg 
verbreed. Tijdens de werkperiode is dit pad 
afgesloten. De pleziervaart over het Heemsteeds 

Komt dat zien! Van 9 tot 14 augustus verblijft 
een schaapskudde, begeleid door een herder en 
honden, in wandelbos Groenendaal. In verband 
hiermee is het noordelijke deel (het deel waar 
honden los mogen) op maandag 10 augustus 
van 9.30 tot 17.30 uur niet toegankelijk voor 
honden.  Aan het eind van de (werk)dag gaan de 
schapen naar een graslandje in het zuidelijk deel. 
’s Avonds zijn er dus geen schapen in het bos. De 
inzet van een schaapskudde is vooralsnog een 
proef.

Intocht van de schapen bijwonen?
Zondagochtend 9 augustus komt de kudde naar 
Heemstede via de volgende route: Zandvoortselaan, 
station, Leidsevaartweg, Eijkmanlaan, Herenweg, 
Van Merlenlaan, Vrijheidsdreef. Zondag blijven de 
schapen op het grote weiland aan de Vrijheidsdreef. 
Tijdens de intocht zorgt de gemeente voor 
ondersteuning met onder andere verkeersregelaars. 
Vindt u het leuk om de gemeente hierbij te 
helpen? Stuur een e-mail met in het onderwerp 
‘verkeersregelaar schapenintocht’ naar gemeente@
heemstede.nl. 

Schapen als tuinman
Begrazing door schapen is zeer effectief voor 
het verwijderen van kleine esdoorns. Daarnaast 
eten schapen ook bramen en brandnetels. Met 
hun hoeven ploegen ze de aarde meer om dan 
runderen; dit heeft een positief effect op de 
bodemsamenstelling.  

Planning
•	 Zondag	9-8:	 	 	

aankomst vroeg in de ochtend 
•	 Maandag	10-8	
 noordelijk deel Groenendaal (die dag niet 

toegankelijk voor honden)
•	 Dinsdag	11-8	t/m	donderdag	13-8:
 zuidelijk deel Groenendaal
•	 Vrijdag	14-8,	10	uur:	 		 	

vertrek via het zuidelijk deel, via dezelfde route

Meer nieuws hierover leest u op heemstede.nl en 
via Facebook en Twitter #schapengroenendaal.

Kanaal heeft wel gewoon doorgang. Eventuele 
stremmingen zullen niet meer dan een kwartier 
wachttijd opleveren.  
Naar verwachting zijn de werkzaamheden op 
vrijdag 31 juli  afgerond.

Kijk op Facebook voor een update van de 
werkzaamheden.



Politie waarschuwt voor klussende oplichters

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Handellaan 2A, het wijzigen van de 

naamsaanduiding, wabonummer 24242, 
ontvangen 17 juni 2015

- Alberdingk Thijmlaan 3, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en vergroten 
op het achtergeveldakvlak, wabonummer 24253, 
ontvangen 21 juni 2015

- Cruquiusweg 29A, het plaatsen van 
spandoekreclame, wabonummer 24327, 
ontvangen 23 juni 2015

- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 24367, ontvangen 24 juni 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Johan Wagenaarlaan 54, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
24188, ontvangen 17 juni 2015. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

- Waterpark 49, inpandig plaatsen van een 
verschuifbare transparante balkonbeglazing, 
wabonummer 22383, ontvangen 1 mei 2015. 
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

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

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 174, het plaatsen van reclame (stalen 

uithangbord), wabonummer 22618, verzonden 3 
juli 2015

- Cruquiusweg 49, het uitbreiden van de 
zolderverdieping van de gemeentewerf, 
wabonummer 23084, verzonden 3 juli 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Omgevingsvergunningen

Verkeersbesluit: 
gehandicaptenparkeerplaats

Uitschrijving Basisregistratie Personen 
(BRP)

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Soendastraat 8 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner, verzonden 30 juni 2015. Het besluit ligt 

vanaf 9 juli 2015 zes weken ter inzage. 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon per 21 mei 2015 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- J. Admiraal, geboren op 06-07-1993, 
Zandvoortselaan 54

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe regelgeving
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond: Heemstede 2015
 

Op 25 juni 2015 heeft de raad de Huisvestingsveror-
dening Zuid-Kennemerland/IJmond: Heemstede 2015 
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking in het 

digitale Gemeenteblad via www.zoek.ofi cielebekend-
makingen.nl.

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Dagje weg? 
Deur op slot!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

De politie waarschuwt voor klussende 
oplichters. Het gaat om personen die 
ongevraagd aan de deur komen en hun 
diensten aanbieden: schoonmaken of renoveren 
van de gevel of het dak, ophogen van de oprit 
of de voortuin, tuinwerkzaamheden en andere 
werkzaamheden. Deze malafi de klusjesmannen 
duiken te pas en te onpas op en lichten 
bewoners op.

Bewoners wordt verteld dat bijvoorbeeld hun dak 
onderhoud nodig heeft waarna de slachtoff ers hoge 
rekeningen gepresenteerd krijgen die – vaak vooraf 
- contant betaald moeten worden. Vervolgens wordt 
het werk niet of maar deels afgemaakt. De politie 
adviseert om niet in zee te gaan met deze klussers, 

die vaak rijden in bestelbusjes. De politie werkt aan 
de aanpak van deze rondreizende klusjesmannen. 
Daarbij is informatie van gedupeerden en ook van 
bewoners die deze klussers zien, van groot belang.

Advies van de politie
Wordt u met dergelijke opdringerige personen 
geconfronteerd, bel dan direct de politie via 0900-
8844. Noteer altijd signalementen en/of kentekens. 
Als u wordt bedreigd of er sprake is van spoed dan 
belt u 112. Ook als u slachtoff er bent geworden van 
deze klussers, meld het dan bij de politie via 0900- 
8844. Doe altijd aangifte!

Denk niet alleen aan uzelf, let ook op alleenstaanden 
en/of ouderen in uw wijk of buurt. Deze malafi de 

klusjesmannen gaan geraffi  neerd te werk en kiezen 
hun slachtoff ers zorgvuldig.



Honkbal

Sparks toont zich hittebestendiger 
dan RCH-Pinguïns
Heemstede - Aan alles was 
te merken dat de spelers van 
Sparks zich bewust waren van 
het belang van de dubbel tegen 
RCH-Pinguïns. Ondanks de ver-
zengende hitte overstemden hun  
strijdkreten die van de vermoeid 
ogende  Racing en alleen al kor-
te stop Duko Jansen produceer-
de in zijn eentje meer decibellen 
dan de hele Heemsteedse selec-
tie bij elkaar. Tel daarbij op dat 
zowel de pitching, hitting als fiel-
ding bij de Haarlemmers beter 
verzorgd waren en de dubbele 
Haarlemse revanche voor 4 eer-
dere nederlagen is verklaard.

Als je in een hele wedstrijd maar 
2 honkslagen produceert (op 
werper Rutger Zwaal) dan weet 
je dat je een moeilijk wedstrijd 
tegemoet gaat. RCH’s starter 
Hylke van Viersen had voor zijn 
doen veel worpen nodig om de 
nullen te maken, ook al omdat 
hij de eerste 3 innings alle met 4 
wijd opende.
Toen in de 3e Haarlemse slag-
beurt daar ook nog eens 2 honk-
slagen op volgden stond het 2-0 
en werd rustig verder gebouwd 
aan het vergroten van de voor-
sprong. Kon de 3-0 nog op het 
conto van de werper bijgeschre-

ven worden, de 3 runs in de 6e 
inning zouden geen van alle ge-
vallen zijn zonder 3 opeenvol-
gende veldfouten op het mo-
ment dat er al 2 nullen geno-
teerd waren. Op reliever Lars 
Werkman kon nog één maal ge-
scoord worden en behalve de 
7-0 uitslag sprak ook de verhou-
ding honkslagen (11 tegen 2) 
boekdelen.

Thuis in Heemstede liet RCH zich 
wat minder makkelijk naar de 
slachtbank leiden, ook al kwa-
men de Haarlemmers in de 2e 
inning op een 0-5 voorsprong 

toen Robin van Eis 5 honkslagen 
(waaronder 3 doubles) en 1 x 4 
wijd moest toestaan. Het eerste 
Heemsteedse tegenpunt viel in 
de 3e slagbeurt, toen Jessey de 
Jong na zijn triple binnen werd 
geslagen door Ferd van Steke-
lenburg. Op 4 wijd en een triple 
bracht Sparks een slagbeurt la-
ter de marge weer op 5, maar 
nog in diezelfde inning kon-
den Jimmy de Jong en Brandon 
Rijnbergen scoren op een twee-
honkslag van Andy Raaff en leek 
er met een 3-6 tussenstand weer 
sprake van een wedstrijd. Dion 
Steyl beklom vanaf de 5e inning 
de heuvel, gooide op 8 slagmen-
sen 3 x 3 slag, 4 x 4 wijd en in-
casseerde 1 honkslag en 2 runs: 
3-8.
Maar ook nu volgde het Heem-
steedse antwoord met runs van 
Ferd van Stekelenburg na een 
double en Tommy Vader na een 

triple, gevolgd door een groun-
der (6-3) van Jimmy de Jong.
Maar in de 6e inning werd het 
pleit beslecht toen geraakt wer-
per, een doorgeschoten bal, een 
triple, een infield hit en 2 veld-
fouten 3 runs en een 5-11 Haar-
lemse voorsprong opleverden. 
Runs van Andy Raaff en pinch 
runner Youri Spoor zorgden voor 
een wat dragelijker tussenstand, 
die ook de eindstand werd, want 
onweer maakte in de 7e inning 
verder spelen  onmogelijk.
De stand:
Quick 26-28
RCH 26-20
Sparks 26-14
Blue Devils 26-8

Komend weekend speelt RCH 
de dubbel tegen Blue Devils, za-
terdag uit in Meppel en zondag 
thuis in Heemstede, beide malen 
vanaf 14.00 uur. 

Zon, plezier en sportiviteit tijdens 
1e HPC MyLaps Kindertriathlon
Heemstede - Afgelopen za-
terdag 4 juli was het Sportpark 
Groenendaal het strijdtoneel van 
de 1e HPC MyLaps Kindertria-

thlon.
Ruim 100 kinderen, in leeftijd va-
riërend van 6 tot en met 14 jaar, 
deden mee aan dit door HPC 

Heemstede georganiseerde eve-
nement. Voor de leeftijdscate-
gorie 6-8 jaar stond er 50 me-
ter zwemmen, 4,5 kilometer fiet-

sen en 1 kilometer lopen op het 
programma.
De leeftijdscategorie 9-11 jaar 
legden 100 meter zwemmen, 
4,5 kilometer fietsen en 2 kilo-
meter lopen af. De oudste leef-
tijdcategorie, van 12-14 jaar, 
moesten 150 meter zwemmen, 
8,5 kilometer fietsen en 3 kilo-
meter lopen.
 
”Zon, plezier en sportiviteit voer-
den de boventoon”, aldus Leo-
nie Verstegen, voorzitter van de 
zeer actieve triathlondivisie van 
HPC. “De deelnemers hebben 
gezwommen, gefietst en hard-
gelopen voor wat zij waard wa-
ren. Alles is uitstekend verlopen, 
dankzij een intensieve voorbe-
reiding, de vele vrijwilligers van 
binnen en buiten de vereniging, 
onze sponsoren en de gemeente, 
die de sportstimulering van jon-
geren hoog in het vaandel heeft 
staan.
Maar vooral dankzij de deelne-
mers, die zich vanaf nu echte tri-
athleten mogen noemen. Everyo-
ne is a winner!”
 
Volgend jaar bestaat HPC Heem-
stede 100 jaar. Het is de bedoe-
ling om dan de tweede editie 
van de kindertriathlon te laten 
plaatsvinden.

Casca in 
vakantietijd

Heemstede - De receptie 
van Casca in de Luifel is de 
hele zomer open en telefo-
nisch bereikbaar van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00-
13.00 uur voor informatie 
over activiteiten en cursus-
sen, aanmelden en kaart-
verkoop. Tot vrijdag 10 ju-
li en vanaf maandag 10 au-
gustus is Casca bereikbaar 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 17.00 uur (kaart-
verkoop tot 16.00 uur) en vrij-
dags van 9.00-13.00 uur.
Vanaf eind augustus begin-
nen de cursussen weer en 
het seizoen wordt traditioneel 
geopend met de Casca No-
va Seizoens Opening met een 
middagfilm en daarna een 
lekker Indisch buffet op don-
derdag 17 september. 

Voor meer informatie kijkt u 
op www.casca.nl. 

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’.
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