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Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

Tuin om in weg te dromen...
Heemstede - Het wordt steeds
moeilijker om elke week een
pracht van een tuin(foto) uit te
zoeken voor ‘de Heemsteder’.
Want het deelnemersveld heeft
zoveel kwaliteit en de animo is
zo groot dat het de redactie best
wat hoofdbrekens kost om elke
week tot een keuze te komen.
Deze keer is de tuin van mevrouw H. Scott, wonend aan het
J.M. Molenaerplein te Heem-

stede, de gelukkig. Zij dingt officieel mee met deze heerlijke
‘wegdroomtuin’ naar het prijzengeld dat Tuincentrum De Oosteinde beschikbaar stelt. Mevrouw Scott vertelt in haar fotomail: “Netjes is mijn tuin beslist
niet, maar dat zou ook helemaal
niet bij mij passen.” Misschien
is de tuin vandaag de dag een
afspiegeling van de persoon. In
elk geval vindt de redactie de-

ze tuin in het geheel niet slordig
maar juist dromerig. Prima om
met een boek en een koel glas
aan tafel te zitten en verder de
dag of avond aan je voorbij te laten gaan...
Ook een droom van een tuin,
netjes of niet, mail uw foto naar
de redactie: redactie@heemsteder.nl Sturen per post mag ook:
De Heemsteder, Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer.
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1300m2 SHOWROOM!
Bezoek onze showroom:
HAARLEM
Vondelweg 540
tel. 023-538 22 77

Openingstijden:
ma t/m vr 8:00 - 17:30
do 19:00 - 21:00
za 10:00 - 17:00

W W W. V A N D E R V L U G T. N L

Een stoomcursus sporten...

Zomers Sonrise Heemstede!
Heemstede – Maandagmiddag een leuke verrassing. Er stonden
vorige week had Hans Neerken, zomaar 120 kinderen bij het veld
leider bij Sonrise Heemstede, op de Meerweg waar de Sonrise

Spelen begonnen. ”We worden
met Sonrise steeds bekender”,
aldus Hans, die blij is met de gro-

tere bekendheid die de Spelen
in Heemstede genieten. Sonrise
wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken, in samenwerking met de christelijke sportorganisatie Athletes in Action. Hij
hoorde van ouders, dat de kinderen een vakantie willen uitstellen om mee te kunnen doen.
Wat moet je dan als ouder? Toegeven wat een kind in de vakantie leuk vindt en er nog wat van
opsteken ook.
Want Sonrise biedt een variatie aan sporten die geleid worden door de christelijke sportorganisatie Athletes in Action.
Een stoomcursus sport met in
de middag voetbal en volley voor
kinderen van 6 tot 12 jaar, `s
avonds voor tieners. Tijdens de
week vertellen sporters over het
christelijk geloof meestal in de
vorm van drama en persoonlijke

verhalen. Ze leren de spelregels
en wat teamgeest is. In de tenten wordt druk gewerkt aan het
maken van kettingen, er wordt
geschminkt en moeders praten
even bij met een kopje koffie of
thee.
De waterglijbaan op de woensdagmiddag 8 juli was dé sensatie voor de kinderen. Veel water, nog meer zeep en dan lekker
doorglijden. Meters ver! Streetdance werd eerst geoefend onder leiding, maar daarna gaan de
kinderen zelf uitproberen welke
figuren ze zelf kunnen verzinnen
en uitvoeren. Hoogtepunt van de
clinics is de American Night met
een barbecue voor alle buurtgenoten. Ook hier wordt gesproken
over het geloof en deze avond
laat bij veel mensen een blijvende indruk achter.
Ton van den Brink
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Verschijnt woensdag

Dieren van de week:

Dichtstorten Special:

Loes Jonker-van der Meer
Atalanta
Jij vlinder zit te zonnen
op de muur
komt van verre
happen uit je vleugels
vanwege jouw avontuur
eindelijk rust
na een lange tocht
geniet ervan
je bent aangeland

Banjer
Denk je het goed voor elkaar
te hebben, een lekker bedje,
altijd goed te eten, een wandeltje door het park... maar
ineens is dat over. Helaas
voor lieve banjer is zijn eigenaar overleden en moest hij
naar het asiel. Hij was daar zo
van geschrokken dat hij de
eerste dagen best wel bang
was. Gewoon geschrokken
van wat hem was overkomen.
Ben je je lieve baas kwijt, kom
je ook nog eens in een hok
terecht. Gelukkig kwam Banjer er al snel achter dat wij in
het asiel ook best lief zijn...
Inmiddels is hij helemaal gewend, rent zelfs met soortgenootjes over het veld en wil

graag bij je zitten voor een
knuffel. Banjer is omgetoverd
tot een vrolijke lieve sociale
hond. Het enige wat banjer
echt niet leuk vindt, is alleen
zijn. Wie geeft Banjer nog een
heerlijk leven voor een aantal jaar. Banjer is dan wel 11
maar kan nog zeker een gezellige tijd blijven rond lopen! Wie geeft hem die fijne
tijd...?
Kom kijken in het asiel, Keesomstraat 5 te Zandvoort.
Open van maandag tot en
met zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur . Tel. 023-6713888
of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl

Poppenkastclub bij
Casca (5-7)
Heemstede - Zelf een poppenkastpop maken van papier-maché en lapjes stof,
met elkaar een verhaal verzinnen en daarna natuurlijk
een uitvoering geven voor de
ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden! Dat
is de nieuwe Poppenkastclub
van Casca. Docente Lydia van
Wilgenburg helpt de kinderen
met vormgeven van de pop,
met het maken van de kleding
en het bedenken van een verhaal. Elke poppenkastpop is
weer anders en misschien

herkennen de kinderen zichzelf er wel een beetje in! Of
maken ze juist een pop vanuit hun fantasie.
De poppenkastclub (5-7 jaar)
begint op donderdag 1 oktober van 15.30 tot 17.30 uur. Op
21 januari begint er ook een
poppenkastclub.
Opgeven
kan bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede of telefonisch op
werkdagen van 9-12 uur: 023548 38 28 -1. Zie ook www.
casca.nl voor alle kinderactiviteiten en –cursussen.

‘Zomertijd’ op politiebureau
Heemstede - Gedurende de zomermaanden is het politiebureau
in Heemstede minder lang open dan gebruikelijk. Vanaf 1 juli tot
31 augustus is het bureau van maandag tot en met zaterdag geopend tussen 09.00 en 17.30 uur. Op zondag is het bureau gesloten.

Cirkel
Ik sta hier in
´n vicieuze cirkel
Hoe kon ´t zover komen
Naastenliefde
Naastenleed
Helpende handen
weggewoven
Jaloezie?
Wantrouwen
Oneerlijkheid?
Afgedankt
Is dit de tendens
van deze tijd?

Lavendel
Is het waar, dat jij
met je mooie paarse
bloemen
rustgevend bent voor
iedereen,
die daar behoefte aan heeft
Eerst komen de hommels
en bijtjes
laven zich met jouw nectar
Vlinders bezoeken jou
zuigen gretig aan je
bloempjes
Ik verdrink in jouw
heerlijke geur
geniet van je kostelijke
zeep
Lavendel: mooie paarse
pracht
wat heb ik van je genoten
De beek
De beek stroomt
Helder water zwelt aan
Alles met zich meesleurend
In een stroomversnelling
naar ´n lager niveau

Kastanjeboom (Anne Frank)
Mijn zaadje in de grond gevormd
tot een grote levende herinnering
Kijkend door het venster
Van veel verdriet en hoop
Heb ik mij elk jaar opnieuw in bladeren getooid
Ik keek door het raam
En zag vele lieve zielen
Die niet voor het nazisme wilden knielen
Helaas op zekere dag werd over hun lot beslist
Ik had nog wel gedacht dat ik het beter wist
Mensen, dieren, gedachten, alles ging van mij weg
Waarom had ik geen stem in dit beleg
Nu kijk ik in het rond en zie een leeg huis
Ik moet verder leven al voel ik mij hier niet meer thuis
Na zoveel jaren ben ik oud en zoek mijn rust
Helaas, zoveel mensen hebben mijn stam nog niet gekust
Ik ben moe en wil mij neder leggen
Nu heb ik niets meer te zeggen
Denk aan mij zoals het was toen het goed met me ging
houd mij in goede herinnering
Muziek
De muziek dendert door
tot in mijn ziel
voel het bonken
van mijn hart
Ik tril over mijn hele
lichaam
zoek jou
wil jij deze dans van mij?
Piano
Mijn piano ligt begraven
onder mijn stemming
Geen inspiratie meer
Gevoelige noten worden
niet meer bespeeld
Akkoorden zijn allang niet
meer van toepassing
Valse noten vieren hoogtij
Wanneer wordt hij
gestemd?

Flamenco
De flamenco
klinkt
tot in ´t ochtendgloren
´n rauw doorleefde stem
doordrenkte emotie
gitaarklanken
dansende zigeuners
opgehitst
door hun muziek
Afgetrapte laarzen
klakkende hakken
kale catagnetten
handen verveld
van het klappen
nat bezwete jurken
Snelkloppende harten
verdringen hun smarten
dansend als vlammen
in oplaaiend vuur
dat uiteindelijk
smeulend dooft
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Gastgezin gezocht voor culturele uitwisseling

Wie leert Joaquin Ruena
Heemstede kennen?
Heemstede - Joaquin Ruena is
zeventien jaar oud en woont in
Ecuador. Hoewel hij van ZuidAmerika houdt, is hij gefascineerd door de Nederlandse cultuur en de manier waarop wij
hier leven. Heel graag wil hij
daarom een jaar naar een Nederlandse school gaan, liefst
per fiets!, om zelf te ondervinden hoe het is om in een tolerant land als Nederland te wonen. Vanzelfsprekend wil hij zijn
beste beentje voorzetten om zo
snel mogelijk Nederlands te leren.
Daarom is Travel Active, de organisatie die voor de culturele
uitwisseling van studenten zorgt,
op zoek naar een gastgezin voor
Joaquin. Hij komt eind augustus voor tien maanden naar Nederland. Niet alleen biedt u hem
een Nederlands thuis, maar ook
zult u uw woonplaats, en typisch
Nederlandse gewoonten opeens

door andere ogen zien. Een buitenlandse gast in huis is een prima aanleiding om eens toerist in
eigen dorp te spelen, zeker als
je in dit mooie deel van Nederland woont.
Op de fiets
De gastgezinnen die een buitenlandse student in huis willen
nemen, staat er niet alleen voor
bij TravelActive. Van het begin
tot het eind hebben de gezinnen
en studenten een persoonlijke
begeleider die voor hen klaarstaat bij vragen en problemen.
Deze persoonlijke begeleider
komt persoonlijk bij de gezinnen
op bezoek om ze op de komst
van de student voor te bereiden. Daarnaast worden er door
het jaar heen diverse leuke excursies georganiseerd, en stelt
TravelActive voor iedere student
een fiets beschikbaar, zodat de
student zich kan verplaatsen op
een oerhollandse manier.

De student draait gewoon mee
in het leven van alledag, en
gaat dus een jaar lang naar
een school in de buurt. Zo leren ze de Nederlandse cultuur
op zijn best kennen. Gastgezinnen die het leuk vinden om een
student op te vangen, maar een
jaar te lang vinden, kunnen ook
ervoor kiezen een student voor
vijf maanden in huis te nemen,
of voor een kleine maand. Deze
aankomstgezinnen zorgen voor
de eerste opvang na aankomst
in Nederland, zodat ondertussen doorgezocht kan worden
naar een vervangend gezin.
Contact
Gezinnen die Joaquin of een
andere buitenlandse student
(uit Belgie, Amerika, Mongolie,
Ecuador of Brazilie) op willen
nemen, kunnen voor meer informatie contact opnemen met Judith Mulder, 06-14400822 of judithmulder70@hotmail.com.

Meezingen in
Casca Koor

Heemstede - Iedereen zingt
wel eens met de radio mee of
zomaar in gedachten. U ook?
Het Casca Koor is dan misschien
iets voor u. Casca startte het afgelopen seizoen met een koor
en dat is een groot succes!
Na de zomervakantie is er een
mogelijkheid om mee te komen
zingen met het Casca Koor in
de ochtenduren! Het repertoire
is heel breed: van Pop tot Gospel & Soul tot Jazzy. Op woensdag 9 september start het nieuwe seizoen weer en kunt u meezingen onder leiding van de dirigent Peter Cammermans. Elke
woensdag van 10.00–12.00 uur
wordt in de Luifel gezongen.
Wilt u liever ‘s avonds zingen,
dan kan dat ook. Vraag naar het
Casca Koor dat elke donderdagavond zingt in de Evenaar
van 20.00 tot 22.30 uur. Aanmelden op werkdagen van 9-12 uur
bij de receptie van Casca, 023–
5483828 of via: www.casca.nl.

Overvallen
Heemstede - Op donderdag 9
juli rond 03.00 uur hebben enkele mannen ingebroken bij een
woning aan de Molenwerfslaan.
Toen zij binnen waren werden de
bewoners wakker. Ze zijn door
de mannen bedreigd. De dieven
gingen er o.a. met geld vandoor.
Ook namen zij de sleutels van de
auto van de bewoners mee. De
auto is later aangetroffen in de
Ringvaart aan de Cruquiusdijk.
De politie onderzoekt de zaak.

Zijn uw oude boeken
en kaarten geld waard?
Heemstede - Dinsdag 21 juli van 13.00 tot 17.00 uur opent
Café Restaurant De Tulp, Raadhuisstraat 9 in Heemstede haar
deuren voor taxateur en veilinghouder Arie Molendijk uit Rotterdam.
Hij zal deze dag oude en zeldzame boeken, handschriften en of
oude bijbels voor het publiek op

Fietstocht 55+
naar de Kaag

Bennebroek - Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek heeft
op dinsdag 21 juli een fietstocht voor senioren uitgezet naar
de Kaag. De tocht is ca. 35 km
en u fietst in een normaal tempo van 12-14 km/uur. Via NieuwVennep, Abbenes, Lisserbroek
en een ‘koffie met appeltaart’
stop, gaat de tocht heerlijk langs
het water. Niet alleen de diver-

hun waarde schatten.
Tevens zal Durk de Jong uit Oudemirdum oude ansichtkaarten
op hun waarde taxeren, dan wel
inkopen.
Voor taxatie wordt 3 euro per
persoon gevraagd. Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de hand
van bewijsmateriaal uit recent
verschenen veilingcatalogi.
se vaartuigen op de Ringvaart,
maar ook de bijzondere dijkhuisjes verdienen de aandacht.
Tevens zijn de prachtig aangelegde voortuinen een lust voor
het oog, waar je al fietsend van
kan genieten.
De exacte route wordt op de dag
zelf bepaald, afhankelijk van de
weersomstandigheden. Het verzamelpunt voor de fietstocht
is het oude gemeentehuis van
Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5 en de groep zal om
10.00 uur vertrekken.

Geslaagden
Reddingsbrigade
Onlangs legden 81 kinderen uit
Heemstede en omgeving het
examen Zwemmend Redden af
met goed gevolg. Ze hebben laten zien dat ze aan de eisen van
Reddingsbrigade
Nederland
voldoen en dat ze in staat zijn
om zichzelf en anderen te kunnen redden als er wat gebeurt in
of op het water. Alle geslaagden
van harte gefeliciteerd!
In volgorde van brevet:
Ik Kan Zwemmen A:
Marijn Sluyter
Emilie van Bijsterveld
Livvy Boogaard
Rachel Engelkes
Bart Hulsbosch
Marissa Papendrecht
Martijn Schut
Sjoerd Steenbrink
Koen Tissen
Eva Vogelaar
Ananda Mol
Marlou van Rossum
Ik Kan Zwemmen B:
Lois Stam
Nienke Preijde
Maurits Hommes
Jochem van der Geest
Isis Konert
Anouschka Konert
Michiel De Bruin
Stella Klick
Brevet 1:
Gonem Lau
Lucie Kepers
Florian Hommes
Tian van Holland
Yasmijn Deen
Anniek Bodewes
Hugo Aldenkamp
Eva Sluyter
Yanou Stam
Sterre Zuurendonk
Daan Scheefhals
Linda Behage
Brevet 2:
Chantal Bouman
Nick Melet
Lisa Jansen
Leyla Saray
Brevet 3:
Jonas Kepers

Daan Kuipers
Caroline Lekkerkerker
Thomas Roelink
Maarten Wilmering
Brevet 4:
Christian van Eijk
Luuk Snijder
Nienke van den Nouwland
Melissa Pruijn
Marjolein Neeskens
Brevet 5:
Nayma Swinkels
Richella de Beer
Kim de Vijlder
Echica Scheltinga
Bernice Scheltinga
Simon Pruijn
Rick van der Drift
Elise Deen
Emmely van Raaphorst
Ezra Scheefhals
Ramon Bouman
Brevet 6:
Hester Brussaard
Shira Mettes
Siert van Kemenade
Joyce Huibers
Nicole Aldenkamp
Oscar Cnossen
Fleur van den Boogaard
Kyra Haakman
Insigne Brons:
Thijs Blad
Dana van Wonderen
Anna Boon
Carlo Hofman
Marjolein Hortensius
Denise Meijering
Insigne Zilver:
Iris Sijm
Tom van Roon
Denise Kamp
Sophie van der Geest
Bianca van der Geest
Ronald Smit
Insigne Goud:
Pepijn Achterberg
Casper de Vijlder
Bondsdiploma A:
Nick van der Lee
Bas Randsdorp

Op excursie in ‘groen’
van eigen woonplaats
Heemstede - Heemstede staat
al jaren bekend als goede woongemeente en niet in de laatste
plaats door het vele groen. Hét
voorbeeld daarvan is uiteraard
het mooie wandelbos Groenendaal. Natuurlijk heeft u er
vast vaak gewandeld. Maar ook
met een gids? Dat kan op donderdag 23 juli, wanneer het IVN

Duofietsers
gevraagd

Heemstede - Kennemerduin
aan de Herenweg 126 te Heemstede vraagt vrijwilligers, speci-

Zuid-Kennemerland i.s.m.de gemeente Heemstede een avondexcursie organiseert in wandelbos Groenendaal.
Vertrek 19.00 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats
van restaurant Groenendaal.
Duur: 1,5 uur. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig.
aal voor het duofietsen met bewoners. Wie heeft tijd over om
af en toe samen met een bewoner een stukje te gaan fietsen? U
maakt er de bewoners van Kennemerduin erg blij mee! Info:
023-8914700.
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Kamerconcerten in de Cruquius

Er zit muziek in
het stoomgemaal

80-jarige in Haarlem wonende
componist Hans Kox.”
Daarnaast wordt ruim baan gegeven aan jong talent, zoals het
En Accord Strijkkwartet. Het Nationaal
Muziekinstrumenten
Fonds zorgt ervoor dat deze jonge musici topinstrumenten in
bruikleen krijgen.
Het fonds is er onlangs in geslaagd om drie violen van één en
dezelfde Parijse vioolbouwer te
bemachtigen om een zo homogeen mogelijke klank te bereiken. Het En Accord Strijkkwartet heeft het voorrecht gekregen
met deze violen te mogen spelen.
“Topmusici moeten in staat worden gesteld met topinstrumenten
te werken. Toen wij de geleende
concertvleugel van de Philharmonie moesten teruggeven, zaten wij even zonder een vleugel.
Gelukkig schoot een weldoener
te hulp. Na rijp beraad werd besloten weer een Yamaha vleugel
aan te schaffen. We zijn hem zelf

met de mooiste klank hebben en
die staat nu in de zaal bij ons te
pronken.”
Op donderdag 1 oktober bijt het
Osiris Trio het spits af. Kaarten
voor alle concerten zijn te bestellen via www.CruquiusConcerten.
nl of telefonisch 023-5563707. De
toegangsprijs is 17,50 euro inclusief drankje.

Het En Accord Strijkkwartet
gaan uitzoeken in Hamburg en
hebben voor de gelegenheid een
Russische pianist meegenomen.
Je wilt dan natuurlijk de vleugel

Peter Mookhoek: “Eén van de
geheimen van de Cruquiusconcerten is dat de musici na afloop
van het concert het gemaal in
werking mogen stellen. Ook voor
de bezoekers is dat een geweldige happening. De pianist Igor
Roma ging helemaal uit zijn dak.
Hij stond erop terug te komen
met zijn oude papa uit het Italiaanse Vicenza voor een soort privédemonstratie. Opmerkelijk genoeg zijn veel pianisten erg geïnteresseerd in de techniek van
het voormalig stoomgemaal.”
Mirjam Goossens

Voorzitter van de Stichting Cruquiusconcerten Peter Mookhoek:
Regio – Wat zou Nicolaas Samuel Cruquius ervan vinden dat
250 jaar na zijn dood in het naar
hem vernoemde gemaal concerten worden gegeven. Laten we
het erop houden dat het tenminste zijn interesse had gewekt. Cruquius staat te boek als
een veelzijdig man die zeker op
waterbouwkundig gebied zijn
tijd ver vooruit was. Het stoomgemaal uit 1849 behoort inmiddels tot het Werelderfgoed en is
een symbool voor onze eeuwige
strijd tegen het water. Dat het
monument een puike akoestiek
heeft, weten we sinds het openingsconcert in 2004 toen Igor Roma stukken van Rachmaninov speelde. Voor het jubileumjaar komt deze pianovirtuoos
graag terug, nu met Beethoven
en Chopin. Net als vele andere
topmusici voelt hij aan dat deze locatie heel speciaal is tussen
alle concertzalen waarin zij normaal spelen. Het publiek staat
vanaf 1 oktober een gevarieerd
programma te wachten.
Voorzitter van de Stichting
Cruquiusconcerten Peter Mookhoek: “De Cruquiusconcerten
zijn aanvankelijk gestart met als
doel om bekendheid te geven
aan het gemaal en om herhaalbezoek te genereren. Dat is wel
gelukt. Veel mensen zijn zo enthousiast, dat ze met familie en
vrienden terugkomen voor een
concert.”
Peter Mookhoek heeft zevenendertig jaar leiding gegeven aan
de fotografieafdeling van het
Rijksmuseum. Als muziekliefhebber was hij betrokken bij de
oprichting van De vrienden van
Het Oude Slot en werd vervol-

gens benaderd door de directeur van het Cruquiusmuseum.
De concerten worden gegeven
in de ruimte die nu de Waterschapszaal heet. Vroeger stonden er de stoomketels opgesteld
voor het gemaal.
Mookhoek: “ Wij wilden vanaf
het begin in 2004 concerten van
hoge kwaliteit bieden. We zitten
hier tenslotte onder de rook van
Amsterdam en Haarlem. Ik had
goede contacten met de mensen van het Nederlands Impresariaat dankzij hun locatie in de
omgeving van het Rijksmuseum.
Later is het Impresariaat opgeheven en zijn deze mensen voor
zichzelf begonnen. Maar inmiddels kende ik ze allemaal en dat
komt ons nu goed van pas.”
Bij de samenstelling van de concerten wordt rekening gehouden met een gevarieerd programma van kamermuziek. De
zaal is zeer populair bij de musici zelf. Door de akoestiek, de intimiteit en de unieke plek.
“Vaak heb ik ze horen zeggen dat
zij deze zaal verkiezen boven de
kleine zaal van het Amsterdams
Concertgebouw. Juist vanwege de speciale ambiance en het
publiek. Naast Igor Roma is ook
het Osiris Trio weer van de partij.
Zij vormen het belangrijkste pianotrio van Nederland en geven
twee concerten. Zij beschouwen
de Cruquius een beetje als hun
eigen zaal. Andere hoogtepunten zijn sterpianist Inon Barnatan, violiste Lisa Jacobs die pas
gespeeld heeft in de Hermitage
in St. Petersburg, cellist Joris van
den Berg die samen met pianist
Martijn Willers optreedt. En natuurlijk het concert rondom de

Levende historie Heemstede
in Zusterstad Bad Pyrmont
Heemstede - In samenwerking met de HKIV (Heemsteedse Kring voor Internationale
Vriendschap) heeft een afvaardiging van de Stichting Living History Kennemerland van 3 tot en
met 5 juli een bezoek gebracht
aan de zusterstad van Heemstede Bad Pyrmont (D) in het kader
van het jaarlijkse internationale
Fürstentreffen.
Op zaterdag is tweemaal het
stuk “Der Schlüssel” met groot
succes opgevoerd. In dit stuk
worden de historische banden
tussen Heemstede en Bad Pyrmont op historische en humoristische wijze uiteengezet door
de personages Adriaan Pauw
en zijn vrouw Anna van Ruytenburgh, Frederik van Bohemen
en zijn vrouw Elizabeth Stuart,
begeleid door de Pluimgraaf van

heer Pauw. Voorts werden er zaterdag door andere groepen historische dansen, een dressuuroptreden en een balletvoorstelling verzorgd.
Zondag 5 juli stond geheel in het
teken van de ontmoeting tussen de historische personages,
van Czaar Peter tot en met koningin Emma. De dag werd geopend met een uitgebreid Fürstenfrühstück, op een bordes
in het prachtig aangelegde park
van Bad Pyrmont, gevolgd door
een fotosessie op de trappen
van het bordes, waarbij de gasten aan het talrijke publiek werden voorgesteld. De living history uit Heemstede werd voortdurend met veel applaus begroet
en oogstte veel waardering voor
de prachtige kostuums, die op
talloze foto’s zijn vastgelegd.

Als blijk van waardering werd aan
de groep een ets overhandigd
door de organisatie. Het schilderij dat een prominente rol speelde in het verhaal “Der Schlüssel”,
geschilderd door Fred Rosenhart
is door de Living History in bruikleen gegeven voor enkele exposities in Bad Pyrmont zelf en in
de andere zustersteden van Bad
Pyrmont. In november wordt het
schilderij weer terugverwacht in
Heemstede bij het tegenbezoek
van een delegatie van Bad Pyrmont aan Heemstede.
De Stichting Living History Kennemerland dankt de HKIV voor
de plezierige samenwerking en
ook de mensen van de organisatie in Bad Pyrmont. “Zij hebben
ons een zeer warm onthaal gegeven.”
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Swingsteesjun strandfeest
Regio - Elke zaterdag in juli en augustus zijn er strandfeesten die, georganiseerd door
Swingsteesjun. Waar: Club Maritime (strandpaviljoen 9), Boulevard Favauge, Zandvoort
Swingen: 19.00 tot 24.00 uur.
Meer weten? Info: www.swingsteesjun.nl of 06-18938260.
Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert Swingsteesjun zijn bruisende Beach
Parties. Club Maritime vind je in
Zandvoort (strandtent 9) achter het Holland Casino. De dj’s
draaien een brede mix van lekkere disco, funk, soul en dance.

(nb: voor de vaste swingsteesjun gast: een combi van vrijdag en zaterdag met gevarieerde swinghits uit de jaren ‘70, ‘80,
‘90 en nu). Het is altijd feest bij
Swingsteesjun want bij minder
mooi weer heeft Club Maritime
binnen ruim plek voor circa 250
personen. Het feest is van 19.00
tot 24.00 uur.
De toegangsprijs is 9 euro. Vooraf kan je van een buffet gebruikmaken (reserveren: 023571 8888). Ruime parkeermogelijkheid is op zo’n 100 meter afstand en de trein is op slechts
vijf minuten wandelen.

Na de zwangerschap
snel weer mooi!
Heemstede - Iedere vrouw die
net zwanger is geweest kent
het gevoel van ‘komt het allemaal wel weer goed met mijn
lichaam?’ Het lijf heeft zeker
9 maanden nodig om te ‘ontzwangeren’, terug in vorm, dat
kan veel sneller. Ongeveer 6tot 8 weken na de bevalling mag
er weer gesport worden en dus
kan er weer gewerkt worden om
de oude maat weer terug te krijgen. Het is absoluut een fabeltje dat er na een zwangerschap
steevast een paar kilootjes blijven hangen!
Weer in vorm met LaRiva! LaRiva werkt met de befaamde Zwitserse Thermo Fysische Methode. Doelgericht afslanken op de
plaatsen waar men dat wil. Deze
zeer efficiente manier van sporten gebeurt in verwarmde cabines, liggend zodat de rug en gewrichten niet belast worden. De
warmte zorgt ervoor dat de spieren zich ontspannen en er met
een relatief lichte inspanning
toch effectief aan het figuur gewerkt wordt. Weinig inspanning
dus, dat is immers belangrijk;
een baby kost immers al genoeg
energie!
De huid wordt tijdens de zwangerschap vaak enorm uitgerekt, vooral op de buik en borsten. Met de OzonZuurstoftherapie verbetert de huidconditie weer zichtbaar, de elasticiteit
neemt weer toe en cellulite vermindert. Helaas, straie, gaat niet
meer weg, maar wordt vaak wel
weer lichter.

Zonder pillen of injecties
Met gerichte voedingsadviezen,
zonder pillen en injecties en volgens de richtlijnen van de Nederlands Voedingsraad terug
naar het oude gewicht
Omdat het professionele team
van LaRiva al vele jaren ervaring heeft met deze unieke afslankmethode wordt er zelfs een
schriftelijke centmeter garantie
gegeven. LaRiva garandeert dus
vooraf dat u in omvang centimeters gaat afslanken!
Bel voor een gratis figuuranalyse. LaRiva nodigt u uit voor een
gratis en vrijblijvende figuuranalyse. In dit persoonlijke gesprek wordt er dieper ingegaan
op uw wensen en kan er al berekend worden wat de mogelijkheden zijn en de daarbij behorende prijzen.
LaRiva, Instituut voor Natuurlijke
Figuurcorrectie, Raadhuisstraat
27 te Heemstede. 023-547 4419.
ma. t/m do. 9-20.30 uur; vrij. 916.30, za 9-13 uur.

Twee meisjes
en een camera

groot. De vermissing werd aangegeven bij zowel politie als ‘de
Heemsteder’.
Gelukkig hoefde het zorgvuldig opgestelde berichtje niet
in de krant. Want... de camera
werd gevonden door twee meisjes, Laurentien en haar vriendin
Loes! Deze jongedames brachten de camera netjes naar de
politie waar de overgelukkige eigenaresse de camera mocht ophalen. “Ik ben hen zeer dankbaar”, aldus Malie Baehr. Eind
goed, al goed!

Heemstede - Groot was de
schrik toen de Heemsteedse
Malie Baehr er achter kwam dat
ze haar digitale camera had verloren. Dat was woensdagmiddag
8 juli gebeurd nabij de speelplaats in de Jan van Goyenstraat.
Op de camera dierbare foto’s en
filmpjes van de kleinkinderen,
dus de emotionele waarde was

evt foto bij LaRiva

Feest op Cruquiushoeve
Cruquius - In de feesttent op
het Epileptisch Centrum de
Cruquiushoeve is het Zomerfeest 2009 losgebarsten. Negen
dagen spelen, swingen, ringsteken, zingen, snoezelen, dansen,
flaneren, eten, drinken, dammen.
Twee bewoners die de microfoon ontdekken op het podium,
hebben zelf de nieuwste versie
van ik heb een potje met vet, al
op de tafel gezet, en laten dat
oorverdovend horen. Mientje en
Truus dansen uitbundig mee op
de maat en tussen al die drukte zitten twee bewoners onver-

stoorbaar hun eigen ‘vet’ potje te dammen. Het Zomerfeest
heeft dit jaar als thema “Gewoon
Hollands”.
Debbie Korporaal van de afdeling recreatie schat het aantal bezoekers van het feest op
wisselend van 200 tot soms 400
mensen. Hangt er van af of Havenzanger Henk Pleket of Bart
Juwett, de Andrée van Duin look
a like of het de Bewonersband
‘That’s it’ in de grote feesttent
spelen of de Meerse Hoppers
iedereen uitnodigen om mee te
doen met het volksdansen. De
klompenmaker, ‘gewoon Hol-

lands’, de nettenbreier en de
pottenbakker, de bewoners willen allemaal zelf ‘gewoon Hollands’ doen en soms krijgen ze
ook even de gelegenheid.
Dus zien we Mientje ineens pottenbakken en is Truus bezig om
nieuwe klompen te passen. Cliënten, begeleiders, vrijwilligers
en familie van de Cruquiushoeve, Meer en Bosch en Zwolle, medewerkers van Paswerk,
Mientje en Truus, de hele familie Kruuk, heeft negen dagen op
zijn ‘Gewoon Hollands’ feest gevierd.
Ton van den Brink

Kunst tussen de boeken
Heemstede - Vanaf eind juni is in bibliotheek Heemstede
werk te zien van beeldend kunstenaar Trudy Polman. Zij exposeert papiercollages. Benieuwd
naar haar bijzondere kunst? U
bent van harte welkom in het bibliotheekgebouw aan het Julianaplein 1. De collages zijn daar
nog te bewonderen tot zaterdag
9 augustus.
Trudy Polman (1949) wordt in
haar werk geïnspireerd door

planten, mensen en dieren. Zij
geeft bij verschillende ateliers
schilder- en boetseerlessen en
verzorgt workshops in het maken van wandkleden.
Zij exposeerde recentelijk bij
‘Het Kunstbedrijf’ in Heemstede en op ‘De Artfarm’ in Heerhugowaard.
Kijk voor meer informatie op
www.sbhaarlem.nl.

8 Kandidaten voor CDA
Heemstede - Tientallen reacties ontving het CDA Heemstede naar aanleiding van een advertentie in de lokale media
waarin gevraagd werd naar kandidaat raadsleden. Veel kwaliteit
daar tussen, bemerkte de lokale
partij, die met acht nieuwe mensen serieus in gesprek is.
Deze maand wordt intensief
met alle kandidaten gesproken
en later met de huidige fractieleden. De partij denkt met ‘vers
bloed’ een goed team neer te
zetten. ‘Afvallers’ die niet in aan-

merking komen voor het raadslidmaatschap hoeven niet te
treuren, aldus het CDA. “Er is altijd wel werk voor hen.”
In oktober stellen de leden van
het CDA Heemstede de kandidatenlijst vast.

NVVH activiteiten
Heemstede - Vrouwennetwerk
heeft een aantal mooie fietsroutes uitgekozen voor de komende

tijd. Woensdag 29 juli: Parnassiaroute, 30 km; Woensdag 12 augustus: Drunende duinen, Den
Bosch, 45 km; Woensdag 26 augustus: Seaport IJmuiden
Keertje meefietsen? Contact:
mevr. M. Anker, tel. 023 5245038
of mevr. M. Bezooijen, tel.
5364708. In juli en augustus zijn
er zomercontactochtenden.
Op vrijdag 17 juli om 10.45 uur
koffiedrinken in restaurant De
Molenplas, Schalkwijk. Op donderdag 6 augustus koffiedrinken
in theehuis De Cruquius, aan de
Cruquiusdijk 32, vanaf 10.30 uur.
Meer weten over deze zomercontactochtend? Tel. 023 5371408.
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Voor het
voetlicht...
Ed Deakin, veelzijdig
tuinontwerper en hovenier

Het sanitair voor de kleintjes verkeert in deplorabele staat.

Heemsteeds paar samen met ‘Wilde Ganzen’

Actie voor nieuw sanitair
kleuterschool Armenië
Heemstede - Een aantal jaren
geleden hebben Martin en Han
van den Heuvel in Heemstede een actie gevoerd om bedden en matrassen te vernieuwen in een weeshuis Zatik in
Jerevan te Armenië. Maria Goris, een Nederlandse die daar al
jaren werkt, had geïnformeerd
of zo’n actie succes zou hebben
in Heemstede. Martin had Maria Goris leren kennen toen hij
in dat land als verkiezingswaarnemer doende was.
De actie is toen, zeker mede
door de regelmatige berichtgeving in o.a. ‘de Heemsteder’, heel
succesvol geweest. “We hebben
dit samen met De Wilde Ganzen gedaan en het heeft een be-

drag van ruim 23.500 euro opgebracht”, vertellen Martin en
Han. Het bedrag was ruim voldoende voor de bedden en matrassen. Het restant is gebruikt
voor de aankoop van winterkleren, schoenen e.d. en voor de
aanleg van een loopbrug in een
tehuis voor gehandicapten, zodat de leiding niet meer de rolstoelen hoefden te tillen.
Nieuwe wet
Nu is er een verzoek van Maria
Goris om in een kleuterschool in
het centrum van Jerevan het sanitair en de keuken te vernieuwen. Een en ander bevindt zich
in een deplorabele staat, is onhygiënisch en zelfs gevaarlijk

Heemsteedse jonge actrice:

GTST-dochter Amber
promoot ‘Sabine-strip’
Heemstede Sabine Koning die de rol van Anita Dendermonde vertolkte in de soap
GTST is momenteel bezig met
het uitbrengen van haar eigen
strip. De uit Heemstede afkomtige Amber Brantjes speelt de rol
van Anita’s dochter Rikki. Amber en vriendin Inssaf Ben Salah zijn nu gevraagd door Sabine of ze reclame zouden willen
maken voor haar nieuwe internet serie.
Sabine Koning is verhuisd naar
Amerika (Los Angeles) en heeft
sinds kort samen met haar
vriend Christian een strip ontwikkeld. Een voorproefje van de-

ze strip kun je op de site www.
SabineK.nl bekijken. Deze digitale strip zal vanaf september
2009 wekelijks (elke maandag)
te volgen zijn.
Het gaat om een animatiepoppetje dat van alles beleeft in
Hollywood. Samen met de andere animatiefiguurtjes Pip en
Koko haar katjes, Annie de assistente, Jym de trainer en Steve de yogaman, staat de populaire Sabine uit de strip Sabine K
in Hollywood, een leuke, spannende en veelbelovende tijd te
wachten.
Als de strip online is, zul je ook
allerlei spulletjes kunnen bestel-

voor de kleintjes, zo laten Martin en Han weten. “Het is nu urgent omdat een nieuwe wet de
schoolleeftijd verplicht naar 4
jaar. Eerst was 6 jaar. Ineens is
er een grote toeloop onststaan
naar de scholen.”
Op de kleuterschool waar de
actie op gericht is zijn 4 kindergroepen, elk met een eigen sanitaire ruimte en keuken.
Het Heemsteedse paar voert de
actie tezamen met stiching ‘Wilde Ganzen’. Uiteraard gaat het
geld dat de actie gaat opleveren
rechtstreeks naar het Armeense project.
Meer informatie: Han en Martin
van den Heuvel, Heemstede.
Tel. 023 5283962.
len online via de webshop. Onder andere een T-shirt dat Sabine afgelopen maand bij TMF
heeft gedragen. Voor meer informatie kun je naar de site gaan of
Sabine een krabbel of mail sturen via haar hyves, www.SabineKinHollywood.hyves.nl.

Kinderkoor iets
voor jou?

Heemstede - Houd jij van zingen? Meebewegen en meeklappen terwijl je met elkaar in een
echt kinderkoor leuke liedjes
zingt die bij jouw leeftijd passen? Dat is héél leuk om te doen.
Op een speelse manier ontwikkelen de kinderen ritmegevoel.
Het kinderkoor zingt in de Luifel,
start op woensdag 28 oktober.
Opgeven: Casca de Luifel, 0235483828 -1. / www.casca.nl

Zwaanshoek – Als student onderhield Ed Deakin het landgoed Semer Woods in Suffolk,
Engeland, waar hij al jong zijn
gang kon gaan en alle vertrouwen kreeg van de eigenaar. Hij
leerde er naast studeren vooral ook werken. Maaien, borders
bijhouden, bomen zagen, alles
ontdekken. Een telefoontje van
een Ierse vriend dat de stageplaats vrijkwam bij tuinarchitect
Dick Beijer, bracht hem naar
Haarlem. Hij kreeg er de kans
om zich in zijn vak verder te ontwikkelen. Na een jaar riep Ted
van Kampen hem naar Garden
Unique, waar hij zes jaar als uitvoerder werkte. Daar in Heemstede aan de Binnenweg waar
Garden Unique een winkel had,
ontmoette hij ook Bonnie.
Hij zou haar Engels leren, dat
lukte prima, maar zij leerde hem
ook Nederlands. Inmiddels hebben zij samen drie kinderen, een
hoveniersbedrijf met zes medewerkers, met Bonnie als de administratieve spil en toeverlaat
op hun bedrijf aan de Hanepoel
in Zwaanshoek. Waar zij in eigen loodsen hun graafmachines, shovels, verdere machines
en gereedschappen altijd klaar
voor gebruik hebben. In zeven
jaar tijd met vakmensen om zich
heen, een gerenommeerd hoveniersbedrijf opgebouwd met
veel werk in met name Heemstede, Aerdenhout, Overveen.
Hillegom en Lisse. Wonderlijk
genoeg niet in Hoofddorp en
Nieuw Vennep die direct om de

hoek liggen, maar die komen
wel. Genoeg werk voor de echte vakman, hij heeft de zevende
gevonden die in het team gaat
passen. Na de bouwvak dus met
zeven man aan de slag.
Romantiek
Niet vreemd voor een van oorsprong Engelse tuinontwerper
om in zijn ontwerpen altijd te
proberen om in elke tuin een romantisch plekje te creëren. Hij
heeft veel opgestoken bij Dick
Beijer met de stijl van ‘less is
more’ de stijl van het weglaten,
maar hij kiest wel voor kleur in
de tuin. Uitgangspunt is de wens
van de klant, maar die is niet altijd uitgesproken. Hij maakt eerst
een afspraak thuis om de situatie op te nemen en de architectuur van de woning te bekijken.
Met zijn ervaring gaat hij in zijn
eigen werkplaats met kantoor
aan de Hanepoel 45 in Zwaanshoek, werken aan het tuinontwerp in kleur en op schaal, of hij
maakt een tuinontwerp in kleur
en op schaal met een beplantingsvoorstel en twee werktekeningen. Als Ed Deakin het ontwerp mag uitvoeren, neemt Ed
de ontwerpkosten voor zijn rekening.
Ed Deakin, de English Garden
Designer en hovenier is gevestigd aan de Goudriaanstraat 49
in Zwaanshoek, telefoon 0235840315.
Ton van den Brink
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Nieuwe cursus Inzicht en
bewustwording bij Casca
Heemstede - Bewuster omgaan met uw gedachten en deze in zetten om een positieve
stroom op gang te brengen? Dat
bevordert de eigen levenskwaliteit! In deze cursus Gedachtenstromen en reactiepatronen neemt docente Tony Rekelhoff u mee op reis door de wereld van onze gedachten. Veel
van wat we denken is geworteld in wat wij hebben aangenomen als waar of niet waar. Hierin worden we beïnvloed door
onze omgeving, door geloof en
media zoals televisie, films enz.
Het is vaak best een klus om ‘je
hoofd erbij te houden’. De manier waarop u zichzelf en de buitenwereld ervaart is van essen-

tieel belang voor uw welbevinden. We zijn ons vaak niet bewust van de mogelijkheden die
vrij komen als we bewuster met
onze gedachten en de daaruit
voortvloeiende gevolgen in ons
dagelijks bestaan omgaan. Een
‘Mind-opener’!
De cursus van 6 lessen Gedachtenstromen en reactiepatronen
start op dinsdagavond
8 september van 20.00 tot 22.00
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Opgeven kan op werkdagen van
9-12 uur bij de receptie van de
Luifel, telefonisch: 023-548 38
28-1 of via de website: www.
casca.nl.

Waarachtig prachtig: druk op de Ringvaart

Bennebroek - Deze keer geen lezer die de fotorubriek ‘Waarachtig Prachtig’ vult, maar ‘gewoon’ de fotograaf van deze krant, die dit heerlijk zomerse tafereel spotte op maandagmiddag jl. Van brug naar brug
op de Ringvaart tussen Bennebroek en Cruquius, een handvol zeilboten op gepaste afstand van elkaar.
Het was superzeilweer, en waarschijnlijk waren deze vakantiegangers op weg naar open water om eens
lekker de wind in de zeilen te vangen. Ook een mooie foto? Mail naar de redactie: redactie@heemsteder.nl

Anno van Grevenstein
al 45 jaar bij KOL tegels

KZOD verzorgt kunst in
Heemsteedse Raadhuis
Heemstede - In de maanden juli en augustus exposeren 13 leden van KZOD in het Raadhuis
te Heemstede. KZOD (Kunst Zij
Ons Doel) is een van de oudste
kunstenaarsverenigingen in ons
land en gevestigd in het historische gebouw de Waag aan het
Spaarne te Haarlem.
De dertien KZOD-leden (twaalf
schilders en een beeldhouwster) exposeren hun werk vanaf maandag 13 juli tot en met
zondag vrijdag 28 augustus in
de sfeervolle Raadzaal van het
Raadhuis te Heemstede. Deze
tentoonstelling kan zeker zeer
verrassend worden genoemd
want een breed scala van stijlen
komt in het werk van deze kunstenaars aan bod: Anne Jung,
Maria van Raalten, Jose van
Waarde, Erika de Wit en Henk
Zwanenburg hebben zich in hun
schilderijen duidelijk laten inspireren door de natuur in al haar
facetten terwijl Jan Nijland en
Connie Vlasveld het meer zoeken in geabstraheerde vormen

waarbij het element water een
rol speelt.
Een drietal schilderessen te weten Alexandra Drenth, Elisa Pesapane en Jacintha Reijnders
laten in hun werk – op geheel
verschillende wijze en met een
voor elk heel persoonlijk kleurgebruik – mensen in onbestemd
situaties zien. Ook stillevens komen in deze expositie aan bod
en wel van Hanneke van Oosterhout en Emilio Sanchez Diaz.
Deze tentoonstelling biedt de
bezoeker de gelegenheid op diverse plekken – in letterlijke zin
– afstand te nemen en het gehele pallet van schilderijen rustig te aanschouwen.In de hal
van het Raadhuis toont Maria
de Jong haar beelden in brons
en andere soorten steen.
Deze tentoonstelling in het
Raadhuis Heemstede is alle door-de-weekse dagen dus
maandag t/m vrijdag gedurende
kantoortijden (09.00 – 17.00 uur)
te bezichtigen. Zie ook de website: www.kzod.nl

Regio – Zondag 5 juli jl. was
Anno van Grevenstein 45 jaar in
dienst van KOL tegels in Haarlem. Anno begon in 1964 als
leerling tegelzetter, waar hij als
15-jarige mocht helpen met het
aanmaken van specie en het inwassen van tegels. Na een gesprek met mevrouw KOL, waarin
hij aangaf te kunnen verkopen,
is hij in 1977 door de opa van de
huidige directeur naar de showroom gehaald.
Dick Kol is trots op het feit dat
Anno zo lang werkzaam is binnen de firma en met recht hart

heeft voor de zaak. “Anno was
er toen ik geboren werd en
heeft mij tijdens onze ritten op
de vrachtwagen mede opgeleidt. Hij rijden en ik lossen, een
mooie tijd”, aldus Dick Kol, directeur van KOL tegels.
Alle functies bekleed
Achteraf kan gezegd worden dat
Anno van Grevenstein alle functies binnen de firma KOL heeft
uitgevoerd: van magazijnmedewerker tot vrachtwagenchauffeur en van verkoper tot uitvoerder van het tegelzetbedrijf. “De

enige functie die ik niet heb bekleed is die van directeur. Alhoewel… ik ben een tijdje “eigen baas” geweest van Actie Tegel in IJmuiden, een winkel vergelijkbaar met de Outlet zoals
we die nu hebben”, aldus Anno.
Momenteel is Anno werkzaam
op kantoor, alwaar hij nieuwe
producten aanmaakt, contacten
onderhoudt met de leveranciers
en stiekem uitkijkt naar zijn naderende pensioen…
Waar vind je dit tegenwoordig
nog?
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21 juli: opening eerste wegdeel

Dinsdag 21 juli viert de gemeente samen met de winkeliersvereniging de realisatie van
het eerste deel van de Binnenweg. Wethouder Christa Kuiper ‘opent’ om 13.00 uur het
weggedeelte dat vanaf de Zandvaartkade tot aan de Haemstedelaan weer toegankelijk is
voor het autoverkeer. Het wordt een feestelijke gebeurtenis waarbij iedereen welkom is!

Herinrichting
In dat deel van de Binnenweg is nu zichtbaar hoe de nieuwe inrichting van de straat
is geworden.
Voor auto’s geldt eenrichtingsverkeer van
zuid naar noord. De fietsers rijden op dezelfde rijbaan als de auto’s. Alleen voor fietsers vanuit de ‘tegenrichting’ (noord-zuid) is
een fietsstrook gecreëerd door lichtere
steentjes in de rijweg. De natuurstenen
banden zorgen voor ruimte tussen de parkeerder in het parkeervak (bij het openslaan
van de portier) en de fietser op de rijbaan.
Ook is een deel van het nieuwe ‘straatmeubilair’ geplaatst. Hiernaast ziet u de
voorbeelden van de fietsbeugel en de afvalbakken. Vanaf oktober worden de nieuwe
lichtmasten geplaatst. De bomen en nieuwe
parkeermeters volgen daarna.

De (verrichte) werkzaamheden
Het onderdeel 'Joulz' van Eneco heeft
vooruitlopend op de gemeentelijke werkzaamheden de verouderde gasleidingen

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

vervangen. Daarna heeft Compeer de
bestrating vernieuwd. Er wordt steeds maar
een gedeelte van de straat onder handen
genomen, waarbij het werkgebied verschuift
van zuid naar noord. Zo wordt voorkomen
dat de hele weg gelijktijdig openligt. Naast
het vervangen van het straatwerk en het
straatmeubilair wordt er in de Binnenweg
als voorzorg een drainageleiding meegenomen. Sinds maandag 13 juli wordt er
gewerkt in het deel tussen de Haemstedelaan/Iepenlaan en Lindenlaan/Berkenlaan.
Op dit laatste kruispunt wordt tevens een
gedeelte van de riolering vervangen.

Nog niet helemaal af…
Doordat de levering van sommige materialen is vertraagd zijn in het vernieuwde deel
een aantal zaken niet afgerond. Zo moeten
de inritconstructies Zandvaartkade en
Haemstedelaan nog worden aangepast en
ook de overgang vanaf de Raadhuisstraat
naar de Binnenweg is nog niet zoals
bedoeld. Dit wordt in de komende weken
aangepakt. Het kan betekenen dat er tijdelijke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn.
Dit jaar gaan de werkzaamheden door tot
half oktober. Dan is de Binnenweg tot aan
de Julianalaan opnieuw ingericht. Begin
2010 wordt de herinrichting vanaf de
Julianalaan weer opgepakt.

Bereikbaarheid
Nu het begin van de Binnenweg weer toegankelijk is voor autoverkeer, zijn de omlei-

dingsborden daar weggehaald. Verkeer op
de Binnenweg wordt om het werkgebied
geleid. Doordat de daadwerkelijke werkzaamheden in een beperkt gedeelte van de
Binnenweg worden uitgevoerd, zijn de
winkels gewoon bereikbaar.
Vanwege de werkzaamheden is het verstandig de auto op de grotere parkeerterreinen te parkeren. Rond de Binnenweg
zijn dit het parkeerterrein achter het raadhuis (op zaterdag) aan het Raadhuisplein
en op de Eikenlaan achter de bibliotheek.
Voetgangers en fietsers kunnen altijd de
Binnenweg op. Langs het werkvak wordt
gebruik gemaakt van loopschotten. Dit zijn
smalle doorgangen en de ingangen van de
winkels sluiten hierop aan. Daarom willen
we benadrukken dat fietsers langs het werk Voorbeelden; afvalbak, fietsboombeugel
en lichtmast
afstappen!

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Iemand voordragen
voor een lintje?
Doe het voor 1 september!
Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjesregen op de dag vóór Koninginnedag. Zo’n
koninklijke onderscheiding is een unieke blijk van waardering voor mensen die zich al
lang inzetten voor de samenleving. 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. Maar doe het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen afhandelen,
moet uw voordracht voor 1 september binnen zijn.

De aanvraag

KZOD-leden exposeren in het raadhuis
13 juli t/m 28 augustus 2009
In de maanden juli en augustus 2009 exposeren 13 leden van KZOD in het Heemsteedse
raadhuis. KZOD ('Kunst Zij Ons Doel') is een van de oudste kunstenaarsverenigingen in
ons land en gevestigd in het historische gebouw De Waag aan het Spaarne te
Haarlem.
De 13 KZOD-leden waaronder de Heemsteedse kunstenaars Jacintha Reijnders,
Connie Vlasveld, Jose van Waarde en Erika de Wit exposeren hun schilderijen van
maandag 13 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2009 in de Burgerzaal. De diverse
werken van deze 13 kunstenaars vertonen ondanks onderlinge verschillen qua stijl,
kleurgebruik en uitwerking ook een duidelijke 'Waag signatuur.' Een signatuur die zich
het best laat omschrijven door begrippen als sfeer en intensiteit.

U vraagt een lintje aan door een brief te
schrijven aan de
burgemeester.
In de brief zet u
uiteen waarom
de
kandidaat
volgens u een
lintje verdient. Bij de brief stuurt u een
curriculum vitae mee. Deze levensloop bevat de persoonlijke gegevens van de kandidaat (zoals naam,
adres, woonplaats, geboortejaar, geboorteplaats) en geeft
een overzicht van de opleidingen, betaalde en onbetaalde
functies (inclusief data). Voor
de aanvraag is verder minstens
één ondersteunende brief van een
derde instantie nodig, liefst twee. U kunt de
aanvraag voor 1 september sturen naar de
burgemeester van de gemeente Heemstede,

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de
aanvraag binnen is,
neemt de gemeente
altijd telefonisch contact met u op. Dan
krijgt u ook informatie
over
de
verdere
procedure.

Meer informatie
Op onze website vindt u meer informatie
over het aanvragen van een lintje, over
de procedure en over de criteria
die hiervoor gelden. Zie hiervoor
www.heemstede.nl > Gemeente
Heemstede > Onderscheiding aanvragen > Koninklijke onderscheidingen. Kijk ook eens op www.lintjes.nl.
Daar vindt u onder het kopje ‘Downloads’ een
voorstelformulier in Word, waarmee u de
aanvraag nóg makkelijker indient.

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg

Zowel abstractie als figuratie zijn in het werk van de exposerende KZOD-kunstenaars
aanwezig. In sommige schilderijen en beelden staan natuur en mens centraal, andere
werken zijn duidelijk geïnspireerd door imaginaire gebeurtenissen waarbij kleur en licht
een prominente rol spelen. Samen met de vier Heemsteedse schilderessen exposeren
Alexandra Drenth, Maria de Jong, Anne Jung, Jan Nijland, Hanneke van Oosterhout,
Elisa Pesapane, Emilio Sanchez Diaz, Maria van Raalten en Henk Zwanenburg tot eind
augustus in de Burgerzaal.

- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot
ongeveer 14 augustus 2009 is de Binnenweg tussen de Iepenlaan en Berkenlaan
afgesloten voor autoverkeer. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen over
loopschotten langs het werkgebied.
- Op de kruising Binnenweg/Iepenlaan/Berkenlaan wordt een deel van de riolering
vervangen. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer 24 juli 2009.

Zie ook de website: www.kzod.nl

Vanwege werkzaamheden wordt het verkeer op de Binnenweg om het werkgebied geleid.
Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Stormvogelweg (voormalige Havikweg)

Klein bedrag? PINnen mag!
Wist u dat u ook voor kleine bedragen kunt pinnen bij de Publieksbalie van de
gemeente Heemstede? Dus als u voortaan bijvoorbeeld een uittreksel, rijbewijs of
paspoort afrekent bij de Publieksbalie, verzoeken wij u met uw PIN te betalen. Dat is
voor u en voor ons veilig, snel en handig. Dank u wel!

Tot en met 17 juli 2009 is de Stormvogelweg (voormalige Havikweg) afgesloten voor alle verkeer. In deze periode wordt de riolering vervangen en de bestrating hersteld van de rijbaan en
trottoirs. Bestemmingsverkeer voor de wijk Vogelpark moet omrijden via de Zandvoortselaan en
Schollevaarlaan.

Vondelkade
Gedurende juli 2009 wordt op de Vondelkade de bestrating van de rijbaan en het trottoir
hersteld. Het werkgebied is met wegafzettingen en verkeersborden aangegeven.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

-

1 5

J U L I

2 0 0 9

Avondexcursie in wandelbos Groenendaal
Donderdag 23 juli organiseert het IVN
Zuid-Kennemerland in samenwerking met
de gemeente Heemstede een avondexcursie in wandelbos Groenendaal. Lange
tijd was Groenendaal een oud en wat uitgesleten wandelbos. Maar dat is tegenwoordig wel anders. Er zijn stukken bos
met wat minder bomen, zodat meer open
plekken en lichte plekken zijn ontstaan.
Spannend en natuurrijk!

de winter door en muizen, wezels, roodborst en heggemus maken er zelfs hun
nesten in. Paddenstoelen verteren de oude
takken en boomstammen. Ook de bunzing
en de hermelijn zijn weer gesignaleerd!
Wie het leuk vindt om te kijken naar planten en dieren en geïnteresseerd is in
de nieuwe natuur van Groenendaal wordt
uitgenodigd met deze IVN-excursie mee te
gaan.

Afgevallen takken blijven liggen. Zo blijven
de voedingsstoffen in het bos en kunnen
dieren en planten ervan profiteren. En door
middel van takkenrillen zijn schuil- en rustgelegenheid voor vogels, zoogdieren en
ander dieren gemaakt. Insecten komen zo

Vertrek om 19.00 uur bij het informatiebord
op de parkeerplaats van restaurant
Groenendaal. Duur: 1,5 uur. Aanmelden
vooraf is niet nodig. Informatie bij Roelof
Boddaert, tel. (023) 571 77 73 of op
www.ivn.nl/zuidkennemerland

Bouwplannen

Verleende reguliere bouwvergunningen
2009.063
2009.119

Aanvragen bouwvergunning
2009.147
het plaatsen van een hekwerk
- Van Merlenlaan 23
2009.148
het uitbreiden van een woonhuis
- Frans Lisztlaan 2
2009.149
het plaatsen van een dakopbouw
- Lombokstraat 17
2009.150
het plaatsen van lichtreclame
- Binnenweg 108
2009.151
het vernieuwen van reclame
- Blekersvaartweg 74-76
De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunning
en ontheffing bestemmingsplan
2008.070

2009.073

(verzonden 13 juli 2009)

het vergroten van een dakkapel
op het voor- en achterdakvlak

het uitbreiden van een woonhuis

Verleende reguliere bouwvergunningen
en ontheffing bestemmingsplan
2009.076
2009.096

- Jan van den Bergstraat 58

het plaatsen van een dak op de garage
en wijzigen zijgevel
het plaatsen van een tijdelijk bouwbord

(verzonden 10 juli 2009)

Verleende reguliere bouwvergunningen

2009.121

2009.141

het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering
het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering

2009.925
2009.927

(verzonden 10 juli 2009)

het plaatsen van een erfafscheiding en
veranderen vlonder en aanbrengen
damwand t.b.v. grondkering
het wijzigen van de voor- en zijgevel

het verwijderen van asbest
het verwijderen van asbest

- Jan van Gentlaan 6

- Kwartellaan 1

(verzonden 10 juli 2009)

- Leeghwaterlaan 7
- Ir. Lelylaan 5

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en
ontheffing bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.095

uitbreiden tandartsenpraktijk

- Industrieweg 11

- Orchideeënlaan 26
(verzonden 13 juli 2009)

- Crayenesterpad 1
- Zandvaartkade hoek Binnenweg

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan bij
de rechtbank Haarlem. Zie kader.

2009.113

2009.123

(verzonden 13 juli 2009)

- Binnenweg 165
- Kraanvogellaan 22

- Huizingalaan 76

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase
en ontheffing bestemmingsplan
2009.028

Verleende lichte bouwvergunning

Verleende sloopvergunningen
(verzonden 10 juli 2009)

het plaatsen van een erfafscheiding

Verleende lichte bouwvergunning
en ontheffing bestemmingsplan

het uitbreiden van een winkel en woning
het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering

(verzonden 10 juli 2009)

- Kraanvogellaan 16
- Jan van Gentlaan 13

Het verzoek ligt vanaf 16-07-2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouwen Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket
(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E

V A N

D E

G E M E E N T E

H E E M S T E D E

Loket Heemstede
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 hulp bij
het huishouden, 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.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

In de vergadering van 25 juni 2009 heeft de gemeenteraad de Verordening materiële en
financiële gelijkstelling onderwijs 2009 vastgesteld. Op basis van deze verordening kunnen
openbare en bijzondere scholen een beroep doen op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld zwemonderwijs en muziekonderwijs. De verordening bestond reeds maar is geactualiseerd en enkele overbodige artikelen zijn geschrapt. De verordening is met ingang van
1 juli jl. in werking getreden.
De Verordening ligt ter inzage in het raadhuis maar is ook te downloaden via de website. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Welzijnszaken, tel. (023) 548 56 45.
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Het kampeerseizoen is weer in volle gang. Veel mensen gaan er dan ook op uit met caravan, vouwwagen of camper. De gemeentelijk opsporingsambtenaren van Bureau
Handhaving constateren dat veel caravans, vouwwagens en campers, geparkeerd worden
op de openbare weg.
Wij willen u erop attent maken dat caravans, vouwwagens en campers, op grond van de
Algemene plaatselijke verordening, niet langer dan 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg geparkeerd mogen worden. Ook voor aanhangers geldt dat zij niet langer dan 3
aaneengesloten dagen op de openbare weg geparkeerd mogen worden.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie
zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum,
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden
overlegd.

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

Diverse yogacursussen
12 lessen door Jorien Lamers op maandagmorgen in
het Honk, Molenwerfslaan 11,
Heemstede.
Iyengar Yoga is een actieve vorm van Hatha Yoga, genoemd naar BKS Iyengar,
een 85-jarige yogameester uit
India. In deze klassieke vorm
van yoga worden vooral lichaamshoudingen (asanas)
beoefend met de juiste ademhaling, en zo nodig met hulpmiddelen. Deze houdingen
oefenen we op een intensieve
manier en met grote precisie,
waarbij ieder op zijn eigen niveau zijn eigen grenzen leert
kennen. De 14 lessen door
Gonda Dharmaperwira zijn op

J U L I

Beroep

Serviceloket Begraafplaats

Heemstede - Bij Casca starten begin september verschillende Yoga-cursussen.
Bij de lessen Hatha Yoga
doen deelnemers eenvoudige oefeningen op het ritme
van de adem. Er is veel aandacht voor het leren ontspannen. Uw lichaam wordt soepeler en gezonder en u ervaart meer harmonie in uzelf,
waardoor spanningen en
slaapproblemen kunnen afnemen. Yoga is niet prestatiegericht, maar een middel
om jezelf te begrijpen en het
lichaam te aanvaarden zoals
het is. Er zijn 28 lessen door
Maria van Velzen op donderdagmiddag en
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Caravans, vouwwagens en campers

Verordening materiële en financiële
gelijkstelling onderwijs 2009

Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

-

maandagavond in het Honk.
Kundalini Yoga is een inspirerende ervaring. het is een
combinatie van yoga, meditatie en zang die je soepel en
sterk maakt. Het geeft ontspanning en nieuwe energie en verbetert de weerstand. De 11 lessen door Alena Zastrow zijn op maandagavond in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Er is uitgebreide informatie verkrijgbaar bij Casca. Informatie opvragen en aanmelden kan bij
Casca van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: telefoon
023-548 38 28 kies 1 of via de
website: www.casca.nl.

‘Vroege’ huuropzegging beloond
Heemstede - Huurders van woningcorporatie Elan Wonen worden beloond als zij langer dan
één maand van te voren hun
huur opzeggen. Vroege huuropzegging levert dus geld op!

opvolger snel is gevonden, kan
eventuele overname van vloerbedekking, gordijnen, en dergelijke nog voor de beëindiging
van het huurcontract geregeld
worden.”

Handig voor de huurder
Barbara ten Klooster, medewerker Marketing van Elan Wonen:
“Onze ervaring is, dat de meeste huurders de huur pas één
maand van tevoren opzeggen.
Maar meestal is een verhuisdatum al eerder bekend.
Hoe eerder wij weten dat een
huurder gaat verhuizen, hoe
meer tijd wij hebben om een
nieuwe huurder te zoeken. Dat
is niet alleen handig voor ons,
maar ook voor de huurder. Vaak
hebben huurders namelijk spullen over te nemen. Als een huur-

Wat levert het op?
Wettelijk hebben huurders een
opzegtermijn van één maand.
Vaak weet men al een tijd van
tevoren dat men gaat verhuizen.
Hoe eerder de huurder opzegt,
hoe meer geld het hem oplevert.
Bij vijf weken van tevoren levert
het 12,50 euro op, bij zes weken
tevoren 25,- euro, bij zeven weken 37,50 euro en bij acht weken of meer 50,- euro. De vergoedingsregeling geldt voor alle huurders van een woning met
een huurcontract voor onbepaalde tijd.

